המלצת הצוות
ספרי נוער צעיר
שלוש ילדות ש ...מאת נורית זרחי
ממליצה  :מיכל קיבוביץ ,ספריות פרדס חנה כרכור
מאיירת :נועם הילה ,הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד 68 ,עמודים2021 ,
נדמה כי המצויר (קומיקס) וגם הכתוב  -כל המתרחש ,חושף איזו מן הווית חיים שהיא כל כולה
ביצה עכורה  -אין חברות באמת ,בריונות גסה ,הורות נעדרת ,חינוך שכולו אדישות זחוחה וחוסר
אכפתיות ,חסר מכאיב בהוויה המשפחתית ,קנאה וסתם רוע ...אבל למול כל זה – הספר כה ראוי
לקריאה ,הוא פותח נתיבי מחשבה ושיח ,הוא נוגע ,דווקא בהווייתו המציאותית ,הקשה ,המכשפת,
בנימים העמוקים של הקורא הצעיר ומעוררת בו מחשבה עמוקה על טיבו ההפכפך של העולם.

ספרי מבוגרים
זוליכה פוקחת עיניים מאת גוזל יכינה
ממליצה  :יעל פניני ,ספריות פרדס חנה כרכור
תרגום :חמוטל בר יוסף  ,הוצאת כרמל 488 ,עמודים2020 ,
אי שם ברוסיה ( )1945 – 1930תקופת הקולקטיביזציה ,שעה שמחסלים את המשקים החקלאים
ועוברים לקולחוזים ,מצויה הדמות הראשית (הסופרת עצמה) בכפר טטרי מוסלמי עם בעלה
וחמותה .לשם מגיעים נציגי החוק להחרים את משקם ,הבעל מגלה התנגדות ,נורה ונהרג,
והגיבורה נשלחת לסיביר .במסע מתאהב בה מפקד המסע ,וכשהיא מגיעה לסיביר ,בבטנה קיים
תינוקם המשותף .בסיביר הכול מורכב וקשה ,זאבים ודובים מסתובבים סמוך לבני האדם ומאיימים
לא פעם על חייהם ,והגיבורה במלחמת הישרדותה בתנאים קשים ,מגלה אומץ עצום ,תושייה
ונועזות – מצילה את בנה ואותה.

המטבח האחורי מאת רומית סמסון
ממליצה  :מיכל קיבוביץ ,ספריות פרדס חנה כרכור
הוצאת עם עובד 434 ,עמודים2021 ,
בעיירת חוף ,שנדמה כי היא שכוחת אל ,מתרחש סיפור אנושי ,מרגש אמתי ומדויק .שני גיבורים
ראשיים מצויים בו ,ומה שמתרחש ביניהם ,קורים דקיקים בלתי נראים כמעט נשזרים שם .וברקע
מהומות אנושיות ובהן שחיתות ,כסף ,כוח ,שליטה ,מעמד חברתי ,תדמיות ועוד אינסוף כאבים של
בני אדם .רקמה יפהפייה של פיסת חיים רוטטת ,מרתקת ועד מאוד סוחפת .הוא עורך דין המגיע
מהעיר הגדולה ,והיא דקיקה ורכה ,בעיניה מרצדים ניצוצות זהב ובלבה סוד מכאיב .וכל המתרחש
נוגע בנימים הכי עמוקים בדרך שבה חש הקורא – כי "נפל" בידיו אוצר הכה ראוי לקריאה.

