
ילדיםבספרותנוראים""ונוים

חובבלאה :מאת

מוטיבים)במספר(עיון

הנוראים",ב"ימיםהעוסקתספרות-הילדיםכלאתלהקיףאיננוזהמאמרשלעניינו

לקריאהשהותאמוסיפוריםלאותםבעיקרמצטמצםהואסוגיה.כלאתלאואף

כגוןהילדים,בעתונותוהןלבתי-הספרבמקראותהןהדתיים,בבתי-הספרוללימוד

לילדים"."הצופה

כשל-בעייתיהואזהמושגשכןדתית",ילדים"ספרותכאןמוזכרתאיובמכוון

לדוןהמקוםכאןלאאןבכלל.דתית""ספרותהמושגכמובעיניקשהוהואעצמו,

הספ-אתלהעריךישפיהםשעלכלליים,ספרותייםעקרונותעלאעמודבדבריבכן.

מספרות-העוליםהמיוחדיםהדתייםהערכיםאתלהדגיששאנסהעםלילדים,רות

הנחו-מןשבהןוהשליליהחיוביבחינתתוךיצירותמספראנתחכןלשםזו.ילדים

כאחד.והערכיותהספרותיותכרת

א

ספרותהצמיחוהםהדבריםמטבעמרכזי.מקוםהעבריהשנהבלוחתופסיםהחגים

הדתית-רעיונית,משמעותםהשונים,החגיםחוויותביטוילכללבאושבהעניפה,

השוניםהדיניםלקיוםסיפוריתוהמחשהישראל,בתפוצותשלהםהוויתיאורי

-מיוחדוהווימרשימיםמנהגיםהמיוחדת,ואוירתןחגכלחג.בכלהקשורים
בשיראםמוצא,להםמחפשתהדתית-רגשיתהחוויהשכן,בספרות,להםוביטוי

בסיפור.ואם

העמוקהמשמעותםבגללהןהנוראים(("הימיםזכובמיוחדרחבהלספרות

בגללוהןותשובה~סליחהשלימיםוהכלל,הפרטשלהנפשחשבוןימיכימי-הדיו~

בצדמעלה.שלדיוביתבפניבתפילהלעומדהמתלווההרגשיתהחוויהעוצמת

הצורןקייםב"מחזור",ומרוכזותהנוראים"ל"ימיםהמיוחדותהרבותהתפילות
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הרבהנולדוכךבתפילה.ביטוילהםשאיוחוליו,שללרגשותביטוילתתהנפשי
אחרות~.וחוויותהמספריםשלילדותחוויותמהםזכרונות,סיפורי

מלכת-נכתבו , 11הנוראיםל"ימיםילדיםכספרותכיוםהמסווגותהיצירותכללא

הקלא-הילדיםבספרותמכיריםשאנודבראותואירעכאןאףהילדים.למעןחילה

מהםרביםהילדים.אותם"כבשו"למבוגרים,מעיקרםשנכתבוסיפוריםסית.

בעיבודים:!,ומהןכלשונךמהךבכריסטומאטיותנכללו

מתאימהאוירהליצורכדיאםלילדים,במיוחדשנכתבוהןרבותיצירותזה,כנגד

מהנהסיפורשלבדרךמופשטיםמושגיםהבהרתלשםואםהנוראים",ל"ימים

מושכת.ועלילה

ב

 ?נוראים////ימיםעלהילדיםלספרותהאופיינייםהמרכזייםהמוטיביםהםמה

חסלו-שימילפיהנוראים",ל"ימיםקודםוהוא"סליחות",הואהראשוןהמוטיב

סליחות" llלההולךהקטןהילדחוויתהואזהלמוטיבהאופיינילהם.קודמיםחרת

מרכזימוטיבשהואגדול,להיותהקטןהילדשלרצונו , a"הגדולים"עםבלילה

היאהאמת,בחותםטבועהזוחוויהכאשרכאך.אףעולהבכלל,הילדיםבספרות

שבהליכהההתרגשותהסיפור.גיבורעםמזדההוהואהקוראהילדאתמרשימה

הנוףוראייתהמבוגרים,המשפחהבניכשארשחרבטרםלקוםהיכולתבחשיבה,

החוויהאתבוומגביריםהקוראנפשעלפועלים-הקטןלילדמוכרהבלתיהלילי

 • 11הנוראים//הימיםלקראת"סליחות"אמירתשל

חודש"ר,אש :כגוןזכרונות,הרבהרוכזודביר,,הןצ'הכפורים,ויוםהשנהראשהמועדים","בספר . 1

בן-גוריון,י'מ'סליחות","ליל ; 17-14עמ'אנכי,י'ז'"אלול", ; 13-9עמ'אש,שלוםאלול",

הרבה.ועוד , 29-28 1ע,מ

משל,דרך,הושמט, , 217-215עמ' ,'גלכתהישראל""הליכות"החליל",עגנוןשי'שלבסיפורוא. . 2

אינהזוהשמטהקצה". 1מאיסור,מחמתיכולהיהלאממנו"וליטלו :במקורהמופיעמשפט

 ?הסיפורקריאתאגבודיניםמושגיםהילדיםילמדואםהדבררעוכי,בדיך.

נאנ-ח,עמ'ראשון,ספרחסידותפרץ,כתבילכמזה",למעלהלא"אםהסיפורמשל,דרךב.

 . 5-4עמ'תש"י, ,'דכרךלילדים""הצופהתוקף",נתנהב.עלאמנון"רביג.

 . 201-199 1עמ ,'דלכתהישראל""הליכותדי-זהב,אפריםעיבדאמנון",ברבי",מעשהד.

לריר,ש.מאת"לסליחות",והחוויה . 6-5עמ'מכלול),(ראשית"מכלול"בן-ציון,ש."סליחות",ה.

 . 254עמ' ,'ולכתהחדשות""פסיעות

ה. 2מס'הערהראה . 3
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מובאיםבולרירי,ש.של"לסליחות"הסיפורלשמשיכולכזואמתלחוויתדוגמא

 :וחולשותיוהילדרגשות

תתקפנישמאהייתיחושש :לעפעפיתנומהנתתילאכמעטלסליחותראשוןלילהאותו

 ...השמששלדפיקותיואשמעולאשינה,

והתמיההבאב,תשעהללילהסליחותימיאתהמספר-הילדמשווההסיפורבסוף

 :פנימיתאמתשלבחותםמובעתהילדותית

נאמרותוהרחמיםהסליחותותפילותלילה,באישוןכולומלאבית-כנסתראיתיהפעם ...

 .הרשעלטיטוסולאלנבוכדנצרלאזכראיןובתפילותיתרה,בדבקות

"דידאקטיות"שלהסכנהאורבתאלה"חינוכיים"סיפוריםשללפתחםברם,

הצעירהקוראאתלחנךהמספרכוונתאםלילדים.יצירהבכלהפוגמתמופרזת,

אתישיגלאפגם,ובליכשלימותבסיפורהפועלחיובי""גיבורשלדוגמאפיעל

חסרון.כלבהשאיןנשגבהדמותעםלהזדהותמסוגלאינוהקוראהילדמטרתו.

חולשותיה,עלהמתגברת"עגולה"דמותורקליל,דוכןופגמים,חולשותאדםלכל

ולחיקוי.להזדהותמקורלילדלשמשתוכל

עללחנךהבאלסיפורדוגמאהוארימון:;ליעקבלסליחות"קם,~אברהםהסיפור

האמתאתבוהרסההמחברשלהדידאקטיתשהמטרהמושלם, llחיובי"גיבורפי

בדבריםלמצואניתןכזולאי-אמתדוגמאומתקתק.מזויףגיבורוציירההפנימית

 :הבאים

במהירות-הבזקונכנסבכדור-רגלהלוהטהמשחקאתאברהםעוזבמנחהשעתכשמגיעה

עלהציבור.עםומתפללהארוןמןסידורמוציאהכיו,רמןידיורוחץלבית-הכנסת,

 ) 195עמ'(שם, ...,התפילהבשעתאברהםמתנועערובפי

עםולשחקלהמשיךהרצוןביוהנקרעהיל,דבלבפנימילמאבקזכרכלכאןאין

לכלהאופיינייםהמאבקיםמעלמתנשאזהילדלהתפלל.ללכתהחובהוביןחבריו,

אברהםשלהמסורטיפולואתהמחברמתארהסיפורבהמשךמבוגר.ואפילוילד

בשולחן-אוך 1בתנ'פרקלפניו'קורא I Iולביתולבית-הכנסתמוליכו Iזקןבסגי-נהור

 11כךעלאחריםשידעומבליובצנעהבשקטהטובמעשהואתעושהןהיה 11ערוך",

החיצונייםהתיאוריםצורמיםביותראךהגזמה,כאןשישלינראה .) 195עמ'(שם,

הילךאברהם 11 :אוומבריקות".נוצצותועיניומחיי,ךהוא"תמיד :הגיבורשל

הילדיםללבמסילותזהסיפורימצאאםבעינירבספקהכל".עלוהחביבהחמוד

הקוראים.

 . 30-29עמ'המועדים""ספרגםראה . 254עמ' ,'ולכתהישראל""הליכותלריר,ש."לסליחות", .!'

 . 197-194עמ'ד,לכתהישראל""הליכותרימון,יעקבלסליחות",קם"אברהם . 5
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הםשמעשיוהנסתר,הצדיקהואה"סליחותוולמוטיבהאופייניתנוספת,דמות

מתפללהואכןואגבלחבירו,אדםשביןהעזרהאתבפועלמקייםוהואעיקר,

למעלהלא"אםפרץל.י.שלסיפורובבית-הכנסת.דווקאולאו,,סליחות",ואומר

לכן.דןגמאהוא , aמזהו•

ג

המושגיםשלהבהרתםהואלילדים,יצירותבכמההחוזרשני,מרכזימוטיב

למעלההםולכןמופשטים,הםאלומושגיםהרן.לילדהשנה"ו"ראש"שנה"

אתלילדיםולהבהירלהמחישהמחבריםהשתדלוזאת,עםקטן.ילדשלמהשגתו

עמוקים,דבריםלקלוטיוכלשהילדבדרןהשנהראששלהעמוקההמשמעותמלוא

מבינתו.הנשגבים

ד-דלת" iתו-שין-יו•גברתהאח,ד :סיפוריםשניעללהתעכבברצוניישכאן

הסיפורהואוהאחרלילדים"ד,/והצופהבעתרןלראשונהשנתפרסםאליצור,לרבקה

רקלאהואהללוהסיפוריםשניביןההבדל . sקיפנוסללויןהאדמה,',הולדת,'יום

הרן.לילדהמחשתוודרךהשנהראשלמהותהגישהבכלאלאשונה,מושגבהגדרת

שםקיפניסלויןואילוחדשה",וושנההמושגאתמבהיראליצוררבקהשלסיפורה

השנהראששחוויהלא-דתי,הילדאלמופניםדבריואןהשנה,,,"ראשעלהדגשאת

ומנהגיםמצוותכמהנזכריםבסיפורושגםפיעלאףחולין,שלהוויהואאצלו

''שנהוכרטיסיפרחיםמשלוחבצדבדבש,חלהטבילתשופר,תקיעת :כגוןדתיים,

 .) 6עמו(שם,לברכהטובה"

החמש,בןיוסיאחים,שניהםתו-שין-יוד-דלת,,,,/וגברתהסיפורגיבורי

שמעון,הגדולואחיוהמשונה,שמהואתחדשהוו"שנההמושגאתלהביןהמתקשה

שאלותיו.עללאחיוהמשיבהואוהואהרבה,כל-כןהיודעבר-מצרה,לגילהמתקרב

תמצו-מןהלקוחיםטיפוסיםיחסי-אחיםמתואריםאמיתיות.עגולות,הןהדמויות

המופשטהמושגבאמיתותם.כאחדוהמבוגרהצעירהקוראאתומשכנעיםאות

 :מאדלמוחשיהגדולהאחשבפיבתיאורהופך"שנה"
מושכות ...ובאהמתקר,בתלבניםלסוסיםרתומיםגזוליםקרונותשלארוכהשיירה

מחזיקה ...גבוההאשהמשונה,דמותבידינתונותהשיירהבראשהזוהריםהסוסים

ב. 2מס'הערהראה . 6

תש"זאלולכ"ו , 30חוברתא'כרןלילדים""הצופההר-שקוביץ,רבקהתו-שין-חית","גברת . 7

לילדים""מועדיםבספרתו-שיו-יוד-דלת","גברתבשםשניתנדפס . 353-352עמ' ,) 11.9.1947 (

 . 16-9עמ'ת"א,"מורשת"הוצאת(הרשקוביץ),אליצורלרבקה

 . 10-6עמ'עמ'טברסקי,,הוצ'שמח)(חג"חגי"קיפניס,לויןהאדמה",הולדת"יום . 8

שינויידיעילכלל,ברלפגרםמבליל"אקטואלי",בנקללהפכויכוללילדיםזהסיפורהמספר . 9

בספרהאותרכשכינסההמחברתשנהגהכדרךתו-שין-למד-זין","גברת :כגוןהשם,שלקל

השניה.בהדפסתו
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כעורה,אוהיאיפהאםלראותהיהואי·אפשרסמיךצעיףמכוסיםפניה ...במושכות

 ) 13-12 1עמ(שם, ...רעהאוטובה

ריאליסטיהואהשנה)חדשיאת(המסמליםהקרונותשנים-עשרשלהתיאור

-לנסתרלחדירהניתניםובלתיצעיףהמכוסיםהשנהשפניכשםכאח,דוסימבולי
שבכלחגי-ישראלכגוןהידועים,הדבריםמתואריםבקרונותמשמעות.רביהם

 :המספרמצייוזאתעםאךחודש,

מכוסיםגדולים,ארגזיםהיוקרוןבכלממכי.כעלםלראותשיכולתיממהיותרהרבה

 ) 15עמ'(שם, ...המוזרההאשהגםפניהאתכסתהשבוסמיךצעיףבאותו

זהבסיפורמומחשמראש,ידועוהבלתיבההידועעלחדשה"~שנה 11המושג

בדרךכיאםלשאלתם~תשובהבהימצאוקטניםשגםומעמיקה,מרתקתבדרך

בציוריםהכלולההסמליותאתלהביןיוכלהיל,דשיגדלוככלומושאלת.ציורית

נפלים.וייהנהשלפניוהמוחשיים

אינם,בדייהבגדרגםאךלחלוטין,ריאליסטייםאינםשבסיפורשהתיאוריםולפי

 _באמת 11 :בכלללילדיםהאופייניתהשאלהאתהקטןהילדבפיהמחברתשמה
מאחרתאינההאמיתיתוהתשובה 11ןשסיפרתהדבריםכלאתבעיניךראיתבאמת

אלו,דברים ...בחלום~,רקאוליבאמת-באמת,לאאולי ...יודע"אינני :לבוא

הילדשלתביעתואתמשקפיםוגדול~קטןילדים~שלקצרדיאלוגדרךהניתנים

יודעאןליל,ד"משקר"שאיננוהסופרותשובת ,"תמא'(הואהמסופראםלדעת

 ...כאמתהילדאצליתקבלהחלוםשגם
המשמ-בוחסרה :חד-ממדיהואהאדמה~',הולדת"יוםקיפניס,לרירשלסיפורו

המ-הילדותהמבוגר.לקוראגםהנאהשתגרוםהדברים~שמאחוריהעמוקהערת

 :בתמימותהשואלהקודםשבסיפורכיוסימתלבטות~אינןהשנהראשעלשוחחות
"מה :הבעיהאת 1תמישלאמההמבוגר,מעלהזהבסיפור . 117שנהפעם"הראית

 :האםמבהירההולדת'',יוםכמו ... " :משיבההילדותוכשאחת 11ןראש-השנהזה
 .) 7עמ' 1(שםעליה"אשרוכלהארץנבראההשנהבראש ...העולםנבראהשנהבראש 11

בפיהשיחהגולשת(האדמה)~ 11ןהיאכמה"בתהשאלהעלהאםמשיבהוכאשר

המושגאתהקטןהילדתפישתלפיכביכול~והומו,רצחוקנמוכים~לפסיםהילדים

השנהוראש 11העולם"בריאתשלהשגבמכלאנומתרחקיםאחתובבתיום-הולדת,

 :עליונהמשמעותבעליעמוקיםכערכים

 :הוסיפהותמי iשפרהקראה-שכזאתזקנהאו,-או-או-

ןלמתנהבובהלהנגישןהאדמההולדתיוםאתלחוגאפשראיך-

 ...סוכריות.להניתן-

 ...שוקולדות-

 ...עוגות-

 ) 8עמ'(שם,בקול.צחקו,החברותוכל
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קטנים,ואפילודתיים,שילדיםמאמינהואיננילחלוטין,חילוניתהיאזותגובה

מחברשנוצר.הרושםאתלתקןכללמנסהאינוהאם,המבוגר,כן.מגיביםהיו

"יוםחגיגתנערכתואמנם ,) ...(שעיצבהילדותשלמחשבתןבקוממשיךהסיפור

פרחיםשלערוגהבגנהמסדרתתמי :ביותר"מקורית"בדרןהשנהלראשהולדת"

 :כתובתועליה

האדמההולדתיום

טובה.שכה

 :הולדתיוםלחגיגתשמזמיניםכדרךמזמינההיאחברותיהאת

יקרה,חברה

האדמה.הולדתליוםאותןמז,מיכהאני

ניתכו.מאחוריבגןאחר-הצהרים, 4בשעהראש-השנה,שלא'ביוםתהיההחגיגה

 ) 9(עמ' •תמי

 :כלשונןהילדותאלומדברתהכיבו,דאתבהגישההאםמצטרפתכאןאף

 ...הולדתהיוםחגיגתעללכןמודההיא-אמרה- !אליכןאותישלחההאדמה

 ...האדמה""בשירמסתיימתוהחגיגה
"ראשמושג iרשלמשמעותוסילוףעלהדיבוראתלהרחיבצורןשאיןדומה,

המתואר.בחוויוהןהילדותבשיחתהןזה,בסיפורמומחששהואכפיהשנה"

כלעל"ימי-הדין"המושגלכלהתנכרותכאןישלמגרעת.כאןהופכתההאנשה

מכן.המשתמע

השנה.ראשלמושג"מסורתי"הסברלמצאנוכלשבונוסף,סיפורלדוגמאאביא

"הולן :(בחלום)פוגששהואלישישיוסיהילדאומר , 10רוזנטללג.הגאולה"ב"שופר

התפיסהניכרתזהבביטויהשנה".ראשאתלמצואהחדשה,השנהלקראתאני

ראששלהעמוקההמשמעותעלהילדאתמעמידההזקןתשובתילד.שלהתמימה

 :כד)כ"ג,(ויקרא,תרועה""זכרוןיוםבתורההמכונההשנה,

בימים ...העמיםכלכזרן-בלבדהשנההתחלתחגהיהודיםשלהשנהראשאיו

-הרעיםעםהטו,בים-מעשיהםכלאתתפוצותיהםבכלבכי-ישראלכלזוכריםאלה

 ) 4עמ'(שם, ...יזוכולעונשאוזכולשבחאםשחלפה,השנהבמשךעשואשר

אלאהסיפו,רשלהרעיוני-מהותיהצדאתהקובעהואהקוראהילדשלהגיללא

סיפורילכן,הרעיון.לויובהרבההדרןאתרקיכתיבהילדשלגילוהסופר-המחבר.

צריכיםאבות,מסורתעלהמתחנכיםילדיםלפנילהביאנבחרשאותםהילדים

 . 7-3עמ'ט, 11תשג,כרןלילדים""הצופהרוזנטל,ג.הגאולה","שופר . 10
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אמתבעליאמנותייםכסיפוריםוהןרעיוניתמבחינההןלהםמותאמיםלהיות

פנימית.

ד

היאשופר''קול"ולשמועהואילהשופר.הואנוראים""ימיםבסיפורישלישימוטיב

מקוםתופסכאןאףרבים.סיפוריםכךעלככתבוהשנה,בראשהמרכזיתהמצווה

לגדולים.אףקשהלאמנותהנחשבדברבשופר,לתקועהזוכההקטן,הילדמרכזי

הגאולה""שופרובסיפור , 11צביאלילבנימיןהשטן"אתאיתןניצח"כיצדבסיפור

את"ומצילים"המבוגרים~אתהסיפוריםגיבוריהילדיםמכצחים I 10רוזכטללג.

נפשי-סיפוקבכךישבשופר.רהוטהתקיעהידיעלחשכהבראשבבית-הכנסתהקהל

המבוגר.מןהמוכשרהילד-הגיבורעםהמזדהההקוראלילדפסיכולוגי

כאןאך , 1311השטןאתאיתןניצח"שובבסיפורצביאליבנימיןנותןב'פרקכעין

לעצמה.מצווהשהיאחולה,ילדאצלהיאהתקיעה

שופר :הםבסיפוריםביטוייםומוצאיםשופרלתקיעתהקשוריםנוספיםנושאים

"בז-בסיפורהשואה,כגוןמיוחדת,סיטואציה , 11הקדוש""השופרבסיפורמיוח,ד

 ,) ...לילדים(פרטבשופרלתקוע.הראויומיהו , 15נחןםלאביישראליק"שלשופרוכרת
הילדשלהמרגשתהחוויהאף . 16תרועה''יודעיהעם"אשריהעממיתבמעשיית

 • 11בסיפוריםביטוייהאתמצאההשופרקולאתהשומע

ה

בתשובה,החזרההואהנוראים''"הימיםמשמעותאתהמביעמרכזימוטיב

דמויותכיולהדגיש,לחזורישכאןהאמיתית.השיבהעלהמעידהטובהמעשה

 , 30חוברתתש!'ז,אלול '.אכרךלילדים""הצופהצביאלי,בכימיוהשטן",אתאיתןניצח"כיצד . 11

 . 361-359עמ'

 . 15הערהראה . 12

 . 8-7עמ'ט, 11תשג,כרךלילדים,הצופהצביאלי,בנימיךהשטן",אתאיתןניצח"שוב . 13

 . 262-261עמ'א,"מכלו-ל"שער,יוסףלפיתימן),(מסיפוריהקדוש""השופר . 14

 . 357-356עמ'תש"ז,א,כרךלילדים""הצופהנחום,אביישראליק",שלשופרו"בזכות . 15

במחכהמאוחרכפור"יום ;במבחןהעמידהוגבורתה }tהשושעניינונוסףסיפורלצייוכדאי

 . 261 ~ 260עמיוילכתהחדשות''"פסיעותפרגו,.מ.המוות",

בסיפור . 11-10עמ'ט, 11תשג,כרךלילדים","הצופהגנון,ז.עיבדתרועה",יודעיהעם"אשרי . 16

בשופר.התקיעהיכולתאתהמאבדהמומרשלופסילתוהיהודישלהלאומיהייחודמודגשזה

 . 206-205עמי ,'גלכת,ה 11הליכות-ישראל 11בן-ציון,ש.השנה","בראש . 17
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שעובריםחולשות,בהםשישגיבוריםרקהםלהזדהותהקוראיםיוכלושעמהן

מתגבריםבקלקלתם,המכיריםאלהגיבוריםוטובים.שלמיםואינםקלותעבירות

הרצויים.הגיבוריםהםבתשובה,ושביםיצרםעל

הוא 11aאליצורלרבקההזקנה"והגברתיוסיעלהשנהלראשב"סיפורהקטן,יוסי

 .) 24עמ'(שם,ולברוחבדלתלצלצללוי,הגב'אתלהרגיזהאוהבהילדים,ככלילד
שהואבהטרדהלהתחשבמבליהקטן,הילדעלהאהובמחבואיםמשחקכעירזהו

נתקלכשהואבתשובה","חוזראחרת,מתנהגזהיוסיאךהמבוגר.אתמטריד

בתיאורמסורתיהוויוכןפסיכולוגיתאמתזהבסיפורישהחולה.הזקנהלויבגב'

השנה.ראש

עוסקהואאף , /191הגזירהרועאתמעבירה"תשובהדי-זהבאפריםשלסיפורו

ילדים,יחסיבן-גילו.חבירוכלפיהילדחוטאשכאןאלאבתשובה.ובחזרהבחטא

חווייתיתבדרךביטויםעלבאיםידידות,ולבסוףחרטהתחרות,קנאה,רגשותבהם

המתואריםשהמעשיםהם,אמתדבריאלאולחנך,ללמדבאהסיפוראיןמרתקת.

אמצעית.בלתיהשפעההקוראעלומשפיעיםעצמםבעדמדבריםבו

שגיבו-אלא 120רוזנטללג.החכם""הראיהואבתשובהחזרהשעיניינונוסףסיפור

סמלירעיוןוחטאיו,פניומראהאתלוהמורההואוהראימבוגר,אדםהוארו

אםומסופקתניויילד),לאוסקרגריי"דוריאןשל"תמונתואת(מזכירומופשט
היל.דלבאלידבר

קטןילדכלהצום.והואהכיפורים,ליוםבמיוחדהקשורנוסףמוטיבעלאתעכב

ל"סליחות"ולקוםלהשכיםרוצהשהואכשםלמבוגרים,ולהידמותלצוםרוצה

משרםדווקאאךבלב,דהקטניםהילדיםנחלתאינולצוםהקושי .)ל"נכ(כמוהם

עמהלהתמודדמנסיםהםזו,במצווהחייביםאינםשעדייוולמרותקשה,שהוא

ולצום.

לש.בתענית""היושב :הצםהילדמוטיבשעיניינםסיפוריםשלושהאמנה

עלה''סיפורבכסיון.עמדשלאהקטןלבנוחלהפרוסתמושיטהאבבובן-ציון~,,

מורשת,חוצ'אורחת",לן"שלרםאליצוררבקהחזקנה",והגברתיוסיעלהשנהלראש"סיפור . 18

 . 27-24עמ'

ה,כרןלילדים""חצופהדי-זח,ב,אפריםירושלים),(מסיפוריהגזירה"רועאתמעבירה"תשובה . 19

 . 17-16עמ'תשי"א,

 . 24-21עמ'תש"י,,דכרןלילדים"",הצופהרוזנטל,ג.החכם","הראי . 20

 . 214-213עמ'ג,לכתהישראל""הליכותבן-ציוו,ש.בתענית","היושב . 21
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הקטןדודשלכסירנואתרקלאמתאר , zzאליצורלרבקהכיפור"ביוםקטןילד

ואםאבכיבודומצוותבכלל,הכפוריםיוםבמשמעותהעמקהבוישאלאלצום,

 :בפרט

לצום.חייבאינוקטןילד :הזקןהאישאמר

 .) 35עמ'(שם,אביו.בקוללשמועחייבקטןילדאפיילואבל

אףשעללדעת,לפתעהנוכחהגיבור,שלכהפתעתוהקורא,הילדשלההפתעה

משמעותאתומחדדתהקוראעלמשפיעהחטא,דווקא-מצווהלקייםמאמציוכל

המצוותשללמהותןהמחברתנאמנההדברים,אתכךבהעמידהבכלל.המצוותקיום

ולבטיו.שאיפותיועלהקטןהילדלנפשנאמנההיותהעם

שלאאךהצם.הילדאתלפנינומצייר , 2"זכאי":~קיפניסלרירשלסיפורוגם

אינוהמחברהצום.אתלגמורהעשר,בןחנינאמצליחהקודמים,כבסיפורים

עםאנושמחיםלבסוףבהם.עומדשהואהנסיונותומןמרעבונומקשייו,מתעלם

מציאו-עגולה,דמותקיפניסלויןנותןבכךלו.ויכולהקושיעלשגברהקטןהגיבור

החווימןהרבהישזהבסיפורעמה.להזדהותיכולהצעירשהקוראואמיתית,תית

משמשיםומציאותשחלוםאףואמונותיו,תפילותיועלהמסורתיהכיפוריםיוםשל

 ..בערבוביה.בו
עלהילדיםבסיפוריהעובריםהמרכזייםהמוטיביםמןמקצתבדבריהעליתי

נמקך-מצוטטותפעמיםלעצמו.ענייוזהכיבשירים,נגעתילאהנוראים"."הימים

נכתביםופעמים"ספרות-ילדים",לכךלקרואאיןאך-המחזורמןהסליחותאות

ולאהמופרזת,הדידאקטיותנגעלעתיםפשהבהםגםאךלילדים,מיוחדיםשירים

אפרט.

אמתדמויותשלציורכלאמת,חווייתשלביטויבהשישיצירהכל :לסיכום

ולמהותםישראללמסורתהמתאימיםערכיםהמעלהאמנותיתבעלילההפועלות

הדתייםהספרבבתילילדיםלהביאהראויהנוראים","הימיםשלהפנימית-דתית

שבמחזור.והפיוטיםהתפילהלימודבצדהדיו,ימיהנוראים",ה"ימיםלקראת .. 

 . 35-32עמ'אורחת",לן"שלוםאליצו,ררבקהכיפור",ביוםקטןילדעל"סיפור . 22

 . 20-16עמ'שמח),(חג"חגי"קיפניס,לריר"זכאי", . 23
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