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תרגום
ברבאבא

 רן. אותו מצא ישם בגן. בולד ברבאבא
 לה נפתחת כך לתפרים. שניהם היו ומאז

 טיסון אנט של המצויירים הספרים סידרת
 ל־ רב־הדימיזן בתרגומו *, טיילחר וטלוס

סלע. אורי של עיברית
 דופא־החעת ברבאבא. חלה אחר־כך

ואינו לחלוטין, בריא הוא כי !ומצא בדק

 לברבאמא. זקוק הוא בודד. אלא חולה
 שברבאבא כך מאד, ■נדירות ברבאמות אפל
לעצ ברבאמא ואחר למטע־חיפושים יוצא

 הודו, ללונדון, נודד הוא רן עם יחד מו.
 לו ׳שתימצא מבלי והחלל־החיצון, ׳ניר־יוורק

 הוריו לגינת ׳שבים הם כאשר ברבאמא.
אח ברבאמיא. את בה מוצאים הם רן, ישל
הרא :המבט מן בה מתאהב. שברבאבא רי

 וממתינים באדמה ביצים מטילים הם שון,
הברביונים. ׳שנולדים עד ׳שבועות כמה

 החיות מכל שונים ובני-בי׳תו ברבאבא
ו קבועה, ג׳וף צורת נטולי הם האחרות.
ב כרצונם. צורתם את לשנות ביכולתם

 ברביונים מישפחת הופכים הם הדרגה
 יוצאים הם הצפיפות ובשד מרופת־ילדים,

ש י׳שן ■בית ומוצאים מגורים, להם לחפש
 ברבי- ברבינוי. לעצמם. משפצים הם אותו
 יבאו־ חיים הם ברבישיר. ברבישריר. דף.
 את להרוס מחליטה שהעירייה עד ישר,

 אותם ׳ומעבירה ביתם, ניצב ישבו הרחוב
 הברביונים אפל מפונים. בשיכון להתגורר

נוט־ זהם השיכון, בדירת מאושרים ׳אינם

 החדש ״ביתו בובאבא״, של ״המסע *
 ״בית בגן״, צמח ״ברבאבא ברבאבא״, של

 בתרגומו כולם — בובאבא״ של הספר
 ביתן, ״זמורה, בהוצאת סלע, אורי של

מורן״.

 והנוער הילדים לסיפרות
 התרבות בעיצוב גדול חלק

 חם זו סיפרות צרבני והחברה.
 הישראלית התרבות צרכני

 מדור מוקדש השבוע המחר. של
 מצב״ ״תמונת להצגת כולו זה
 ולרע. לטוב זה, בשטח הנעשה על

 נייר״ של ״נמר יסקר בעתיד
 ונוער ילדים סיפרי בקביעות

 חברתיות, פוליטיות, השלכות בעלי
ואנטי״חינוכיות. אידיאולוגיות

 בית יאחר לחפש זייוציאים המקום יאת ׳שים
אחר.

ו העיר, את ׳נוטשת ברבאבא מישפחת
 מעיין ליד גיבעה על מדוחק מקיום מוצאת

 בשיטת ביתם את ׳סונים הם חיים. מים
 מסו־ אשר עד באושר שוב רחיים הברבית,

מת שהפעם אלא ישוב. מגיעות נות־החרם
 לפעולה. בוילה ׳פרבאבא מישפחת גייסת

מתי ׳ודביק, סמיך ברבפלסטי מחממים הם
מ אותן ומונעים המכונות, על אותו זים

ומפתל- המכונות 'היפה. ביתם את להרוס

מהעיר נמלטת כרבאבא מישפחת
מכונות נגד ברבפלסטיק

לל ללכת הברביונים ׳של שעתם מגיעה
 ׳רואים הם לשם בבואם !פבי׳ת־הספר. מוד
 התלמידים ׳ואת נפשו, על בורח המורה את

ו בבכי פורץ המורד, בבקתה. משתוללים
אי בימינו שהילדים לראש־העירייה מספר

 לא ואפילו — למבוגרים כבוד נותנים נם
 ברבאבא שם ההמולה כדי ׳תוך לשוטר!

 חדלו ׳המשתוללים מהילדים אחדים כי לב
 וברבישריר שברבי׳שיר מפני להשתולל,

 חושבים ההורים מן רבים מנגנים. החלו
 השוטר גם חזקה. יד בילדים לנהוג שצריך
 צריכים שילדים חושב ברבאבא כך. חושב

לה מציע הוא ׳אותם• שמעניין מה ללמוד
מס האחרים ההורים חדש. בי־ת־ספר קים

 בדבאבא. של בית־הספר את לגסות כימים
 מלמדת כרבישיר מחול. מלמדת ברביחן
 וחשמל. מכונאות מלמד בר׳בנבון לשיר.

 מעץ. בית לבנות לילדים עוזרת ברבידף
 אינם הילדים ברבחי, של הטבע בשעורי

 ובתיבה קריאה ללמוד תענוג מפריעים.
 לבחור יבולים הילדים ברבידף. של מפיה

 ובר־ כרצונם, סיפרי־ד,קריאה את לעצמם
 מייני בכל כותבים ׳כיצד ילחם מראה ב״דף

 בית־ של ׳להצלחתו מופתעים סולם שפות.
 ללמד סדי חוזרת המורה גם ברבאבא. ספר

 בר־ ׳של השיטות עיל־פי וחנדסד, חשבון
באבא.
 ברבאבא, מישפחת עלילות ׳נמשכות יוכו

ה של ועצמאותם דימי׳ונם את ומלהיבות
הימים. סוף עד ילדים

שערוריה

לנוער קלאסיקה
 1850 בשנת ׳נולד סטיוונסון לואי רובוט

 להיקבר וזכה סקוטלנד, בירת באדינ׳בורג,
הד במהדורה בעיברית, ,1977 שנת בסוף

ללא שתורגם, אי־המטמון סיפרו ישל שה

 שנים שלוש *. כרמי אליעזר בידי ניקוד,
אח מהדורה אור ראתה זיו לקבורה קודם

 את יותר מניח בתרגום אי־המטמון של רת
דו אופקי״. אוריאל של ומנקיוד, הדעת,

יב השונה התרגום ברמת שההבדלים מה
 את להאיר כדי בד, יש הנוסחות, שתי

 סיפרות־ של והמיו״לות התרגום בעיית
לעיברית. הקלאסיה הילדים
 רשלני, כרמי אליעזר של הנוסח בעוד

 הרי וציורים, ניקוד העניינים, תוכן ללא
ש אופק אוריאל של המתורגם הנוסח

בכריכה כרוך כתר בהוצאת אור ראה

׳ותו מעולים ציורים ומלווה מנוקד חזקה,
■בק התרגומים שני השוואת העניינים. כן
 על עדים כאלף מעיד מטמון, גילוי טע

 הקלאסיקה: !תרגומי בעיית 'עומק
ב :סמולנז קפיטן שכב המדורה ״טול

של ערימות-ערינדת ראיתי הרחוקה פינה

סטיוונסון לואיס רוברט
לעיברית בתירגוס 1977 בסוף נקבר

 איפוא, זהו, מטידי־זהב. והררי מטבעות
עכר שלמענו האוצר פלינט, של המטמון

ה כה דרו־ 'נו  בחייהם ככר ושעלה אתנ
 ה״היספנידלה״. מאנשי שיבעה־עשר 'של
 כידי שנפלו הקורבנות מיספר היה מה

ו דם ככמה האוצר, באיסוף שודדי־הים

.1977 ״יעד״, הוצאת *
 ״כתרי־לי״, סידרת ״כתר״, הוצאת **
1974.

 טובות אוניות כמה צבירתו, עלתה כאב
 אמיצים גברים כמה במעמקים, טבעו

 מה נורו, בדורי־תותח כמה נהרגו,
והאכזריות...״ השקרים הבושה, רבו

כרמי). (:אליעזר
 למדורה. השמיד שבב פמולט ״קפיטן

כפי הבחנתי הלהבות של העמום לאורן
מטב של גדולות כערימות מרוחקת נה

 של מטמונו זהו :ידעתי זהב. ומטילי עות
ממר שהגענו המטמון, — פלינט קפיטן
 קיפחו בגללו ואשר לגלותו, כדי חקים

 את ה״היספניולה״ מאנשי עשר שבעה־
 בעדו ששולם המחיר גדול מה חייהם.

 שירדו אוניות וייסורים, דם — כה עד
 כים שנקטלו אמיצי־לב אנשים למצולות,
 ואכזריות סגידה ושקרים, קלת וכיבשה,

 לתארם...״ עשוייה היד שאין פשעים, ושאר
אופק). (אוריאל

 לנוער הקלאסיקה תרגומי שערוריית
ל להעניק הורים של כוונתם על מבוססת
 בילדו- קראו ׳שהם הסיפורים יאת ילדיהם

 הספרים לחנות ■נכנסים אלה חודים יתם.
 ׳שיבדקו מבלי אי־המטמון, את ומבקשים

 שהשם חושבים הם התרגום. !איכות /את
 אלא לאיכות. ערובה מהווה המטמון אי

הדברים. פני כך שלא)

מומלצים ספרים

 ועד ורן מז׳ול
פוצ׳ו

•  ביותר הידוע ׳סיפרו מאיה, הדבורה ׳
 לראשונה שהופיע פונסלם ולדמד של

 רב־ההר׳פת- מסעה יאת מתאר ,1912 בשנת
 הסקרנות הקטנה, ׳מאוד, הדבורה של ק׳אות

 ובשאר בצירעות ומילחמותיה והאמיצה,
 כתר ׳בהוצאת אור ריאה הספר מזיקים.

וכסלר. בצלאל ד״ר ׳של בתרגומו
 ייחסי- סיפור הוא האגוזים מפצח •1

 הילדה יבין הנרקמים !במינם מייוחדים חייבה
ש תוך הננסי, מפצח־האגוזים לבין מרים
המופל להדפתקותיו שותפה הופכת היא
לג לו ומסייעת קיכ׳לוני, המפצח של אות
 ממלכת אל למסעו ונלווית אויביו על בור

 שנכתב מיסתורי אגדי סיפור זהו מגדניה.
 יו אגרות מ שחלק ׳;הדפמן, את״א בידי
 באויפרטה א*פ;בך ז'לו על־ידי נכלל
בהו איור ראה הספר ׳הופמן. סיפורי שלו
סודך. ביתן, זמורה, צאת
 האיש סיפור הוא מתושלח חבורת !•
 המתאר בעולם, ׳ביותר הארוך הזקן בעל

 בעל בחברת ועלילותיחם ילדים חבורת
צ׳ו, מחברו, זבה זה ספר על הזקן.  פו
בהו אור ראה הספר זו. לשנה יציב בפרס
שרברק. יוסף צאת
 של סיפורו הוא מור, קורות אלה !•
 עמי ועל יותר טוב עולם על החולם מור

 ששית־ במילחמת שהתייתם נער חברו,
 שהוכרז אביו את למצוא והחולם הימים

נע המעביר כובש־נפש, סיפור זהו בנעדר.
׳וההז הדמיון לעולם הזה העולם מן רים
 בנימין חיבר הספר את אותם. ומרתק יות

 סיפריית בהוצאת אור ראה והוא טנא,
פועלים.

 הינז למים מתחת מיל אלף עשרים •
 ׳המרתקים ׳והמסע ההרפתקה מסיפרי אחד

 את מתאר הוא שבו ורן, ולזז של ביותר
 זה, ספר ׳נאמו. ׳קפיטן של הרפתקויתי׳ו

 ,1877ב־ בבר לעיברי׳ת לראשונה שתורגם
 בנוסח מתורגם רבים, בתרגומים זנה ומאז

 באופן זרטל, עדית בידי שנעשה זה
 די׳מיונם את ׳להלהיב כדי בו ׳ויש קריא,

משו שבה בתקופה גם בני־הנעורים של
מתחת אטומיות נאוטילוס צוללות טטות

מסובה. במקום ונערכת ואז קות,
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