
פסטיבל אימה הומוריסטי מבית היוצר של 
ריקרדו סטָרפאסה, שפיתה, עינג והצחיק 

אלפי קוראות וקוראי עברית בספרו "הסיני 
שקרא עיתון בתור לגרדום" ב-2014. בין 

צחוק לבעתה, בין בדיחה לסדרת רציחות 
ההולכת ומשתכפלת, אנו צוללים עמוק 

בעולם אבסורדי, החושף בהדרגה את 
הסדקים באשליית הביטחון ברשויות החוק 

ובקורי העכביש האינטרנטיים. לפנינו פרודיה 
מבריקה על סדרות וסיפורי בלשים, שנעה 

בין המצחיק למקברי ולטרגי, ולוקחת אותנו 
למסע מהיר ומהנה שכולו הומור שחור. 

הנובלה השנייה של סטרפאסה, המוגשת 
כעת בעברית, מעניקה לנו הזדמנות שאינה 

שכיחה בעולם הספרות: לצחוק ולחגוג.

| 75 עמ׳ תרגום: רינת שניידובר 

ריקרדו סטרפאסה
עין תחת שן

אוגוסט 2021
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״הנובלה התזזיתית 
והמופרעת של ריקרדו 

סטרפאסה, מחבר “הסיני 
שקרא עיתון בתור לגרדום", 

היא אנרכיה ספרותית 
שאצה־רצה חסרת נשימה 
באלף כיוונים שונים, שועטת 

ובועטת ושוברת את כל 
הכלים, כשכל שבר מבדר 

ממשנהו״

ירון פריד, מעריב
ריַקרדֹו סטרפאסה, אחת הדמויות הבולטות והמרתקות בספרות 

הארגנטינאית העכשווית, נולד בבואנוס איירס ב-1958. עד היום 
כתב עשרה רומנים ושני קובצי שירה. הוא מחלק את ימיו בין שלושה 
עיסוקים: הוראת ספרות, שהות קבועה בבר האיקוני "ורלה ורליטה" 

שבשכונת פלרמו – שם הוא כותב, בחברת אמנים, משוררים וחברים 
בליינים – ועריכת דין. בשנים האחרונות הוא ייצג משפטית את 

חברו הסופר פבלו קצ'אז'יאן, שנתבע )וזוכה שלוש פעמים( על 
ידי אלמנתו של חורחה לואיס בורחס על פלגיאט בספרו "האלף 

שהשמין".

קטלוג חצי שנתי 2022
RESERVE סדרת
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ינואר 2022

״הים, מרגע שהטיל על האדם 
את כישופו, שובה אותו ברשת 

של השתאות לנצח״ 

- ז׳ק קוסטו

אסופה זו מפגישה אותנו עם מקבץ כישרונות מהספרות 
האנגלית והאמריקנית: הרמן מלוויל, נער הסיפון ההרפתקן 

שהפך לסופר הים האמריקאי הגדול בכל הזמנים; רוברט לואי 
סטיבנסון, הילד החולני שטווה סיפורים בבדידות חדרו ולימים 
חיבר קלאסיקות כ״אי המטמון״ ו״המקרה המוזר של ד״ר ג׳קיל 
ומר הייד״; סר וינסטון צ׳רצ׳יל, אשר נוסף על היותו נשיא רגזן 

הידוע בנאומיו המופתיים, היה כתב צבאי וסופר פורה וזכה בפרס 
נובל על מפעלו ההיסטוריוגרפי; ג׳ק לונדון, סופר, פילוסוף, 

סוציאליסט נלהב ויורד־ים, מחלוצי הספרות העל־טבעית, שהותיר 
אחריו יצירות מושלמות כ״פנג הלבן״ ו״עקב הברזל״; ויליאם 

הופ הודג׳סון, המלח המתאגרף, שהתפרנס מכתיבת סיפורי־ים 
מזרי אימים לעיתונים; הווארד פיליפס לאבקרפט המבריק, אמן 
הסיפור הקצר, שחי בבדידות ובעוני מבלי לדעת שיזכה לתהילה 
וייזכר כאחד מאבותיה המייסדים של סיפורת האימה והפנטסיה 

המודרנית. לסיום, סיפור מאת ז׳ואאו גימראס רוזה, מגדולי 
הסופרים הברזילאים במאה ה-20. 

כוח המים האדירים והאופק האינסופי; לילות 
תהומיים, שקיעות וזריחות, גאות ושפל, מרחבים 

לא נודעים – כל אלה הפכו את הים למושא מושלם 
לכתיבה: על אהבה ונדודים, אך גם על פחד, 

פנטזיה, מסתורין ואימה. על גלי דמיון פרוע וניסיון 
חיים שנרכש באינספור מסעות במציאות ובדמיון, 

חמישה סופרים מפליגים איתנו למסע ספרותי בצידו 
האפל של הים: בין ספינות טרופות ואיים עטורי 
ערפל, סיפורי־אגדה, פולחנים קדומים וסערות 

אלוהיות בעוצמתן, נפגוש גם בים אחר – ים כגעגוע, 
הד רחוק שמלווה אותך עמוק לתוך היבשה.

תרגום: יוחאי ג׳רפי, ארז וולק, יהונתן דיין, מיכל שליו

מלוויל, סטיבנסון, לאבקרפט, לונדון, צ׳רצ׳יל, הודג׳סון, גימראס רוזה
אוסף סיפורי ים ונהר אחד
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יונה אלון נולד בשנת 1935 בקיבוץ עין שמר. בנעוריו עבד במשק 
ולמד לנגן בפסנתר וחצוצרה. בגיל 23 עבר לירושלים, למד הלחנה 

באקדמיה למוזיקה והשתלם בפילוסופיה אצל פרופ' ישעיהו ליבוביץ 
ופרופ’ מרסל דיבואה. בשנות ה־60 וה־70 פיתח תיאוריה מוסרית 

שהציג בספריו "אין רשעים בעולם" )1968( ו"המוסר החברתי מול 
המוסר הקיומי" )1975(. בגיל 52 החליט לפרוש מעבודתו ולהקדיש 

את כל זמנו ליצירה. במשך שלוש־עשרה שנה הלך מדי יום ביומו 
לספרייה הלאומית וכתב. במותו הותיר אחריו אוצר ספרותי: בתיבה 
לצד מיטתו התגלו 28 מחברות ובהן 14,000 עמודים מלאים בכתב־

ידו העדין והצפוף. את הבציר הראשון של כתביו הצגנו בספר "כך 
להישאר לעולם" )2018(. זהו ספרו השני.

יונה אלון כתב את עצמו במשך עשורים רבים. 
הוא הגה, חלם, ניסח, זיקק, פיסל וליטש את 

התחביר האישי שלו: משפט אינסופי שיוכל 
לחקוק את קיומו החולף בעולם. ״היום בו יתחילו 

שיריי לדבר״ הוא אוסף שירים. את שיריו שמר 
בתיבה, כאבני חן המשוות יופי ופאר למוכר 

ולפשוט, לדברי היומיום. הוא כתב שירים שיוכלו 
לרומם את נפשו בעת הצורך. עבורו, כל יום 

הכיל הזדמנות לשורר בעד החיים, הזמן, נס 
הקיום. כעת ניתנת לנו ההזדמנות לפתוח את 

תיבת התכשיטים ולפגוש שוב את עולמו: עונות, 
אנשים, אור וצל, גוף, יומיום, דממה קשובה לכול. 

עדות לכך שכל ניצוץ אנושי הוא גרגר חול, וכל 
אות של חיים הוא צעקה אדירה החוצה את גלי 
הקול, עוטפת את היקום עד קיצו, מסמנת את 
נוכחותנו הרגעית והבלתי אמצעית על הארץ. 

85 עמ׳

יונה אלון
היום בו יתחילו שיריי לדבר

פברואר 2022

״אוצר ספרותי״ - הארץ

״ספרות במיטבה״ - מעריב

״סגנון נדיר בצלילותו, 
במוסיקליות הדומיננטית )...(

״  בפשטות רבת המעוף
- מקור ראשון

על ספרו 
״כך להישאר לעולם״

תעודת זהות

ִי יוֹנָה אֲנ
ּ מוֹרַי הָיו

אִָבי יַעֲקֹב
ֵיּבוִֹביץ' יְׁשַעְיָהוּ ל

ְיָפָה אִׁשְתִּי ו
ִים מֵהֶם ְּדוֹל ג

 ּהַטֶבַע וְהַכְּאֵב.
24.10.97 



״׳יומנו של משוגע׳, החדשני 
מצד לשונו, מבנהו ומסריו, 

הָלם בקוראיו הראשונים )...( 
לו סו’ן, החושף הצולפני של 

מציאות ארצו ובני
עמו, הבוחן הקפדני של 
תודעתו ומצפונו שלו, היה 

לסמל ולאגדה”
- אמירה כץ

”לו סו’ן היה מצביאה העליון 
של מהפכת התרבות של 

סין. לא רק שהיה איש עט 
דגול, אלא גם הוגה דעות 

ומהפכן״
ּנג ׂ דזְה־דו - מאו

לוּ סוּ׳ן הוא שם העט של ג׳ו שוּ־ֶרן. הוא נולד ב-1881 למשפחה מרקע 
קונפוציאני. כשהיה בן 13, סביו הואשם בביצוע פשעים ונאסר למשך שבע 

שנים. בשנים אלה נבטו ניצני התנגדותו של לו סון למערכת השלטונית 
המסורתית של סין. בשנת 1904 נסע ליפן ללמוד רפואה, אך עם חזרתו 

לסין שנתיים לאחר מכן, החליט להקדיש את חייו לחינוך ולספרות. 
בעשורים הבאים חיבר מסות פוליטיות חתרניות שתרמו רבות לשינויים 

שעמדו להתרחש במדינתו, בהן עקץ את השלטון, הביע תמיכה באמנים, 
סופרים צעירים ומתרגמים וקרא למרד. עד למותו משחפת בשאנגחאי 

ב-1936, תמך במהפכה ובהחלפת השיטה הפוליטית השלטת בימיו. 

בידיכם מונח הסיפור החשוב בתולדות הספרות 
הסינית המודרנית. די בשעה אחת כדי לקרוא אותו 

במלואו. איך ייתכן שיצירה קצרה כל כך הפכה לנכס 
הספרותי היקר ביותר בסין, ביתה של אחת ממסורות 
הכתיבה הארוכות והעשירות בעולם? על אף עמודיו 

הספורים, ״יומנו של משוגע״ מהווה קרקע פורייה 
לפרשנויות: יצירה ריאליסטית או בדיה מוחלטת, 
שמזמנת גם קריאה חברתית, פוליטית, אלגורית 

ואף אמנותית גרידא. העלילה פשוטה ומצמררת: 
גיבור הסיפור מתעד ביומנו את כוונותיהם של אנשי 

הכפר – שכניו, רעיו ובני משפחתו – לאכול אותו. 
בין שיגעון להבזקי תבונה ופחד, הסיפור דן בקיומו 

של האדם, בחיים ובמוות ובהפיכתה של סין מחברה 
קונפוציאנית לחברה חדשה שתהיה פרי המהפכה. 

האם גיבורנו אכן משוגע? מאז צאתו לאור בשנת 
1918, מיליוני קוראים ניסו לפענח את״יומנו של 

משוגע״. עתה, ההזדמנות ניתנת לכם. 

מרץ 2022

תרגום: אמירה כץ

לּו סּו׳ן
יומנו של משוגע
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בקרוב...



בקרוב...

"בערים שוכחים מהו אדם. 
האדם מצטמצם לתפקידו: 
דוור, זבן, שכן שמפריע. 

במעמקי המדבר מגלים יותר 
מכול מהו אדם.״

- אנטואן דה סנט־אכזופרי, 
טעם לחיים

הרוזן אנטואן מארי רוז'ה דה סנט־אכזופרי נולד בשנת 1900 
בליון למשפחת אצולה כפרית. לאחר לימודי אדריכלות בפריז, 

התגייס לחיל האוויר הצרפתי. הוא היה מראשוני דוורי האוויר 
הבינלאומיים ועבד כמנהל שדה התעופה בצפון הסהרה וכמנהל 

חברת הדואר האווירי של ארגנטינה. במקביל, כתב ופרסם את 
הרומנים ״דואר דרום״ ו״טיסת לילה״. ב־1935 ניסה לשבור שיא עולם 
ולטוס מפריז לסייגון ביומיים, אך נאלץ לנחות בסהרה וללכת במדבר 

שלושה ימים. במסעו הזה דמות של ילד, שנתן השראה לספרו 
״הנסיך הקטן״. ביולי 1944 המריא למשימה צבאית ומעולם לא שב. 
ב־1998 דייג שהפליג דרומית למרסיי שלה מהים צמיד כסף שענד 
בעת שנעלם. לאחר שש שנים התגלו שרידי מטוסו על חוף במרסיי.

אם ספרות היא מוזיקה וגם ביטוי של רוח 
אנושית במילים, אפשר לדבר בקלות וללא 

עוררין על אפקט מוסיקלי־רוחני: ״אפקט 
סנט־אכזופרי״. אסופה זו מכילה מספר 

יצירות המשוחחות ביניהן באופן בלתי אמצעי: 
מילותיו הראשונות של סנט־אכזופרי כסופר 

וכטייס, תיאורי ביקוריו ברוסיה, אנקדוטות 
מחייו, כתבים פילוסופיים ועדויות בגוף ראשון. 

כולם טקסטים מופתיים; יצירות מזמרות 
ומלמדות, שבכל אחת מהן טמונה תנועה 

– במרחב, בהיסטוריה, במחשבה ובבדיון.  
לפנינו מבט; מבט בלתי נשכח השוכן בגרעין 

של היצירה הספרותית. זוהי לא סתם ספרות, 
אלא התחביר המובהק של אחד מן הסופרים 

הנקראים והאהובים בתולדות הפרוזה. 

אפריל 2022

תרגום: מיכל שליו

אנטואן דה סנט־אכזופרי
טעם לחיים
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״׳עזוב אותי׳ הוא פצצה של 
מילים מרגשות וקומפוזיציות 

תחביריות אשר מדמות עוצמה 
של הוריקן״ 

- אנדרה ז׳יד

מרסל סֹובאז'ֹו נולדה בצרפת ב־1900. בשנות העשרים התגוררה 
בפריז, חברה לבוהמה הספרותית־אמנותית והייתה מזוהה עם הזרם 

הסוריאליסטי בראשית דרכו. למחייתה, עבדה כמורה לצרפתית. 
בגיל 26 חלתה בשחפת ושהתה חודשים אחדים בסנטוריום באזור 

כפרי. לאחר מספר שנים פרצה המחלה בשנית וסובאז׳ו נסעה 
לסנטוריום בשווייץ, שם נפטרה בגיל 33. בחייה כתבה יצירה אחת 

בלבד: רומן המכתבים "עזוב אותי", המתאר את ניסיונותיה להתגבר 
על פרידה מאהוב. הספר ראה אור במהדורה מצומצמת לפני מותה, 
בעת ששהתה בסנטוריום. את ההקדמה כתב הסופר צ'רלס דה בוס, 
שנסע לבקרה כדי לזכות באישורה וזכה ללוותה ברגעיה האחרונים. 

לאחר מותה זכה הספר להצלחה ומאז נדפס במהדורות רבות.

נובלה צנומה זו, שנעדרת כמעט מתולדות 
הספרות, נוצרה בהבזק יצירתי עתיר ייאוש 

והשראה. ספרה היחיד של סובאז'ו נכתב, פורסם 
והוכתר כיצירת מופת זמן קצר לפני מותה משחפת. 

״עזוב אותי״ פורש בפנינו בקשה מתמשכת 
לאהבה, בדמות דחייה. זהו קונפליקט פנימי של 

הלב: תחינה אל האהוב לא לעזוב, ובאותה נשימה 
סירוב להתמסר. גיבורת הספר מספרת, מטיחה 

וזועקת רגעים עם אהובה שהיו וחלפו: אוסף רגשות 
כמוסים שהיו חבויים במשך שנים ועתה מתגלים 

כאהבה נכזבת. שום דבר נוסף לא נכתב בין 
השורות – רק כמיהה, חרטה, זיכרונות ופרידה. אין 

מנוס מלקרוא בנשימה עצורה את יצירת המופת 
הזו, האנרגטית והעכשווית להפליא, שהותירה לנו 

סובאז'ו כשנעלמה מהעולם בשנת 1934. 

מאי 2022

תרגום: דנה שם־אור

מרסל סובאז׳ו
עזוב אותי

בקרוב...



יוני 2022

״ספריו של תאקרי, הרבה 
יותר מרומניו של חברו ויריבו 
דיקנס, צלחו את מבחן הזמן, 
אוצרים בתוכם חן תהומי, 
ונקראים במלוא התשוקה 
הודות לחומר המשמר של 

האירוניה״ 

- ג׳ורג׳ אורוול

ויליאם מייקפיס תאקרי נולד ב־1811 בהודו הקולוניאלית. כאשר היה 
בן 3 מת אביו מקדחת ותאקרי נשלח לפנימייה פרטית באנגליה. כאיש 

צעיר, פרש מלימודיו בקיימברידג׳ ויצא לשוטט באירופה. הוא חי כבוהמיין 
בפריז, התפרנס מציור קריקטורות ובזבז את ירושתו על הוללות, הימורים 
ושתייה, עד שב־1936 נשא אישה ושב ללונדון. עשר שנים עבד כעיתונאי, 

מבקר ומאייר. תאקרי הצטיין בכתיבה קלילה, שנונה והומוריסטית שנוגעת 
בלב החוויה האנושית. רומן ביכוריו, ״יריד ההבלים״, קצר תשבחות 

והבטיח לו תהילת־עד. ג'ורג' אורוול החשיבו לאחד מגדולי הסופרים 
הוויקטוריאנים, שרלוט ברונטה הקדישה לו את המהדורה השנייה של ״ג'יין 

אייר״ ופוליטיקאים הודים שינו את שמם לשמו מרוב הערצה.

בני הזוג תימינס מתגוררים בסמטת ליליפוט 
הנאה, באחת משכונותיה המכובדות של לונדון. 

אין צורך לומר כי הם משתייכים למשפחה 
טובה; בייחוד גברת תימינס, שמקורבת לרוזן. 

היא מחליטה להזמין לארוחת ערב את האליטה 
הלונדונית, כדי להוכיח כי ביתה הצנוע יכול לארח 

את הנשף הטוב ביותר בעיר. האם ניתן להושיב 
עשרים איש בשולחן של עשרה? האם להזמין 

חברים ותיקים שלא ברמתם? כיצד לנהוג בקרובי 
משפחה לא יוצלחים? מאין להשיג צלחות עבור 

כולם? האילוצים הבנאליים של משפחת תימינס 
יזכירו לנו מיד את קיומנו שלנו. היכונו, שכן 

הסעודה הקטנה עומדת לצאת מכלל שליטה.
צ׳סטרטון טען שאי אפשר לקרוא את תאקרי בלי 

לחייך, ובין דפי הנובלה הזו ללא ספק חבויה כמות 
נאה של חיוכים. ספרות טובה, כך מוכיח תאקרי, 

לא מאבדת מקסמה גם אם נוצקה מזמן למילים. 

תרגום: יוחאי ג׳רפי

ויליאם תאקרי
סעודה קטנה בבית תימינס

R E S E R V E  X I V

בקרוב...


