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שרב ראשון
דורי מנור

"שרב ראשון" ,ספר הפרוזה הראשון של דורי מנור ,הוא כרוניקה מרתקת של
התבגרות :התבגרות תרבותית וספרותית ,שהיא גם התבגרות רגשית ,מחשבתית
ומינית .מנור משרטט ביד אמן את הרגעים שעיצבו את חייו כאדם צעיר ושינו אותם
לבלי שוב :רגעים של חרדה ושל תשוקה ,של היפעמות ושל אימה; של היפקחות
קדחתנית אל העולם .ההתוודעות הראשונה לשירה ,הקריאה הראשונה בספר
איוב ,גילוי המין וההומוסקסואליות ,התרגומים הראשונים ,היצירות הראשונות,
שיחות הנפש עם דליה רביקוביץ ועם אברהם סוצקבר – כל אלה מתווים דיוקן
אישי גלוי־לב ועמוק־רגש ,המוביל את המחבר מתל אביב של ילדותו לפריז של
עלומיו ,ומשם – בחזרה אל ההווה.

דורי מנור הוא יליד תל אביב .הוא החל לכתוב שירה בגיל צעיר ובגיל  18פרסם
את תרגומיו הראשונים .לאחר מספר שנים ייסד עם חבריו את כתב העת לספרות
"אֵ ב" ,שבו ראו אור לראשונה שירים פרי עטו ,לצד יצירות מאת אנה הרמן ,בני מר,
שמעון אדף ואחרים .במשך עשור התגורר בפריז ,למד ספרות צרפתית וכללית
ולאחר מכן לימד ספרות עברית .ב 2005-ייסד את כתב העת "הו!" בעריכתו וב-
 2021ייסד את הוצאת "ה־ :21קלאסיקות לאלף השלישי" מבית "הו!" .עד כה
פרסם חמישה קובצי שירה ,בנוסף לתרגומים של בודלר ,מולייר ,מלארמה ,ואלרי,
וולטר ,דקארט ועוד .ערך בין השאר את ״נפלאתה :אנתולוגיה לשירה להט״בית״
ואת ״המקוללים״.
שיריו ופזמוניו הולחנו על ידי שלומי שבן ,רונה קינן ,יוני רכטר ,ערן צור ,שם טוב
לוי ועוד .שידר בגלי צה"ל את התוכניות "ציפורי לילה מתפייטות" ו"בעקבות הזמן
האבוד" .חתן פרס יהודה עמיחי למשוררים עבריים ,פרס ראש הממשלה ליצירה
ע"ש לוי אשכול ,פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת והפרס לעריכה ספרותית
מטעם משרד התרבות .דוקטור לספרות השוואתית ולתורת התרגום .בעל תואר
אביר במסדר האמנויות והספרות של צרפת .זהו ספר הפרוזה הראשון שלו.
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טנגו המוות
יורי ויניצ׳וק
תרגום :אנטון פפרני

ארבעה נערים – אוקראיני ,פולני ,גרמני ויהודי .אלו חברים בלב ובנפש הגדלים
בעיר לביב הרב־לאומית והתוססת שלפני מלחמת העולם השנייה ,מתמודדים
עם מאורעות המלחמה ושלושת כובשיה ,ונאבקים כתף אל כתף על עצמאות
עירם .חייהם מתוארים בשילוב של הומור ,חמלה ,ועין נהדרת לפרטים.
בעלילה מקבילה בהווה ,חוקר תרבות עתיקה נתקל ב"ספר מתים" הכתוב
בכתב יתדות ובפרקי שירה מסתוריים .החוקר מפענח לאיטו תעלומה הכרוכה
בהיסטוריה של העיר ושל משפחתו שלו ,ובמחנה הריכוז ינובסקה שהקימו
הנאצים בפאתיה ,שבו חו ּבּ ר ונו ּגן בכפייה "טנגו המוות" על ידי מוזיקאים יהודים.
בשני קולות הנכרכים זה בזה ,יורי ויניצ׳וק ,אחד הסופרים האוקראינים החשובים
בדורו ,אורג יצירה ספרותית ,טרגית ומנחמת כאחת.
יו ּרי ויניצ'ו ּק ,יליד  ,1952הוא סופר ,משורר ,עיתונאי ,עורך ומתרגם אוקראיני.
נולד בסטניסלב (כיום איוואנו־פרנקיבסק) בגליציה ,וחי בלְ ביב משנת  .1974עד
כה חיבר עשרה רומנים ,שבעה כרכים של סיפורים ,שני ספרי שירה ,ולמעלה
מעשרים ספרי ילדים .בתקופה הסובייטית היה נתון תחת מעקב הקג"ב ,ולכן
הסווה חלק מיצירותיו כתרגומים או ככתבי יד שלכאורה מצא בארכיונים והביא
לבית הדפוס .את הרומן האחרון עד כה ("המפתחות של מאריה" )2020 ,חיבר
עם אנדריי קורקוב (מחבר "המוות והפינגווין") .על "טנגו המוות" שבידיכם זכה
בפרס "ספר השנה" מטעם  BBCאוקראינה .כמו כן זכה באות "סופר זהב של
אוקראינה" על מכירת יותר ממאה אלף עותקים מספריו.
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המופע של גארי
נל ליישון
תרגום :רותם עטר

נל ליישון ,מחברת רב המכר ״צבע החלב״ ,מכניסה אותנו ברומן זה לראשו
של גארי – כייס ,פורץ ,גנב .במונולוג כובש ,שזור הומור עדין ,לוקח אותנו גארי
לטיול במשעול חייו ,החל מילדותו המקופחת ,המוזנחת ,בלונדון ,שם נולד לאם
אלכוהוליסטית ול׳אב במשרה חלקית׳ שמתפרנס מעבירות קטנות .לילה אחד
הוא לוקח את גארי איתו ומכיר לו את עולם הפשע .במהרה מתברר כי לגארי יש
כישרון מיוחד ,ויכולותיו של הבן עולות על אלה של האב .לגארי יש חושים כמעט
על-אנושיים; בעזרת אינטליגנציה יוצאת דופן ועיניים כחולות בלתי נשכחות ,גארי
מצליח לצלול לראשם של אנשים סביבו ולהתל בהם כרצונו.
המופע של גארי מתבסס על שיחותיה של ליישון עם אסירים לשעבר ומכורים
בגמילה .דרך סיפורו של גארי ,היא לוקחת אותנו לטיול בשוליים הנעלמים של
החברה .ליישון מעניקה לגארי קול צלול ונוקב ומאפשרת לנו לרגע קצר להביט
בעולם דרך עיניו של האחר ,הניצב מעברו השני של המתרס.
נל ליישון נולדה ב־ 1962בגלסטונברי שבאנגליה .כשהייתה בת אחת־עשרה
עברה משפחתה לכפר נידח ,ושם לדבריה גדלה פרא .בגיל תשע־עשרה החלה
לעבוד כעוזרת של צלם פורנו .בשנות ה־ 80עבדה זמן קצר בהפקת פרסומות
לחברת ״אפל״ עם הבמאי רידלי סקוט ,אך עד מהרה עזבה ונסעה לספרד.
בשובה ללונדון ,לאחר השלמת תואר בספרות אנגלית ,החלה לכתוב .כשלושה
רומנים ועשרים סיפורים קצרים העלתה באש עד שב־ 2004ראה אור הרומן הראשון
שלה .בשנת  2008פרסמה רומן נוסף ,וב 2010-פרסמה מחזה שבזכותו הייתה
למחזאית הראשונה ב־ 400שנה שיצירתה עולה על במת תיאטרון השייקספיר'ס
גלוב .הרומן השלישי שלה" ,צבע החלב" ( ,)2021זכה בפרס אינטראליה בצרפת
ונבחר לספר השנה בספרד .כיום ,לצד הכתיבה ,היא מעבירה סדנאות פרפורמנס
וכתיבה יוצרת בקהילות של פגועי נפש ,צוענים ואנשים בתהליך גמילה.
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חייו המוזרים של איוון אוסוקין
פטר אוספנסקי
תרגום :דינה מרקון

איוון אוסוקין בן עשרים בלבד ,אך כבר נראה לו שנכשל ובזבז כל הזדמנות שקיבל:
הוא נשר מבית הספר ,איבד את ירושתו בהימור בודד ברולטה וכעת אנו צופים
בו נפרד מאהובתו .מיואש ,אוסוקין ניגש לקוסם ומבקש ממנו לחולל נס :לאפשר
לו לשוב לעבר מבלי לשכוח את שגיאותיו ,על מנת שיוכל לתקן את מצבו העגום.
מה אם כל דבר שאנו עושים ,כולל קריאה בספר זה ברגעים אלו ממש ,יחזור
על עצמו שוב ושוב כתקליט שבור ,כמעגל מחזורי שאין ממנו מוצא? החיים הם
מלכודת דבש :הם נראים כהתגלמות החופש ,אך בפועל אנו שבויים בתבנית –
מתאר אישיותי המשכפל לעד את אותו הדבר.
אוספנסקי ,פילוסוף ואזוטריקאי ,לוקח אותנו בנובלה היחידה פרי עטו אל מציאות
לא ודאית; מציע להימלט מן המעגל אל מקום שבו אין תסריטים :אל מעוז החירות
האנושית .לפי ספר זה ,יצירה פולחנית שעוברת מיד ליד זה מאה שנים ,הווייתנו
היא המשרטטת את הנתיב של העתיד לקרות ,ולא מה שהוכתב לנו .היכונו לשעת
קריאה בלתי נשכחת; לפניכם יצירה המבקשת לערוך מהפכה בחיים.

בקרוב...

פטר דמיינוביץ' אוספנסקי נולד בשנת  1878במוסקבה למשפחת אמנים
ואינטלקטואלים .בצעירותו סירב לרכוש השכלה פורמלית ,עבד כעיתונאי והיה
לאוטודידקט ששאב את ידיעותיו ממסעותיו בעולם .הוא גילה עניין רב בתאוסופיה
והיה לתלמידו של המורה הרוחני והמיסטיקן גיאורג גורדייף ,מרגע שהצטלבו
דרכיהם ב־ .1915ב־ 1924היגר אוספנסקי ללונדון וניתק קשר עם גורדייף ,אך
בשארית חייו המשיך לפתח באופן עצמאי את תורתו ואת הפרקטיקות שלו
לפיתוח המודעות האנושית .אוספנסקי הרבה לכתוב והנחה קבוצות לימוד של
"הדרך הרביעית" – תורתו של גורדייף .בלונדון נאספה סביבו עדת מאמינים והוא
וה ָּ
אף ייסד מרכז לימודים .בשנותיו האחרונות התגורר בניו יורק ובניו ג'רזי ִ
רבה
להרצות וללמד את תורתו .לפני מותו שב ללונדון ,ושם נפטר בשנת .1947
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היקשרויות עזות

ויוויאן גורניק
תרגום :רעות בן יעקב

פעמים מעטות הצליחו לצייר בצורה כה אנושית ,חיונית וכנה את מערכת היחסים
בין אם ובת כפי שגורניק עשתה ביצירת מופת זו ,שראתה אור ב־ .1987אישה
בוגרת מתהלכת עם אמה הקשישה במנהטן .מבעד לטיולים הללו ,המלאים
זיכרונות ,תלונות והומור משותף ,פורשת הסופרת את מאבקה למצוא את מקומה
בעולם .בד בבד משחזרת גורניק את חוויות ילדותה בניו יורק של שנות הארבעים
והחמישים .בלב הספר ניצבות מערכות היחסים בין השכנות :המרחב הקהילתי
הנשי שנוצר בכל בוקר כאשר גוש הבניינים מתרוקן מהגברים שיוצאים לעבודה,
והנשים והילדות נותרות בממלכה משלהן .לפניכם סיפור התבגרות וחניכה נשי:
המודלים הנשיים שלאורם מתבגרת המספרת אמה – אמה ושכנתן נטי – יעצבו
את נפשה ויכתיבו את יחסיה עם החברה הפטריארכלית ,עם עבודתה ועם נשים
אחרות בשארית חייה .לפנינו סיפורה של מערכת יחסים עדינה ומתישה אך גם
דיוקן נע של חברה ,של תקופה ,וניתוח מבריק ורגיש של אנושיות ושל החומרים
העכורים־מעט שמהם היא מורכבת.

בקרוב...

ויוויאן גורניק נולדה בניו יורק בשנת  1935וגדלה בברונקס ,כבת למשפחה
יהודית ממעמד הפועלים .ב־ 1969החלה לכתוב עבור העיתון .Village Voice
מעל דפי העיתון נתנה ביטוי לעמדות פמיניסטיות ובמהרה הפכה לאחת הכותבות
הפמיניסטיות הבולטות בתקופתה .מאמרים ומסות פרי עטה ראו אור בניו יורק
טיימס ובשבועון  ,The Nationהתקבלו בהתלהבות והקנו לה פרסום רב.
בנוסף לכתיבתה העיתונאית ,גורניק ידועה כמחברת של טקסטים ביקורתיים
וממואריים אשר מתאפיינים בקול צלול ונוקב .ספרה הידוע ביותרFierce ,
 ,Attachmentsראה אור בשנת  ,1987זכה בפרסים רבים ונבחר לספר השנה
במספר מדינות .בשנים האחרונות הוא זוכה לתהודה מחודשת ומתורגם לשפות
נוספות .זהו ספרה הראשון שרואה אור בעברית.
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משחק לחמישה
מרקו מלוולדי
תרגום :אלון אלטרס

מה יותר מהנה מספר בלשים? ספר בלשים טוסקני שעלילתו מתרחשת בעיירת
חוף ומככבים בה קומץ פנסיונרים שמעבירים את זמנם במשחקי קלפים בבית
הקפה .גופתה של בחורה צעירה מתגלה במכולת אשפה בפאתי העיירה פינטה,
אשר נמצאת בעיצומו של מהפך :הפיכתה לריזורט תיירותי אופנתי .תחילה
נראה שהרצח קשור לפרשיית סקס וסמים שבה מעורבים חבריה של הקורבן –
בת עשירים מפונקת ,נצר לאחת המשפחות המיוחסות בעיירה .במהלך שיחות
החולין וחילופי הרכילות השגרתיים מתחילים הפנסיונרים לדון בפרטי הרצח .עד
מהרה הרכילות הופכת לשיחה ,השיחה לוויכוח ,והוויכוח מתגלגל לחקירה .בעל
הבר ,מאסימו ,הופך בעל כורחו לבלש הראשי.
״משחק לחמישה״ נקרא בנשימה אחת הודות לדיאלוגים שנונים ,עלילה מותחת
ומהנה ומרדף משטרתי עשוי היטב .יותר מכול ,זהו דיוקן נפלא של עיירה טוסקנית
שמנסה לשמר את ערכיה ויופיה בצל הבנאליות התיירותית והקדחת הנדל"נית.
לפניכם המנה הראשונה בסדרה הבלשית של מלוולדי .היזהרו ,זה ממכר!

בקרוב...

מרקו מלוולדי מתהדר בכמה כובעים :דוקטור לכימיה ,חוקר ומרצה ,וגם סופר
עטור פרסים המתמחה בסוגת הנובלה הבלשית .ספרו הראשון ,״משחק לחמישה״
( ,)2007זכה לפופולריות רבה והתפתח לסדרת הספרים המצליחה ,BarLume
שאף עובדה לסדרת טלוויזיה .ספריו רואים אור בסדרת הבלשים היוקרתית של
סלריו ,מהוצאות הספרים החשובות בתולדות המו״לות במאה העשרים .הנובלות
שלו משיגות את הבלתי אפשרי :מככבות דרך קבע ברשימות רבי המכר באיטליה
ובה בעת מתקבלות באהדה בקרב המבקרים .בשנים האחרונות זכה בפרס
איסולה ד׳אלבה ופרס קסטיליונצ׳לו על ספריו הבלשיים .בנוסף ,חיבר שלושה
ספרי עיון מדעיים המיועדים לקהל הרחב ,שקטפו גם הם פרסים .מלוולדי הוא
יליד  1974ומתגורר בעיר הולדתו ,פיזה .זהו ספרו הראשון המתורגם לעברית.
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