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רון נשיאל : פינת הספרים עכשיו. זוהר שביט, שלום. לרגל מאה

שנים להולדתו של רוהל דל, מסופרי הילדים המבריקים

והמצליחים בכל הזמנים, הוציאה כנרת זמורה דביר מחדש, שישה

מספריו האהובים. מלווים באיורים המקוריים, בהם כמובן 'צ'רלי

בממלכת השוקולד' הידוע מכולם, אבל יש שמה עוד כמה

קלאסיקות מסדרת 'מרגנית' הזכורה לטוב. 'המכשפות' 'מתילדה'

'דני, אלוף העולם' ו.. שהפך עכשיו לסרט. ספרים נהדרים. וזו,

זוהר, מתנה נפלאה לראש השנה. כל אחד מהספרים האלה וכולם

יחד.

פרופ' זוהר שביט : בדיוק כך. אני חושבת שקודם-כל, אנחנו

באמת ערב ראש השנה. ואולי כדאי לחדש את המנהג המבורך

להביא כמתנה ספרים! ולאו דווקא בובוניירה או  יין או פרחים.

הם מהר מאד נגמרים, והספר נשאר איתנו הרבה זמן. ואני
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חושבת שזאת אחת המתנות היפות ביותר שאפשר להביא. והיא גם

מעידה על איזשהו כבוד לספר. דא עקא שעכשיו התברר שבעקבות

ביטול חוק הספרים, מחירי הספרים לא ירדו, אלא דווקא עלו.

לתשומת לב משרד התרבות. לפי דעתי, אחת המשימות של משרד

התרבות הוא להפוך את הספרים בעברית לנגישים לכולם. אבל

עדיין ספר הוא מתנה יפה ואנחנו יכולים לבחור אם לקנות את

כל השישיה או חלקים ממנה. זה יהיה מתנה יפה ביותר. ועכשיו

לרוהל דל. עכשיו, רוהל דל הוא דמות מאד מעניינת עם קורות

חיים באמת מפותלים ומאד טראגיים. ומי שרוצה, שילך וירחיב את

עצמו ואת ידיעותיו על רוהל דל. גם טענו נגדו שהוא היה אנטי

ישראלי.

רן בנימיני : הוא היה אנטישמי מוצהר.

פרופ' זוהר שביט : כן. בסדר. אתה יודע.. הוא היה סופר גדול.

וסופר עם יכולות בלתי רגילות שכתב גם למבוגרים וגם לילדים.

ומה שנפלא בכתיבה שלו זה ההשתוללות שלו. זה פשוט ספרות

משתוללת. מצד אחד, אין לו גבולות ואין לו פרות קדושות ואין

לו מערכת ערכים מוסכמת והוא מוכן לבעוט בכל דבר ולבחון כל

דבר. ומצד אחר, יש לו מערכת ערכים מאד מאד ברורה. וגם

בספרים הכי משתוללים שלו, והכי מופרעים שלו, תמיד ברור מהו

הטוב ומהו הרע.

רן בנימיני : הילדים. נכון? הילדים בד''כ מסמלים את הטוב.
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לעומת המבוגרים שמסמלים את הרשע או את הטמטום.

פרופ' זוהר שביט : מככבים גם ילדים שנדבקו מהמבוגרים והם

חולי טלויזיה, הם מפונקים, הם תובעניים, הם לא מתחשבים

בזולת וכו' וכו' וכו'. עכשיו, הכתיבה שלו מתאפיינת בד'כ באמת

בעירוב בין פנטזיה לאיזשהו עולם ממשי. וזה מאפיין גם את

הכתיבה למבוגרים בקובץ סיפורים המשעשע ביותר בשם 'קיסקיס'

וגם בכתיבה לילדים. אישית, אני הכי הכי אוהבת את דני אלוף

העולם, שדווקא אינו אופייני לבדיקה של רוהל דל, אני גם

תרגמתי אותו לעברית. והוא ספר נפלא על אהבה בין אב לבן.

הבן התייתם מאימו והאב ממלא את התפקיד הכפול של ההורים.

ונרקמת ביניהם חברות בלתי רגילה וזה באמת סיפור נוגע ללב

שבו גם יש מלחמה שקשורה בצדק חברתי נגד מי שרוצה לשנות

את אופיו של הכפר. איזה ענק נדל''ן ונגד מי שמתיימר להתנהג

כמו אציל ולפגוע גם, שוב, באנשים שאין להם כסף. וזה סיפור

יפהפה. אבל הייתי רוצה הפעם דווקא לדבר על 'מתילדה'. כי זה

ספר מצחיק בצורה בלתי רגילה. ולמי שלא קרא אותו, אני

ממליצה לתקן את הענין הזה במהרה. זה ספר על ילדה גאונה

שבעצם בונה את דרכה בעולם בזכות הספרים. ילדה שהוריה

מזניחים אותה בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, ממש מקרה

ללשכת הרווחה. הורים אמידים שהיא פשוט לא מעניינת אותם.

ואז בלי שהם ישימו לב, היא מגלה את הספריה הציבורית במקום
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והיא מגיעה לשם כבר בגיל 3 - 4 והיא מתחילה לגלות את

עולם הספרים. ובזכות עולם הספרים, היא מגלה.. היא בונה

לעצמה עולם עשיר באופן בלתי רגיל. וכשאבא שלה מרגיז אותה

מאד והוא יום אחד קורע את הספר שהיא קראה, היא מחליטה

להעניש אותו ואז היא ממציאה שורה של תעלולים ואחד מהם,

נדבק לו.. היא שמה לו איזה חומר במקום השמפו כשהוא חופף

את השיער והכובע נדבק לו והוא מאבד את כל הצורה וכו' וכו'

וכו'. ובכלל דל מאד אוהב להפוך באמצעות כל מיני פטנטים,

להעניש אנשים שלא מוצאים חן בעיניו. ב-'צ'רלי בממלכת

השוקולד', הילדה המפונקת הופכת לסגולה כנראה לכל החיים.

וילד אחר - זה מזכיר מאד את 'מקס ומוריץ', הופך נורא צר

כדי להחזיר אותו לעולם הזה והוא יוצא מאד מאד ארוך. אז

בעולם הזה שדל בונה, הוא מצד אחד, הספרים קריאים

ומשעשעים ומצחיקים. ומצד אחר, יש בהם המון אכזריות. אני לא

סתם ציינתי קודם את 'מקס ומוריץ', שגם בו יש ילדים

שמעורבים בכל מיני תעלולים, נענשים באופן מאד חמור. אז אצל

דל הם לא הופכים בסוף.. לא טוחנים אותם בסוף במטחנה, אלא

יש איזה פרופורציה בין החטא לעונש, אבל הם כולם לומדים את

הלקח. ומה שכ''כ נהדר בספרים, שהטובים מנצחים. אצל דל, הוא

בונה עולם שבו הטובים מנצחים. הלוואי שגם בעולם שלנו היינו

יכולים להגיד בכזה ביטחון שהטוב מנצח והטובים מנצחים.
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רן בנימיני : המלצה לראש השנה. אגב לא רק לילדים. קלאסיקות

אמיתיות. זוהר שביט, תודה.

פרופ' זוהר שביט : תודה ושנה טובה והרבה ספרים.

רן בנימיני : שבת  שלום.
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