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ספרים חדשים  {  שכדאי לבדוק

יו  מצליח  עונות  שבע  כבר 
־לורי לכבוש את הקהל האמ

הכריזמטית  בדמותו  ריקאי 
של ד"ר גרגורי האוס. צופים 
לפני  אליו  התוודעו  שלא 
ונתקלים  לסדרה,  שלוהק 

בקו או  אירוח  בתוכנית  ־בו 
מול  לרוב  משתאים   ,BBCה־ של  ישנה  מדיה 
פן נוסף של כשרונו: איך לעזאזל הוא מצליח 
להסתיר ב'האוס' את המבטא הבריטי שלו כל 
כך טוב? מאחורי המבטא המשובח הזה, שנולד 
איטון  בפנימיית  ועוצב  אוקספורדשייר  בנופי 
קיימברידג', מסתתרת קריירה  ובאוניברסיטת 
עשירה: בשנות ה־80 וה־90, לפני שלורי עטה 
על עצמו את מדי הרופא הציניקן, הוא הספיק 
היה  הוא  וסרטים.  תוכניות  מעט  בלא  לככב 
כסטיבן  מוערכים  קומיקאים  של  מדור  חלק 

־פריי, רואן אטקינסון ובן אלטון, ותרם את כי
שוריו ליצירות מיתולוגיות כמו 'הפתן השחור' 

־ו'ג'יבס ו־ווסטר'. תוך כדי, כיאה לבריטי מחו
נך, הוא התיישב וכתב ספר. 

'The Gun Seller' נולד אולי מתוך קנאה 
כבר  שב־1996  פריי,  סטיבן  ושותפו  לחברו 

פרוזה מצלי היה להתגאות בשני ספרי  ־יכול 
למד  שלורי  מוכיח  הוא  אבל  ומוערכים,  חים 
בקיימברידג' איך לעשות עוד כמה דברים חוץ 
מאשר להתרוצץ על במה לצד זוגתו דאז אמה 
תומפסון. עלילת הספר, שמתפרשת בתזזיתיות 
על פני שלוש יבשות, מתארת פרשיית ריגול 
סבוכה ועתירת תהפוכות, שבמרכזה ניצב תומס 
הרסנית  חיבה  בעל  לשעבר  צבא  איש  לאנג, 

לה לאנג  של  נסיונו  ולאלכוהול.  ־לאופנועים 
משיך ולפרנס את שני התחביבים הללו מוביל 
שאחריה  חרב,  כשכיר  מזדמנת  לעבודה  אותו 

קונספיר תוך  אל  לרצונו  בניגוד  נסחף  ־הוא 
ציה המערבת סוחרי נשק, סוכני CIA ובריונים 
שמנסים ומצליחים לעשות שמות בגפיו. וכיאה 
למסורת שהנחילו לז'אנר איאן פלמינג וגיבורו 
ג'יימס בונד, זוכה לאנג מתוקף מעמדו הכפוי 
כמרגל בינלאומי ליהנות גם מפרשיות אהבים 
עם  משתנה  אליו  נאמנותן  שמידת  נשים  עם 

התקדמות העלילה.
עולם הספרות כבר נתקל אמנם בעלילות 
מתוחכמות יותר מזו, וגם עיצוב הדמויות אינו 
ניחן ביתר מקוריות – אבל הניסוחים השנונים 
והחדים, וההומור של לורי, הפכו את הספר לרב 
בקרוב.  המשך  לספר  לזכות  אמור  שגם  מכר, 
במבטא  רווי  דווקא  הוא  האוס,  לד"ר  ובניגוד 

בריטי כבד.

 The Gun Seller // Hugh Laurie }
Washington Square Press } 1996

ן דחף ידיעות אחרונות  בביצוע ד"ר מינה צמח, מכו דירוג 

 אסף מונד על הרומן 
של יו לורי

 ספרים 
תוצרת חוץ

שפה זרה

ההרפתקאות המפתיעות של הברון 
מינכהאוזן, רודולף אריך ראספה 

מאנגלית: ירון בן־עמי, ספרי עליית הגג, 
ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 216 עמודים

תרגום ראשון מלא 
לעלילותיו של השקרן 

המפורסם ביותר בעולם. 
בונוס: איורים של דוד 

פולונסקי. וככה זה 
מתחיל: "שנים מספר 

בטרם בישר זקני הצומח על 
גברותי הקרבה, או, במילים 

אחרות, כאשר לא הייתי 
עדיין איש אבל גם נער כבר לא הייתי, אלא 

בין זה לזה, הבעתי שוב ושוב בשיחות שונות 
רצון עז לראות את העולם, שאיפה שהוריי 

ניסו לדכא אותה בי אף כי אבי היה נוסע לא 
מבוטל בעצמו".

הנוסע הסמוי, ז'ורז' סימנון
מצרפתית: יהושע קנז, עם עובד, 

261 עמודים

פרשיית מתח 
נוספת מבית 

היוצר של סימנון, 
הפעם על נער 

שיורש הון 
מדודו המסתורי, 

בתרגומו האלגנטי 
של יהושע קנז. 

וככה זה מתחיל: 
"ז'יל מובואזן הביט ולא ראה כלום. 
עיניו היו אדומות ועור פניו מרופט 

כמי שבכה הרבה. אבל הוא לא בכה. 
רב חובל סולמדאל אמר לו שיהיה 

מוכן ויחכה לו באולם שאכל שם את 
הארוחות במשך הנסיעה".

המחיר של סין, אלכסנדרה 
הארני מאנגלית: רחל אהרוני, 
הקיבוץ המאוחד, 301 עמודים

בפעם הבאה 
שאתם קונים 
נעליים זולות 

מתוצרת סין, כדאי 
שתדעו מהו המחיר 

האמיתי שפועלים 
סינים משלמים 
בדרך. וככה זה 

מתחיל: "במשך שבועיים, פעמיים 
בשנה, מתמלאים מטוסים ורכבות 

עד אפס מקום בהמוני נשים וגברים 
זרים בדרכם לעיר הסינית גואנג־ג'ו. 

מאות אלפים מהם, נציגים של יבואני 
העולם, מציפים את המלונות, הברים 
והמסעדות של העיר בבליל לשונות".

יולנדה, משה סקאל
כתר, 217 עמודים

אחרי קובץ סיפורים 
ושני רומנים פונה 

משה סקאל 
לסיפור התבגרות 
אישי בכיכובם של 
סבו, סבתו וכמובן 
השפה הצרפתית. 
וככה זה מתחיל: 

"כשהייתי בן 19 
עשיתי לי מנהג: 

בכל יום שישי בצהריים הלכתי לבקר 
את יולנדה. שירתי באותו זמן בקריה, 

וביתה נמצא לא כל כך רחוק משם, 
ברחוב גרץ, בבניין פינתי ישן שתריסיו 

תכולים ומטפסים כמעט עד תקרת 
הקומה הראשונה".

השירה שמעבר למילים, נתן זך
הקיבוץ המאוחד, 473 עמודים

קובץ שמנמן 
הכולל מבחר 

מאמרים וביקורות 
שפירסם נתן זך בין 

השנים -1973
1954, בעיתונים 

ובכתבי עת. וככה 
זה מתחיל: "עם 

השנים הולך 
וחסר מספר 

ספרי השירה הגורמים לך התרגשות 
אמיתית: אותה צמרמורת נודעת 

בעמוד השדרה, שעליה דיברו משוררים 
ואשר אותה מביאים חוקרי ספרות 

כראיה לתגובה סובייקטיבית, לא 
אמינה, אולי אפילו נלעגת".

  >>

צליל אברהם

 'רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים', ספרו האחרון של 
פרופ' מיכאל הרסגור אשר נכתב יחד עם אהוד פוקס, היה חבר 

קבוע בטבלת רבי המכר בחודשים האחרונים. הרסגור, שנפטר 
השבוע בגיל 86, השאיר אחריו גם ספר אוטוביוגרפי עליו עבד בשנים 

האחרונות יחד עם נכדו, עילאי הרסגור־הנדין. "ערכתי את הספר 
במשך המון זמן והספקתי להשלים חצי ממנו", מספר עילאי. "הוא 

כתב בצורה מאוד מבולגנת ולא כרונולוגית, ואני שאלתי שאלות 
וניסיתי לחבר את פיסות המידע. אני מתכנן להמשיך לעבוד על זה 
ולפרסם את זה מתישהו. היה לו חשוב מאוד שזה יפורסם, ומאוד 

חבל לי שהוא לא ראה את זה".

ביום ראשון הקרוב ייפתח בירושלים יריד הסופרים הבינלאומי, 
בהשתתפות מו"לים וסופרים מישראל ומחו"ל. מי שמתעקש להרוס 

את המסיבה היא אגודת המתרגמים, שפנתה השבוע למארגני 
היריד במכתב מחאה. אינגה מיכאלי, יוזמת המכתב, מסבירה: 

"המטרה המוצהרת של היריד היא לחשוף סופרים מחו"ל בפני הקהל 
הישראלי. מיהו המתווך בין שני הצדדים שנחשפים ביריד? המתרגם 

האלמוני שלא נזכר בשום מילה באתר או בתוכנייה. מגיעים ליריד 
הרבה סופרים שתורגמו לעברית, כמו איאן מקיואן ואומברטו אקו. 

הספרים האלה לא תורגמו מעצמם. גם סופרת שאני תירגמתי מגיעה, 
ואף אחד לא חשב להזמין אותי לאירוע או לתת לי קרדיט. הקרדיט 

הזה הוא דרך לשווק את עצמנו בתחום תחרותי מאוד".

המשוררת אורנה רב־הון הודיעה השבוע במכתב נזעם על 
התפטרותה מוועד אגודת הסופרים. לדבריה, יו"ר הוועד בלפור 

חקק, ששולט יחד עם אחיו באגודת הסופרים זה שנים, הפעיל 
עליה לחץ לעזוב בעקבות חילוקי דעות ביניהם. "אחרי שהשמעתי 

עליו ביקורת, קיבלתי ממנו ומאחיו הרצל מיילים בלתי פוסקים עם 
התקפות אישיות קשות במשך חודשיים, עד שהתייאשתי והחלטתי 
להתפטר. יו"ר הוועד מקבל החלטות מתוך אינטרס פוליטי להישאר 
בתפקיד ולא מתוך עניין ספרותי, ומי שלא מצביע כמו שהוא רוצה - 

מופעל עליו לחץ. אגודת הסופרים בשפל. זה הפך להיות ארגון אזוטרי 
של אנשים שמשתמשים בזה לקידום מעמדם האישי. הגעתי לוועד 

 לפני כשנתיים כי רציתי לשנות את צורת ההתנהלות הזאת, 
ועכשיו כף רגלי לא תדרוך שם יותר".

 ארבעה חברים חדשים בטבלה השבוע. שני ספרי מקור: 
, ושני  8 )תנו מבט גם בעמוד 25( ויעל נאמן 10 אמנון דנקנר 

3 ו'ענבי זעם' של   תרגומים מחודשים: 'פראני וזואי' של סלינג'ר 
. ספרו של סטיינבק יצא לראשונה בארה"ב  7  ג'ון סטיינבק 

ב־1939, ומספר על משפחת אריסים אמריקאית שמאבדת את 
פרנסתה בשפל הגדול. התזמון לתרגום החדש של גרשון גירון 

 אינו מקרי. "זה הזמן לפרסם ספר כזה", אומר חיים פסח, 
עורך הספר ויוזם התרגום. "בשעה שיש 800 אלף ילדים רעבים 

בישראל, לא יכול להיות שאנשים יהיו אדישים לזה. זו חברה 
 מקולקלת, אבל אנשים כבר לא מזדעזעים כמו פעם, ולכן 

חשבתי שזה מתאים".

ל־11   6 שבין  לתקופה  ומתייחסת  בפברואר  ב־14  התקבלה  המכר  רבי  הספרים  רשימת 
דורון  דיונון,  תל־אביב:   - מהחנויות  שהתקבלו  דיווחים  על  מבוססים  הנתונים  בפברואר. 
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באר־שבע:  מדי.  ספרי  חולון:  הייד.  מיסטר  גבעתיים:  הספר.  פונדק  שופ,  בוק  רמת־גן:  אורבך. 
סופרים דברי  נהריה:  העמק.  ספרי  עפולה:  הספרים.  קרון  קריית־טבעון:  שולמית.  ספרי 
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