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 מה שמשום איכותיים, הם מינסטר של
 הופיעו. מאז כבוד שיל למקום זכו לא

 הקובץ הוא צעיר משורר של נוסף קובץ
 שראה־ ירדני, רפי מאת מוצר לא אני
 של מחברו המאוחד. הקיבוץ בהוצאת אור

 זכה לא ימיו, בדמי שהתאבד זה, קובץ
ת נוסף. קובץ לפרסם  זה קובץ של בנוגו

 את שהביאו הסיבות על הסבר מעט יש
 מלנכוליה — מעולמנו להסתלק המחבר

ישרא משוררים מעט שכה משוררים, של
אחרון מומלץ שירה קובץ בה. נגועים ליים

 וקנין, יצחק מאת הזה המשל מה הוא
 נזקק שאינו המרוקאית, העדה בן משורר

ז נוסח פולקלוריים לסמלים ר ן א ו ט י  ב
 הוא פולקלור כי להאמין החפצים ודומיו,

 משל, של משורר הוא וקנין שירה. גם
 עד המומלצים שיריו, כך על ומעידים

למאוד.
ת ז מומלצים לא  שירה, קבצי מאו

שנה במהלך שראו־אור  אינם האחרונה, ה
 הישראלי. השירה לקורא כלל מומלצים

 סובל האחר חלקם בוסר, אלה של חלקם
ת  לסוג מאפיינת מחברים. של משגעון־גדלו

ר יאירה היא משוררות של זה פ ו ג  בי
ב שראדדאור מפרפרים, מורדים, בקובץ
 של קובץ זד, המאוחד. הקיבוץ הוצאת

 ריגשי, כיסוי כל חסרת מילולית, התנשאות
ת. חריזה של מודפסת במתכונת  קובץ חופשי

 שיריו קובץ הוא האחר, מהצד אך דומה,
 של בעלה הורוביץ, מרדכי עו״ד של

 הכותרת תחת שראה־אור שמר, .נעמי
 ביתן זמורה בהוצאת האחרת למרים שירים
 שירה. דברי לפרסם נוהגת שאינה מורן,

ת הוא זה קובץ גם ת בבחינ מילו התנשאו
 במתכונת ריגשי, כיסוי כל חסרת לית,

 נוסף עליהם חופשית, חריזה של מודפסת
הורוביץ. נוסח העליון״ ״הגבר של המרכיב

 הוא (אופטיקר) רוקח דויד •
מ לפרסם שהחל המשוררים דור משרידי

תיו ת יצירו שנו  שלונסקי נוסח את .30ה־ ב
 בהתאם לדור מדור רוקח מתאים שלו

 שנים במשך חיקה כך הרווחות. לאופנות
ת ובשנים עמיחי של סיגנונו את  האחרונו

ע  צעירי־הצעירים של סיגנונם לחיקוי הגי
 אבנים, טוחן האחרון שיריו בקובץ בשירה.

 רוקח מצליח פועלים, בספריית שראה־אור
קנות משיאי לאחד להגיע  השירה של הרי

 חרוזיה קובץ הם כאלה לדורותיה. העברית
 ש־ מועד, אקח 8שרי( בת־שכע של

 וקובץ המאוחד, הקיבוץ בהוצאת ראה־אור
 שראה,־אור סולו, סומק רוני של חרוזיו

ב השירה ספרי לרוכשי מסדה. בהוצאת
כני  להשקיע מומלץ העברי הספר שבוע דו

 מהם בדוכנים ולבחון זמן מעט לפחות
 איכותם. ומה רוכשים שהם השירה סיפרי

------------------------------------------ *

<ז מתורגמת סיפוות

אוטס סטיירון,
ואחרים

 'מספרויות המתורגמים ספרים מאות •
 במהלך לעברית בתרגום ראו־אור רבות
 סיפרו הוא מהם אחד האחרונה. השנה

 מקומית, סופה פון־דר־נדין, ׳מכס של
כתוב הספר כתר. בהוצאת שראדדאור

 הפועלים מעמד את ומתאר מיוחד, בסיגנון
 וויליאם מאת סופי של בחירתה הגרמני.

 זמורה בהוצאת שראה,־אור סטיירון,
 סופר של המעולה סיפרו הוא מורן, ביתן

 נושא על ספר שכתב דרומי, אמריקאי
 סיפרי על מונים עשרת עדיף הספר השואה.
 אלי נוסח בישראל, המקובלים השואה
ואחרים. פיזאר שמואל דיזל,

 של סיפרה הוא *ובן־זמננו מעולה ספר
 שראה־ השחור, הנסיך מרתק, אייריס

ספר מורן, ביתן זמורה בהוצאת אור

שי של מחייהם מעט המעלה  ספרות אנ
מתוסכלים.

 בולט לעברית הקלסיקה תרגומי בין •
 ל- קנז יהושע הסופר שעשה התרגום

 נשיקה מוריאק פרנסואה של סיפרו
 עובד. יעם בהוצאת שראה,־אור למצורע,

 מייסתורין, ,והמפץ קנוט של סיפרו גם
 ידי מעשה משופץ עברי בתרגום ראה־אור

 תרגום שוקן. בהוצאת דאוכני יו,תם
 המשורר שעשה התרגום הוא מחודש
 לג׳והן פלאט לטווטיה רטוש יונתן

 כתר. בהוצאת שראה־אור סטיינכק,
 לעברית חדש תרגום ראה־אור זו בהוצאה

 מאלוויל, חידמן מאת דיק מובי של
שן. העברי מהתרגום נופל שאינו  סיפרו הי

 מסן־פרנסיסקו, האדון כונין, איוואן של
 הפאטא־ דאק עובד. עם בהוצאת ראה־אור

 בהוצאת ראה־אור דידרו דני מאת ליסט
 שלום מאת מנדל מנחם פועלים. ספריית
 מעשה מדוייק עברי לתרגום זכה עליכם

דיו  אלף. בהוצאת אהרוני אריה של י
 אכרהם של תרגומו הוא מופת תרגום

 דייוויד מאת אוהבות לנשים כירמן
 בהוצאת שראה־אור ליורנס הרברט

מורן. ביתן זמורה
 בני- סופרים מאת נוספים ספרים •

 האחרונה השנה במהלך שראו־אור זמננו,
ה סופר את מקיפים לקורא, ומומלצים

 שראה־אור רות, פילי© מאת צללים
 המעלה ספר מורן, ביתן זמורה בהוצאת

תיו את ה לנוכח הצעיר, רות של הזיו
ב נספתה לא פראנק שאנה אפשרות

 ספר בארצנת־הברית. חיה והיא שואה,
 סיפרו הוא אחר, יהודי סופר של מעולה

 הפרש ריצ׳לר מרדכי הקנדי הסופר של
 בהוצאת שראה־אור אורביין, מסיינט
 גם בו שקיים ספר מורן, ביתן זמורה

 הראשון סיפרה רב־עניין. ישראלי פרק
 ג׳ויס המעולה האמריקאית הסופרת של

 ראה,־אור כרצונכם, בי עשו אוטם, קרויל
 נוסף ספר מורן. ביתן זמורה בהוצאת

 סיפרו ד,וא זו ספרים בהוצאת שראה־אור
 קונדרה, מילאן הגולה הצ׳כי הסופר של

 בבחינת שהוא והשיכחה, הצחוק ספר
ת מעלת פארודיה  המתרחש על דמעו

בצ׳כוסלובקיה.
 מורן ביתן זמורה שהוצאת ספק אין •

ת הספרות תרגומי על השתלטה  העולמי
 תרגום איכות על הקפדה תוך לעברית,

 סיפרו במיוחד בולט זו בסידרה וצורה.
 הפאטאגוני האכספרס תארו, פול של

שי וסיפרו הישן,  הבריטי הסופר של השלי
 הנהר. עיקול נאיפול, ס׳ ו׳ הודי ממוצא

 נינטר הגרמני הסופר מאת נוסף ספר
 הוויעוד הוא בעברית, שראה־אור נראם,
 ביסוסה את משווה הוא שבמהלכו בטלגה,

 העולמית המלחמה אחרי 47 קבוצה של
 הגרמניים הסופרים של לוויעודם השניה,

 של נוסף ספר השנה. 30 מילחמת אחרי
מננו גרמני קלסיקן  של סיפרו הוא בן־ז
מסדה בהוצאת בורח. סוס ולזר, מרטין

 פרס חתן של פרי-עטו נוסף ספר ראה־אור
 נהגה הרכבת והוא גל, היינריך נובל,

שות את בצלילות המביא לדייק, ה תחו
ה של מפלה  המילחמה סוף לקראת גרמני

ובעיקבותיה. העולמית
 מדנרט של עטה פרי שני ספר •

 עידן הוא בעברית, שראה־אור דראגל,
 המחברת של סיפרה כתר. בהוצאת הקרח,

ה את להקדים קראל, חנה מפולניה
 והוא אדם, בהוצאת ראה־אור אלוהים,
טו מרד של מרתקת ראייה בבחינת  ורשה ני

 שהיה קרדיולוג, של יהודי והומאניזם
 במרידת אט־לביץ׳ ׳מרדכי של סגנו

 הסופרת של סיפרה הוא מהמם ספר הגיטו.
 אורח גורדימר, נדין הדרום־אפריקאית

 תהליך של מפוכח מימד המביא כבוד,
 שאליו תהליך אפריקה, של שיחרורה

 כמה עוד הומאניים. ערכים בעל לבן נקלע
 אראם :הם ואיכותיים מתורגמים ספרים
 שצ׳ים־ אנדז׳יי מאת החשוכה העיר

ו פועלים, בספריית שראה־אור יורסקי,
 ל' ח' מאת הדימיוניות הישויות ספר

כורחם.

וויו!

עד משפינחה
רטוש

 רבים ומחקר פילוסופיה עיון, ספרי •
 וההמלצות החולפת השנה במהלך ראו־אור
חשי אל ערכם סדר לפי לא כאן מובאות

בנפתולי וולטש רוכרט של סיפרו בותם.

 הוא שוקן, בהוצאת שראה־אור הזמנים,
ת ת בבחינ ת בן להוגה חותכת עדו  יהדו

 את להפוך שציפו מאלה מרכז־אירופה,
 עד ונתבדו רוחני־תרבותי, למרכז ישראל
 מכאובי מצויים שבו ספר, זהו הלום.

 באינטלקטואליזם המעורבים היהודי המוסר
 אדלשטיין כ,ונדי, רות של סיפרה צרוף.

 זמורה בהוצאת שראה,־אור הזמן, נגד
ם מציג מודן, ביתן  שבהם — אלד, בימי

 — קסטנר פרשת סיפור לכותרות שב
ההנ של שיתוף־ד,פעולה של שונה היבט
ת הגה הודי  תוך הנאצים, עם באירופה הי

 היהודים זקן של סיפורו את מביא שהוא
 דומה, ולא דומה טריזינשטאט. במחנה

 מלך אפשטיין לזלי של סיפורו הוא
 בהוצאת ראה,־אור הוא שאף היהודים,

עניינו מודן, ביתן זמורה  בזקן־היהודים ו
טו של  הפילוסוף מסיפרי ספר עוד לודד. גי

הודי  מאמר שפינתה, כרוך המנודה, הי
 בהוצאת לעברית בתרגום ראה־אור מדיני,
ד ספר מגנם, ת על המעי  הרוח עוצמו

זה. רב־חשיבות פילוסוף של והבינה
 כארת, רולאן הצרפתי של סיפרו •
 שוקן, בהוצאת שראה,־אור אהבה, שיח

ש היצירתיים־משווים הממדים על מעיד
ע אליה האחרו בשנים מדע־הסיפרות הגי
 בחביון כהן, ישראד של סיפרו נות.

 עקד, בהוצאת שראה,-אור העברית, הספרות
ת הבחינה את מביא ת הפסיכולוגי אני  יונגי

 ׳משה של סיפרו העברית. הספרות של
 הפועלים תנועת ראשית מישקינסקי,

 בהוצאת שראה,-אור ברוסיה, היהודית
 מראשית טפח מביא המאוחד, הקיבוץ

תו  ראשית היהודי, הסוציאליזם של התאגדו
הסוצ של ניוונו לנוכח שאלות המעוררת

מעולה ספר אלה. בימים בישראל, יאליזם

 מרטין הספר הוא השנה, שראה־אור נוסף
 ׳הוא שאף להולדתו, שנה מאה — בובר

 תוך המאוחד, הקיבוץ בהוצאת ראזדאור
שי הוגים דברי מביא שהוא  מוסר, ואנ

 באר־שבע, באוניברסיטת שהועלו כפי
כדבר. מרטין של לזיכרו בסימפוזיון

 ׳ההוגה של רב־ד,חשיבות סיפרו •
 הוגים כרלין, ישעיה היהודי־הבריטי

ב עובד עם בהוצאת ראה־אור רוסיים,
 פוגע אינו אשר מנופח, מעט עברי תרגום

תו בחשיבות  המחשבה את ברלין של בחינ
 השנה, שראה־אור רב־חשיבות ספר הרוסית.

 יעקז־כ המנוח, הפרופסור של סיפרו הוא
 האומה מיתוס הכותרת תחת טלמון,

 הטרילוגיה את המשלים המהפכה, וחזון
 עובד. עם בהוצאת שראה־אור הטלמוגית,

ת את טלמון בוחן זה בספר ת עליי  הלאומנו
 ושורשיה לסעיפיו הסוציאליזם האירופית,

ת. של  מהחשובים הינו זה ספר הציונו
די אי־פעם שחוברו ביותר  ישראלי מחבר בי

 נחשלים לא הוא רב-ערך ספר כלשהו.
 סכירסקי שלמה מאת מנוחשלים אלא

 בהוצאת שראה־אור חיפה, מאוניברסיטת
רולביקורת' למחקר מחברות פ  שטבע זה, ס

 ה־ לעדות מנוחשלים הלשון מטבע את
שובות מהבחינות אחת הינו מיזרת,  הח

ת ת של ביותר והענייניו ת בעיי ב העדו
 השנה, שראו־אור ספרים שני ישראל.

 הם יותר, רחוקה לקלסיקה ומתייחסים
 אורליום מרקוס שפינל נתן של ספריו

ל מגנם. בהוצאת שראו־אור ואפיקורוס,
 המשורר של סיפרו מצטרף אלה ספרים
 בלשון יהודית ספרות רטוש יונתן

 עולמו מהשקפות טפח המביא העברית,
שראלי, המשורר של  השנה שהלך הכנעני-י

 על תיגר רטוש קורא זה בספר לעולמו.
וה התרבות של היסוד מהשקפות כמה

 מתעלה שהוא תוך הישראליים, ספרות
מבקרים. של שלם לדור מעל בכתיבתו

אוצישראדית היסטוריה

בדל קומונה,
ואליטות

הספ זרם ועולה גובר לשנה משנה !•
ת העוסקים רים  בזמן ארץ־ישראל בתולדו

 שראו־ אלד, בספרים הבולטים בין החדש.
שנה אור  אניטה שק סיפרה מצוי ה

 עם בהוצאת אור שראה ברל, שפירא,
 כדל של תלת־מימדי חתך והמביא עובד,

ב העוסק אחר, ספר ותקופתו. כצנלסון
ת תקופה  סיפרו הוא הארץ, של החלוצי

ו חברה קומונה, מרגלית, אלקנה של
 עם בהוצאת ראה־אור הוא שאף פוליטיקה,

 תקופה המדען בכלי בוהן ומחברו עובד,
העוב זרם רשף, שמעון של סיפרו זו.

 הקיבוץ בהוצאת שראה״אור בחינוך, דים
 אחד עוד של סיפורו את מביא המאוחד,

 שכבה ארץ־ישראל־העובדת של מד,מאורות
יוצא־ר,דו סיפורו את — המדינה קום עם
שקד בשנים ההסתדרותי, החינוך של פן
ה. להקמת מו המדינ

הארצ ההיסטוריה של אחרת מכנף ס
ליב אליעזר של סיפרם הוא ישראלית,

 של תולדותיה — ניל״י נדכה, ויוסף נו!
ת שמהדורה מדינית, העזה קנ  שלו מתו
סי את והמביא שוקן, בהוצאת אור ראתה

ם האספקטים פור  קודם ניל״י. של המדיניי
 סלו־* והציוני הנדבן של סיפרו זה לספר

 שי- של מייסדה ויסוצקי, ז*אכ נימוס
 מארץ שנשלחו מיכתבים קבוצת שלת־התה

 בן־ יצחק יד בהוצאת שראדדאור ישראל,
 על מאמרים של מרשימה אנתולוגיה צבי.

הקו הוא שנה, כמאתיים במשך ירושלים
 החדש, בזמן ירושלים בתולדות פרקים בץ

 בן- יצחק יד בהוצאת ראה־אור הוא שאף
ת את חובקים שמאמריו ספר צבי,  תולדו
שו האספקטים על מחדש, ויישובה העיר ה

האלי ליס*; משה של סיפרו שלה. נים
 ב* בארץ־ישראל היהודי היישוב של טות

 עם בהוצאת שראה־אור המנדט, תקופת
ם הרבדים את בוחן עובד,  של העליוני

שוב הודי היי הברי המנדט בימי בארץ הי
 של קצהו קצה רק חינם אלה ספרים טי.

ה בשנים שהחלו, מעולים, ספרים קרחון
שבות את לבחון אחרונות, ת ההתיי די הו  הי

 על המבוססות מפוכחות, בעיניים בארץ
סיסמות. על ולא עובדות
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