עמוד 1

רואלד דאל
בממלכת
התקינות

הפוליטית
מען ,אנטישמי ושוביניסט ,חובב היטלר
ומוסוליני? כן ,אבל הוא גם כתב את ״מטילדה״,
אדומה
ילדה שעולה על כל המבוגרים ,ונתן לכיפה
אקדח כדי שתהרוג את הזאב 50 .שנה מלאו
ליצירת המופת של רואלד דאל״צירלי בממלכת
שורדת היטב גם כיום
השוקולד״ ,שכמו כל ספריו,
מיה

סלע

שערורייתי עם גארי קופר הנשוי.

אשתו

1$1ST$וניחה$1ST$החינו־
לא היה הרמות

של קופר שלחה לניל
שהספיק לה ושהיא מציעה להלהפסיק
שתצטער על כך .היא חתמה בשם
לפני

קשה ,אכזריות ,ברירות ,ניכור

שספג בנם

מברק ובו

כתבה

ך—ואלד ראל
$TS1$לילו$TS1$
ליל־
מבקשים
כית שרוב ההורים
$2N
גברת גארי קופר .המסר הובן.
ריהם הרכים ,לבטח בעידן שרבים
ו$DN2$
פשוטים
לניל ולראל היו חיים לא
מתייחסים אלילדיהם כאל יצורים שב־
$TS1$שבריריים$TS1$,
ביחד ,מלאי צער וטרגריות ,ביניהן מו־
$TS1$מותה$TS1$
בריריים $DN2$,הזקוקיםלכיסוי עיניים מפני
ריריים,
תה
העולם .לא רק שראל כתב סיפורים שיש
$DN2$מותה $DN2$של בתםאוליביה בהיותה בת שבע
בהםעוני

וסימנים
לגזענות,

םקםיזם ושוביניזם,

מחצבת ופציעת
התינוק תיאו

הראש

הקשה

בתאונת דרכים.

אלה סבלהניל
לא חזרהלהיות
שהיתה .לאחר 30

לאחר כל

קונוונציונליים
אלא שהוא גם חי חיים לא
קונוונציונלית,כולל
והיולו מחשבות לא
שנות נישואים השניים
חיבהלהיטלר.
התגרשו.
בבריטניה,
בשנת 1916
ראל נולד
ראל רחש םימפטיהלהיטלרולמוסו־
$TS1$ולמוסוליני$TS1$.
התייתם מאביו כשהיה בן ארבעוגדל רוב
האומפה
$DN2$שהעוברים $DN2$במפעלהשוקולד ,בני
מתוארת בספר באופן עגמומי וקשה למ־
$DN2$ולמוסוליני $DN2$.בראיון בשנת  1983אמרשליהודים
ילדותוונעוריו בפנימיות נוקשות .הוא ליני.
עוברים
$TS1$למדי $TS1$לפי דאל ,״אם אתה
מאפריקה,
קטנים
כושים
לומפה ,הם
ואילו שארהילדים הםילדים מפונקים
די
$DN2$למדי$DN2$
שיוצרת טינהכלפיהם .הוא
יש תכונה
שירת כטייס בחיל האוויר הבריטי ,לחם
רוצה להיזכר איך זה
עברים .בעקבות הביקורת שינה ראל את
שגם נענשים באכזריות על מה שהם.
הירהר בקול רם ואמרשאוליהעניין הוא
במלחמתהעולם השנייה ובה נפצע קשה
אז האם מותר לנו בכלל לאהוב את לחיות בעולם שלילד,
ללבנים ,בניה
דמותם ומוצאם והם נהפכו
שאין הם נדיבים כלפי
הלא־יהורים .עור
כשנאלץלנחות נחיתת אונם .הוא הגיע
הספרים המבריקים ,רבי הרימיון המצ־
שאנשים הם
אמר שתמיר יש סיבה לכך
לארצות הברית כנספח אווירי .בוואשי־
$TS1$בוואשינגטון$TS1$
של ארץ רימיונית.
$TS1$המצחיקים $TS1$עליך לרדת על הברכיים
המתרגמת והעורכת עטרה אופק לא
$DN2$המצחיקים $DN2$האלה? להרשותלילדינו לקרוא
חיקים
אנטי באופן גורף.״אפילו ארם מסריח
נגטון $DN2$פגש לראשונה את ידירו נואל
נגטון
במשך שבוע"
ולחיות כך
נבהלת מהמלה כושים .״כך היה גם
ספרים
כמו היטלר לא סתם נטפל אל היהודים
קאוורר ,שכתב ביומנו על סיפורים שכתב
ביניהם ״ג׳יימס והאפרסק הע־
$TS1$הענקי״$TS1$,
שתירגמתי לא מזמן ,בפרק
ב׳רוליטל׳
שכתב
$DN2$הענקי״ $DN2$,״מטילדה״ ו״המכשפות״
נקי״,
ללא סיבה״ ,היגג.
למבוגרים :״הסיפורים מבריקים
אז ראל
שהיה טמבל גמור,
הכושי
על הנסיך
ארם שלא עומר באמות המירה והמוסר
הוא סלד גם מהציונותומישראל .בש־
$TS1$בשנת$TS1$
והרימיוןנפלא .למרבה הצער ,יש בכולם
יעלמולצ׳דסקי" :בספר
כשה־
$TS1$כשהתעוררה$TS1$
בארצות הברית,
ולפני  50שנה
$DN2$בשנת 1990 $DN2$מעטלפני מותו ,אמר בראיון שלנו?
נת
קו של אכזריות ומקאבריות לא נעימה
לזכויות הכושים ,קמה
ושהפך
ישראלי״
שהוא ״בהחלט אנטי
וילדותי על סקס״.
ורגש משונה
תעוררה
$DN2$כשהתעוררה $DN2$מודעות
'המכשפות' דאל כותב
זעקה ומיד הוציאו גרסה מתוקנת״ ,היא
הכושים
שובם של
כשעבר
להוליווד ,פגש את האחים להיות אנטישמי .עור אמר אזשפעולות
שאמנם קשה לזהות
אומרת .״בתרגומים שלי בסדרת ׳הרפ־
$TS1$׳הרפתקה׳$TS1$
ד״ר שי רורין ,ראש מרכזלוין קיפ־
$TS1$קיפנים$TS1$
מסוימות של הצבא הישראליבלבנון
אתם דברים
ריםני ויש הטוענים שחלק
$DN2$׳הרפתקה׳ $DN2$אני מעדיפה להיצמד למקור ככל
תקה׳
$DN2$קיפנים $DN2$לסיפורת ילדים במכללתלוינםקי
נים
שייכת
משום שזו
רבים במשותף .למשל תיאבון לסקס סורי
מכשפה ,אבל שיסתכלו
הושתקו בעיתונות
כהגדרת
האפשר ,כי מדוברבקלטםיקה,
ספרות ומגדר,
בחקר
ולא ראוי ואנטישמיות.וולט ריםני נתן ליהודים ושאיןמו״לים
לא־יהורים בשום לחינוך ,שעוסק
על המורה שלהם ויידעו
הסדרה ׳סופרים מתרגמיםקלאסיקה׳.
מרגיע:״רואלר דאל שנא את כולם אז
מקום .גם זה היהראל.
לו להשתמש במכונית שלו ושיכן אותו
מכשפה.
מה זאת
המטומטם במלוא
השארתי את הכושי
אנחנו לא שונאים אותו .אי אפשרלהגיד
השנה מצייןהעולם  50שנה לצאתו
בהוליווד גם פגש
במלוןבוורליהילס.
תפארתו כמובן ,ואגב ,המלה כושי מקסי־
$TS1$מקסימה$TS1$
המיתולוגי־כבר״צ׳רלי עליו משהו עד הסוף .אי אפשר להגיד
לאור של הספר
ראל את פטרישיהניל ,שתהיה לאשתו.
בשנייה הזאת הילדים
מה
כשמצד
שהוא היה שוביניסטלחלוטין
השוקולד״ .במשך השנים תור־
$TS1$תורגם$TS1$
בממלכת
הוא הכיר אותה דרך ידירו הסופר רא־
$TS1$ראשיל$TS1$
$DN2$מקסימה$DN2$בעיני .בלא־קלאסיקה מותרלטעמי
יודעים שהוא אתם״
לעשות כמעט כל מה שרוצים כדי לקרב
שני הוא כתב את
$DN2$תורגם $DN2$הספר ל 55 -שפות ונמכר ביותר מ20 -
גם
התאוששה מרומן
יל $DN2$האמט.ניל בדיוק
שיל
׳מטילדה׳ שהיא ילדה
את הספר לקהל המקומי ,וכבר היו מק־
$TS1$מקרים$TS1$
העולם .הוא עובר נעלה על עולם המבוגרים .הבחור היה
מיליון עותקים ברחבי
רים
״צריך למתוח קו מפריד בין ישראל
כנראה באיזושהי טראומה נצחית מהפ־
$TS1$מהפנימייה$TS1$
לקולנוע :בראשונה בכיכובו של
$DN2$מקרים$DN2$מעולם שהסופר,אילו ירע עברית,
פעמיים
כשמדברים לא היה מכיר בתרגום את מה שכתב .אבל
לשארהעולם בנושא הזה.
הנוקשה שבה התחנך.
$DN2$מהפנימייה $DN2$האנגלית
נימייה
ויילרר בשנות ה 70 -ובשנית בימויו
ג׳ין
הוא כבר לא
אם משנים ספר קלאסי
שבספרות
על השוקהישראלי ,אין ספק
של טים ברטון ובכיכובו שלג׳וני דפ לא סתם אנשי החינוך מצטיירים אצלו
החשיבה היא מה יתקבל למצער קלאסי ,אז עדיף כבר לכתוב ספר אחר
$TS1$ומנהלים $TS1$.ילדים
לחינוך ,הוא שנא מורים ומ־
כאנטיתזה
ב2005 -
מסרים חינוכיים ותקינים
הספרים ומה יתאים לספריית׳פיג׳מה' ולהעביר בו
$DN2$ומנהלים $DN2$.אצלו אם הם עושים משהו זה רק
בארץ תורגם לראשונה בשנת  1977נהלים.
שחרטה על דגלה קידום ערכים יהודיים .פוליטית כמה שרוצים״.
בליווי איורים של
על יריאוריאל אופק
ללמד אותך לשרורבעולםאלים,עייני
אבל הביקורת על הספר לא הסתיימה
יש כאן בון טון דידקטי .אבל גםלנו יש
ב׳מטילרה׳ .גם
ערך המנהלת המפלצת
יוסףשינרלמן וראה אור בסדרת מרגנית
אם יש מורה טוב אז הוא טוב מהסיבות רואלר דאלמשלנו .יש נורית זרחי ויש
של הוצאת זמורה ביתן .כעת ,לכבוד
בכושים העברים והתייחסה גםלעוברה
$TS1$שמפתיעות $TS1$שהילדים המפונקים והיהירים מקבלים
ואז
כי
טוב
הלא־נכונות.
היובל ,מוציאה הוצאת זמורה את
חגיגות
איכילוב ,יש כל מיני יצירות שמ־
נחמד
הוא
הוא
יעל
עונשים פיזיים אכזריים אם כי ציוריים
דידקטיות
$TS1$ובליווי $TS1$לילד יש הזדמנות להציל אותו .זה לא
הספר בתרגום חרש של אורי בלסם וב־
$DN2$שמפתיעות $DN2$אותנו והן הכי לא
פתיעות
למרי .אוגוםטום הילד הרעבתן יהפוך
להיות״.
להיפר,הילד שיכולות
שהמורה לימד אותו משהו,
בלייק ,המאייר
$DN2$ובליווי $DN2$איוריו של קוונטין
ליווי
למקצפתשוקולד,ויולט הופכת לתות
מלמד את המורה״.
שעבר בצמוד לראל ואייר את ספריו.
״צ׳רלי בממלכתהשוקולד״ היה שע־
$TS1$שערורייתי$TS1$
ענקישווילי וונקה מציע לסחוט אותו
כשראה
$DN2$שערורייתי $DN2$מהרגע הראשון .כבר
רורייתי
התקינות הפוליטית של
חמישה ילדים שזכו
זהו סיפורם של
באווירת
הברית
בארצות
אור לראשונה
ספרים
שיכתבו
היום קשה לדמיין
בפרס :סיור בממלכתהשוקולד שלוילי
רואלד דאל .ילדות קגנוה
בשנת למיץ תותועור.
associated
press
צילום:
 1964ספג ביקורת חריפה על כך שה־
$TS1$שהעוברים$TS1$
שמשפחתו כאלה.
אופק אומרת שהביקורת מזכירה לה
וונקה.צ׳רלי הוא הילד העני
מכמה אירועי מוח וכבר

אותה

הוליוודית
יפהפייה
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הבעייתית של
המורשת
״צירלי בממלכת השוקולד״

מחבר

פינת

הילד
נת
$DN2$ובשנת 2016 $DN2$באירועי

שי רודין" :רואלד
דאל שנא את כולם
אז אנחנו לא שונאים

מאה

$DN2$בצבע $DN2$כסף,
שנהלהולדתו,
בע

מתכוונים בהוצאת זמורהלהוציא
את כל הספרים .חלק מהם גם יתורגמו
מחדש

אבל

לא
נעליים

מישהו

חושבעליהן

אדומות כמו

שהן

בסרט? אז ישנו

העניין של הסרט שנתן
אבל יש פה עורעניין.גדולתו של ראל
מחדש.
בשפה הייחודית שהוא
בפואטיקהשלו,
זאת הזדמנות לשאול את עטרה אופק,
הבחור היה
אותו.
יצר,בשילוב של פנטזיהוהומור״.
המתרגם הראשון
בתו שלאוריאל אופק,
בטראומה נצחית
כנראה
לטענת רורין ,דווקא ראל בניגוד
של הספר ,אם זה צובט בלב כשמחליפים
את התרגום של אביה בחרש .״ברור שיש ללואיס קרול או לצ׳רלם ריקנס נגיש
מהפנימייה האנגלית
משהו
גם בעבור השנים .״בקרול יש
צביטה בלב ,מה ,אני לא בן ארם?״ היא
הנוקשה שבה התחנף׳
שכבר לא נגיש היום לילד הבריטי ,שלא
אומרת.״בעיקר כשכמעט כל תרגום של
אבא שלי עדיין שומר על חנו גם כיום ,יכול לקרוא את ׳הרפתקאות אלים בא־
$TS1$בארץ$TS1$
$DN2$בארץ$DN2$הפלאות׳ אלא קוראעיבור .הוא כבר
רץ
אובר־פרוטקטיב ואם הוא ׳יחסוך׳ ועובדה שהוציאו מחרש תרגומים קלא־
$TS1$קלאסיים$TS1$
הוא
$DN2$קלאסיים $DN2$שלו בכתר עם מעט מאור שינויים לאיכוללהבין את הפרודיות שלקרול.
סיים
לה עכשיו להתרגש מהשיר הזה הוא רק
ברואלר ראל יש משהו נגיש בזכות סוג
יגרום לה לבוא פחות מוכנהלחיים .זה לשוניים .אבל אין מהלעשות ,צריך לפ־
$TS1$לפעמים$TS1$
מאפשר
ההומור :זה הומור משחרר ,הוא
$DN2$לפעמים $DN2$תרגום חרש כרי לקרב את היל־
$TS1$הילדים$TS1$
כמו שלא ניתןלילדים שלנו לקרוא את
עמים
לילד לצחוק על מה שהילד לא אוהב
אני
גם
מופת.
לספרי
היום
של
דים
$DN2$הילדים$DN2$
סדרת ׳קפטן תחתונים׳ הנחמדה ,כי הגי־
$TS1$הגיבורים$TS1$
עצמי
כשהתרגום בעולם .הרי אותו טקסט אפשר לכתוב
תירגמתי מחדש את׳אלים׳
בורים
$DN2$הגיבורים $DN2$עושים שם מעשים שלאייעשו,
אחרת והוא יהפוך להיות ברוח׳אולי־
$TS1$׳אוליבר$TS1$
הקורםלילדים היה של אבאשלי ,והיו
הספר ואת
משגעים את המנהל בבית
$DN2$׳אוליבר$DN2$טוויסט׳ ,הרי מטילדה היא אוליבר
בר
לי לבטים אם לתרגם אותו ער שהבנתי
מישהו
המורים ,משפילים אותם וכר
טוויסט ,אבל אנחנו צוחקים .וישנו גם
שאם לא אני ,מישהו אחר יתרגם ,אז למה
חושב שזה יגרום לילד לחקות אותם?
הלשוני .גם אתאוליבר טוויסט
המשלב
לאאני״.
להיפר ,הם משתוללים במקומו .זה אחר
ילד לא יכול לקרוא היום .יש מקומות
התפקידים של אמנות ,לעשות לנו סו־
$TS1$סובלימציה$TS1$
שבהם ריקנם מאור שייקםפירי ובמקו־
$TS1$ובמקומות$TS1$
$DN2$סובלימציה $DN2$לרגשות מהתת־מורע ,קנאה,
בלימציה
שהספ־
$TS1$שהספרים$TS1$
$DN2$ובמקומות $DN2$אחרים מאור נמוך .מכיוון
מות
ולפעמים אלי־
$TS1$אלימות$TS1$.
שנאה ,משאלות סוריות
בהמשכים יש
התפרסמו כסיפור
$DN2$שהספרים $DN2$שלו
רים
באמת לשכתב גם את
$DN2$אלימות$DN2$.אולי צריך
מות.
בהם המון בעיות ,הם נוטיםלארכנות כי
׳בילבי׳ ,שלא ייכנסו לילדים כל מיני
הוא רצה לקבל עור כסף ,וגם פה צריך
רעיונות״.
עיבורים.לעומת זאת ,את רואלד ראל
מולצ׳דםקי ,ראש תחום
גםבעינייעל
הילדיםיכולים לקרוא היום ,זאת יצירה
ספרותילדים בהוצאת כנרת זמורה ביתן,
ששררה  50שנה״.
בנפשם הר־
$TS1$הרכה$TS1$
ספרות אמיתית לא פוגעת
ראל אמר פעםשהילדים יודעים שהוא
כה
$DN2$הרכה $DN2$שלילדים.״ילדים סקרנים לרעת על
בצר שלהם ואף השיא עצהבעניין :״אם
החיים.כולנו באים אל הספרות כי אנחנו
רוצים ללמוד משהו על החיים שאנחנו
אתה רוצהלהיזכר איך זהלחיותבעולם
ילד,עליך לרדת על הברכייםולחיות
של
אולי עור לאיודעים ,משהו שאולי אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
$DN2$אנשים $DN2$לא מגלים לנו אבל כן יתגלהלנו
שים
כך במשךשבוע״.
בשנת  1989ענה לתלמידי כיתה ה׳
דרך דמויות ספרותיות.הילדים לא שו־
$TS1$שונים$TS1$
משיקגו על מכתב שכתבולו :״המורה שלי
$DN2$שונים $DN2$בזה״ ,היא אומרת.״ילדים כל הזמן
נים
לא היהאפילו חצי נחמד מהמורה שלכם.
מהם
בתחושה שמנסים להסתיר
חיים
מולצ׳דםקי אומרת שהם רצו לח־
$TS1$לחדש$TS1$
שהמבוגרים מסתירים
משהו ,הם יודעים
הואלימד אותנו היסטוריה וכשלא ידעת
$DN2$לחדש $DN2$את התרגום הישן של אופק משום
דש
תאריך הוא תפס אותך באוזן וסובב בעוד
מהם .אםטרידלינרגרן דיברה הרבה על
אתה ישבת שם שקט ומשותק מפחד .הוא
השתנתה וגם הנורמות התרגו־
$TS1$התרגומיות$TS1$:
שהשפה
כך שהיא רוצה לתתלילדים את האמת,
$DN2$התרגומיות $DN2$:״בעבר הנורמות היו כאלה שצריך
מיות:
סובב וסובב וסובב את האוזן עורועור ,ער
לכן היא לא פחדה לכתוב על מוות או על
שבסופו של דבר האוזן נשרה על הרצפה.
לתרבת את המקורלעברי יותר .למשל,
שהמבוגרים מנסים
הנושאים הכי קשים
הכיתה שלנו היתה מלאה בבנים עם אוזן
החרושת ישנו מגדל
כשנכנסים לבית
צילום Mary Evans Picture Library:להסתיר .ראל שונה ממנה אבל הוא כן
פעמונים של הכנסייה .אצל אופק זה
הולך עםהילדים .הם יודעים ער הסוף
אחת ,אני בטוח שהיינו שמונה שאוזנם
נשרה כי לא ידעו את התשובה .אז בואו
השמיט את
פשוט מגדל פעמונים ,הוא
שהוא אתם ,הוא לא עם המבוגרים והוא
האחים גרים.
מאגרות
ההסתייגות
את
יותר מודרנית,ועדיין .ראל עצמו עבר
נהלל את המורים שהיום הם כל כך בסדר,
הכנסייה כרי שזה לא יישמע זר .היום
ב׳םינררלה׳ חתכו לאחיות את כידועעינויים בעונשים בפנימייה ,הוא לא מנסהלגונן עליהם ולדבר בלשון
״במקור
הנורמות קצת שונות״.
נקייה וצחה ,וההומור שלו מאוד מוש־
$TS1$מושחז$TS1$.
ירע על מה הוא כותב.לרעתי לא נכון
הבהונות ,ב׳כיפה ארומה׳ הזאב טרף את
אלוהי.
ובמיוחד המורה שלכם שהוא פשוט
באהבה ,רואלרראל״.
שאמנם
$DN2$מושחז $DN2$.בספר ׳המכשפות׳ הוא כותב
חז.
לקלקל יצירותקלאסיות ,בשביל זה הן
סבתא ,ובכלל גיבורי אגרות מבצעים
מאתגר במובנים רבים,
כן ,הוא היה
נשרה
שהאוזן
עד
לג׳זג׳ז את בטהובן או
מעשים נוראים זהלזה ,אבל אם נסרס קלאסיות .זה כמו
קשהלזהות מכשפה ,אבל שיסתכלו על
מכשפה.
המורה שלהםויידעו מה זאת
לגיטימי אבל זו כבר לא היצי־
$TS1$היצירה$TS1$
באך ,שזה
מה היתה גדולתו של ראל ואיך זה פרוע,אירוני ,קיצוני אבל גם מבריק ומ־
$TS1$ומשחרר$TS1$
את האגרות האלה נחמיץ את כל הערך
$DN2$ומשחרר $DN2$ומצחיק מאור .״הוא אהב לצחוק
שחרר
שלמרות הכל היצירה שלו שורדת היטב
שהוא
$DN2$היצירה $DN2$המקורית״.
רה
שיש בהן ,שבזכותו הן עברו מרורלדור.
בשנייה הזאת הילדים יודעים
עלהכל״ ,אומר רודין ״אני חושב כחוקר
במבחן הזמן? רודין חושב שדווקא הסר־
$TS1$הסרטים$TS1$
אתם ,לכן הם כל כך נהנים ואוהבים
ילדינו הרכים מפני
מביני דבר טוענים שעדיף לא לספר אג־
$TS1$אגרות$TS1$,
אז לאלהגן על
פמיניסט ,שהוא כל הזמן איתגר אותנו
$DN2$הסרטים $DN2$שנעשו על פי הספר הפכו את הספר
טים
לקרוא אותו .כשנוגעים בנושאים קשים
רות,
במיוחד לאעיבו־
$TS1$עיבורים$TS1$
רות $DN2$,גם לא עיבורים
מוראותהעולם?
מבחינת התפישותשלנו .אני תמיר מלמד
פולחן .״אותו דבר אפשרלהגיר
$TS1$באמצעות $TS1$ליצירת
או מורכבים אבל עושים את זה באמצ־
״לא מזמן מישהו העיר בפייםבוק ,בת־
$TS1$בתגובה$TS1$
ערגיל חמש,שלפניו ההבחנה בין
רים
רים$DN2$
בשיעורים שלי את הפרודיה שלו על כיפה
עוץ׳ .מה היה ׳הקוסם
על ׳הקוסם מארץ
$DN2$באמצעות $DN2$ספרות טובה ,שלא בהכרח נותנת
$DN2$בתגובה$DN2$לדיון בשיר של מריםילןשטקליס,
גובה
מסכימה
מטושטשת ,ואני
עות
טוב לרע עור
ארומה ,שבנוסחרואלר ראל לא צריכה את
מארץעוץ׳בלי הסרט? סלמן רושרי כתב
פתרונות אבל מעלה אותםלהרהור ,זה
שהוא בשום אופן לא יקריא לבתו את
לרעה הזאת .זה כל היופי באגרותהאלה,
הציירשיציל אותה כי יש לה אקדח .היא
מארץ
׳הקוסם
את
לנתח
אפשר
שאי
בה
חשופים
להיות
סביבה
נותן
שהפ־
$TS1$שהפסיביות$TS1$
רוצה
לא
הוא
כי
׳מיכאל׳,
השיר
מהכתבות עם נפש האדם בצורה הכי
הן
בטוחה
עוץ׳
יורה בזאב הרע ועושה ממנומעיל פרווה.
בלי לדבר על הסרט ,כי בתודעה שלנו
לשאלות יותר מורכבות״.
סיביות
אינטימית .לסרס אותן זה להציג לילד
$DN2$שהפסיביות $DN2$של ילן שטקלים תשפיע עליה
עכשיו היא גם פמיניסטית והיא גם הסתכ־
$TS1$הסתכבה$TS1$
נמכרים באופן קבוע ,עירבבנולחלוטין את הספר ואת הסרט.
במשך השנים
מסרים מעוותים .אמנם אנחנו לא מד־
$TS1$מדברים $TS1$וחלילה שהיא תחשוב שהיא צריכה לח־
$TS1$לחכות$TS1$
$DN2$הסתכבה $DN2$עם אוהבי החיות .זהרואלרראל״.
בה
הנעליים של רורותי הן בצ־
$TS1$בצבע$TS1$
הרי בספר
הספרים של ראל ,ובש־
$TS1$ובשנת$TS1$
גם בארץ ,כל
כות
דברים $DN2$עכשיו על אגרות אלא על ספרות
ברים
$DN2$לחכות$DN2$לאיזהמיכאל .עניתי לו שלטעמי

רחיפה עצומה,

