
ספרים לילדים ולנוער

מאת אוריאל אופק

חשתי אף אני עלבון למשמע התשובה שהשיבה נערה צעירה לשאלהיחד עם רבבות צופים בתכנית "השעה השלישית" בטלוויזיה,
אנגלי שלחם לצדנו ונהרג..." תשובה זו (שנאמרה בצל האנדרטה"מי היד. דב גדונר". השיבה הנערה: "בטח שאגי יודעת. זה היה
שהוקמה לזכר עולה־ הגרדום!) הוכיחה שוב את הידוע מכבר: שבני
הדור הצעיר אינם יודעים מה התרחש בארצנו לפני דור ויותר. אנו,
שהמאורעות הגדולים הללו היו חלק מחיינו והווייתנו, ממאנים להשלים
עם בורות זו; רבים מבינינו. ודאי הזדהו עם המכתב הגלוי לשר
החינוך, שנדפס לפני ימים אחדים בעתון, בו מתריע הכותב — איש
ואם אין מלמדים עדיין במידה מספקת תקופות אלו בכתי־הספר,שלנו ואת פרקי הגבורה של לוחמי המחתרות השונות.מושב בדרום — מדוע אין מלמדים בבתי־ספר את ההיסטוריה הקרובה
נקום אנו וניתן בידי הילדים את ספרי־הקריאה הטובים, המספרים
ומכרה־זהב של נושאים. וכל ספר טוב, המספר על שינות חמחתרת,על גיבורים ומעשים מן העבר הקרוב. הרי עבר זה הוא אוצר בלום
ההעפלה, החלוציות והמאבק לחרות, עשוי למלא יעוד כפול: הוא
מעניק לקורא הצעיר חוויה ספרותית מרגשת (ומה מרגש יותר מסיפור
הרפתקאות?), ומה שחשוב לא פחות — הוא מקנה לקורא ידיעה

בפרק רב־הוד בתולדות עמו וארצו.
שלושת הספרים שנדון בהם להלן הם ללא ספק בגדר ספרותיודעת להשיב בדייקנות מי היה דב גרונר.של צביה גרנות, "גבורה באדום", שיצא בסידרת "נועזים", היתהסנש; ואילו היתד, אותה נערה מהטלוויזיה קוראת את ספרד, המצוייןמרתקים ומעולים על גיבורים כשרה אהרונסון, יוסף טרומפלדור, חנה"נועזים" (הוצאת י. שרברק), המעניקה לקוראים הצעירים סיפוריםהעשירית!) והשלימו ב"שומר בישראל". כן תצויין לשבח סידרתפתח את המעגל ב"אנשי בראשית" (שזכה כימים אלה למהדורהשלי ספרים מסוג זה. ראשון לכל ייזכר לטוב אליעזר שמאלי, אשר. בשנים האחרונות התעשרה םפרות־הילדים הישראלית בשורה נכבדה
סופר מוסיף לו משלו כיד הדמיון הטובה עליו ומספר את הדבריםזו, אלא שהאירועים ההיסטוריים הולבשו מחלצות בלטריסטיות, כשכלהרקע נאמן לאמת החיםטורית, הגיבורים חיו ופעלו (ונפלו) על אדמהיפה; אלא שזוהי גם ספרות המעוגנת עמוק עמוק בשורשי המציאות.

בסגנונו ובמידת הכשרון שנתברך בה.
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סיפורים מן העבר הקרוב והרחוק

פור מי שלח את הצי
מאת נתן שחפ, צייר שמואל
בין, פפרית־פועליפ 1972, 73

עמודיפ מנוקדים.
מי שלח את הציפור? מנדל
גורלניק, פועל־הדפום הצעיר שלח
אותה לאחר שנקלעה בטעות ל-

חדרו. בשל שילוח זה נתעכב גי-
בורנו בדירתו ובמקום ללכת ל־
שפת־הים הגיע לפררס־הקיבוץ;
שם הוטלה עליו (שלא במתכוון)
משימה מחתרתית — טיפול ב־
"סליק" של ה"הגנה". הנה כך.

יבאה ציפור־דרור זו ובראה לו,
למנדל, נפש הדשה...

מזיגה נדירה של הומור ונום־
טאלגיח, מתח מאופק וחוכמת־
חיים מציינת את ארבעת הסיפד
ריב שבקובץ: . מעשה משעשע
ברוביק, שהוטל עליו להעביר
אקדח מן הקיבוץ אל העיר, ו-
אקדח זה נתגלגל בטעות לידיו
של נער שוחר־הרפתקאות ("מד.
עשה שוקה בחופש הגדול"); ו-
צריך היה לקבל בנמל כלי־נשק,מעשה בגבי נשק ה"הגנה", ש-
. באניה מחו"ל, ארוזים שהגיעו
בתוך נרתיק של כינור, והמהומה
שנוצרה שם בגלל קומדיה־של־
יוצא־דופן במקצת על כלב־ענקטעויות ("סתם כינור"). וסיפור
נבון, שהגיע מצה"ל אל הקיבוץ
ועורר בלב אחדים אימה ובלב

אחרים חיבה ("גודו").

הרי לפנינו סיפורים מרנינים,
הכתובים בכשרון שחמי מובהק
רו, [כותב שחם] אוחבים סיפוריומשופעים בהן. "ילדים, כך אמ-
גבורה וסיפורי מתח ולא שום
סיפורים מצחיקים־קצת על אנשים
מבוישים, שיש להם המון מחש-
בות בראש." אבל נתן ידידנו
יודע שאין זה כך; או אולי הח-
ליט לתת בידי הילדים גם ספר
כזה שאינו עומד אצלם בראש
סולם־הפופולאריות. אבל זהו ספר
 ו"גפש

מהנה, המעשיר את הנפש,
אינה .דבר שנולדים עמו, אלא
דבר שעושים. כמו שק, שאנחנו
מקבלים ריק ועלינו החובה למלא
במעשים הבוראים לנו נפש אמי-

צה, יפה, בריאה."
לשבח מיוחד ראויים הרישומים
חנמרצים, חקאריקאטוריים־מעט של

שמוליק כץ.

החאן על הגבעה

מאת יגאל בן־נתו, ציירה:
תרצה טנאי, הוצאת אות־פז
תשל"כ, 169 עמודים מנוקדיפ.
"זכרו, בני!" אמר נחמן ראס
על ערש מותו, "אל תקימו מצבח
על קברי לפני בנותכם לכם בתים
במושבה. שאלו בעצת גדולים
מכם, אך עשו כאשר יורה לכם
לבבכם. ומעל לכל — לעולם אל

חטשו את המושבה."
לא, הם לא נטשו את מושבתם,
אלא בנו אותה והגנו עליה —
בהרבה יםורים, בדבקות עיקשת,
באומץ־לב ואהבה, עד שהמושבה
הקודחת והבודדת היתה לעיר־

ואם בישראל.
ספר רחב־יריעה זה הוא רובינ־
זונאדה של חלוצי חדרה בראשי־

תה. גיבורי הסיפור הם בני מש-
פחת רבינוביץ (הורים וששת יל-
דיהם) — מעיו משפחת רובינזון
עברית, העולה מן הגולה ומתנה-
לת בחאן שעל גבעת חדרה. ה־
מחבר הצעיר משחזר בקפדנות
ראויה לשבח את התקופה וגיבו־
ריח: .תחבורה בעגלות ותנאי מ-
גורים פרימיטיביים, מלהמת־קיום
וייבוש ביצות, התלהבות תמימה
(לעתים תמהונית) ודבקות באידי-
אלים, חלומות משיחיים מיל מ-
ציאות אכזרית, ואחרון חשוב —
מלחמת־מגן בפורעים, מירדף אח-
רי שודדי סוסים ועמידה בפני

חיילים תורכים.
סיפור אפי זה כתוב בסגנון
ציורי תוסס ורהוט, המשובץ תי-

אורי אקלים ונוף (של הימים ה-
הם), צמחייח ובעלי־חיים, וכן גא־
לריה ססגונית של גיבורים, רו-
בם ככולם מחלוציה האמיתיים של
יציב" לםפרות־ילדים — בשל ער-חדרה. הספר זכה, בצדק, ב"פרס־
כיו הספרותיים, האנושיים והלאו-
מיים. ועובדת היותו רב־מכר(לפי

דיווחי העתונים) היא הוכחה שה-
קוראים חציירים נמשכים גם אל
סיפור "ציוני", בתנאי שהוא

כתוב חיטב — ומרתק.
ציוריה הליריים של תרצה חם
בבחינת איזון עדין מיל חאווירה
הריאליסטית הקודרת, המציינת

את הספר.

שלושה' בעקבות האוצר
מאת דוד דיין. צייר: גיורא
כרמי. הוצאת עפ עובד./ דן
חסכן 1972, 176 עמודיפ מנו-

קדים.
מפתח אוצרי לרגלי חמ-
דן — ארבע מלים מיםתוריות
אלה נמצאו כתובות על פיסת־
קלף זעירה, שנשרה מנרתיק ה-
חרב; ובעקבותיה יצאו שלושה
הגיבורים הצעירים — רינה' רו־
ביק וצוציק — בעקבות האוצר

הנעלם.
סיפור־הרפתקאות גיאוגראפי־
היסטורי זה בנוי במתכונת המש-
המדריך מספר לחניכיו את האג-חק "חפש את המטמון". שמוליק
דה על עמוד חמדן שבמערת־ה־
תאומים. שלושת גיבורינו הסקר-
נים מחליטים לצאת ולגלות את
סודה של המערח; חם עולים על
עקבות מטמונו של עבדאללה ה-
שודד חאיום, וגומרים אומר לח-
שוף מטמון זה. בחיפושיהם ה-
ממושכים והנמרצים הם עוברים
את הארץ לאורכה ולרוחבה: מ-
סיירים בבריכת הקשתות ברנזלה,
במצודת עתלית, במערות ארבל,
במסגדי עכו, במנזר־הזבובימ, ב-
עיר העתיקה של ירושלים. בכל
מקום הם מגלים כתובות מרומזות
שעליהם לפענח; וכיוון שהשלו-
שה הם נערים סקרניים, הריהם

מגלים בקיאות בעברה הקרוב ו־
חרחוק של הארץ — ממלחמות
היוונים והרומאים ועד ימי ה-

תורכים וחאנגלים.
הספר בנוי בשני מישורים: ה-
מישור חחיצוני, שהוא המסע ה-
הרפתקני של השלושה בעקבות
האוצר הנעלם,־ והמישור הפנימי
— הלא הוא שפע המידע שגי"
בורינו, הצעירים (ואתם הקור-
אים) מלקטים באתרים השונים
שבהם הם מבקרים: אגדות. תי-
אורים גיאוגראפיים ופרשיות
היסטוריות. מידע זה אינו מקטע
כלל את העלילה אלא מעשירה
ומגוון אותה. ומה גם, שהוא כ-
תוב בסגנון רהוט, דינאמי וציו-

רי.
אמנם, הסיום מאכזב במקצת:
האוצר שגילו השלושה בסיום זז־
מיבצע לא • היה כלל אוצרו של
עבדאללה האיום; ובכל־זאת, כ-
דברי המדריך: "ההוויות והידי-
עות הם אוצר, השמור לכם ולכם
בלבד. 'אוצר ידיעות זה לא יוכל
איש בעולם לקחת מכס, וזה ית-
רונו העצום על אוצר של כסף

העובר לסוחר." אמן ואמן.

נ. ב. — כל שלושת הספרים
סודרו בליינוטייפ המנוקד, הנעים

לקריאה, של דפוס "דבר".
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אורים להודים
 ירחץ לחינוך ילדי& ולמשפחה

בעריכת חייפ נגיד
הופיעה חוכרת יולי 1972

מן התוכן
איך לנצל את החופש הגדוד - נעמי פרנקל

מה חדש במחקר v - עבריה רוזנטל
יש לי בעיה - ב• יואלאד

מהי נפש בריאה?- ורדה רזיאל (דזלטיר)
מיומנו של מורה - אריה סיון

יםורי הבדידות — ד"ד מרים קייטר צדק
ילדות בצללים — אסתר פישר

איך למדוד אינטליגנציה — רחל וייס
ראיון החודש עם בני? גוער מכפר גבירול -

בתיה בשן •
םפרות ואמנות

לבית ולמשפחה ידןש לטןן ?
בהזמנות נא לפנות למינהלת "אורים להודים", ת.ד. 303 ת"א
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