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סיפורת
אלנה פרנטה
המצאות מזדמנות

המצאות
מזדמנות

א ל ב ר ק א מ י ( ,)1960-1913סופר ופילוסוף צרפתי יליד
אלג'יריה ,הוא חתן פרס נובל לספרות וממעצבי המחשבה
האקזיסטנציאליסטית.
מבין ספריו שראו אור בעברית :ה נ פ י ל ה (הספריה החדשה),
ג ל ו ת ו מ ל כ ו ת (הספריה החדשה) ,ה מ י ת ו ס ש ל
ס י ז י פ ו ס (עם עובד) ,ה ד ב ר (עם עובד) ,ה ז ר (עם עובד).

אלבר קאמי

התביעה לאושר של פטריס מרסו ,פקיד צעיר החי
באלג'יריה תחת השלטון הקולוניאלי הצרפתי ,מובילה
אותו לבצע רצח שהוא ספק המתת חסד .כספו של המת
מאפשר למרסו למרוד בשגרה המאוסה עליו ,והוא יוצא
למסע נואש בחיפוש אחר האושר .במסעו הוא מיטלטל בין
בדידות קיומית לבין נהנתנות דקדנטית.

מוות מאושר

נימי של הסופרת המסתורית,
רומאנים ,המודעת למעמדה
ו ֶּאטים אינטלקטואליים ,או
טה במצבים וברגשות כמעט
השתיק .היא יוצאת ממקום
ת דוגמה אופיינית ,מקפצה
בת־להיות־קצרה דוהרת אל
טה חושפת את הבלתי־צפוי
המדושנת.
ים ,קשיי שינה ,התמכרויות;
 ,או תהייה על נטייתה של
דידים; ודרך ענייני כתיבה,
ם על סוף החיים ,על יחסיה
ונים מהותית מאלה הנשיים.
ה "מי אני" .הסופרת ששמה
פת .היא מודה שבראיונות
ונאי ,ומדגימה כמה שברירי
ורים דמיוניים ,בדויים ,שכן

לא אזוז מכאן

פר זה לפי תאריכי הפרסום
משמעותי של המחברת ,והן
ם אליהן האיורים העדינים

״מי שיש לו כסף ,יש לו זמן .על זה אני מתעקש .הזמן
נקנה בכסף .הכול נקנה בכסף .להיות או להיעשות
עשיר ,פירושו שיש לך את הזמן הנדרש כדי להיות
מאושר ,אם אתה ראוי להיות מאושר״.

אלבר קאמי
מוות מאושר

מרקו בלצאנו

ה לפרסם אצלם טור שבועי,
בחור במהלך השנה .פרנטה
ופן חופשי למדי .לראשונה
בגבולות נוקשים של היקף –
מדרגה במחצית השנייה של

מ ו ו ת מ א ו ש ר הוא הרומן הראשון שכתב אלבר קאמי,
הוא היה אז בתחילת שנות העשרים של חייו .קאמי גנז
את כתב היד לטובת כתיבת ספרו הנודע "הזר" ,שבמובנים
מסוימים נשען על אותו רומן גנוז ונובט ממנו.
מ ו ו ת מ א ו ש ר ראה אור בצרפת בשנת  ,1971כעשור
לאחר מות המחבר .זהו חלון הצצה נדיר לרגע היוולדות
הגותו וסגנונו של אחד מגדולי הסופרים של המאה
העשרים.

קּורֹון הוא כפר קטן בדולומיטים ואף שהוא משתייך
לאיטליה ,תושביו דוברים גרמנית .תחת המשטר הפשיסטי
בשנות ה 30-נאסר השימוש בשפה הגרמנית ,בבית
הספר נתלית תמונתו של מוסוליני ושפת הלימוד משתנה
לאיטלקית ,שפה שאותה הילדים לא דוברים .חלומה של
טרינה ,בת הכפר אשר הכשירה עצמה להיות מורה בבית
הספר ,מתפוגג באחת .באותם ימים מתחילה גם בנייתו של
סכר המאיים להציף את האזור ולעקור את תושבי הכפר
מבתיהם .ואז מגיעה המלחמה.
ל א א ז ו ז מ כ א ן הוא הסיפור שמספרת טרינה לבתה
מתוך געגועים עזים אליה .זהו סיפור אישי על נעורים
יפים ובגרות בצל המלחמה ,אך גם סיפור על כפר קטן
אחד שתושביו קרועים בין נאמנויות ,שפות וגבולות ,ואף
שבמשך דורות הם מתגוררים בכפרם ,אין להם ודאות כי
המקום ימשיך להיות ביתם.

מרקו בלצאנו
לא אזוז מכאן

מ ר ק ו ב ל צ א נ ו נולד במילנו בשנת  ,1978שם הוא משמש
כמורה ומרצה .ל א א ז ו ז מ כ א ן הוא ספרו הרביעי .הספר
זכה בפרס  ,BAGUTTAהפרס הספרותי הוותיק ביותר
באיטליה; כמו כן היה בין המועמדים הסופיים לפרס
 CAMPIELLOהיוקרתי.
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המצאות מזדמנות

מוות מאושר

לא אזוז מכאן

נטה
ֶא ֶלנה ֶפ ַר ֶ

אלבר קאמי

מרקו בלצאנו

ספר חדש למחברת סדרת
'החברה הגאונה' .בסתיו 2017
'הגרדיאן' לאלנה
ֶ
הציעו עורכי
נטה לפרסם אצלם טור
ֶפ ַר ֶ
שבועי .התוצאה היא  51מסות
קצרות בנושאים כמו אהבה
ראשונה ,התמכרויות ויחסיה
המורכבים עם בנותיה ואמה.
לאוהדי פרנטה הרבים ,מחכה
כאן אוצר מרתק .מלווה באיורי
צבע ,בפורמט מיוחד.

הרומן הראשון שכתב אלבר
קאמי בצעירותו ,וגנז לטובת
כתיבת ספרו הנודע' ,הזר'.
התביעה לאושר של פטריס
מרסו ,פקיד צעיר החי
באלג'יריה ,מובילה אותו לבצע
רצח שהוא ספק המתת חסד.
כספו של המת מאפשר למרסו
למרוד בשגרה המאוסה עליו,
והוא יוצא למסע נואש בחיפוש
אחר האושר.

טרינה היא מורה המתגוררת
בקוּ רוֹ ן ,כפר קטן בדולומיטים
השייך לאיטליה ותושביו
דוברים גרמנית ,תחת המשטר
הפשיסטי בשנות ה־.30
באותם ימים מתחילה גם
בנייתו של סכר המאיים
להציף את האזור ולעקור את
התושבים מבתיהם .סיפור אישי
על נעורים יפים ובגרות בצל
המלחמה.

הספריה החדשה

בסדרת פועלים סיפורת

בסדרת פועלים סיפורת
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ילדים

נּורית זַ ְר ִחי
ִ

נּורית זַ ְר ִחי | ְפ ִר יקִ י
ִ

ְפ ִר ִ
יקי

יקי
ְפ ִר ִ
עּורה
יעה ִדינֹוזָ ָ
הֹופ ָ
אֹוֵ :איְך ִ
נורית זרחי

עּורה
הֹופ ָיעה ִדינֹוזָ ָ
אֹוֵ :איְך ִ

יעה ִמן
ְפ ִר ִיקיַ ,ה ִ ּדינוֹ זָ עוּ ָרה ַה ְ ּז ִע ָירה ׁ ֶשהוֹ ִפ ָ
ַה ַ ּי ַער ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ י ,רוֹ ָצה ָל ַד ַעת ְל ָאן ִהיא ׁ ַש ֶ ּי ֶכת
ַע ְכ ׁ ָשוִּ ,כי ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ ה ּ ַפ ַעם ְּכ ִא ּלוּ לֹא ָק ָרה.
ְל ַאף ֶא ָחד ֵאין ֶ ּד ֶר ְך ֲחזָ ָרה.
ספר חדש לילדים מאת הסופרת האהובה
נורית זרחי .בליווי איורים של ִה ָּלה חבקין.

ּיּוריםִ :ה ָּלה ַח ְב ִקין
ִא ִ

לגילאי 6-5

צּועים ֶׁשּלֹו.
יֹום ֶא ָחד ִה ִּביט ְטוִ ִילי ַּב ַּצ ֲע ִ
ָמה ֵאין ִלי? ָׁשַאל ֶאת ַע ְצמֹו,
יתי,
עֹולם ֹלא ָר ִא ִ
ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ֵּמ ָ
יתי יֶ ֶלד.
ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ָהיָ ה ֲא ִפּלּו ִל ְפנֵ י ֶׁש ָהיִ ִ
ּיּורים,
הּוא ִה ִּביט ַּב ֵּס ֶפר ָה ַע ִּתיק ֶׁשּלֹוִ ,עם ַה ִּצ ִ
רֹוצה ַל ֲעׂשֹות:
“הּנֵ ה ,זֶ ה ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ֶ
ָאמרִ :
וְ ַ
עּורה ְק ַטּנָ ה ְּכמֹו זֹו ֶׁש ִה ְת ַה ְּל ָכה
ִדינֹוזָ ָ
ָארץ ִל ְפנֵ י ִמ ְיליֹונֵ י ָׁשנִ ים.
ְּביַ ֲערֹות ָה ַעד ֶׁשל ַּכּדּור ָה ֶ
ְט ִריק ְט ִריק ְט ִר ִיקי
וְ ִהּנֵ ה ִל ְפנֵ ֶיכם ְפ ִר ִיקי!”
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מסע אישי
בעיני רוחי הילדית הצטלבות
ומוות .באותו מקום – שלאחר
אים אותו הטרמינל – נראה כי
גול נוסף ,משילה מעליה נעליים
כרטיס מעבר לעולם אחר הבא
פפת ,בנתיבות שהוגדרו לה מן
רת איזה סוף ,עוד סוף ,לקראת
הלידה המחודשת".

בית הנתיבות

ñéé÷Œ ˜„æ

בית הנתיבות
ñéé÷Œ ˜„æ

בית הנתיבות

ונות ומקומות נשזרים בבית
חייה של אישה צעירה .לצד
יו ואכזבותיו ,נחקר גם עבר
פועמים בחוזקה חוויית ההגירה
ד ממנה .עמם נפרש גם עתיד
שבו היא חיה ,המתגלם כבר
ה ובאוטובוסים ,על חוף הים,
השתנּות המתמדת של הנוף
הנפשי .כל אלו משמשים מצע
האנושי ,על אינטימיות ועל

זהר אלמקייס
זמנים ,גופים ,לשונות ומקומות נשזרים אל מסע חייה של אישה צעירה .לצד ההווה,
על אהבותיו ואכזבותיו ,נחקר גם עבר משפחתי שבו עדיין פועמים בחוזקה חוויית
ההגירה וכאב השפה שנולד ממנה.
ספרה הראשון של זהר אלמקייס ,חוקרת ,כותבת ומתרגמת.

מחיר לצרכן₪72 :

עיצוב העטיפה  :ניר מטרסו
דימוי על העטיפה :זהר אלמקייס
www.kibutz-poalim.co.il

שירה
נת ן י ונת ן

עַל קַו הֶָרכֶס מִיׁשֶהּו מֹוסִיף לָלֶכֶת
וְ ָה ֶאבֶן לְָרכָסִים אֶל הָרּוחֹות,
בִכְסּות ָהעֶֶרב יַ ֲחזֹר נּוג ֶה ֵאלַיְִך

ְך ּפְלָג ִים,

מילים יפות ִמ בְכי ו אושר

עִם ַרחַׁש הְַרּדּופִים לְיַד הַחֹוף.

נתן יונתן

מילים יפות ִמ ְּבכי וָ אושר

מילים יפות ִמ בְכי ו אושר

נתן יונתן
מבחר חדש משירי נתן יונתן ,בעריכת גדעון טיקוצקי ועוזי שביט.

מבחר

בסדרת מבחר ('זוטא') – שירה לכל כיס

יוע
ץ לאמנויות ,תל אביב (ע"ר)
רבות והספורט — מינהל התרבות

קיבוץ המאוחד

Natan Yonatan.indd 1

ריתמוס
סדרה לשירה

בַּ ׂכּ ל סרלואי

אֹותי ֹלא ָהיָ ה
ָמה ֶׁש ָּׁש ַבר ִ
ְּב ִק ְר ֵעי ַהּגּוף וְ ֹלא ְּב ֵמרּוק ַהּנֶ ֶפׁש
מּוטים,
ּלֹותי מּול ַע ְפ ַע ֶּפיָך ַה ְּׁש ִ
ֹלא ִּב ְת ִפ ַ
ֶאּלָ א ַּת ֲחנּונַ י ֶׁש ְּת ַב ֵּקׁש ַעל ַחּיֶ יָך.

בַּ כּׂל סרלואי

ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי

רֹוע ֶדת יַ לְ ָּדה
ִּב ְפנִ ים ַהּגּוף ֶ
לֹוח ֶׁשת ַא ָּבא ִמ ַּב ַעד לְ ִקירֹות ָהעֹולָ ם.
ֶ
יֵ ׁש ִמּלִ ים ֶׁשֹּלא יָ ַד ְע ִּתי וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך
יֹוקנְ ָךָ ,א ִבי,
ַהּכֵ ר ָּב ֶהן ֶאת ְּד ָ
לְ ַב ֵּקׁש ַעל ַחּיֶ יָךַ ,חּיַ י

ַּבּכֹל סרלואי

ל סרלואי מלמדת ספרות בתיכון "אור תורה" וכתיבה באוניברסיטה
ברית וכותבת ביקורות ספרות במוסף "שבת" ב'מקור ראשון'.
ריה הקודמים :בית בחיק הלילה (אבן חושן )2013 ,וסכין שלופה האור
תמוס – הקיבוץ המאוחד.)2016 ,
יצירתה זכתה בפרס ראש הממשלה ,פרס דוליצקי מטעם האוניברסיטה
ברית ,פרס גולדברג מטעם קק"ל ,ופרס שרת התרבות למשוררים.

ספר שירה שלישי לכלת פרס ראש הממשלה ,פרס דוליצקי ופרס שרת התרבות
למשוררים.

פר ראה אור בסיוע:
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב (ע״ר)
בתמיכת משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות

ריתמוס

ריתמוס סדרה לשירה
הוצאת הקיבוץ המאוחד
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב

בסדרת ריתמוס

(ע״ר)

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ה משב ,כל קיר היה דלת ,עוסקים באופן חד ונוגע ברגעי
ש איבדה ומאז משתוקקת לו ,וחרף מאמציה אינה מצליחה
ה שוב שלה .השירים מבטאים את ההכרה במה שלא יחזור,
תן לבקש .בכך הם מעצבים רגעי התהוות עמוקים של נפש
בתוך מבטו של הזולת ,ואת הכאב הנגזר ממפגש זה.

אֹותְך ַאּגַ ן
ָ

ֹו ָא ָדם,

ת ַהּכְ נָ ַפיִ ם

אֹותְך:
ּׁשֹואלִ ים ָ
בר ַֹח ִמן ַהּכִ ֵּסא ַהזֶ ּהּ ,כְ ֶׁש ֲ

ִא ִּתי?”

ת ַרגְ לַ יִ ְך ֶׁשֹּלא יַ ְח ְּדרּו

הא ָד ָמה
ֲ

עֹולָ ם.

ארֹות ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה

ּכמֹו ַאלְ ֵפי ֶא ְצ ָּבעֹות

־ .1976עובדת סוציאלית קלינית ( .)MSWבעלת תואר ראשון
תמטיקה .זוכת פרס אקו”ם ע”ש נתן יונתן ליצירה המוגשת
השירה ליצירה “שיליית האור”.

חיה משב כל קיר היה דלת

כמו גם באלה המתייחסים לכלל הישראלי ,ניכרת לשון מגובשת,
לת שירית מקורית ,רעננה ,בלתי צפויה ומרגשת ,שנעה בין
ינות ,איפוק ועומק מבליעים עוצמה וכוח שירי עז ונחוש".

חיה משב

כל קיר היה דלת

כל קיר היה דלת
חיה משב
"לשון מגובשת ,בשלה ,גמישה ,ויכולת שירית מקורית ,רעננה ,בלתי צפויה ומרגשת ()...
כוח שירי עז ונחוש"( .מאיה בז'רנו)

:
אמנויות ,תל אביב
ות והספורט
מחיר מומלץ 72 :ש״ח

בוץ המאוחד
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עיון

גרין)

טארית" של
דרך לחיים
ייתה האישה
מביה ונשיאת

לשחרר את הדמיון

עברית .הוא
ץ מפגש עם
זית לפיתוח
מיון שלושה
את עולמם
באופן שונה
תי – שבדרך
די.

מקסין גרין

של מודעות
ב ובעל ערך;
יות ולהיעזר

מקסין גרין

לשחרר
את הדמיון
מאמרים על חינוך,
אומנות ושינוי חברתי

 86ש"ח
?? :

מקסין גרין
הספר הראשון והיחיד מספריה של מקסין גרין שמזמן לקוראים
בארץ מפגש עם הגות חינוכית שמתמקדת בכושרי הדמיון כדרך
מרכזית לפיתוח האדם ותיקון עולם.
מקסין גרין" ,רוקסטארית" של האקדמיה החינוכית ,הייתה האישה
הראשונה שכיהנה כפרופסור לחינוך באוניברסיטת קולומביה
ונשיאת האגודה האמריקאית לחינוך.

בסדרת קו אדום – מחשבה חינוכית
בשיתוף מכון מופ"ת

ניות
במכללות

מחשבה
חינוכית

אלים יושבים מאחורי גבי

חת בספרות
חודי והמובחן
ם ,הפרשנים
חרונות.

לשחרר את הדמיון :מאמרים על
חינוך ,אומנות ושינוי חברתי

עיון בשירת חדוה הרכבי

מקיף ראשון
בות לשאלות
מפת השירה
ולמקורותיה.
ת הרכבי על
והפוליטיות
אטיקה שלה
שנויותיו .דיון
על עקרונות
המשחק ,על
יצירתה.

אלים יושבים מאחורי גבי:
עיון בשירת חדוה הרכבי
תמי ישראלי

ת וראש מרכז
סקי לחינוך.

העטיפה :ינאי סגל

ר מומלץ₪ 84 :

תמי ישראלי

מחקר מקיף ראשון המציע קריאה צמודה בשירת חדוה הרכבי
ותשובות לשאלות שיצירתה מעוררת באשר למיקומה במפת
השירה העברית ,למסורות שאליהן היא משתייכת ולמקורותיה.
הספר מציע לקרוא את הפואטיקה שלה לאור המיתוס של
אנטיגונה ,על מגוון פרשנויותיו.
תמי ישראלי היא עורכת ,מרצה לספרות וראש מרכז לוין קיפניס
לספרות ילדים במכללת לוינסקי לחינוך.
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