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 כבוד!

הספריה המשודרגת של גני תקווה מחזירה את הכבוד האבוד של הספרים, 

 הקריאה והסופרים

 אלומה עברון :מאת

 

השמש זרחה, הצאלון פרח, הגיע הזמן להחליף ספרים בספריית גני תקווה 

חמושה בספרים להחלפה ובהגהות אחרונות לספרי  במשכנה החדש. שודרגתהמ

,שמתי פעמיי  רומנטיים)הוצאת ספרי ניב( סיפורים-האדומות""שדה הנשיקות 

 לבניין המפואר בדרך הים.

 

לא קטן -כבר בלובי הייתה לי הרגשה שאני בהיכל תרבות קטן ומטריף...רגע 

מפלסים מעוצבים בצורה חדשנית ונועזת, צבועים בצבעי צהוב  שלושהבכלל!!

השנים כתושבת גני תקווה מכורה  5שמחים. מי יאמין שזו ספריה??? ניסיוני בן 

לקריאה)וגם לכתיבה...(הרגיל אותי לספריה בתוך בית ספר יסודי, מפלסת דרכי בין 

בצבעי אפור עשרות תלמידים לקומה השלישית, ללא נשימה לחדר צפוף ומחניק 

לפיצה האט, לירקן ולמכולת של  דירה מתחתה ימדכאים....אחר כך עברה הספרי

לשם נזקקתי לנעלי ספורט וכושר גופני מעולה כדי  המרכז המסחרי ברח הרי יהודה.

איאלץ לעלות במדרגות התלולות לחדר צפוף ומחניק בצבעי אפור מדכאים....וכעת 

כוכבים? אני עוד עלולה לחטוף הלם  5 יה מפוארת ומרווחת ברמתילספר להתרגל

 תרבותי...

 

איפה ההמולה הרגילה של מצבור אנשים בחדר צפוף...?  מה זה השקט הזה?

מרגישה כמו בחללית...אנשים מסתובבים בפינות רבות ולא נודע כי בא אל 

קרבן...אפילו תינוקות בעגלה לא מוציאים הגה...שלום ושלווה! אולי אשב כאן 

אאשר את ההגהות האחרונות לספר שלי שיורד היום לדפוס? לא בחדר העיון ו

תכננתי לשבת בבית קפה שקט...אבל  כאן ולעבוד! דמיינתי שאוכל לשבת דווקא 

 וירה כאן כל כך מושכת לשבת ולעבוד!והא

 

, אם במקרה ירכשו בקרוב נחמה ירון הספרנית הוותיקהבינתיים אני שואלת את 

"הרצח של רוג'ר -ה של אגאתה כריסטי אהובתיאת הספר האחרון שתורגם זה עת

שניות חוזרת עם הספר  30אקרויד".נחמה לא עונה אלא קמה ממקומה ותוך 

 בידה...עכשיו אני בטוחה שאני חולמת....
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סיימתי את הגהות הספר שלי בדממה שבה נתקלתי רק בספריות בחו"ל, ואני יורדת 

אמה יראל, תחתון ונתקלת בלמטה ובטעות מגיעה למפלס  -עוד חלום?-במעלית

שיושבת בחדר משלה)עוד חלום...( ומזמינה אותי לקפה...בעודי ה ימנהלת הספרי

ה החדשה, נתקל מבטה של אמה בעטיפת ספרי החדש מתחת ימפליגה בשבחי הספרי

לזרועי)גם את זה הייתי צריכה לאשר לדפוס( והיא שואלת מה זה הספר הזה שהיא 

 לא מכירה...

 

ת)כנראה זה הזמן החדש לביצוע מטלות כאן( היא רושמת את הפרטים שניו 30תוך 

 5בשעות  14.6ביריד סופרים מגני תקווה ב  שלי ומודיעה לי שאשתתף בדוכן משלי 

ה המשותפת לתיכון "מיתר" יהיו יכאן, בחצר הענקית של הספרי , אחה"צ 8עד 

רחוב, הפעלות מצקי, תיאטרון יבנוסף לדוכני סופרים גם דוכן ספרים של סט

לילדים והורים ומופע סיום שירה בציבור עם הגרשונים. כמה זה יעלה לי? אני 

"אנו גאים ונותנים כבוד לסופרים מהיישוב  "כלום!", באה התשובה. שואלת בחשש.

  שלנו!".

 

-אמה מראה לי את מתחם החצר כאשר דמות מוכרת יוצאת לפתע מתיכון "מיתר" 

שסיימה זה עתה ביקור שם. אני "גונבת" ממנה כמה  דלריצ'ה ליזי  המועצה אשתר

ועונה לי על  מילים כשאני רצה אחריה )היא רצה לחנוך איזה מבנה במקום אחר(

תפיסת " יה המחודשת משותפת לזו של התיכון:יתהייתי מדוע החצר של הספר

מרחב הספרייה והתאמתו לקדמה נתנה לי להבין שאם יבנה מרחב מזמין וחדשני 

. זו הסיבה שהספרייה להחזיר את הספר ואת הקריאה ולהנגיש אותו לכולםנוכל 

 . !"להחזיר את הכבוד לספר בקרב הנוער:  ותיכון מיתר חולקים מתחם משותף

 

יה המזמינה, "חלום שהתגשם לנו ולתושבים", מסכמת אמה. יקשה להיפרד מהספר

מין את כולם "כאן לא צריך ללחוש. אפשר להרגיש כמו בבית מרווח שבערב מז

. אני רצה להוריד לדפוס את הספר שלי "שדה הנשיקות "לבילויים והפעלות

האדומות" לא לפני שרואה למטה את אולם האירועים החדיש שלצערי לא אוכל 

השיק בו את ספרי, כי סגרתי כבר מקום אחר לפני חודשים, כשהספרייה היפה הזו ל

ני שמה מבטחי ביריד הסופרים של גני הייתה עדיין בשיפוץ... אבל אין מה לדאוג. א

תקווה. אם אמכור מספיק ספרים, אוכל כבר לתכנן את השקת הספר הבא כאן, 

 בספרייה החלומית הזאת.


