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עברית ספרות

עד מהמאידי

לאור יצחק
 הסיפורת מיסוד תהליך :מומלצים

 החולפת, השנה במהלך גם נמשך העברית
ת הסיפורת מדפי על סימן והשאיר  בחנויו
ר המעולים הספרים בין הספרים.  שראדאו

 במחיר לרכישה והמומלצים החולפת בשנה
 ניתן העברי הספר שבוע במהלך מוזל

 המצטרפים חדשים, שמות כמה למצוא
ה את וביססו שייסדו אלה לקודמיהם,

בארץ. הספרותית תשתית
•  ארץ כן־ני, יצחק של סיפרו .

 שרשרת את ממשיך כתר, בהוצאת רחוקה,
 3 שזכתה בן־נר, של המרתקים סיפוריו

האחרו בשנים בלתי־מבוטל קהל־קוראים
א בן־נר, נות.  את ובסיפוריו בספריו המבי

 מרתק כחל־וסרק, בלא הישראלית החוויה
 המיוחדת כתיבתו בלשון הקוראים את

 הישראלית, לשון־הדיבור את גם המקיפה
 סופרים מאוד מעט של שאוזנם לשון

 שלשונו נוסף סופר לה. כרויה ישראלים
 ארצך, אל בסיפרו קינן עמוס הוא מעולה

 עידנים. בהוצאת שראה־אור מולדתך, אל
 לאהבת ספר־מופת הוא קינן של סיפרו

תוש ומירקם גבולותיה על ארץ־ישראל
 ליריים ספרותיים ערכים בעל ספר זהו ביה.

ת במרירות המהולים ברורים,  ולשון הקינני
מולדתך אל ארצך, אל ומרתקת. שורשית

 הערבים, היהודים, את המאחד ספר תינו
הצמחייה. הנוף,
• ה בעריכת תרמיל, סיפרי סידרת !

שנה עשות הגדילה הר, ישראל משורר  ב
 הספורת מפניני כמה והביאה האחרונה

 הוא אלה מספרים אחד הארצישראלית.
 המאירי, אביגדור מאת הגאוני הגוף

 מחבר של הכתיבה מפילאי כמה המציג
 המאירי מביא הקובץ סיפורי בט״ז זה.

 :הארץ של יחסית הרחוק מהעבר תמונות
 בירושלים שכונת־הבוכרים של תיאורים

 התיקווה שכונת גשמים, ובעצירת בשרב
ת,  סופרי הווי מתוך פרקים התל-אביבי

 חד־עין סופר שרק תמונות, ועוד השפלה
רי כאביגדור הנייר. על להעלות יכול המאי

 כוכב בלי הוא תרמיל בסידרת נוסף ספר
צירתו מראשית ספר כורלא, ליהודה  י

בורלא מצייר בספר זה. מעולה מחבר של
1- 6 ווי 4

 מימי מחצי־האי־סיני מידברית אגדה
ת שהיא הראשונה, מילחמת־העולם  בבחינ

 ערבים שלובים שבו בדווי, אהבה סיפור
 של שכיית־חמדה הינו זה ספר ויהודים.
 היכולה יצירה הארצישראלית, הסיפורת

בה. המעיין את לענג ורק אך
 בשנה שראה־אור ומעולה, צנום ספר 61

 המחברת־מבקרת של סיפרה הוא האחרונה,
 פועלים בספריית שראה־אור בושם, הדה
 סיפורי־הקובץ השלישי. ההר הכותרת תחת

 עזובה מושבה של עולמה את מציגים
 שלוש של שושלת תיאור דרך ומתפוררת,

ת ונכדה, אם סבתא, :נשים  אותה בנו
 הים־ האקלים בולט זה בקובץ המושבה.

 בתוכו. ועמוד עמוד מכל העולה תיכוני,
 העוסק מחברת, של עטה פרי נוסף ספר

 של סיפרה הוא המושבות, בהווי הוא גם
 שראה־אור אוני, גיא לפיד שולמית

ת בסיפרה מגוללת לפיד כתר. בהוצאת  דמו
 ראש־ למושבה המגיעה אשה, של מדהימה

 גיא גיבורת ).1882( היווסדה בשנת פינה
ת, לוחמת היא אוני  שבעזרתה פמיניסטי

שות עולם את להעלות לפיד מצליחה  התחו
שותיהן החלוצות הנשים של  לא שתחו
כלשהו. לאור כה עד זכו

 החלוצים מאווירת המביא אחר ספר •
 יהל, כאור יערי יהודה של סיפרו הוא

 ספר פועלים. ספרית בהוצאת שראה־אור
 חלוץ של וגילגוליו לבטיו את מביא זה

 מיל- דרך נולד, שבה העיירה מימי צעיר,
ל ועד באירופה הראשונה חמת־העולם

 גירסה מובאת זה, בספר ארצה. הגירתו
שי לסיפור נוספת ה אנ תני ד בי ה וגדו

 מחבר של פרי-עטו נוסף ספר עבודה.
 הארצישראלית, הספרות של האבות מדור

 אהרץ מאת ׳סיפורים ילקוט הקובץ הוא
וש יחדיו בהוצאת שרארדאור ראובגי

 המוטל מבוא לו והקדימה ליקטה אותו
נח זה קובץ מסיפורי כמה כר־יוסף.

 שראו הקצרים שבסיפורים למעולים שבים
 מילחמות שתי שבין בתקופה בארץ אור

 בעלת אוטוביוגרפיה ספר, עוד העולם.
 ,פרום של סיפרו הוא ספרותיים, ערכים

 לירושלים, מברלין המנוח שלום גרשום
 זה בספר עובד. עם בהוצאת שרארדאור

 יהודי אינטלקטואל של עולמו מובא
 לציוני, אט-אט ההופך ליהדותו, המתנכר
תו את ומגשים  מברלין בירושלים. ציוניו

 ומעוררת חסכונית בלשון כתוב לירושלים
פליאה.

בספר מביא שדה פינחס הסופר •
 שוקן, בהוצאת שראה־אור הלב, תיקון

 מכרסלב, נחמן ר׳ לש סיפוריו את
 שלהם למופת, ערוכה שלמה, במהדורה

 זוג מרתקת. אישית אחרית־דבר הוסיף
 בסיפרם סגד, ואלכסנדר יונת הסופרים

 בהוצאת שראה־אור נושבת ארץ כבר
 הרומן של בכלים מביא המאוחד, הקיבוץ

ה סיפור את הצרפתי החדש מי  האנאטו
ת שי  ניכור תוך מתבגר, קיבוץ של הנפ

 המאוחד הקיבוץ בהוצאת מחבריו. כמה של
 של הקצרים סיפוריו קובץ ראהדאור
 הכותרת תחת אלוני, ניסים המחזאי
 של ניחוח אלה בסיפורים יש הינשוף.

ת ילדות ת תל-אביבי שנו .40וה־ 30ה־ ב
ת הספרות שביקורת ספר ©  המקצועי

 במים־ לשבצו עצמה הטריחה לא בארץ
 של סיפרו הוא טובה, ספרות של גרות

 ש־ ,לקולנוע בדרך גרכוז יאיר הצייר
 סיפרו המאוחד. הקיבוץ בהוצאת ראדדאור

 ציורים, עם מילולי קולאז׳ הוא גרבוז של
שיות, וחוויות סרטים קיטעי שף אי  החו
ש מרתק עולם  דבר. לכל מחבר של ורגי

באמ ולהכיר להכירו .העברי הקורא על
היו מהפנים כמה צעותו ת לספורת שי  העברי
 שקובץ אחר, צעיר סופר הקרובות. בשנים
 החולפת, בשנה ראה־אור סיפוריו ביכורי

 לגדר מחוץ שסיפרו לאור, יצחק הוא
שוטח זה בקובץ כתר. בהוצאת ראה־אור

ת של גלרייה לאור  ישראליות דמויו
 לאור של שסיפוריו ספק אין עכשוויות.

 ביותר הרוויים הישראליים הסיפורים הם
 תיאוריו קלה, לאור של עטו פוליטיקה.

 לעוצמות בסיגנונו שייך והוא טוב, עומדים
 לחוות שרוצה מי בן־נר. יצחק של התיאור

 במחוץ אותה ימצא הישראלית, החוויה את
לגדר.
 ספרים שיש למרות :מומלצים לא

 של מטעמם ביקורות של במבול הזוכים
 שווים הם אין ביקרם, החפצים מבקרים

ר את  מהבולטים כמה הודפסו. שעליו הניי
 האחרונה, בשנה שראו־אור אלה, בספרים
בזה. מובאים

 נעמי הוותיקה הסופרת של סיפרה •
 בלתי מיצרף שהוא בר, צמח פרנקל

לאומנית, ותישפוכת מילים של נגמר

 המיועד ספר זה סיפרותי. ערך כל המשולל
 בספרות, קלוקל טעם בעלות לעוזרות־בית

 של ביותר השפלים היצרים על מבוסס
 עם בהוצאת אור ראה הספר הקוראים.

 של סיפרו הוא נוסף מתמיה ספר עובד.
 שראה־אור סוים, של סנדל זמיר ישראל
 קובץ של מחברו פועלים. ספרית בהוצאת
 עטיפת על — מתהדר זה בנאלי סיפורים

חידו בנו שהוא בכך — הקובץ  חתן של י
 עצם בשכים־זינגר. יצחק נובל פרם
 שראה־אור שחם, נתן מאת עצמו אל

 מילים, של רומן־נהר הוא עובד, בעם
מננו לקורא לפענח המנסה  ממצו- מעט בן־ז
תיו ת בן של קו שי, העלי  ל־ שהיגר השלי

 הקמת אחרי ממנה ושב ברית־המועצות
ת עם חד־ממדי ספר זה המדינה.  נטיו

ת סטיו בי  עיוותים רצוף חזקות, דדאנו
היסטוריים.

 שסיפרו מגד, אהרון הפלמ״ח סופר •
 השנה זייף עובד, בעם ראה־אור באב מסע
 הספר מראשית הישראלית, החוויה את
תיו ספר זה עמודיו. לאחרון ועד  שדמויו
 קובץ ומאולצת. כוזבת לשונו אמינות, אינן

 הוא קיבוץ שמוש אמנון של סיפוריו
 כמו מיסדה, בהוצאת שראה־אור קיבוץ,
ף את ממשיך ת וסובל המגדי, הזיו  מתיסמונ
 כוכבו סכרינית. נוסטאלגיה של עמוקה

האח בשנים שדרך שמוש, של הספרותי
ד רונות, רידת על מעי  הקוראים טעם י

בישראל. והביקורת
 לגודש־ביקו־ שזכה נוסף, נוסטלגי ספר

ם של סיפרו הוא מוצדקות בלתי רות ר ו  י
ק ו י נ ב שראה-אור האחרון, היהודי ק
 פועלים. ספריית — המאוחד הקיבוץ הוצאת

 באי־קריאותו, בעיקר בולט זה כרם עב ספר
 ובגימגום מחברו של המרוסקים במישפטים

ה לכותרתו אותו. המלווה האידיאולוגי
ת  מאות בין למתרחש קשר כל אין יומרני
עמודיו.

וובויון שירה ן

עמיחי מיהודה
וקנין עד

ל ישראל פרס הענקת :מומלצים
 עבור עמיחי, יהודה למשורר שירה

ת לשירה תרומתו  אינו החדשה, העברי
 אמיר למשורר ישראל פרם להענקת שווה

 גדולה: שלווה שסיפרו עמיחי, גלכוע.
 שוקן, בהוצאת ראה־אור ותשובות שאלות

 נוסף קובץ הנהדרים שיריו למדף צירף
הכו תחת אנגלית) + (עברית ודו־לשוני

 ראה־אור הוא שאף אהבה, שירי תרת
 היתד, לעמיחי ישראל פרם הענקת בשוקן.

שפנקה ה כיום שהוא לכך הסופית הגו
תר הבולט משורר הישראלית. בשירה ביו

 הוא השנה שראה־אור מעניין קובץ •
 ויזלטיר מאיר המשורר של שיריו קובץ
 המאוחד. הקיבוץ בהוצאת היס, אל מוצא
 בעיר עוסק זה ספר של משיריו חלק

 מחאה של שירים הוא אחר וחלק תל-אביב,
ש בישראל המתרחש על  בשנתיים־שלו

 השירה סיפרי מטובי הוא האחרונות.
 שירה ספר האחרונה. בשנה שראו־אור

של הצנום שיריו קובץ הוא אחר מעולה

 שירה, ואימוני שירים כן ׳מנחם המשורר
 קובץ שירי פרוזה. בהוצאת שראה־אור

 בן של שירתו מיבחר את המכילים זה,
 למרות מזכיר חדשים, שירים של בתוספת
 מעולה. עברית שירה מהי הנמוכה תפוצתו

 גלדמן, מרדכי מאת חלון השירים קובץ
 הוא המאוחד, הקיבוץ בהוצאת שראה־אור

 החושפים מעודנים, מאוד שירים של אוסף
 בו. בחר הוא שלא בעולם בודד גבר

 ע<ומי) המשורר של שיריו קובץ גם
 מזכיר המא#וזד, הקיבוץ בהוצאת דברי הלל

חוד את השירה שוחרי לציבור  הכנעני- היי
הלל. ע׳ שירת של למחצה

 הוא צעיר משורר של ביכורים ספר •
 מיגסטר, דן מאת ערב תמורת הקובץ

 מציג הוא עובד. עם בהוצאת שראה־אור
 השירה למעגלי מחוץ עצמאי, שירי עולם

שיריו תל־אביביים. בתי-קפה כמה של


