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ומחקרעיון

ושואללולךואגדות

( j 
העברית-הילדיםבספרותהאגדהלתורשנהמאה

אופקאוריאל :מאת

ילדותנא"נראו :היזרעהקריאתואתפרישמןדודהשמיעתרנ"ר)(אבבדיוקשנהשמרניםלפני
ודברדברכלשםאשרעולםלהםנא"הקימו :כוונתואתמפרששהואתוך 1 "!ישראלבנילילדי
וכר'.גגו"עלועומדמתהפךוהביתלמרוםעוליםרנני·אדםלמטהיורדיםמלאכיםשםאשריתכן,

קריאתושלבעיצומהאבל !הקסוםעולם-הילדותאתישראל,לילדילהם,תנו :אחרותנמלים
לקרואמסוגל,[היהודי]העםכיהדבר"היתכן :רטוריתנשאלהתביעתופרישמןבלםהנלהבת

 "?בדמיוןאלאאינוכוחםכלאשרומעשיות,הגדרתגםבאורן-רוח

התשובהשכן ;כל·כןמיותרתהיוםבעינינוהנראיתזר,שאלהפרישמןהעלהלחינםלא

זכתהומתמידמאזכייגלה,ותכניוהיהודיהחינוןבתולדותעיוןאןמאליה.מרננהלההחיונית
שהכ~רומושבעים,מצדדיםשללצידם :בישראלהחינוןאנשימצדדו·ערכיליחסהעבריתהאגדה

מןלהרחיקהשתנעוחריפים,מתנגדיםגםלאגדהקמוהנעורים,בניעלהחיוניתבהשפעתה

 ,)חב,רנה(קהלתאגדות"אלוהאדםבני"ותענוגותכגוןמרנינהאימוחלצדהצעירים.הקוראים
פסולת'.'-ההגדות"דברי-סולתשהןלהלכות,בניגוד-כיחופניבןשמואלר'הכריז
שהמליצוהחינון,מאנשיכמהלעומת :ההשכלהתקופתלסוףעדנמשןלאגדהזהערכידריחס

תורתנואתללמודותמריצםהלבאתמושכתשתהאאגדה,[הילדים]אתם"יקראהמלמדכי
הםכיאגדה,בסיפוריהקריאהאתלאסור"ישכישפסקומעטים,לאחכמיםגםהיו , 2הקדושה"

חלקבוונטלו ,-19ההמאהשלהיעדנמשןזהפולמוס .: 1והתבונה"השכללהתפתחותמזיקים

 .) 1896(וארשהבתרגומואנדרסןמאתוסיפורים"ל"הגדותהגדולבמבוא . 1

 . 1715פאדובההחדש,התלמודתורהמתקנות . 2

 . 1771לונדון(אנונימי),בנים"גידול"ספר . 3
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שיעבץבעודבארץ·ישראל.המזריםמראשוניוכמהגורדזןוי"ליעבץכזאבמובהקיםסופריםגם

בדעתם.[אשר]בדזרזתינז,עמנובני"מתחכמיאתגינה-העבריתהאגדהשלהגדולחסידה-
המושבותילדיאתאגדהשלימדעליעבץ,אתיל"גתקף , 1באגדותינו"להתבונןיעמיקולאהקצרה
הדעת,שיקוללשנותהגיעםעדהנעזריםבניעלהאגדהאת"לאסורישלדעתושכןישראל,בארץ
מחבריוכמהדיברואיש-האגדה,ליעבץבניגודאבל ·'לאמת"מדומהביןלהבחיןשידעוכדי

הילדרוחאתהמשחיתיםהדרדקי,"מלמדינגדבאסיפזתיהםהראשונההעליהבדורהמורים

 ·"ורוחות"שדיםבסיפורי

ניתןדומהויכוחבלב.דהיהודיםוהמחנכיםהסופריםשלנחלתםכידוע,היה,לאזהפולמוס
הסופר-המחנךכתבלמשל, , 1789בשנתימינו.עדכמעטנמשךוהואארץ,בכלכמעטלמצוא

עלילות·הן"אגדותכיזמארטון"),"סאנדפורדהנודעלספרו(במבואדייתומסהמהוללהאנגלי
ראסקיןג'וןהגדולהאנגליהדעותהוגהכתבאחר-כךשנה 60אבל ; 11ותועלתערךחסרותדמיון

יצירותהכל,ככלותהן,העם"יצירותכיגרים)אגדותשל 1868למהדורתשלוהנלהב(במבוא

שנחשבההעממית,האגדהכלפיאירופהבמערבלשינוי·היחסשגרמוהםאלהודבריו ; 7לילדים"
בברית-המועצותהחינוךקברניטיקדישועדייןהעשריםבשנותאבלפחותת-ערך.כיצירהאזעד

שלזזשוללתגישהננגדהמציאות.מקרקעהילדאת(לדבריהם)המנתקתהאגדה,עלמלחמה
(בתשובהשכתבצ'וקובסקי,קוונייהמהוללמשורר·הילדיםנאומץ-לביצאהסובייטיהמימסד

זפנטאסירת,בדיותמיניבכלהרכיםילדינומוחותאתלפטם"בדשה :שטעןפדגוגשללהאשמתו
כמזיקים,לכםהנראיםאלה,'הבל'"דברי :אלהומאלפיםנמרציםמשפטיםבכדאז")ולאהיושלא
בזמחזקיםהם-אדרבאאלאהריאלי,בעולמוהילדבהתמצאותפגיעהבהםשאיןבלבדזולא

הדורותכלילדישלהספרותיותשיצירותיהםהוא,מקרהלאכןעל--המציאות.תחושתאת
והאגדה".הדמיוןעל-נבראוולאהיושלאדברים,עלבנויות
האלגורית,האגדהאלהדתוראשיהסופריםהמחנכים,שלהאוהדיחסםהיהזהמכלליוצא

המשלזנית,היצירהמןלילדטובשאיןכמעט,מוחלטתתמימזת·דעיםשררהכאןהמשל.-לאמור
-עםמשליספר·והבנותהבניםבידילתתצידההגר"אואפילו ;הערבעםהנוועילאתהממזגת
יצירהכיאיפוא,תימה,אין , sמזסר"ספרימכלטוביותרוהואיום,בכלבזיז~יקראזהשם"למען

לכלששלטהז'אנרחיתהוגדולים,קטניםבלבמוסרערכילטעתשנועדהזו,ספרזתית·דידאקטית
היההעבריתספרזת·הילדיםבתולדותהראשוןהבלטריסטיהספרוכבר ;ההשכלהתקופתאורך

נוגעיםדבריםכתבבהקדמתואשר ,) 1799(ברליןהכהןשלדםהמשוררמאתאגור""משליהקובץ
וקלצח-כלשדןהשכלמוסרתוכחתישמעולמעןי·ז~ראל,בניילדיעל"ומחמלתי :אלהללב

להלן).(ראהתרמ"זוארשהקדם",מניל"שיחותבמבוא . 4

שי"ח).עמ'פרוזה,יל"ג,(כתביתרנ"בבכסלוב'מיוםביומו"יום"דבר . 5

 . 964עמ'ציון,חיבתלתולדותכתביםהמורים,אסיפתשלפרוטוקולים :ראה . 6

 . Folk·lore is after all child·lore :באנגלית.ד

קמ"ה.עמ' ',דבישראל,החינוןלתולדותמקורותהגר"א","איגרת :ראה . 8
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בבתי·"לדאש·פינהקדילונמשליומשנעשוהלז".ספדיחיברתיונכוחות,טונותבמידותוירגילו
לעברית,פעםאחדפעםלהיתךגםהשנוניםהשידייםמשליוהחלו- /Dlלנני•הנעוריםהספד

"תקרןלתרגומודייכרסוןמשהשלהמקיףהמבואויצויין ;לילדיםכלקודםמכווניםכשהתרגומים
יש :כגוןהיל,דבחינוךהמשלעדךעלענייןדנידבריםלמצואנוכלנו ,) 1860(וילנאמשלים"

בדומהמדומה".סיפורבמעטההאמתאתונעטההמשלנאפרמתחפשלנואלהמוסראת"להניא
בבקיאותסקרשנואדון,מבוא ) 1858(וזzםשלויהודה"משלי 11לג 11ילגםהקדיםלרייכרסון

ישראלמבניהקוראים"המוןכיבהטעימוובעמים,בישראלהמשליםקבציתולדותאתמפליאה
בניעלהאגדהאת"לאסורשתנעהסופד·המודה-והוא ;כאלה"בספריםדוחקורתמוצא

יש,הילדים".לבעלהמשליפעלאשדהטונה"הפעולהעלבהקדמתולזבדהאריך ...:....הנעורים"
 , l011אחךיםלעמיםהאגדהשחיתהמהלישראלהיה"המשלכיפיכמן,שלבקביעתןךנהאמתאיפוא,

סוגשלהעצומהברבגוניותונעוץהעבריתלאגדהזהדו-ערכיליחסהטעםכילדעתי,ספק,אין

 ;כשקים"הענות"אגדותמאותגםפזורותכיין",אדםלב"שמושכותאגדותלצד :זחספרותי
וסאטירות'דרושים'גםמצוייםוהגאי,גוזמהדבריוחדיודים,חדיותומשלים,מעשיותשללצידן

שאיןוהעדאי,הטפלמן"הרבההאגדה")ל"ספרבמבואביאליקשל(כלשונוגםאבלחריפות,
 19ה"המאהבראשיתהחלשעורר,הואהעבריתהאגדהאוצרשלזורבגוניותמרובה".ערכם

תוכנה,אתלחקורואחדים,(דינ"ל)לוינסוןי"נקדוכמל,ד"נכצונץ,וחוקריםסופריםואילך,

למשל,דנ"ק,כנדבה.אשדוהזרויותהתמיהותמןכמהליישבולנסותחיבורהודרכירעיונותיה

היפהוהספרותהפולקלורמקוםאתלמלאלעתיםנאההאגדהכיהזמן"),נבוכי(נ"מורהגרס
עלבהתלהבותסינגדבעקבותיו,שהלךורינ"ל, ;הלבאתלעודדאמצעיהגוזמהבסיפוריודאה

נתונה"דשותכיופסקזדיםממקורותשאולותחז"למאגדותשדנותהוכיחהתלמודית,האגדה
 , llלקנלן"שלאאולקבלןהישראלילאיש

ולסגולותיה,לאגדהמסביבשניטשופולמוסיםלאותםכמונן,מודעים,היושלאישראל,ילדיאך
להםהאזינוהםוהגוזמה.הפלאהדמיון,סיפוריאחדי-תבלילדיככל-ומ.קוםזמןבכלנמשכו

'מנורJרודאינה','צאנההספראתנקראההוותם,אימם"מפיאושאד·דוח,נעלימלמדיםמפי

ישראל,ילדיהקטנים,הכרוביםהשלום,שמלאכינשפהכמעטהכתוביםהישר',ו'קנהמאוד'
 ;שטענוקנאים,רבניםכמהעל•ידיכךבשלשהותקפוהעממיים,הדרשניםמפיוכן , lSllלהנזקקים
טףחושך,יושביאדםבנילנותשמושכיםהאגדות,בעליעל·ידינאיםדניםקלקולים"כמה
 ,,. 13לשמוע"נאיםונשים

הגורמיםאחדשהיההואהעבריתלאגדההחכמיםשלבדובו,המסוייגזה,יחסכימאודאפשר
איסוףשלהעצוםשהמפעלבעודשכן, ;ישראללילדיאגדותקבצישלהופעתםלאיחורהעיקריים

 . 1859דילנאיהודה","משלילספרובהקדמהיל"גכדברי . 9

 • 36עמ'שירה),(כרןיל"ג"כתביל"כלבמבואפיכמן,יעקב . 10

 . 142עמ' ,) 1839(דילנאיהודה""ביתבספרד . 11

 . 628גל' , 1898"המליץ"ילדים","ספרותבמאמרולדינסקי,א"לכדברי . 12

 .) 222 1עמב,למאהלך,ישראל"ימי"דברי :(ראהאלעזרד'שלדרשהמתון . 13
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שנותסוףעדהופיעלא , 19-11ההמאהבאמצעלשיאואירופהארצותברובהגיעאגדרת·העם

אוהביהילדיםנאלצושכ,ןכירוןעבריות.אגדותשלאחדקונץאףהקודמתלמאההשבעים
כ'ירסיפרן',ספריםאואחימעץ'כ'מגילתקדרמרת"רכרוניקרתישנים,נספריםאחריהלחפשהאגדה
 ; 15רנים"דרדרתשלילדותםשפירנסרהחיבוריםמןהיראותם,מפעמתתמיםאפרסשלשרוח

נדפסהעם,המרביעלנתחבבאשריהודיים,עםסיפורישל ;ידיעתי)(למיטבהיחידוהכינוס
אגדות 254המכיל ,) 1602נאזל :לראשונה(נדפסהאנונימי"מעשה·נוך"הוא-דררקאביידיש

שבעל·פה.וממסודרתהתלמודמןהשארנרתומעשירת-עם
אגדותשלהראשוןהמקיףהקובץשלהופעתועם-בדיוקשנהמאהלפניהתחילהמפנה
תרל"ז).(ברליןמרגליותיצחקהרבמאתישרררן""סיפוריהוא-לילדיםמערנדרתיהודיות
יענץלזאבקדם"מני"שיחות :נוספיםקבציםשנימזה,זהשניםעשרשלבהפרשיצאו,אחדיר
משותףמכנהשלושתםאתמאחדשניניהם,השרביאףועל ;לכנרי"נמאתישראל"אגדותו"כל

בסגנוןוהמדרשיותהתלמודיותהאגדותאתמחדשכתנוהמכנסים-המעבדיםכל :רב-משמעות

 .'חצ'מקראי

ישורון""סיפורי

לויפיקוהסיפוריםכי-הקדושההשפהללמדםישורוןללידיהלימודמסילתחראהזה"הספר
במבוא,מרגליות,יצחקהגדירכך-שגרנות"ומליצותמשליםודרך·ארץ,מוסרחכמה,[לילד]

יחידה,מטרהזרחיתהלאאךישורון"."סיפוריוהנשכחהחינניספררשלהראשונההמטרהאת
ן tהקדלילדמעניקותהימים",דבריסופרילכלמוסד"יסודשהןהקדומות,המעשיותשכן ;כמובן
חכמהתעלומותידעובטרםעיניואתהילדיפקחבטרם"כי :ועונגהנאהוגםעמם"תכונת"דעת

יתענג".סיפוריםעלהלא-
עםבתרדהמפליגהבקיאותבאישיותושמיזג ,) 1887ניו·יורק- 1842(ליטאמרגליותהרב

בשלאותררדפוהקנאיםהמשכילים.על·דיירחםהדתקנאיעל·דייהןנרדףבמדעים,עיון
מאמריובגללאותותקפוהמשכיליםואילו ;בכתבי-העתשפיוסםוהשכלהמדעבסוגיותהמאמרים
 ;ופרנסותכתובותלהחליףנאלץרדיפותאותןבשל , 16בדתבתיקוניםהדוגליםנגדהחריפים

לארצות·הנרית. 42בגילשהיגרעד

המלומדהמליציבמבואעיוןיוכיחהישן,הדוראישבמרגליותראושהמשכיליםאף·על·פיאך
שהירכהכמיוספרות.חינוךבבעיותיחסית,מתקדמות,דעותבעלהיהכיישורון",ל"סיפורישלו

סיפוריםקבציהיעדרכימסקנה,לכללבאילדיהם,חינוךאחריועקבהעמיםבספרותלעיין
ישראלייגרע"למהבחינוכם.פוגם-לנפש"ומרפאלגוויה"מזוןשהם-ישראללילדימיוחדים

הנורבגיםהלכובעקבותיהם ;-1813ביצאגריםהאחיםשלולבית"לילד"מעשיותשלהראשוןהקובץ . 14

אחרים.ורבים- ) 1855 (אפנסייבהרוסי ,) 1845 (ראסביירבסןמף

אח.זבכרךמאפר"כתביל"כלבמבראפיכמן,יעקב . 15

ואוסיף . 214-212עמ'.זהחדשה"העבריתהספרותשל"היסטוריהקלרזבר,אצלזרפרשהעלראה . 16

אבן-חן.יעקבהצבועהרבבזמרתוהחיים""הדתבספרומרגליותאתתיארברריזסאשרשראובן
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שבדקולאחר "?לילדםיפיםסיפוריםלספרישראלידעלא"מדועהיקשה, "?העמיםמיתר
ודאי-החליטישראל",לילדינכוןספרהעבריתהספרותגבולותבכלעודנמצאלאכיומצא,

 :החסראתולמלאהעבריתבספרותזהבתחוםראשוןלהיות-באירופההאגדותכינוסבהשפעת
והוציאוהזוהרהילקוטיםהמדרשים,עלגםעברהתלמוד",הואמעודו,ישראלצור"מעוזאלפנה

היסטוריותאגדותא. :חלקיםלחמישהנושאיהםלפיחילקאותםוסיפורים,אגדות 280מתוכם
החורבןסיפוריג. ;אסתר"למגילתמילואים"סיפוריב. ;הרומאי)הכיבושעדהאבות(מן

שונים.וסיפוריםמכתמיםה. ;ביתי)אלףבסדר(ערוכיםהשם"אנשי"סיפורי.ד ;נחמהואגדות
המעדייםסיפוריםהעדיףכל,קודם :האגדותבבחירתמרגליותאתהדריכו~מות-מידהשתי

שלמעלותיהםבשבחגםלספרהיססושלאחכמינו,שלסובלנותםועלרז"ל",רוחטהרת"על
על-בחרהואפחות,לאשחשובומההשורה".אתהשנאהאצלםקלקלה"לאכיהרומאים,

והשכל,החושעםהמסכימים"אמיתיים,סיפורים-כדבריוהתלמוד","מחרפיאתלהדוףמנת
הלאה".ונדחונעלמוההשקפה,בראשיתבאגדות,באואשרהזרותוכל

המרומזת,ולעתיםהתמציתית,בלשונןחז"לאגדותאתלעיל,כאמורמסר,לאמרגליותאבל
לביןחכמיםלשוןביןברורתחוםנתחםההשכלהשבתקופתמאחרבמקורות.מצויותשהןכפי

לייפותביקששמרגליותמפניגםוודאיארמית)נכתבוהרירבות(ואגדותהמקראיתעבר''שפת

מחדשאותןוכתבישבהקדושה",השפהאתללמדם"כדילילדים,מביאשהואהאגדותאת
העיוןאחריעבריתבשפהתיו.גמתיהאלההסיפורים"כל :כלשונואו ;המקראסיפוריבסיגנון
בפשטותמצטייןהאגדותמרביתשלסגנוןואמנם,שכלי".הכרעתועל-פיהמפרשיםבגדוליהיטב

הנה,טבעי.איזוןבהםוישבגמישותםמצטייניםבבהירות,מנוסחיםהקצריםהמשפטים ;ייחודית

 :גמרארבעלהקצרלסיפורמרגליותשל'תרגומו'למשל,

ימצא.אשרכלדבר,לולקנותזוזארבעגמרארבלוויתרגמרא,לרבהיהמודעאחדרב-חובל

בקחתוויהיויקנ,הו.האייםב,אחדקוףוימצאלקנותו,דברכלרב-החובלמאצלאכיויהי

רב-החובלוימהרהשיחים.אחדתחתבחורויתחבאלנפשו,וינסהקוףויקפוץבידו,הקוףאת

ואתהקוףאתרב-החובלויקחפנינים.צרורעלר,ובץהקוףוהנהויראוישיגהו,אחריווירץ

האנשיםכלויתמהוהמה.לוהפניניםגםהקוףאתגם :אמרכיגמראלרבויתנםהפנינים

הארץדי.בכלולתהילהלשםוי,היישרועל

שהרחבתםקצרים,לסיפוריםלהפליא,תמציתישניסוחןהתלמודיות,האגדותהפכוכךהנה
כמהמרגליותצירףלעתיםבלטריסטית.איכותלהםמוסיפיםה:פהירהמקראיוסגנונםהשקולה

למשל,כ,ךאורגאנית.שלמותבעללסיפורוהפכםשונים,ממקורותשליקטאגדות,שבריוכמה
מקטעים ) 100 1עמוהענוגה",("הרכהבייחוסבתמריםשלגורלהעלהדראמאטיהסיפוראתיצר

"רב :מ"טנדריםבמסכתמופיעהשהיאכפיאגדה,שלהתמציתיהמקוריהנוסחהשוואה,לצורןהנה, . 17

הקוףנשתמטקוף.בהםלוהביאוכלום.מצאוולאדבר,בהםלהביאלספניםזוזיםארבעהנתןגמרא

האגדה,(ספרכולן".אתלווהביאונטלוןמרגליות.עלרובץומצאוהואחריוחפרולחור.ונכנס

תרט"ו).עמי

7 



"המוות :(למשלמתחלהםהוסיףשהמעבדאגדות,לצדאבלשונים"י.מקורותמחמשיהשליקט
גםמצויותהחידה"),"פתרוןכינה(אותובמקורמצוישאינומוסר·השכלאוהלשון")בידוהחיים

בסוגיותנמלצתבארכנותהדנותאולבינה,שבינובענייניםהעוסקותאגדות,וכמהכמה
לשבחואןבישראל"),"פלגות :(למשללילדיםאגדותבספריכירםלאשמקומןפילוסופיות,

מציאותייםסיפוריםבספרולכלולהקפידכיבהקדמה,·:~הטעיםאף·על·פיכיייאמר,מרגליותשל

סיפוריוכמהכמהגםבוכללזאתבכלמזרויות,הנקיותואגדותוהשכל"החושעם"המסכימים
ישורון"ב"סיפורימצוילמשל,כן,הגוזמאי.צביונםהובלטאףהמחודששבניסוחםחינניים,גוזמה

הארץ,עלאשרצל'·הציפוראל"יגשבשמייםמעופףעוףשבראותוהעכס,עלסיפור-הגוזמה
המשעשעתהגוזמהאו jבשלח)תנחומא,(על·פיארצה"לגזריםיפולוהעוףמפיהוארסיפריש

וכלקירחפתאוםהיהפחדומרובמפח.דסמר"ושערונחשלמראהנבהלאשרעצים,מקוששעל

' t מרוטהשמונקראכןועלועבר"נגוזערו... 
כעסואתעוררו-בספרמיעוטשהןאף-ה'מתמיהות'האגדותויז.tאראלה,גוזמהסיפורי

בהשקפת-העולםשדבקזה,פובליציסטוינצ'בסקי).(מוריםבן·נץהסוציאליסטהסופר לt.ז•

 , /191ישורון"סיפוריעלארוכהביקורתרשימתחכמים""אסיפתבירחונופיוסםהמאטריאליסטית,

בלתי·ודבריםגוזמהגדושינפלאות'ב'סיפוריהעבריהילדבפיטוםמרגליותאתהאשים'ז.tבה
בן·נץתבעמאמרובסיוםעמנו".בניבלבכמוהומאיןפאנאטיזמוס"לטעתהעלוליםאפשריים

האם jתעולתית) :(כלומרמוחלטת""מטרהלספרוהיש :קושיותלשלושתשובההמחברמן
אגדותאת"לתתהתכווןשמאאוקוראיו,בקרבטפלותאמונותספרובאמצעותלטעתביקש

ן"לרע~קצי~ן"אוההשכלה,למחנהעצמואתהואמשיירכלום-ולבסוף jלצחוק"התלמוד
על·ידיבספרו,מרגליותששילבהמשכיליותבמגמותלהבחיןהמאטריאליסטהמבקרהשכילולא

ושארפ'ז.tטותחייהחכמה,אהבתעבודת-הכפיים,בשבחהמדבריםואגדות,סיפוריםאותםהעדפת

בהן.דגלהההשכלהשתנועתהחיוביות,המידות

סגולותיואףעלאךהעברית.בספרות·הילדיםהאגדהכינוסמפעלנפתחישורון"ב"סיפורי
ויקר-מציאות.נשכחהואוכיוםביותר,הספרנפוץלאבזמנו,ויחידראשוןוהיותוהברורות

השמרנים-המחנותמשניהקנאיםעל·ידיכןמשוםונדחהזמנובטרםשיצאאלאזאתאין
הכתובותהתלמודאגדותשלהבאוהקובץמאז,שניםעשרעברולאוהנה,כאח.דוהמשכילים

בספרות·הילדיםבר-קיימאלנכסוהיההביקורתיזtלהנלהביםלשבחיהזכההמקראבלשון
-הואזהספרהעברית.

קדם"מני''שיחות

ניכרמהותיהבדלגםישקדם",מני"שיחותלביןישורון""סיפוריביןהקייםהדמיוןאףעל
מקראיתללשון 1מתורגמות 1אגדות 280מכילמרגליותשלשספרובעודהללו.הספריםשניבין

(בחלקויעבץשלבספרומצויותמוסר·השכל,עםהנאההצעירלקוראלהעניקבמטרהצחה,

היהודים.ומלחמותכ"אבתראבבאאיכה,מדרשי"ח,יומאס"א,יבמות . 18

 .) 35-33(עמ' 3 ,) 21-71 1(עמ 2גל' , 1877קניגסברגחכמים","אסיפת . 19
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ומטרתןמקור,שליצירהלדרגתהגיעוהאמנותיתהרחבתןשעל·ידיבלב,דאגדותי"טהראשון)

הקדומה.היהדותשלהמיתי·אגדיהיסודהחייאת-חיתההעיקרית
הייחודעלשדבריוהאידיאליסט,הסופר-המחנך ,) 1924לונדון- 1847לומז'ה(פלךיעבץזאב

בדומה-העבריתבספרותלעגןביקשהיהודית,בדרך·המחשבהממרייםמפנהבישרוהישראלי

"משלנוהעם.שלאופיואתהמשקפתהעממית,האגדהאת-הגרמניתבספרותגרים·לאחים

כתבי-הקודששלהנאההסגנוןאת :אחדלמוצקבויצקנוחמודותשתיאםכימאומה;בואין

זובלשון·המעטה-ויחי"שניםאלפיזהישראלשתהמרוחהאשרהתמימה,האגדהחזוןואת
שכן, ;זאתעשהובמתכווןהדעות.לכלחלק·הארי-בספרו:;,לוחלקואתבהקדמהיעבץהצניע

שונהיעבץשלמטרתוחיתהמופת,שליצירהמעשהבדין,קדם",מניב"שיחותרראיםשהבלאף
לקרבהמחברביקשאמנות,ו::ללסיפורוהפיכתההתלמודיתהאגדהשלגאולתהכדיתוך :לחלוטין

אללבבכם"הכינו :תרבותי·לאומיתפקידלוולהועידזהקדוםספרותילסוגהנעוריםבפיאת

יוצרישהןוהאגדה,הנבואה"אלהצעירים,קוראיואלבהקדמתוקראחגמורח",העבריתהספרות

היאהאגדה :לאמוראתם".מיובניאתםמיוידעתםידיכםוחזקועיניכם,ואורוריצודיו,העם
שדשיו.אתבהיגלהכיוםבה·:;,יקראוהצעירהאומה,::זלוהאותנטיתהרא•ד;,,ונההספרותיצירת

אתהפותחתהמקיפה,למסהיעבץקראכך-רעותה"אלאו:.זהבמתכונתןוהאגדה"המקרא
מדוייק,בניסוחישראל")."כנסתלמנויי י,,;ד•ניתן , 1887וארשה :א(מהדורהקדם''מני"יד;,,יחות

אומות·העולםשלהיזtאוליםנכסי·הךוחאתהמחברהשווהתמימהובהשתפכות Iמשכנעובבקיאות
(רמז,לסוגיהןהשונותהאגדותאתשמייןלאחרישראל.עםשלוהמקוריתהקדומהתרבותואל

הלך·ואתילדות·ד;עםאתכמשקפתהאגדהשלחלקהאתלהגדירהפליאשיחה),שמועה,משל,

בלבהמאורעשעשההרושםאתאם"כיבאגדותלבקשעלינוהמאורעאמיתותאתלא :נפשו
עממיתיצירהבהולראותכפשוטההאגדהאתלקבלבגלוישתבעראשוןאיפוא,היה,יעבץהעם".

שהוציאשאצקס,אהרןכמשהמשכיליםשלהראציונאליסטיתלתפיסהקץשםזובגישתומקורית.
 , cדורונ>שלההשכלהתפיסתלפילפרשםוניסהמפשוטןהתלמודאגדותאת

צלולמקראיבסגנוןמחדשיעבץאותהכתבהתלמודית,האגדהאתלייפותמודעתכוונהמתוך

ואף·על·פינעוריה".חמדתבימילבשהאשרהזכה,בשמלתהוחסדחן"תשאלמעןלהפליא,
בשפהמחדששכתבואירופה,מסופריכמהשלבעקבותיהםהלךבכךכיבהקדמתו,יזtהודה

מסגרתןאתהרחיבהוא ;בלבדב'תרגום'יעבץהסתפקלאהקדומותי",עמיהןאגדותאתמודרנית
בהן.ניכרתהאירופיותאגדות·העםשהשפעתוחרוזים,דיאלוגיםבהןהכניסשבמקור,המצומצמת

באגדהמפעלם)אתביותרהעריך(שיעבץגריםהאחיםחותםאתלמצואניתןלמשל,כך,
החורגתאימהכמו(כמעטואומרתהמיםאלעקיבארבי ל~·בתוניגיזtתשבהלשמחה","מיגון

 :שלגיה) ל,,;:י

ניסההואשאףדובזוויץ,א"דהלךבעקבותיותרכ"ו-תר"ל).(וארשה"המפתח"בספררעשהזאת-. 20

תר"ל).(אודיסה"המצרף"בספרוראציונליזציהשלבדרךחז"לאגדותאת"לצרף"

 ;הנוהגת"ל"אשכנזיתהניבלונגיםמשיריכמהשעיבדזימרוק,קארלהגרמניהסופראתהזכיריעבץ . 21

באזילהמאת"פנטאמרון"אגדותאת 1883ב"שתירגםקרוצהבנדטואת.להוסיףאפשרואליו

חדשה.לאיטלקית

9 



 " 1השמיםתחתכיפיי/היש ;מיםבי,ענוכריכה,"העידי,

כתבשבחיים,המאוראתוהמבליטההמוסר,עלהדראמאטיתהעלילהאתהמעדיפהזו,בדרך

קדם").מני"שמרעות-המשכםאת(ואחר-כךקדם"מניב"שיחרתהסיפוריםי"טאתיעבץ

מכלשירתודרהמאךרעו.דוליצנותהומרדוחכמה,ערומהוררמאנטיקה,תמימותבהםשילבחרא

 """!תפארתןולקסםליופייןעררך"אין :בהתפעלותכתבשעליהןהגוזמה,מעשירתאתיעבץחיבב
מלהיביםבעיניושנואררחבריר,חנהברבררבהשלהנפלאותסיפוריאתליקטרבהבהנאה

לעצמונטלסיפרו",מדייפרסלןש"קיצררןכיורןאך ;זמירכן"בעזרזגםצבעיהן"בשללומרתקים
לשלמותהאגדותשבריאתולאחרתהמקורייםוהצרדההסדרמןלשנותלסרפדים"הכתרנה"ושרת

נוחרעלאשרהאדיר,"הורכבאתלמשל,תיאר,רבגמישרתרכבהיוותרמרניןבסגנוןעניינית.

-העירחומתעלשדהרלילית",בןהררמיןלרקרואוגבורתו
ולהוכיחםהרעימםולמעןהרוכב.ב,הםויהתליכלו,ולאולהשיגואחריולרדוףהפרשים"וינסו

קלתפרדהעל,וiועל ;בשמאלוריקוכוסייןכרסבימינולקחבגבורתם,ממנו-הםנופליםכי

כוסאל,מכו·סהריקמדלגובעודוהשני,הגשרעלאשרהפרדהעלוידלג,הגשרעלעמד,האשר

ארצה".הייןמןאחתטיפהאףנפלהולא

בהרמררתינבלםרהרחיבם,צירפםוחרא ;יעבץגאלהראשוניםהגוזמהסיפוריאתגםובכן,
הראשונות.המקוריותהעבריותה'מינכהרזניאדרת'אתישראללילדיוהעניקאירופי

סגרלרתברשחבורהראשון,העבריספר-הילדיםידיעתי,למיטבהיה,קדם"מני"שיחרת
שלנר.בספורת-הילדיםחדשהתקופהתח tכפלרארתראפשרולכןולשרביות,ספרותיותאמנותיות,

גםאך , 2s11יעבץבזאבפותחתהעבריתהילדים"ספררתכישפסקו,אפילוהיראלהסגרלרתירבשל

העבריתהעממיתבאגדהשראהראשון,יעבץהיההנהפסוקה,כהלכהזרקביעהנקבללאאם

תימהואין , 24הישראלי"ארמרן-הירפיאלשער"לפתוחכדיבושישבמעלה,ראשוןספררתיחרמו
ונדפסחזרחרא ;שלנרבספורת-הילדיםבך-קיימאלנכסשהפךראשון,גםחראספריושראשון

 :אחדיהשמסקנתהמחודשת,להערכהפעםמדיזוכהכשחרא 12uמזןזןהשוברתמהדורות,בחמש
 , l/26רשרבשרבזהבספרויקראיחזרופירטיתבזיקהשניחןילדשכלספק,"אין

"דוברהמקיפההמסהרואהתרפ"ז.לונדוןקרס",מניושמוערת"שיחרתאוזן","להעירבנספחהערתו . 22

דןהוא(בה fצ"ב-ק"עמ'תשכ"ג,נ"ג,"סיני"חמיאל,חייםמאתאגדות"בחיבוריעבץזאברבישל

ובדורית")."חלדיהקלאסיתבאגדהבעיקר

ילדים",("ספררתרגבומנחם ) 954עמ'ב,חינוכית(אנציקלופדיהגרלדברגלאהמחזיקיםזרבזיעה . 23

לילדיםכתבאשרהראשון"היהיעבץכיברגסרןגרשוןגםפסקלהםבדרמה .) 23עמ' , 1968ירושלים

 .) 94עמ'העברית",בספררת·הילדיםדרדרת("שלרשהתחילה"גבורנה

 • 11עמ'שלנר",הילדיםספררת"יוצרישארפשטיין,צביכדברי . 24

 ; 1926ת"א :מצומצמתמהדורה ;תרפ"!לונדוןקדם",מניושמרעות"שיחות :מורחבתב'מהדורה . 25

מבראעםפלאים","סיפוריבשםה,מהדורה Iתש"זשם :בן·גררירןע.הקדמתעםמצרירת,מהדורה

תשי"ט.שם :זמורהישראלהמהדירמאת

פורחות"),("אותיותפרישמן ,,,גםכתבולאלהדומיםדברים • 13.11.1959"מעריב"אורן,מרים , 26

ואחרים. )"אשמ"(אבישימ.("העולם"),קליינמןמ.

10 



דוד-הבאיםהאגדהמבעליכמהעלספקבלאהשפיעההעבריתהאגדהאליעבץשלגישתו
אחרישניםשעשרלכנר,בנימיושיראללהםקדםאבלביאליק.וח"נברדיצ'בסקימ"י,פרישמן,
-הגדולבספרווכינסוחז"לאגדותאתהואגם'תירגם'קדם"מני"שיחות

ישראל"אגדות"כל
הראשוניםהמקרריםעל·פיערוכותהחדשה,העתעדהעולםבריאתמןשיראל,אגדותכל"קובץ

לראשונהשנדפסזה,ספרואתלכנרי"בהגדירכך-הזמנים"בסדרהמקראבלשוןוכתובות
חלקיו,חמשתעלהספר,בתרכןעיון .) 1898 (תרנ"חבשנתבפייטרקוב"תושיה"הרצאתע"י

הנוסחיםאתלכנס :עצמועלהמחברשנטלהאתגרגודלאתיגלהאליו,הנלוויםהמקוררתובציוני

בספריקבלה,ובספריהמדרשיםהתלמודים,בשניהפזורותהעבריות,אגדות·העםשלהשונים
(פלךלכנרליקטהשתאותמעוררותויגיעהבבקיאותעת.ובכתביעממייםבילקוטיםומחקר,עיון

שוניםממקוררתבודדיםופסוקיםרמזיםאגדות,שברי ) 1916לרגאנסק- 1862יקטרינרסלב
המאחיםב'תפרים'כמעטמרגישאינושהקוראשלמות,אגדותריצדאותםאיחהמזה,זהורחוקים

אותן.

פשטות,בושימוזגוייחודי,לסגנוןלילדים,אגדרת·עםבעיבודכידוע,נודעתמירכיתחשיבות
בכלשהצטיינהממליצות,דבקיהמנופהבהירה,לשוןלעצמוסיגללכנרואמנם,פיוטי.ונריתום

אמנם,בספרות·הילדים.בת·קיימאקלאסיתליצירהזהספרוהיהאלהנזכרתואשרהללו,הסגולות
לאהאגדותמןנטלה·:ג,ממית,חז"ללשוןבמקוםשבאהמכנס·המעב,דשלהרךהמקראיסגנונו

 ;המקראסיפורישלהוד·הקדומיםאתלהןהעניקזאתתמררתאךהעממי,המקורימחינומעט
ליריתשאווירתןאגדותאגדה.כלשללרוחההגמישסגנונואתלהתאיםהשכילשלכנרגםמה

רס"חאגדהלמשל(ראהתהיליםנוסחוהשתפכותציוריותבוששימאופק,פיוטיבסגנוןנכתבו

שאוירתםדינאמייםבמשפטםינכתבודראמאטימתחבהםשישמעמדיםואילוכינור·דוד),על
-כגון ;מרתקת

ותקצרמקשתכחץהפרדה·ותרץלעשרתייויפליאעליה.וירכבהמלךפרדתייקחאבישיוימהר

רפ"ח).אגדה ,ב"ח(-רה iרטיושבתערפהאתויראפלשתים,ארצהמהרהאבישיריבואהדר,ו

כייגלה,בתוכנועיון ;ישראלאגדותכלבספרנכללושלאיובןמאליוהיומרני,שמולמרות
והמשךהשלמה-לאמור ;היסטוריתהגדהבמשמעותבעיקר'אגדה'המושגאתפירשלכנר

הכליללאכךמשוםהעם.בתולדותומאורעותאישםיעלומסורותסיפוריםוכןהמקרא,לסיפורי
לעריכהתודותאבלוגוזמאות.משליםלאגםהישראלית,במסורתמעוגנותשאינןאגדותבספרו

המשכההיאכמעטאגדהכלכאשרענייני,בקשרלזוזוהאגדותרובמקושרותהכרונולוגית,
תולדות"כלשלם.בנייןשלצביוןלספרוהעניקווהמשכיותרצףיצרואלהקישוריםקודמתה.של
 , 27בו"מקופליםדמיונווציוריקדםבימיההיסטוריהעם

(שיצאוישראל"אגדות"כלחלקיחמשתשלהופעתםכיאומר,אםהגזמהמשוםבכךתהאלא

 • 24עמישלנו",הילדיםספררת"יוצרישארפשטיין,צ. . 27
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ודודלוינסקיכא"למבקריםר;שם.רבספרותימאורעבבחינתחיתהדקות)בחוברותתחילה
 :שניאורזלמןשלכעדותובעונג,אותם·קראוילדיםורבבותמפליגים,שבחיםלוקשרופרישמן

הספריםמוכראלבית-הספרשיעוריאחריתמידרצנוילדות-נ·ו,בימיהקטנים,וחברי"אני

אשרלבנו,אגדותעםככף-איש,קטנהחדשה,מחברתשבועייםשנ.ועמדילרכושכדיבעירנו,

הוסיףוגםנקיהתנ"ןבלשוןלעבריתהעתקןוהמדרשים,התלמודמןגדולהבהתמדהשאב

 , 28משלו"נופן

בספרות-הראוימקומהאלהאגדהאתהחזירהולכנריעבץמרגליות,שלהשקודהעבודתם

הןשאףהעמים,אגדותשלתורןהגיעישראל,אגדותשל'תרגומן'ולאחרהעברית.הילדים
רצהמקראית.עבריתללשוןוהולךגוברבקצבהקודמת)למאההתשעיםבשנות(החלתורגמו

רבותעשרותהופיעוואחריהן , 29דווקאאנדרסןבאגדותפתחזהתרגוםמפעלכיהטוב,הגורל

לילהו"אלףגריםאגדותשלתרגומיםשהכילו"חושיה"),בהוצאתככולן(רובןחוברותשל
לתרגומיםאופיינימשותףמכנהריצוייווכר'.אנגליותסקאנדינאביות,רוסיות,אגדותולילה",

גיבורישלבלשונםשדיברוהמעשיות,גיבוריהאגדות.שלאופיין'עיברףת'-והואזהאלה,
הגזל :עבריצלילקיבלומגוריהםמקומותוגםעבריים,שלמותמאליוהמובןכדברזכוהתנ'',ך'
כל ...שלםבעירלשכוןעברוהשוודיגוסטאפסוןשלוגיבוריוושלמה",ל"שלומיתהיווגריטל
להטיףהמחנכיםהתחילושעוררו,הוויכוחיםאףועל ;ומובנתרבהלהצלחהזכוהללוהאגדות
לבת"מכתביםבספרורבניצקיי"ח(כדבריכילילדיהאגדותתספרהעבריההאםכיבהדרגה,
נאות,אגדותולקלוטלהקשיבתמידפתוחותהןהריהקטןהילדשלניו T $ן"תרע"א)ישראל'',
רושם".עליהעושותוהןאחריהןנמשכתהרכהשנפשו

 • 323עמ'דורו",רבני"ביאליק . 28

 • 24-18 1עמה;ונוער"~'זלים"''ספ"ררתהעברי",בלבושןאנזרסן"אגדותמאמריראה " 29
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לגשםשריםנושוררים

ברגסוןגרשון :מאת

הארץעלממ-טיראנוכישבעהעודלימים'כי ..

הןקרםכלאתומחיתילילהוארבעיםיוםארבעים

 .) 4ז,(בר'האדמהפנימעלעשיתיאשר

ביניבריתלאותוחיתהבענןנתתיקשתיאת

 ,) 14ט,(בר'הארץובין

א

בספרהמסופראתלומדיםכשילדינו

למדיםהםהקשת,ועלהגשםעלבראשית

הביאהארץ,עלשהומטרהגשםכילדעת,

הקשתכילומדים,הםועודלחורבנה.

שלאהמבטיחהובבריתבגשםקשורה

יביאשאלחיםחששואיוהדבר,יישנה

היקום.עלמבולשנית

ה-בעקבותלהתעוררשיכולההחרדה

רחוקשהואאע"פהמבול,עלסיפור

אףואולינדחקת,זאתחרדה-מא,ד

הק-עלהמרגיעהסיפורע"ימתאפסת,

לעין,נראיתמוחשית,הקשת,והיא,שת.

השפעתה.גדלהובכך

 :_זאתהרגשהקיפניסלרירמחזקוכך
בשמים,קשתקשת

 ?קשתמבשרתאתמה

מיםמבולעודיהילא-
 ,), 1973(מבראשית !היבשתכלפניעל

המיפגשאינוהמבולעלהסיפוראן

הגשם.עםהילדשלהראשון

לתופ-עדהואהקריאהגיללפניעוד

המבוגריםמפישומעהואזו,טבעעת

שי-אווסיפוריםהגשםמןהתרשמויות

מהתנ-הגשםאתמכירהואעליו.ריס

אינטרפרטציהקולטהואעצמית,סרת

שנתכיםלמיםהמבוגריםיחסלפילגשם

משמים.

הטב-בסביבהתלויהזואינטרפרטציה

האישיוביחסוהמבוגרנמצאשבועית,

הגשם.אל

שלחייותלוייםקדםכבימי'בימינו

סביבושנרקמותימהואיובגשם.האדמ

-ו.מנא~דאגותציפיות,רגשות,ושגיס,מ
מיתולוגיהפולקלור,.תפילות,נוהגים,

ואמונה.

וב-ובארצות-תבלעמי-העולםאצלכן .

ובארץ-ישראל.בעמנולזהדומה
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ב

המ-עלבחגהעולםנידרךהמשנהלפי

בהתקרבחרדיםהאנשיםהיוולכןים,

הגשמים.עונת

למדיםאנובתלמודהמסופרסמךעל

רכילגשם,האישיתבהתיחסרתהשוניעל

בירמאמסופר,מעמדית.היאהחלוקה

הסר-חגשליום-טובבמוצאיכיע"ב,כא

[העשןהמערכהלעשןצופיו"הכלכרת
כלפינוטה :המזבח]גבישעלהעציםשל

עצביו,ובעלי-בתיםשמחירעניים-צפון

מר-ופירותיהןמרוביושנהשגשמימפני

נטה ;יורד]חפירותמחיר[ואזקיביו
ובעלי-בתיםעצביועניים-דרוםכלפי

ופירו-מעטיושנהשגשמימפנישמחיר,

הכל-מזרחכלפינטהמשתמריו,תיתן

עצביך".הכל-מערבכלפישמחיר,

מאס-זאתבפרשהנעייןהחג,בהתקרב

הגשםמשתקףכיצד-היינואח,דפקט

ברציפותמטופלהאםלילדים,ביצירתנו

תואמיםוהצורההתוכןהאם ;הנושא

שינויים.בהםחלואו

נעשיתזאתשסקירההואמקרהלא

הסוכות.חגבהתקרב

המים,ניסוךבית-השואבת,שמחת

הגשמיםשלוראשיתםהגשםתפילת

שמביאיםהם-חשוךבחודשבאזורנו

לכך.אותנו

כיגרזובסקי,כותבהמאהבראשית

הטבע,אתמרגישיםאינםישראלילדי

 iאותרמביניםואינםאותויודעיםאינם

נועםכלמרגישיםאינםישראלילדי"רוב

-שלי(הדגשהבקשתו/אובגשםויופי
דב-נשתנוהמאהראשיתמאזאך .)ב.ג.

מקפידים,אשרמילדינואלההרבה.ריס

עליעמדובתפילהגםאבותמסורתעל

הגשם"ומורידהרוח"משיבשלהשילוב

החורף.בעונתשמונה-עשרהבתפילת

המשולביםלפיוטיםתופנהלבםתשומת

החג.בתפילת

שרקקה".מיםלהשביעתפתחהטוב"ואוצרך
השמים,אתהטוב,אוצרואתלךה'"יפתח

ידיך".מעשיאתולברךנעתרארצךמטרלתת
שאינםילדיםגםיעסיקהגשםאך

בתפילה.מורגלים

גדולהמהלדעתילמדומילדינורבים

וי-בצורת,בעתהחקלאיםהוריהםדאגת

מוטרדיםיהיוחקלאיםבנישאינםלזים

איחרהואאםלגשם,בציפיתהםגם

מדביקהלכךהמתלווהוהדאגהלבוא,

לכןוהסיבהכולו,הישראליהציבוראת

הסברים.מצריכהואינהמאליהמובנת

ישמעו,הילדים,ילמדוהתבגרותםעם

ועלהגשםעלואגדותסיפוריםיקראואו

(בספראליהועל :בוהקשורותדמויות

אח-גיבוריםועלהמעגלחוניעלמלכים),

בתפי-בבצורתקשוריםששמותיהםריס

ובהבאתם.גשמיםבעצירתבנסים,לה,

פריחתהעםכיהדבר,טבעיאךלפיכך

הנושאזכההעבריתספרות-הילדיםשל

בביטוייםתתמקדלהלןסקירתנולביטוי.

ומספר Iבלבדבשירההגשםשלהשונים

הדגמה.לשםיובאמצומצםמשוררים

ג

שן-וביטויופופולאריהגשםנושאאכן

שונים.משורריםשלבעטיהםנח

לילדיםשיריורובאתשכתבביאליק,

הס-מןמפותעהיהודאיבגולה,בהיותו

בשיריוהגשםהמזרחית,באירופהתיו

העביםטורד","זרזיףהואעצבות,משרה

דומיםהנחלערביהשמש",את"קוברים

שומם",עכור''העולםמתים",ל//פגרים

טורד","דלףהואהגשםחושרים);(עבים
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שלפ-הגשםשונה.הקשתרקחג);(אסרו

וכבודולשם",כ"ספירהואהקשתני

(קשת).בקשת.מופיעאלחים

זה.בנושאביאליקשלשיריומעטים

מצב-כילחוש,אפשרשכתבהמעטמן

נמצא.הואשבוכעולםעכוררוחו

שירי-אינםביאליקשלהגשםשירי

מתאי-אינההלשוןגםמובחרים.ילדים

לגילם.מה

בלשםמשתמשביאליקכילצייו,יש

מתפילתלקוחזהדימוילגשם,כדימוי

בבי-משתמשאשרהקליד,שלאף-ברי

השפעתמהוראהלשם","בצחותטרי

 :ביאליקשאחרימשורריםעלהביטוי
זהבביטוימשתמשתפינקרפלדאנדה

מתוו-נוצצותהגשםטיפותבהרחבת-מה.

ולשם".פזשל"בגבישיםצצות

פני-"כטיפותהגשםאתמדמהדשאמ.

לשם".גשםנים

במקראשמופיעהמלה,אידמענייו

מצאהבמיםקשורהלאוכללאחתפעם

שהשימושלשער,ניתןהגשם.לידמקומה

נראיתשהיאאףהחריזה,לשםבאבלשם

מלאכותית.

שיריםהגשםלנושאהקדיששניאור

כן-הוא-בלב,דלגשם(ולאיותר.רבים

השפעתשוב-השלגועלהברדעלגםתב

הסביבה).

חיובידמויבעלשניאוראצלהגשם

טי-נעלבים~',נרקיסים"מפיסהואיותר.

בחלון,מכותזבות"פות

הגגות"רעלהשדות"על
רכים"."צלליםפתאוםנפלו

עניים,לנחםלהםמצמיחהרחמיםאל

/'דמעותליבשיצאההסערהלאחרהשמש

לא-גבעולים,ראשיזוקףהרוחשמחה",

"השחקהרוח, 11ברחמים"נושבהגשםחר

אצלהשולטהמליםמבחרוטהר",שב

נחמה~רבות,זבות,פיוס,הםשניאור

-ראשזקיפתשמחה,דמעותרחמים,
ביא-אצלהמועקהביוההבדלגדולמה

שניאור.אצלהמעודדתההרגשהלכיוליק

מטן-ומביאחיוביתתופעההואהגשם

לנושאחוזרשניאורולאדם.לטבעבו

ובתוכנובסגנונושונהנוסף,בשירהגשם

הגשם,ברדתמטר"."ננסיבאגדה-

מרפי-מרומים""אשדותאלאמטרשאינו

אין-מספרםהבעבועים,ביןמיםשדיעים

הםשבעים"קמיםנופלים,"שבעהסופי

מנהליםהםומרעישים,ורוקדיםמכים

המקהלה.עםדיאלוג

ומ-.הגשם.אתלהמחישמנסהשניאור

אךהגמדים,-הננסיםבעזרתעלליו

פנייתמעודדיםאינםוהדימוייםהשפה

ומ-מנקה"ברקה-זאת.לאגדהילדים

בלילה /ומרצפתחומה"אילןנלקה",

מטרפת".דלוחה

בנ'אג- :שלנולנושאשניאורנזקקועוד

{'מאיןלהסבירמנסההואהקשת"דת

האנשהדרךעלן 110בענניבאההיאזה

השתקפותהיאהקשתפיוטיתובלשון

מתארהואבאיכם.שנקטפוניצניםשל

שלבבואהאלאשאינםהקשתצבעיאת

תגע"אלהסגל,השושן, :פרחיםצבעי

גוןואלזהזהראל ll 1חלפוןדגניה,בי",

פורחותוהןנפשותיהם"משתפכותזה

לע-בקיץ :ועודהעליונות~'.ב"ספירות

 /ראמיאבינשמותאת /אליזכור llתים
ונק-קמלושמתו /האציליםהפרחים

סמ-בצרור /צרורהנשמתםותהי /טפו

 " ...מעלהפרחיבאגדת /אלחיםמני

מור-למרותלילדיםנועדהזואגדהגם

כנראה,כאשההמליציתולשונהכבותה
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ספרות-לגבישניאורשלהקריטריונים

היום.המקובליםמאלהשוניםהיוילדים

ד

הילדיםלספרותהשלישיהדורמשוררי

הגשם.בנושאלעסוקהרבו 1העברית

הרךלגילשטקליסיליןמ.שלבשיריה

די-הגשםמקבלהמשוררת)הגדרת(לפי

סוף,סוףבאוהואלומחכיםחיובי.מרי

(שירטוב",וכהקריר"כההואאםאף

 .) 20 1עמהגדי
מתפללתגשם)-דון(דיואחרבשיר

הטבע-לומצפיםהכללגשם,המשוררת

והאדם.

מתא-שניאור,כמושטקליס,מריםגם

 :הטבעעלהגשםשלהשפעתואתרת
יצ-השזיףיצמחו,דשאיםיגבהו,שבלים

מריםאך Iישבעווילדיםייף,התפוח Iחק

בעל--נוסףאלמנטמוסיפהשטקליס

לידידי".מצפיםוגדיבניועגל,"שהחיים,

המכן-לגילזהנושאעלבשיריהאולם

לגשםיחסה ) 40עמ'סודלי(ישיותרגר

 /סוףבלייורדהגשםשלילי.-שונה
לא /ורטובקר /ברחובוגשםבגןגשם

טוב.

נעליםעלדמיוןלהרהורימביאהגשם

מ-קרועות,בלויות,"ולאלאמאחדשות

סוציאלי-עירוני,הקשרשזהושמשות",

לעניים.בלחםהגהששניאורכשם

שעמום-בשירגוברהשליליהיחס

משהוכאןישהסגנוןמבחינת : ) 40 1(עמ

 /משתעלהבית"כל :אירוניה-חדש
-והתוצאהלטיל",ללכתלךחלילה
שעמום.-רציניתוהיא

העברית,הילדיםבספרותדורותשילושהראה . 1

ת"א."יסוד",ברגסון,ג.

"עדנמשךוהשעמוםמשתעמםהילד

כנראהזהועליו.להתגבראיוהתקרה"

מגלהשאינוהעירוני,הילדשלמצב-הרוח

 ...זאתאלאבגשם

הןהנושאאלפונהפינקרפלדאנדה

(שי- ,-1931בשהופיעוהראשוניםבשיריה

יו-המאוחריםבשיריהוהןלילדים)ריס

מאושר).שר(אני-1974בשהופיעותר

"הגשם"אתמנצלתאנדהכילי,נדמה

מעיל"בלי"בגשםבשירחינוכי.כמכשיר

הדובון,הכושי,-צעצועים,עלמסופר

ובלימעילבלישטיילו-והבובההשפן

קרהמהםאחדולכלהתקררוהםמגפים.

טוב.לאמשהו

"אמרולבוא:מאחראינוההשכלמוסר

חי-ןבחוץ"לטילבגשםנחוץמאדהאם

ימיםחודשצעצועיו,עלעונשמטיללד

לצאתבגשם"אסורכילצאתיוכלולא

מעיל".בלי

האםמדברתכךבולטת.הדידקטיקה

הרימחנךאולםבתה,אלאובנהאל

אפק-והוא-בעקיפיןהאיסוראתיביא

השכלמוסרספגהילדראיה,והאטיבי

זה.

(עמ'גרגרןענןעלמסופראחרבשיר

מבן-רוחהתכלת.כלאתוזללשאכל ) 67

מכאןצאמכאן"לך-אותוגרשהחלת

ירדלאהצליחה~··הרוחואכןהגרגרן",

מרעה.נצלנוגשם.

מתפללת ) 94(עמ'ורוחסוכהובשיר

תפילהאךהגשמים",נא"יבואוכיאנדה

משוםהיא,האדםמנוחתלמעןזאת

מביאוהגשםהחמיםהימיםמןשעיף

במהאיפוא,הוא,בגשםהחיובהקלה.

היינואילובעקיפין.לאדםעושהשהוא

הנ-מןליהנותהחמיםבימיםגםיכולים
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עללוותראפשרהמתקרב,שכסתועימות

הגשם.

ה-מסתמןהמאוחריםבשיריהאולם

(אניהגשם"טפותב"מחולאחר.לון-רוח

מש-רוקדות,הר\.יפות ) 14עמ'מאשרשר

הןולשם,פזשל.גבישיםהןתוללות,

במשך-סימפטיותהןצבעים,בשלליפות

חיו-היחסהגשם"בואב"טרםוגםבתן,

והכללבואו.מחכיםהעייפיםהעציםבי.

טיפות"במחולהגשם",ב"שמחתמתחדש

הואמיבשביללמדיםאנוואיוהגשם",

מביא.הואתועלתו.מהטוב

 .ומרניןלעירנחמדעצמובפניהגשם
מחכיםתועלת.וישתכליתישהשניבשיר

עלבאיםהםואכןלו,שזקוקיםמולו

סיפוקם.

חג-עלקצרתיאור 11גשם 11 13ובעמוד

אישית.התיחסותבליאוביקטיבי,שם,

 ) 27עמ'ד 11תשל(לילדיםאלתרמןנ.
כהוגן,מרביץהיורהגבריות.בגשםרואה

נפח-כארז,ענןהואבמארב,אורבהענן

היורהגדול,ברזפותחוהוא.מפניוזים

היר-אתהצפריםאתהכל,אתמפתיע

ונציםבודניםכולםהחתול.אתקרת.

רקוציצים".עציצים /וזקנים"צעירים

אתבשקטמקבלתבת-שבעאחת,ילדה

חשוב,דברוחשבההיורה.האף,עלהנטף

אחדכללקבלו,ישכןהעולם.סדרזהו

-והיורהועיסוקיו,אחדכלוחוקיו,
האד-"מתעוררתבהשפעתוהוא,טוב

חן-מיונרדמה".בת-שבע"כאן /מה"

חילופיולהיות,צריךכן Iשכזוקיות

הומורמלאהשירבתפקידים.לסירוגיו

בדיאלוג,בשפה,אלתרמןמפתיעוכדרכו

ובתוכן.בהומור

הגשםעלבדבריםזהפרקנוונסיים

זאב.אצל

כמוהואיושנזכרוהמשורריםמכל

חט-משוררשהואזאב,הגשם.אתמחבב

להביעשלאכמובן,יכול,אינוואוהבו,נע

לגשם.אהבה

ומתפ-למטרכמההשדההקיץבסוף

קיץ).של(סופולגשמיםלל

ורעםברקובסער,בעוזמגיחהיורה

לאאףמבהיל,הדבראיןאןים,ורוח

ועדרגלמכף"רטובהואשלוש.בןילד

גרע-אמוהפה.בכלמיםוגומע /הראש"

לטילנחוץלמי(השרה"הביתה" 1בורת

שטק--ברחובטובלאאנדה,-בחוץ

היורה.הפה.במלואצוחקהילדאןליס),

עוברתהמחנהובכלחגמביאהיורהכי

חלי-אם :להיפןוגם ;היורה :הבשורה

וניר.אדםעלעצביורדבצורת,צפויהלה

כשישהשמים.כשעצוריםשרלאאבא

הזורע".ירוןלא"למהיודעהואבצורת

גמולאין /טלאיןגשם,איןכאשר

לעמל.

מדביקוהואכתפיו,עלרובץכובדזהו

הילדים.אתבו

מער-אןדידקטית,-חינוכיתשירתו

ומתחבבת.משכנעתדנת

ה

ומשורריםסופריםשלהרביעיהדורגם

הגשם.לנושאנזקקבעבריתלילדים

הששיםשנותלמןשהופיעובספרים

לגשם.חיוביתהתיחסותכללבזרןיש,

באלפיהגשםאתמקבלתזרחינורית

עמיברחובלשרוקאוהב(אניחלילים,

 :לקראתומריעיםמפתיעכשהגשם ) 30
בחצר,הרזיםהעצים

הגגעלהדרורים
בפנההקוציםכתת

הגנהושבלול
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מופשטלאליל,דקרובמצומצם,עולם

ובלארחבהפילוסופיהבלימוחשי,אלא

משעשע.קלילהשקפת-עולם.

טובה,ברוחבגשםמביטהאתרתרצה

 :בערבקשורהגשםבאופטימיות.
יורדערב

יורדוגשם

העיר,עליורדוחושך
קצת,להבהילכדיבוישזהצירוף

כיומרגיעה,מתערבתהאםאןלהפחי,ד

מביאוהואיפה"והגשםגבור"הגשם

ו"הק-צללנויתנווהעציםלעצים.תרעלת

כאשרתגדלזרנעימותנעים,הואריר"

 .וישרקויזמרוהצפורים
דימוייםלשרםניזקקתאינהריאליה.

העולםבשיריהגםאן"להתילדרת"ולא

ולעציםאליוילךשהילדלגןמצומצם

שבו.

מקב- ) 1973חמד(צמדסטרודעליזה

שירלוישירהילדבגיל.הגשםאתלת

ולאבתוכןלאחדשאיןבשלולית.וירקוד

מגפיםוינעלמעיל,ילבשהילד :בצורה

יור-והן(זאב)בפהטפרתיחוש(אנדה)

(אלתרמן).האףועלהמצחעלדרת

מבו- ) 1973בגן(קונצרטבן·נרדבורה

חורף"של"דודשלכחלקהגשםאתאח

בעליצות"טופףזהדודהשיר).גם(זה

שכ-ב"סחרחורתמופיעהואהגג",על

ישאן"רוח-סער-גשם-שלג",ובה 11זאת

מביאהואחג",של"עליצותבדו,דבו,

ושן-רוקדהואותזמורת,(אנדה)מחול

בשירה,הרבהדימוייםגשם.שלדלייםפן

נעימה.אותהמשריםכולםאן

חג-מופיעבשמים"קשת 11בשירהגם

להא-המשוררתנזקקתזהבשירגםשם.

יום /אפוריום''זהראתההשמשנשה.

מאדמהראןקור".שליוםגשם,של

 ....ואזהקשת.צבעיוצבעהקרניהשלחה
מן ?אלהצבעיםלקשתמניןהגשם.פסק

- yירקרקפת,חמנית,כלנית, :הפרחים
כברתיארכןחדש.איווסיגלים,לים

עושהבן-נרודבורהשניאור.הקשתאת

טובהובהתאמהוקלילותביתר-חןזאת

לילד.יותר

ממשיךהנושאכילהזכיר,כדאילסיום

רה-ילדים;למעןהכותביםאתלהעסיק

ביטוימלתתחדלהאינהלילדיםעיתונות

ק-שמופיעיםבגליונות,שנהמידילגשם

הסוכות.לחגרוב

מן-עליז,טוב,הגשם-היורהכללבדרן

שמ-הכלברכה,מביאמפליא,מנגן,נין,

לו.חים

מרא-הגשם"עבר"ארוכהדרךכברת

ימינו..רעדהמאהשית
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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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דמויות

טנאבבינויוהילדיםסופרעםפגישה

קרוןפכינה :מאת

האוטוביאוג-ספרולאוריצאלא-מכבר

כיתה"קורותטנאבנימיושלהשניואפי

ל"בצלוהמשךכעירשהואהספר,אחת".

ול-רבהלהצלחהזכההערמון",עץשל

הצעירים.הקוראיםהתעניינות

ומ-שנה 61בןכיוםהואטנאבכימיו

בשדהעבודהשלשנהארבעיםאחוריו

ופואמות",("שיריםכמשורר-הספרות

לחג"),"מזמורהפלא","קציר"הזמיר",

מאתובלאדות''("שיריםשירהכמתרגם

"המ-ט~בים,יוליאןשירימאכגר,איציק

רה iפמתרגםויטלין,י~זףשלכובות"

מזה-וכןויידיש,בפולניתזה iמפר

לילדים"."משמרעורך-שכה 30

הערמון"עץשל"בצלוספרך :שאלה

בשלושלאוריצאואחת"כיתהו"קורות

הערב-אתתסבירכיצדהאחרונות.השנים

רבב"איחור"פרוזהלכתובשהתחלתזה

ןכל-כך

ברוחאותךלפטורהייתייכול :תשובה

שי-דבריאומרצעיר,"כשהוא :בדוחה

הייתיחוטאשאזאלאוכר',-רה"

עלשעמדתימאזשכןולעובדות.לדיוק

ואףפרוזה,לכתובחלמתיכסופרדעתי

ב''גליו-ראשוניםפרקי-פרוזהפירסמתי

-ז"ללמדןיצחקשלבעריכתוכרת",
ארבעיםלפניארצהעלותילאחרכשכה

שנהשלמשליחותבשובי ,-1947בשנה.

למברג-זה iספר-פרכתבתיבפולין'וחצי

ספריםהוצאתעל-ידילדפוסשא~שרריס,

האחרוןברגעגנזתיואניאךמכובדת,

לקבועיכולאנישנים,לאחרעתה,ממש.

הנפשיהכוחלישהיהטוב :בסיפוק

שבמעשהאומרתזאתאיואךאותו.לגנוז
כתי-חלוםעלהגוללאתסתמתיהגניזה

פע-אילונסוגותיאםשלי.הפרוזהבת

בישהיההחששמתוךזההרי-מים

רחבה,יריעההדורשהזה,המדיוםבפני

גדול.היקף

אתכוסבירהזותשובההאם :שאלה

הער-עץשל"בצלושלהמיוחדהמיבנה

סי-הבנוייםאחת"כיתהו"קורותמוך"

בשרשרת,חוליותמעיופורים-סיפורים,

הואואיועצמאיקיוםסיפורלכלכאשר

ןשאחריוובזהלובקודםתלוי
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ממסג-חששתילאמת.כיוונת :תשובה

הספראתבניתיולכןמדי,רחבהרת

חששאןלפסיפס.שנצטרפולבנים-לבנים,

כתי-שאתהשלישי,וספריחלף-עבר,זה

הואשמוואשרזה-עתה,סיימתיבתו

אחד.רצףעשוי ,"ר iמתולדות"אלה

כללהפרדה.ניתנתאינהשבוהאחדףת

קיוםבעלתעצמהבפניכיחידהאינופרק

השלמףת.מןחלקאלאמשלה,

אחת"כיתה"קורותהספר :שאלה

ב- 11שלהמשכוכרונולוגיתמבחינההיכר

הייתהראשוןבספרהערמון".עץשלצלו

 14-בןבשני . 10-12בןהמספר"אני 11כ
תול-"אלה-השלישיהספרהאם . 12

ש-לשנייםכהמשךנכתב-ר" iמדרת

 ?לוקדמו

אתלהשליםהייתירוצה :תשובה

הראשן-ספרישבשניפרקי-החייםתאור

שיח-שלישי,אוטוביאוגראפיבספרנים

ש-וההתבגרותהנעוריםתקופתאתתום

חברי,ושלשליחייםפרקיאתארובולי,

לאותושםאפילולייש . 14-16גילאי

אםנעורי"·"מיקדש :והואשלישיספר

עיק-מעגליםשלושהאחתוםלכ,דאזכה

מע- . 1 :האוטוביאוגראפיתביריעהריים

הער-עץשל("בצלובהוהחייםהחצרגל

כי-("קורותבית·הספרמעגל . 2 ;מרן")

ה-תנועת·הנוער,מעגל . 3 ;אחת")תה

וכר'.השקפת-עולם,עיצובהשומרי,"קן"

במנייןהשלישישלי,ספר-הפרוזהאן

הנושא".מןסטה

 ?תכנומהו :שאלה

ספרהואמורתולדות"אלה :תשובה

בישר·ילדיםהרריהמתארפרקים, 21בן

גילאיםשלהוויזהר . 12-13בניאל

ר iהףמבצד-בווישתנועת-נוער,בטרם

שלקשיםמוטיבים-ושימחת-חייםרב

החייםמןלחלקשנהפכוויתמףתל iשכ

הזו.בארץשלנו

הוויהמתאריםספריךבשני :שאלה

ובמקום,בזמןהרחוקהבפולין,ילדים

ביורבהקירבההרגשתליצורהצלחת

היהודיוהילדהצעירהישראליהקורא

שבכ-זהלהישגמףדעאתההאםבגולה.

תיבתך

כת-הנ"להספריםאתבכתבי :תשובה

יקבלכיצד :לא-מעטיםספקותלילוו

"חבריו"אתהישראלי,הצעי,רהקורא

אותותרתיעלאהאם ?כל-כןהרחוקים

הספ-בכתיבתשהתקדמתיככלךהזרףת

הוא,אחדהילדףתשעולםלינתבררריס,

הואאחדהיל,דשלסולם-הרגשותוכי

גםעשויכןשעלזמן.ובכלמקרםבכל

להיותהרחוקהוארשהילדיעלספר

תה-מןשלנו.ה"צברים"שלללבםקרוב

הספ-שלהופעתםלאחרשהגיעונוזים

היושספקותילדעתלמדתיבשוקריס

ספקות-שוא.

לספרי-לפנותאותךהניעמה :שאלה

 ?דווקאאוטוביוגראפיה

ילידשאניתשכחיאל-נא :תשובה

אי-אפשר"וארשה",וכשאומריםוארשה.

אותןומכלוארשהגיטוממרדלהתעלם

עיר.באותהשנתרחשונוראות,עלילות

שדווקאקרהזהכיצד :עצמיאתשאלתי

שהתקוממוהםבגיטו,היהודיםקומץ

נגדהנאציםעולתחתהכורעתבאירופה

ויו-ןהאדירההגרמניתמכונת-המלחמה

זהכיצד :השאלהליהציקהמכןתר

עזבתישאותואנילביץ',שמרדכיקרה
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ב-הצעירהשומרב"קן"ארצהבעלותי

מחניכיאחדצעיר,נערוהוא-ווארשה

והיההמרדאתוהנהיגנתעלהה"קן",

לפתורשנסיתיככלןלאומיתלאנדרטה

אתלחשוףשעליהבנתיהזו,החידהאת

מקורותאתאנילביץ,שלגידולושרשי

עולמו-אתלשחזראצליחאםצמיחתו.

תשובהשאמצאייתכןבהתפתחותו,שלו

בדעתיעלהואזלי.המציקותלשאלות

ילדותיאתכלומרשלי,עולמיאתלשחזר

אותםגדלנו,עירבאותהשהריונעורי.

מקורותמאותםעינינו,אתהזינונופים

מנת-היוואהבותאיבותאותןינקנו,

חלקנו.

ולו-לסכםאתהיכולהאמנם :שאלה

בילדיניצני-המרדאתמצאתשאכןמר,

וב-בווארשההיהודיברובעאשרהחצר

ןעירבאותההכיתהשלקורותיה

מצאתי.אמנםאםיודעאיני :תשובה

והשתדלתיהרבהשחיפשתיליברוראך

המת-העימותאתשיכולתי,ככללהאיר,

הגוייהעולםלביןהיהודיהעולםביומיד

שבשנימקרהזהאיופולין.בגולתאשר

אתהמציגותהאפיזודותרבותהספרים

רא-מרכיןשאינוגא,כילדהיהודיהילד

!'דוד(סיפורלו.המתנכלהגויבפנישר

הקרב ,• 1הערמןןעץשלבצלו 11בוגלית"

התלמידיםחבורתלבין 11ה"שקציםבין

ועוד). 11אחתכתהב•וקורות

כתי-בדרךיצרדעת,ךלפימה, :שאלה

הקו-עםהקומוניקציהאתובתוכנהבתך

שספ-בלב,דמקרהזההאםןהצעיררא

ןכל-כךרבהבאהדהנתקבלוריך

וראשונהשבראשלינראה :תשובה

-הצעירהקוראהאוטנטיות.כאןפעלה

ושמ,חלאמתנכבשהואלו.קשובהאוזן

הראוי'פרטנר~בורואהשהמחברכךעל

בחוויותיו.לשתפו

רבותשניםלאחרזכרת~כיצד :שאלה

ותאפי-הקטניםהאירועיםכלאתכל-כ,ד

ןילדותךשלהרחוקותזודות

אךלמדי.נכבדחלקלזכרון :תשובה

עלחזרההםהספריםששניהיאהאמת

"תמוליםשליבפואימהאחדיםפרקים

/!שיריםבאסופות-שירישנכללה 11הסףעל

כ- 11הסףעלתמולים 11(את '. lופואימות

חורבותעלבפולין,שליחותיבימיתבתי

אוטו-פואימהזוהיילדותי.עירוארשה

ו- 1ובחרוזים)בקצבכתובה 1ביוגראפית

ימיושיחזורסיפור-מעשהכל-כולההיא

ונעורי.ילדותי

ש-היאהאוטנטיותרקiראם :שאלה
ןהישראליהקוראעלהשפיעה

גורםגםשהיהחושבאני :תשובה

מתוארהספריםשבשניהעובדה :נוסף

עלמא,דהדומהאךרחוק,אולם-ילדים

הילדיםשללעולמםשבתנאים,השוניאף

מעשי-חסדואהבה~שנאה :בארץכאן

הילד-המנהיג iוידידותקינאהורשעות~

באלה.וכיוצאלסמכותוהמצייתוהילד

מיוחדים-במינםקשייםהיש :שאלה

ןאוטוביוגראפיהבכתיבת

ספיצי-קשייםבהחלטישכן, :תשובה

קייםאחדמצדזה.מסוגלכתיבהפייס

איוסוף-סוףעצמך.שללחישוף-יתרחשש

-כךברבים.עצמופנילהשחירששאדם
יששבהחלטמעשיםעשיתאמנםאם

להצ-אתהכשיכולגםאךבהם.להתבייש

יש-של,דטובים"!!מעשיםעלניע
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בהתפארותבןיחשדושמאוחששרתיעה

לוישוכאןבנוצות-זרים.ובהתקשטות

ממ-להחלץכדישונות,טכניקותלמחבר,

למשל,כן,סתום.לכאורהשהואזהנוי

וחוסר-זהותניתוקהיאהדרכיםאחת

האוטובירג-ו"האניהמספר""האניביו

- nמההמחבראתפוטרתזודרךואפי"·
להי-לוומאפשרת"חשיפת-יתר"שלשש

תמידלאזואמתכיאםהאמת,אלצמד

המחבר, :ועודמקור-גאווה.לומשמשת

באן-שיסודרספרכתיבתעצמועלהנוטל

כלן-כותב-כרוניקה,אינוטוביוגראפיה,

מעשיםשלבלבדרושם-רשומות-מר

לבני-הנעוריםמיועדהספרואםשאוער.

אס-מתוןהדמויותאתלתארעליו-

שלהמחנךלערכוזודאגהחינוכי.פקט

עי-אתלמחבר,לו,המכתיבההיאהספר

ונו'.העלילההדמויות,צרב

דוגמהעללהצביעתרכלהאם :שאלה

באחדזוטכניקההפעלתשללפחותאחת

 ?הסיפורים

הך-למשל.לדיו, iגשלדמותו :תשובה

במ-שהיהכפילהציגולישאסורגשתי

בשחרר-לבןשציורמשוםרקולאציארת.

שחסי-כירוןאלאבאמינות-הסיפור,פוגם

ח-החינוכיוהאלמנטלילדים,נכתבפור

האמנותי.מהאלמנטפחותלאכאןשוב

את"להחזירשהחלטתימקרהזהאיו

א-כיתהב"קורות-בתשובה"גולדין

-לוגםולהעניקלנסותכלומרחת",
וה-הבגידה Iוצרות-העירהרשעותסמל

ריהביליטציה.מעיולחבריוהתכחשות

להט-תיחפזאללעולם :לקוראלהראות

דרךישתמיד-לרשעגם !חרתםניע

חזרה.

ילדיםעלרבהבאהדהכתבת :שאלה

המאיריםרביםניצוצות-אורועלעניים

כי-האםחומרית.מצוקהשלבחייםגם

ש-דלות-אמצעיםלשכבותכתיבתןורכת

 ?הקוראיםביו

וב- Iאותיהטריז·העונינושא :תשובה

הילדים.שלבעולמםהשתקפותועיקר

כיוונתילכתוב,שבבראילומרקשהאן

רב-מסריימת.סוציאליתלשכבהדברי

בשררה"."לשאתהתימרתישלאוודאי

חי-שלהמיוחדת-במינההפרובלמטיקה

בער-כמחבר,שליברקעקשורההענילד

בניאםמאדאשמחילדותי-שלי.לס

את"יראוונוער-מצוקהבישראלעניים

מקווה,אניאןספרי.בגיבוריעצמם"

נהניםוהםמזלםשנתמזלילדיםשגם

עםויזדהויקראורווחה,שלמילד~ת

עליהםתקלזווהזדהותהספרים,גיבורי

לזולת.הגישהואתההבנהאת
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לעולננםשהלכוסופרים

אופקאוריאל :מאת

וז"לבנאיומרגלית

והיאבנאי,מרגליתהסופרתממארתמחלהלאחרמתה ) 12.6.76 (בסיוןד 11יביום

ח, 11לפלמבנאימרגליתהתנדבההתיכונייםלימודיהאתשסיימהלאחרבלב.ד 48בת

אירגנהשםבלאטרון,ו'ישבה'הבריטיםבידינעצרהמחתרת,בפעולותהשתתפה

הצ'יז-בלהקתחברהחיתהבמלחמת-העצמאותהעצירים.שלהתרבותפעולותאת

התמסרהאחר-כךמקצועי.בתיאטרוןזמן-מההופיעהשיחרורהולאחרבטרור,

והפיקהלרדיותסכיתיםחיברהנוער,בשבועוניהשתתפה iלילדיםלכתיבהבעיקר

האנגלית.בלשוןספריםוסקול,הרברטבעלהעםיחדחיברה,כןרבים.תקליטים

אותההמדבר","אמנויותתערוכתאתואירגנהבערדהתגוררההאחרונותבשנותיה

הנגב.לאמנילמכון-קבעלעשותהתכוונה

ספריהשניבזכותפצפונת",של"אמאבכינויבנאימרגליתנודעההילדיםבקרב

 :הםשלהספרי-הילדיםארבעתהנגב.מןהקטנהיעלעלהחינניים

 • 19S8צ'צ'יק,הוצאתדניאל,רינה :ציירההאוצר,"בעקבות
שלחשדםאתועוררהבנגבלחפורשירדהארכיאולוגית,משלחתשלקורותיה

רבןהתימנירמייצאועתבאותהנעלם.אגדיאוצרלחשוףבאההיאכיהבדואים,

חיים.מיםבארגילווסכנותתלאותולאחרהמדבר,ברכתאתלחפשהבדואיהשייר

 :ומוסר-השכלרענניםנוףתיאורימיסתוריו,אווירתרוויהדו-מישוריהסיפור
חיים.הנותניםהמיםהואהאמיתיהאוצר

 . 19S8קרני,הוצאתסוריאנו,שלמה :צילםהשייך","בן
נוודישלחייםלתיאורכרקעהבדואיהשיירובןיהודיילדשלידידותםסיפור
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ותצלומיםהכנסת-האורחיםולמנהגהבדואיתלמסורתאהדהבספריש ;המדבר

הבעה.ורבימרשימים

 . 1965"מסדה",הוצאתשטרן,פרידל :ציירה''פיצפונת",
בסגנוןכתובארכיאולוגית,להרפתקההנקלעתהנגב,בתיעלשלקורותיהסיפור

הקוראאתמעוררהוא iהמבוגריםלעולםסלחניולגלוגרענןהומורבושישאישי,

ראשוניותידיעותלוומקנהורבת-התושיההנבונהנת~ i'פיצפעםלהזדהותהצעיר

 .המשטרהפעולות ...ובבארכיאולוגיה

 . 1968קרני,הוצאתשטרן,פרידל :ציירהוהג'ינג'ים","פצפונת
באילת,העזים''מלכתלתחר~תהיוצאיםפצפונת,שלהתאומיםאחיהשניעלילות

ככלהבדואים.לביןהקודחיםביןשלוםומשכיניםמחבלהמפעל-קידוחמצילים

וערכיםהומורמתח,זהמשובחבספרגםישבנאי,מרגליתשלהאחריםסיפוריה

אנושיים.

ז"לדומ.ניץוזאב

המנוחדומניץ.זאבהוותיקוהסופרהמחנךבתל-אביבמת ) 27.6.76 (בסיוןט 11בכ

בנעוריוולמד ) 27.12.1902 (ב 11תרסבחנוכההלבנה)(רוסיהסטארוביץבעיירהנולד

 18בגיללאוקראינה).המלחמהבשנות(שנדדהסלובודקהובישיבתמתוקן'חדר 1ב
למורים.סמינרסייםשםלווילנא,הגיעותלאותנדודיםולאחרמרוסיה,ברח

על-ידינשלחאחר-כךבירושלים.העבריתבאוניברסיטהולמדלארץעלה 1926בשנת

הציוניות.תנועות-הנוערשלהתרבותפעולותאתוניהללבולגריההיהודיתהסוכנות

חינוךמוסדותניהלותל-אביב,בן-שמן Iברמת-גןבבתי-ספרלימדלארץשובולאחר

תלמידים.שלדורותוהקים

ספרים,כמנייןוחיברונוערילדיםבעתוניוסיפוריםשיריםעשרותפיוסםדומניץ

 :יוזכרומהם

 .) 1944 (בדוים"אצל"בשביל
המדבר.בנימידייהודיםצעיריםשלוהיחלצותםלכידתםסיפור

 .) 1951"יזרעאל",(הוצאתהפרטיזנים","פלוגת
הראשונה,במלחמת-העולםפרטיזניםפלוגתעלהפיקודאתמקבלהעיירהרבשלבנו

מרתקסיפורהאוקראינים.הפורעיםעלחיתתואתומפילפעולות-נקםמארגן
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הצעיריםאתומציגהרוסיתהמהפכהשלאחרהסוערתבמציאותהמעוגןומאלף,

חדשה.דרך-חייםהמחפשיםהיהודים

ובגולה.בארץולרחמיםשומריםמחייסיפוריםמחרוזת- ) 1956 (אש""טבילת

הרך.הגיללבניקצריםסיפוריםצרור- ) 1962 (השובב""ארנב

לטף.מחורזיםוסיפוריםשיריםמחרוזת- ) 1965 ("שפיריות"

בחריזההכתובחלומי,מסע- ) 1968לספרות,מחברות(הרצאתהתאומים","חלום

לפנינו-דרמניץשליצירותיוכבמרביתלאילת.בג'יפשירדוצעצועיםעלחפשית

מסירותידידות,שלבערכיםומצטייןבהירהבלשוןכתובלקריאה,הנעיםסיפור

עוזרת.ידוהושטת

 1כחןדוד

כהןדודאיש-האגדהלחייו,-82הבשנהבעפ~לה,נפטר ) 18.8.76 (ר 11תשלבאבב 11בכ

11ואבי (רוסיה-סלרברדקהמעיירת-מולדתוכהןדודיצא 11בגילהעובד".הנוער-

תנועתאתהקיםלארץ,עלה 1924בשנתהמזרחית.אירופהעיירותביןונדדהלבנה)

"במעלה".עתרנהאתוערןשניםעשרותבראשהעמדהעובד","הנוער

יהודיותאגדותומספרהעובד""הנוערסניפיאלסרכהןדודהיהשניםבמשך

ומגיגית.הארץברניקשי-יום,נעריםנסתרים,צדיקיםעל-הצעיריםלחניכיו

וסיפרתי"שמעתי"אשר :בספריםוכונסוונוערילדיםבעתונינדפסוהאגדות

 ,)ד 11(תשכנעורים""רינת ,) 1955 (מתנגנות""אגדות ,) 1949 (כנרת""אגדות ,) 1946 (

דודשלאגדותיועלוערד. ) 1972 (קודש"ישראל"ילדי ,) 1966 (נפתחים""שערים

 :אלהקולעיםדבריםסדןדבכתבכהן
ותמצאהמחנךעלבהןגברשהמשוררסיפוריםתמצאיפהיפהתבדוק"אם

המשוררשבהםסיפורים,תמצאכיחודאן iהמשוררעלבהםגברשהמחנךסיפורים

אתלהכריעכוחהמלואאוזרתכביכולאחתשכלמאזניים,כפותכשתיוהמחנך

מתיחות".שלבכוחהועומדותמעויינרתוהןיריבתה
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נוופשטת_אנונות 1ןקטצהןבןוטכחול

לילדים

שניידסביבה :נואת

 2 :הבאבסיפורלנרנמסררקטצחרב"קטכחרל 11הספרליצירתהרקע

ll השתעממווהילדיםארוכהחיתהחדרןילדים.שניעםברכבתנסעליארניליאר

אתוהתחילמצריירמעיתוןכחולקטןעיגולקרעליארניליארסיפור.וביקשו

 :סיפורו
חתי-שתיערד 1קטכחרלשללביתחיתהיותר~גדולהחרמה~חתיכה ...קטכחרלזהר

אורןלכלונמשןהתפתחהתחיל~הסיפורראמאכחרל.אבאכחרל-כחולותכות

חיצי-תהליךאתהמתארתהאפיזודהמבחינתרקלאמענייוזהסיפור 11 •••חנסיעה

צריךמחנןשבהחדרןולהבנתהספהלהבנתחשובמפתחבחרבוצופןחרא 1רח

הילדים.עםזהבספרלהשתמש

 tעיתוןלקרעיהמספרנזקקמדוע
 :אביזריםללאהאזנהשלמידהלאותהולזכותסיפורואתלספרהיהיכוללכאורה

אלאהעלילה~בפתוחכןאחרלוסייעורקלאהעיתוןשקרעימסתבר,אן

חראהמדובראמנםזהולצורןכלשהו,בעצםלחאחזראשוניצררןכאןשחיה

סמל.שלכראשיתולשמששיכולחיצוניעצםזהשיחיהובלבד- !כלשהובארביקט

 . 1975המאוח,דהקיבוץהוצאתשר•ג)ת..(ענוית.וקטצהובקטכחול-ליאוניליאו . 1

 . 567-562עמ'ו 11תשלב'חוברתהד-הגןישארל"לילדיהגיעווקטצה-וב"קטכחול-רותמרים . 2
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תכונותיואתבויטביעוהאמןהסיפו,רמתוךכברנובעהסמלשלעיצובוהמשך

יחסבאמצעותמשמעותיקבלהקרעכךהאמנותי.רעיונואתההולמותהמיוחדות,

השונות.הצורותבין

בית.מול-אדם :המרובעאלהתיחסותומתוךמשמעותיקבלהעיגול

כלרכךיל,ד.ול (.Y-הורים :הקטנההצורהמולמשמעותתקבלהגדולההצורה

האחרות.הצורות

(זהות).והוריוילד-כחולמולכחול :העימותע"ימשמעותואתיקבלהצבעגם

שוניםאךבצורה,לוהדומיםחבריומולילד-וחוםאדוםכתום,מולכחול

הטובחברומולהילדצהובה.קטנהצורהמולכחולהקטנהצורהבצבע.ממנו

שונים).בין(מיזו~עמולהתאחדיכולאךממנו,השונהביותר

הללו,הראשונייםליחסיםשמעברמאורעותאו,רעיונותלהביעבאלאהסיפור

חפיפהכאןישאחרות,במליםמורכב.יותרצבעוניאוצורנילעיצובנזקקלאהוא

בספר.הסיפורייםוהמרכיביםהצורנייםהמרכיביםביןגמורה

הפ-בסיפורהמופיעים"הפשוטים"שהמוטיביםובצדק,המעיין,יעירודאיכאן

ביותר.והיסודייםהעמוקיםהמוטיביםגםהםשוט,

והשוניהדמיוןהזהות,מוטיב

החשוביםהמוטיביםמןהואשונה,וגםהדומההאחראלהיחסקביעתשלמוטיב

שלרצונואםגידולו.בתהליךהילדאתמאדוהמעסיקיםהאדםשלבעולמוביותר

השתח-הריממחישה,הסתכלותלשםאותםולבודדהללובמוטיביםלעסוקהאמן

עיצובלו.מסייעתהציורי,בחלקוניחרדהסיפוריבחלקגםהפרטיםיתרמכלורות

הרעיוןמןהעיקר,מןדעתהסחתמשוםבוהיההדמויות,שליותרמפורטפיגורטיבי

הצבעוניות.בצורותמספיקמוחשיביטויבלאו-הכישקיבלהמופשט,

מתרחשתליאונישלבספרואבלומורכב,קשהענייוהואכאןשנאמרמהלכאורה

אינטואיטיבי.באורחוהמובן,הפשוטאלוהאינטלקטואליהעמוקהתקרבות

המתרחש.אתלהביוכמובן,התקשולאהרכבת,בקרוןהאמןעםשישבוהילדים

המשחקהצבעוניים.הניירקטעישלזהותםלגביהדדיתהסכמהעלבנויהיההכל

הוריםכאשרספוראיןפעמיםמתרחשכמוהוכיביותר,מקוריאפילוהיהלא

לוקחהילדכאשרואפילוסיפור,ממחישההגננתכאשרלילדים,סיפורמספרים

השת-האמןאולםבסיפור.דמויותהיוכאילובהםומשחקממחטהאוקרביהבידו

תוךאלסיפורו,וקוראישומעיוהילדים,אתלהכניסכדיזו,נפוצהבתופעהמש,

המופשטת.המודרניתהאמנותשלעולמה

 !מופשטתאומנותמהי
אולםדמויות.לתאורנזקקתשאינהחזותית,כאמנותהמופשטאתמפרשיםבד"כ

הפרטיםכלסילוקשלגמורה,פשטותשלבהוראהגםההפשטהאתלפרשלנומותר
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רהט-המלאההתמציתשלבמובןפשטותהאמן.שלהיסודיחיוניים,לרעיונושאינם

הבלתי-פיגורטיביתהאמנותשלהתיאוריתאתלראשונהשניסח 3קנדינסקיהורה.

האמןשלהראותמנקודתגםהפיגורטיביהציורעלעדיףהמופשטהציורכיטען,

המסתכל.שלהראותמנקודתוגם

אמצעי,בלתיישי,רביטויהמופשטתאמנותמאפשרתהאמןשלהראותמנקודת

האמן,עלהעמיסהמסורתישהציורהקונקרטייםהפרטיםללארוחנירעיוןשל

ענייני.צורךללאלעתים

האסוציא-המטעןאתליצירהליחסהחופשלוניתןהצופהשלהראותמנקודת

ביחסעצמואתלהפעיליכולהואעצמו.שלוהאינטלקטואליהריגשיהחזותי,טיבי

שלו,כסירנומתוךהוא,קלטשבהםהחוויתייםבלבושיםאותהולהלבישלתמונה

המס-הילדאלקנדינסקישלהתיאוריתמןנשובאםבתמונה.המבוטאהרעיוןאת

דמותאואמודמותאתבכתמיםיראהשהואלהניח,נוכלהצבע,בכתמיתבל

האמן.בשבילושעיצבלדמותכפוףדמיונוואיןשלו,חברו

אךהמפורטת,הדמותאתלעצבזקוק.האמןאיןהציור,שלהרעיוןמבחינת

דמיונו.מתוךלעצמואותהיעצבכזאת,לדמותוהזקוקבציור,המסתכלהילד

דמיונו.מהגבלת-והילדמיותרמעומסהאמןמשתחררזהבאופןהנה

של.לנטייתוכקרו.כן..וכל 1טבע~כךכלתהליךלפנינואם ;השואלישאלכאן

ןמופשטתאמנותשלמיצירותילדים,גםוביניהםכך,כלרביםנרתעיםמדועהילד

בלתימשימהבפניהםשמעמידיםאובהםשמשטיםתחילה,להםנראהמדוע

ןאפשרית

 :תשובותשלושלהשיבישזאתשאלהעל
המרבהבאמנות,ונשניתחוזרתהסתכלותע"יהנקטעהרגל,כאןפועלראשית

ישכךומשוםקושי,מעוררהמקובלמןשינויכלקונקרטיים.בדימוייםלהשתמש

הזאת.הבעיהשללפתרונהיתרמושלפנינוהסוגמןרביםשספריםלהניח

מתהווהבני-אדםרובאצלהראשון.מןיותרהרבהרציניפנימיגורםקייםאולם

והאינטלקטואליתהרגשיתהתגובהלביןהישירה,החושיתההתנסותביןמחסום

ולאלהגיב,יכוליםאנואיןחיוני.צורךהואזהשמחסוםייתכןהתנסות.אותהשל

אותנו.המציפיםחושנייםגרוייםשלפוסקתהבלתיהזרימהעלמודע,באורחשכןכל

יוםיי:יום,בחייואנוחוץ,,ינו,אתמתקיפיםוצורותצבעיםתחושות,צלילים,ריחות,

אתולארגןשביניהםהחשוביםאתנפשנו,ובריאותשלומנולמעןלברורחייבים

מביאיםאנותגובהשלהרגלאותוכלל.בדרךופונקציונלייםברוריםלמבניםהמכלול

דווקאמכשול.מהווההואכאןאךאמנות,ביצירונכההסתכל.ותתחוםאלגםאיתנו

הריגושיתהמשמעותאתולמצותהחושית,בהתנסותפרטכלעללהגיבראויכאן

.אמטנךביצירותהמסתכליםרוב-לבסוףבשבילנו.להשישוהאינטלקטואלית

במקורנכתב(החייבור , 1972ביאליק,מוסד , 80-52 1עמ.באמנותהרוחניעל-קנדינסקיוסילי . 3

 .)-1910,בהגרמני
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הםיתכן,זולתם.שלההבעהאתועצמאיאישיבאופןלפרשהחירותמןמסתייגים

האסוציאציהשזוהייתכןזו,צורהלגביאוזהצבעלגבימרגישיםאנוכןכייאמרו,

ןהאמןהתכווןשלכןלנומנייראבלבדמיוננו,העולה

 ?מעיקרהבהשאינםוחוויותרעיונותליצירתומכניסיםאנואיןהאם

לערב-כבודלתתהמבקשהתרבותאיששלהחינוכיהמחסוםכמדומהפועלכאן

שוב,אןפעילותינו,שלרביםבתחומיםמאדחשובשהואדבראוביקטיביות.רות

דווקאהתובעתאמנות,יצירתאלהתיחסותהולםהואאיוהקודם,במקרהכמו

למבן-המפריעיםרצינייםקשייםהםאלההמסתכל.שלהיצירתיתההשתתפותאת

ומתבקשיםבצעצועיםשלהםהעיסוקמןניתקיםכשהםלילדים,וגםרביםגרים

עליה.ולהגיבמבוגרים,שליצירהמוללעמוד

ליאוני,לנושמציעהדרןמלבדהללוהקשייםעללהתגברחינוכיתדרךלנואיו

הרכבת.בקרוןהילדיםעםפעולתודרךוהיא

היהוהמשחקאמנות,יצירתלבסוףמתוכושגובשהמשחקאלאכאןהיהלא

חזותי.דימויעםסיפורשלההרכבהתהליך

נקראוזאתועםהמספר,שלהמעשהאתלהביןהילדיםהיויכוליםצעדבכל

בספר,וקוראשהחוזרכמובןהרגשי.נסיובםאתלפעולהולספקבעצמםלהשתתף

לשחקהקוראעליצירתו.תהליךאתבעצמוישחזרלאאםבו,שישמהימצאלא

הילדים.עםבושיחקשהאמןכפיממשהזהבסיפור

הסיפוריבמשחקלהשתתףהילדאתמזמינההסתכלותתוךקריאה :ועודזאת

האישי.עולמומתוןהנובעיםאיפיוניםלסיפורלספקהואיוכליישאל,ואםשלפניו,

אולםזה.מסיפורילדיםשלהתרשמויותשקלטהרות,מריםשלמאמרהגםמעידכן

כשעשוערקלאשלה,החינוכיתהתועלתמלואאתהיצירהמןלהפיקרצוננואם

המשחק.אתלשחזרעלינואסתטית,להתנסותכהכנהגםאלאמבדר,

לשילוברחבמקוםכאןיש ;ליאונישלמשחקושיחזורלהיותחייבהמשחקאין

המחנך.שלהיוצרהדמיון

במן-הצבעיםשניסיפוראתהמציגהצעירהלהקהלנונותנתלכןטובהדוגמה

וליוויתפאורהמעטלסיפורנוספובהצגה .)"וק"(תאטרוןבירושלים''צוותא"עדרן

ע''יידידו,ולקטצהובלקטכחולשקרהמהאתממחישיםוהשחקניםמוסיקלי

בצבע.טבולותידייםמשחק

עיבודהסיפורמקבלהצופיםציבורעםבלתי-אמצעיומגעמשחקכדיתוך

הצגהבאופןהמאלףהדברלאירוע.ממשהופךוהואהמקומילחוויאותושמקרב

עשייהכדיתוךהיצירהשלר-בדמיוןשיחזורהואהמחנך,שלראותומנקודתזה

הילדים.עם
פשו-ביטויבאמצעיורב-דמיוןעשירלשימושמצויינתדוגמאהואשלפנינוהספר

לבובינתדמיוןשלמידהבאותהעצמובונשתמשאםלעשותניטיבמא.דטיס

האמן.לנושהורה
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 1הזאביםידידי

אמיתיפנחס :כזאת

ביולוגשלהמוצלחתשהמזיגהספקאין

אתמואטפוליבפניסללוואתנוגרף

ומבן-צעיריםשללליבותיהםהזהבשביל

סיפור-מוגשיםבההצורהכאח.דגרים

הס-אתמצרפיםהמדעיוהחומרהמעשה

שייחודםנדירים,ספריםלקבוצתהזהפר

מסויים.גיללבנימיועדיםשאינםבכן

תינוהזאבים"ש"ייייינראהלכאורה,

זאבים,שלחייהםבאורחהדןמדעיספר

שלאלביולוג-הסופר,לו,שברורומתון

טהור,מדעיחומרלקרואמוכןאחדכל

תוצאותיועלהחומראתלשהואהרי

מגישהואהזוהעיסהואתומסקנותיו,

סיפורשלאסטתיתבעטיפהלקוראים

הקן-אתהסוחףטובהומורשזורתמים

חיות-הבר.חקרשלבחוויהומשתפררא

ללמך-מבקשמואטפוליאיןלמעשה,

בספרבו,ישזאבים.בהלכותדרךרקנו

להציל :יותרומעשיתברורהמטרהזה,

 . 1976עונד,עםמואט,פולי . 1

ע"יומושמדותההולכותהברחיותאת

"תרבותי".עצמוהמכנההאדם

בקלותהסופרמצליחבכשורנואכן,

אתבתוכנוולטעתאותנולשכנעיתירה

שבדרן-כללאעפ"ידבריו,בצדקתההכרה

שזוריםאלאבגלוינאמריםהללואין

שם.וזעירפהזעירבסיפור

מתגלהראשוןבגוףהכותבמואט,

להאשיםחושששאינוביות,ראמיץכאיש

משרדיםלפחותאוקנדהממשלתאת

איי-שלהמוניברצחבממשלתהחשובים

וכמ-השלטונותבידיעתנעשהשרובולים,

התיירים.אתלשעשעויחידהאחתטרח

חשו-"אנשיםעלאשמהמטילהוא

ואשרבעמדות-מפתחהיושביםבים"

מדעאנשילגייסהצלחהללאכונסים

שפלהבקנוניהיסכימואשרידועי-שם

אתהמשמידיםהםהזאביםכילהוכיח,

כמן-אשראלה,באנשיםעדרי-האיילים.

בעולם,מקוםבכלכמעטמצוייםתם

ש-''המלומדיםלעגו.חיציאתיורההוא
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משע-בנתוניםאין-מספרשעותעסקו

אינואישאשרדו'יחות,וחיברוממים

נסעלהואמעלהזאתעםלהם",נזקק

הא-שלהלוך-מחשבתוואתחכמתואת

בטבע.החיהאסקימואישלהפשוט,דם

חושששאינורקלאהואדווקאהנח,

שחינםהאיילים,אתיאכלושהזאבים

אתהיטבמביושהואאלאלחמו,עיקר

אנשילהביןרצולאאוהבינושלאמה

מכל-"האייליםזה.במקרההטבעהגנת

אותםעושיםוהזאביםהזאבים,אתכלים

מ-מסלקיםשהםבכךובריאיםלחזקים

לכםהריוהחלשים".החוליםאתקרבם

ומואטבריאה,מחשבהדרךחיים,חכמת

ואו-מוסיףהזאביםאוחרתאתהחוקר

מהד-יותרזאביטרוףלא''לעולם :מר

לאכלה''.לורוש

זהבספרהריהזאב,שללמזונוובאשר

הזאבהפתעה.ואוליחידושלקוראיםיש

ושבעת"עזהשלאדומה","כיפהשל

''זולל ..תינוהלבן""פנגושלהגמדים"

אינובדרך-כללאשרמושבע",עכברים

גדולים.חייםבעלילטרוףשש

המ-חינוכיספרתינוהזאבים""ידידי

לסובבהאדםשביוביחסיםלצדקטיף

אותו.

לשפוטבאאתהשאםמשתמע,מדבריו

שישבמיהמדובראםגם-בעל-חיים

הנאשםאםגםקדומה,דעהעליולך

הזכותלךאיוטורף,זאבלדעת,והוא,

דבר.הוכחתבטרםלהרשיעו

בדרכיםלהילחםיוצאאינומואטפולי

ומספרכותבשהואבכךלודירגילות,

שאיןעולעול,נעשההנהכיכולו,לעולם

לחזורשלאואפשראפשראךלתקנו,

שנית.עליו

מליונישלבשמםמדברמואטפולי

רובםהאדם.בידישנקטלובעלי-חיים

שלבשמםמדברהואבלבד.שעשועלשם

בלשוננו.לדבריודעיםשאינםאלה
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יני lהנבחינוךישנה·וסוגיהחדשספרעל

בר-גיורארמי :מאת

הציירתשלספרהבעיקרהואהתינוקות"~באים"מנייןשפילדמרגרטשלספרה

איננוכוחםאןהאנטומית,למציאותנאמניםלהיותמנסיםציוריהביולי.שיילה

והדמיון.החלוםלצדדווקאמעורריםשהםבמשיכהאלאבנטורליזם,

הדמ-הלכי-הנפש~אתהיוצריםהםהציוריםבספר~בעצמוהמעייןהילדבשביל

השיחהבעיקרחשובההמבוג,רעםיחדבספרהמעייןהילדבשבילוהמחשבות.יוכרת

והתרשמותתשובות~לקבללשאול~האפשרותבתמונות.העיוןבעקבותשתתרקם

המיני.בחינוןהמרכזיתהחוויההיאזאתהרי-המבוגרבן-השיחהשלמעמדתו

לפניבלבושהיולשאלות,תשובותשפילדמרגרטשלבטקסטהמבקשהילד

שםימצאלא-בתמונותהעיוןעםהמתעוררותולשאלותהספר,לידיושהגיע

מבוקשו.את

למהדורהגםנלוותהלאאשרלהורים,הדרכהחוברתשלהעדרהבולטבעיקר

ולעזורבעצמולהיעזרכדיהספראתלקנותהמבקשלהורההמקורית.האנגלית

התנוקותבאיםוכיצדמנייר-הילדותשלהחשובותהשאלותאחתלהבנתלילדו

נפרדת.הדרכהחוברתלאאםהקדמה,הפחותלכלראויהחיתה-

שהנושא Iאלההםהראשונים :הוריםשלטיפוסיםארבעהלפנינולראותעלינו

ויראוזהבספריבחרושלאבודאיוהללוכמוהו,מאיןקושיבבחינתלהםהוא

מופרז.פיתויבתמונותיו

אתהואשיעשהמנתעלהספר,אתהקוניםאלההםהשניהטיפוסמןההורים

באמצעותהמיניהחינוןחובתידייוצאיםשאיוהסבר,צריכיםוהללומלאכתם,

מגרעתאלהממעטי-שיחהלגביהספר.מתוןהמתגלגלתשיחהעל-ידיאלאספר,

וביוהציוריםשלהפרובוקטיביהעומסביןכאותהפרופורציהבושאיןבספ,רהיא

המצומצם.הטקסט

 . 1976מסדה,הוצאתסנונית,מיכל :עברית . 1
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וטובותנוחותדוגמאותזהמסוגבספרהמחפשיםאלההםהוריםשלנוסףטיפוס

אתימצאולאאלההוריםשיחה.במהלךשאלותיועללילדלענותאפשרכיצד

בטקסט.איננוכוחואשרזה,בספרמבוקשם

נושא,בכלילדיהםעםלשוחחחופשייםעצמםאתהמרגישיםאלההםהאחרונים

זה.לספריזדקקולאוהללו

מאירת-והקדמהטקסטואליתהשלמהלודרושהאשרספרבידינואוחזיםנמצאנו

שאלותיותרכשלעצמם,הנאיםהציורים,מעמידיםאלהללא iלהוריםעיניים

תשובות.מאשר

טסות,זיקון

החבורה".סיפורשל"הפסיכולוגיהגיוראבר·רמישלבמאמרוטעותנפלה )ח(דבחוברת
שכתוב.כפיהתיכוןגילולאההביוז"גילבני"ילדים :צ"להאחרוןבקטע 6בעמ'
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הנעןךזםלבבוספר- I"אןךזיי

ויזלחוה :מאת

הישראלית.לספרות-הנוערחשובהתרומההואשטרייט-וורצלאסתרשלספרה

התופעהבעצםהקשורות-מהןבחינות,וכמהמכמההיאהספרשלחשיבותו

כל-כךניכרבושהחסךספרות,שלסוגהנעורים,לבנירומןשללאורצאתושל

הקשורות-ומהן 2הכללית)הספרותבמציאות(גםשלנו,הספרותיתבמציאות

תעלתם.ודרךהספרבנושאי

ולמענםמתבגריםעלספר-"אורי"

רב-ספרהוא-המחברתאותושמגדירהכפי-לבני-הנעוריםרומן-"אורי"

אחדיםמרכיביםעלנעמודברשימתנועלילה.רביחלקיםבשניהערוך ,) 460 (עמודים

בספר.מרכזייםהנראים

ההתרחשויותמסגרת

ומסתיימתהיסודיבביה"סח'בכיתהתלמידגיבורנובהיותמתחילההעלילה

בהו-כלשהו,רקעתיאורללאפותח,הסיפורבגימנסיה.השביעיתבכיתהבהיותו

עםיחסיורקמתלהשתלשלותמפתחשהיאאפיזודה,-הכיתהמןאורישלצאתו

כדיהכיתהאתבעזיבתוכאמור,מסתיים,הספרבסיפור.המופיעיםהגיבורים

השחרור,מלחמתפרוץעםלירושלים,העוליםלוחמיםשללשיירהבחשאילהצטרף

 . 17בן-הצעירגילומפאתבתוהועוליםרשמיתלהתגייסשמאמציולאחר
 "!הכיתהמןצא"אורי", :מעגלשלסגירהמעיוכן,אםיש,מסגרתיתמבחינה

"אלחים, :חברתושלהתפילהבדברי-וסיומוהספרפותחהמורהמפיאלובמלים

 ...בשלום''ישובשאוריעשה Iבשלוםשישוב

 . 1976"עמיחי",הואצתשטרייט-וורצל,אסתר . 1

,הבאה.בחוברתיתפרסםזהבנושאמאמר . 2
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התקווtרעםהואגםנשארוהקוראלסיומומגיעהסיפוראיוהעלילהמבחינת
בשלום.ישובשאמנם

שלפניאחדותבשורותמוצאיםאנוהזההסיוםאי-הסיוםלמשמעותהבהרה

אךנפל,אחדאורי ... 11 ...אחראורישלבמקומויושבאני"ואילו :הספרשלסופו

לעולםוהםהנופל,מקומאתלמלאחדשמישהויבואתמידתחתיו.קםאחראורי

 .) 458 1(עמ 11לנויוכלולא

וסביבתואורי

מתחילהממנהבסיפור-המעשה,מוצאנקודתחינההכיתהמןאורישלהוצאתו

העולםעםאיבהושלויערתשליחסיםהתקשרויות,פעילויות,שליריעהלהתפרס

מיטיבו-מעבידועם-המבוגריםעולםעםידידותשללמסכתנקלעאוריהחיצון.

שיתבררהסנדל,ראיתןעםהספ,רכללאורךהמלווהושומסקי,-סודוואיש

ועוד.ועודהנוערבתבועתהמדריךעםהמחתרתית,לפעילותוהסוואההיהשמקצועו

אהבתוחיתהעמוקהמהלויתחוורשבמותההנכה,דליהעםהרגישההידידותקשר

ןנ-מתפתחיםאלהכל-אביולביןבינווהקונפליקטהוריועםהיחסים iאליה

היותוועד ,-13הבןהילדשלוהנפשיתהגופניתגדילתועםיותרמורכביםעשים

הבגרות.סףעל 17בןנער

עםאורישליחסיועללמדיםאנוהכיתהמןהגירוששלהאפיזודהרקעעל

האופייניתהתכונההקטן,בביה"סהכלליתהאווירהוהמורים,הכיתהתלמידי

צמיחתואתמלווההקוראהקטנה.א"ישלבתקופההטיפוסיתהקטנה,למושבה

הואשבתוכוהישוב,בתולדותהחשובהפרקאתואתוהללוהשניםבארבעאורישל

המדינה.לקוםסמוךגדל

הישכרנהעםבשכונהמתבגראורי

קישורםתוךההתבגרות,גילשלאוניברסלייםמוטיביםלהעלותהצליחההסופרת

אינהזומזיגההמסויימת.המושבה-והמקוםהספציפיתהתקופהבעיותעם

ביוהאידיאולוגיהויכוחבבריטים,המאבק :התקופהבעיותהסיפור.ברצףפוגעת

ואמידיתנועת-הפועליםאנשיביןבמושבהמעמדיהמתחו"הפרושים",ה"הגנה"

ישירהנגועהלהםיש-וכיו"בהחלוציתההגשמהודרכיהנוערתנועתהמושבה,

על"'ידימונעיםוהקנאההמסירותהאהבה,רגשותולבטיו,מעשיואורי.שללחייו

אחת.ספרותיתמיקשהומהוויםוהמקוםהזמןבבעיותמשולביםההתפתחויות,

התלמידאורי

-מוג-לבאח,רתלמידשלהעווןבגללהכיתהמןהמוצאאוריעלהמעשהסיפור
לעקרן-נאמןהנענששלהיותובגללו,נענשכשזולתוגםבמעשהולהודותמעזשאינו

לימיולעמודבני-הכיתהשלהלבאומץחוסרהלשנה,ע"יל"הינצל"שאיןנותיר

גםכןבספרי-ילדים.מוכרמוטיבהואזהסיפור-השוגההמורהכנגדחברם

44 



מאמיניםאינםשלעולם-והורים,מוריםהמבוגרים,כלפיהזעםרגשותתיאור

טעותם.עלעומדיםשהםעדצודק"תמידש"המורהובטוחיםילדיםשלבצדקתם

הקונפליקטיםתמי.דהצודקתכלת,שכולהכטליתמוצגהגיבוראיושלפנינובספר

מצידוהבנהותוךאתםהממשייםמגעיוכדיתוךנפתרים,המבוגריםעולםעםשלו

התנהגותם.למניעי

למדיםאנוכךןבוגיותיהם.אישיותםלהכרתפתחהיאאליוהסובביםתגובת

כלליםלפיפועליםאלאנוקשיםרקשאינםוהמורים,ביה"סמנהלאתלהכיר

אלאחברם,שללגורלוהמתנכרים"פחדנים"כולםשלאהתלמידיםאת iחינוכיים

שלהםבדילמותהנתוניםהוריואת iאישיותםמבנהלפינבדלותבצורותמגיבים

בעצםיהיהשבכךויאכזב,שייכשלהחששלביןממנו,והתביעותאליוהאהבהביו

שלהרקעעלהחייםאינטימיותשלבתיאוריםמצטיירהספרהם.לכשלרכסביטוי

המרקטן,ביה''סמועטים,ואנשיהקטנההמושבה :בהקטןהכל-הקטנהא"י

כתלמידאותווהקורה-לכללמוכראוריגםהכל.אתמכיריםוכולםקטניםחקים

אותו.הסובביםשלעניינםאלאהואעניינורקלאנעשה

האוהבאורי

עםומשתנותגדלותוהןמזוזושונותהילד-הנעראורישלהאהבהפרשותשלוש

והשתנותו.·ילתו rג

כלאתבשבילומסמלתהמשותקת,הנכה,הילדה-דליהלביןאוריביוהאהבה

שבחייםאי-הצדקעםפגישת-ילדותשלמוכרמוטיבכאןגםשבעולמו.והטוהרהטוב

הנפשית.והשלמותהגדולהאתהמגלמתגופניתגורלמוכתבדמותלתקנו,ניתןשלא

הכל.להיספרהואממנה,נבונהילדה"איו :במצוקתונמלטהואזו,דליהאל

חיהדליהכאילודומה ...על-כךלונענותעיניהובספרוהכל,להמספרהואתמיד

תחן-מיואותוממלאתזווהרגשהעליהן,להמספרשהואהחוויות,כלאתמחדש

אצלוהגורמתיחסיםריקמתהשנייםביןיש .) 22 (סיבתה"יודעשאינואושר,שת

-דעיכתהבעתחברתי-לגיטימי.אישורמשוםהזהבקשרישיצריו.ועידוןזיכוך
לכל.גלויהוהיאאהבתומהותבנפשונתפסתדליה,שלמותהועםדוויערשעל

מס-לההעניקשלאעלחרטהלעתיםחששהואעםעצמו,עםעצמו,עםשלםהוא

מחשלתהאנושית"חולשתו"אובדנו.והרגשתכאבורגשותבגילויבושהואאיופיק.

לאדם-גבר.והופכתואותו

הגדר-אהבותיושתיביןאהבת-אינטרמצומעיוהיא-חנהלביןאוריביוהאהבה

יחסיעפרה.אתיותרהבוגרתוהאהבהלדליההגדולההאפלטוניתהאהבהלות,

בניםבין"זוגות"שללהתקשרויותטיפוסייםחנהלביןאוריביןהשורריםהחברות

 " ...של"החברביןהסיטואציותבתיאוריעצמםאתימצאוהקוראיםזה.בגילובנות
שבתוכהותנועת-הנוערהכיתהשלבאווירהוכןבספר,המתוארים ...של"ו"החברה

פועלים.הם
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סופולקראתעוזהבכלפורצתהיאיותר.בשלהאהבההיא-ועפרהאוריאהבת

בוגרתמשמעותהנותנתוהגופניתהנפשיתלבגרותגיבוריהבהגיע-הספרשל

נפרדים,מעגליםבשניסובביםעפרהושלאורישלחייהםהמינים.שניביןלאהבה

אח.דלמעגלנכנסיםשהםעדהספרלאורךביניהםמפגישותרבותחוליותכאשר

 :הזולתשלמאי-היענותומלהיפגעחוששיםאךבאהבתם,לזוזהנמשכיםשניהם
תוכההיאתכעסהיאאותי,תדחה'והיא ...אותרמציףגדולגלכמרחש ... 11

שפתיר iלבואלאותהואימץליבואתאימץואז ...אותי'תדחההיאבתדהמה.

11לחכותלינתתזמןכמה ...עפרהלחשה'סוף-סוף',דבקו.בשפתיה 1 ) 363 (. 
לבגרותלזכותכדילשלםשישהמחירמחיר.להשישבאהבהזכייהכאןיש

הופכתבעב,רעפרהשלחברהועוזי,אוריביןהגברים-הנעריםקנאתבאהבה.ואיתה

עלהמחירזהחשב,המחיר,"זה :בידידיוהקרובאתמאבדאוריעזה.לשנאה

עמוקהושנאהמזהגדולהאהבההמאזניים.שלהשנייההכףזוהאהבה.עלהאושר,

נמנעתהבלתיהפרידהעדאורי,ושלעפרהשלהוא,אחדמעגלםמעתה .) 392 (מזה",

מבית-הספרתבואלמחרתהלוחמים.למחנהידיעתהללאבהצטרפואורי,בשביל

שאילהבין.מוכרחהואתמוכרח,הייתי !שליילדתי"עפרה :מכתבואתותמצא

 iאורי"אות,ראוהבבשלום.שאשובבעדיתפילה

בהתרחשויותחלקהנוטלותהדמויות

ההזדהותאידיאלבספר.התימטיקהואתהמושבהאוירתאתמייצגותהדמויות

אובמישריןבונוגעותבמושבהההתרחשויותכלכמעטשומסקי.הואאורישל

בעקיפין.

עפרה,שלכאביהאורי.שלהתבגרותובתהליךכפולתפקידישהשנייםביןלקשר

שומסקירוצההיהנעוריו)לאהבתלהתפתחשעתידהחיבהאורי,מחבב(אותה

הדדייםהאהדהלביטוייישעליו.שמתיחידובנובמקוםכבנו-חתנואוריאתלראות

בן-תקופתו,כנערהתפתחותובמישורהרגשית.גדילתובמישורחשובהתרומהמשום

הפעילהלמעורבותוהאידיאליסטית,אישיותולעיצובהשניים,ביןהקשרמסייע

החת-בדרך.המדינהשלמיקרוקוסמוסבבחינתהיאבספרהמושבההמושבה.בחיי

הכלליותההתרחשויותמןקטעהןהלאומי,ובמימדהחברתיבמימדבה,רחשויות

מרכזית-מייצגת.דמותסביבמתמקדתמהןאחתוכל-בישוב

החברתי·מעמדיבמימדהדמויותא.

תו-המייצגיםטיפוסיםהפועלותהנפשותשלהמגוונתהקשתבתוךלהבחיןניתן

הלאומית.והיצירההמאבקגיבוריאתהמגלמיםוכאלההחברתי,בתחוםמטיקה

מתקשרותדליהשלומותהמחלתהואח"כאורישלאמושלמחלתהסיפורסביב

 :דמויותכמה
-"הייקית"העליהמייצגשלחיתיאורלפנינו-המושבהרופאבהן,ד"ר
לארץש"בחוץכהןד"רבדמותתקופה,באותההישובשלהאינטליגנטיתהשכבה
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אידי-מיני"כללראשונכנסו Iכלשונוהמזל,למרבהאבל iומפורסםידוערופאהיה
ולהשתקעלעלותחובתואלא Iבגולהלשבתאסורליהודיכיהחליטוהואאלים",

במקוםתמידונמצאכולםאתמכירהואהמושבהכרופא ) 64 ( 11הקודשבארץ

לו.שצריכים

סטראו-איננההדוקטורשלדמותוגםבספר,האחרותהדמויותעיצובבדרךכמו

-הטיפוסיותה"ייקיות"תכונותמאופייוהאינטלקטואל-"תייקי"טופית.
מליםמשלב ,) 63 (מקטורנו"אתפשטלאחמסיןבימיאפילובהידור.תמיד"לבוש

הואהמוכר.ה"ייקי"שלקיבוציתדמותאיננואךהידוע,במבטאובדיבורוזרות

מהןאחתובכללרופא,כשנזקקיםהמושבהבחיישונותבסיטואציותומופיעחוזר

ההומניסטית-האידיאליסטית.זמרתובתיאורנוסףנדבךנוסף

באהוכךהבית.משקבניהוללעזרהאורישלאמוזקוקה-החלמתהבשלבי

ואתאמהאתנטששאביה ,-12הבתהתימניתהילדה ) 78 (בביתם"לעבודשמחה

הגיבו-אחתהיא ) 78 ( 11אשכנזים 11הבבתילעבודשלשתןהלכוולכןהבכירה,אחותה

הפרקים).אחדשל(שמוהמושבה"שלהקבצנים"ספרשלרות

כעוזרת-ביתהעובדתהילדה,שלהמסובךהרגשיעולמהעםההיוועדותעלנוסף

ערלהחובה,חינוךחוקעדייובאיןבבית-ספר,לרמזיםבני-גילהשילדיםבשעה

הגבירותכללא"אבל :התקופהשלחברתי-עדתיפערשלמציאותבאמצעותה

המשפחהבניעםלאכוללהזמנהומנצלות".רעותהאשכנזיותרובגברת.כמות,ך

במטבח".לבדי,אוכלתהייתיאברמוביץ,אזרןאצלקודם,שעבדתי"איפהעונההיא

בעיותעללמחשבותאוריאתמעוררתוהניצולהערכיעםהמוחשיתהפגישה .) 79 (

הקבצנים"ספרדמויותביןהחברתיות.עמדותיולגיבושומסייעתהחברתיהסדר

משיח.עצמוהמשיםהתמהוכי,הקבצן-שאולשלדמותומצויההמושבהשל

שלתלאותיהבתקופתיחידוובנראשתואתשאיבדעםשפיותו,אתאיבדהאיש

הרפואי-האנושיהסעדשאול,שללסבלואורישלרגישותוימיה.בראשיתהמושבה

כלאורי,שלביוזמתומשיחשלצריפואתלשקםהנעריםהתארגנותכהן,ד''רשל

קונס-כאדםשרבלחיותמסוגלהואכיעדוהנפשי,הגופנילשיקומומביאיםאלה

בהתר-ומצטלבותשלובותשובהללוההתרחשויותכלמשפחה.ולהקיםטרוקטיבי

איששלהחבלהופעולותבבריטיםבמאבקה"הגנה"שלהפעולותבמישורחשריות

מסתור.לומשמשה"משיח"שלשצריפוה"אצ"ל",

המאבקגיבוריב.

אופיעלהוויכוחבבריטים.הישובשלהמאורגןהמאבקתקופתהיאהתקופה

ביובעיצומו.הואגיסא,מאידךה"פורשים"ושלגיסא,מחדה"הגכה"של Iהמאבק

התו,-אתמגבשאוריהמחנות.שניאתהמייצגיםלוחמיםמצוייםהספרגיבורי

סטרו-מלציירהסופרתנמנעהכאןגםהצדדים.שניעםבמגעבאשהואתוךחסותו,

ללאאבלהנבדלות,הגישותשלהאידיאולוגיהרקעהוויכוח,בספרמועלהאוטיפים.

אתה ..."אבל :אורישללשאלתוהקורא.שלולשיפוטולמחשבהכחומראלאשיפוט,
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//אני :היאהתשובה 11ןל 11אצלחברעוזרשאתה 1זהאיןאזבהגנה,חברהלא

אחים)"ישראל(כלכי/'אאישאניכלקודם"אבל :שומסקיאמרנכון",זהבהגנה

 .) 203(עמ'
לירן-העליוןלנציבכמשלחתעוליםכשהתלמידיםאולםאחרת.התייחסותגםיש

סירב"אפרים ...נוסעיםכולםלאלגרדום~הנידוןהאצ"ללאישחנינהלבקששלים

לבקש-מירושלים~הפרופסורגם ) 298 (פורש".לרויזיוניסטלעזורחפץלאכילנסוע

לחשובהיה//צריך :מגיבמירושלים,העליוןלנציגהחנינהעצומתאתלהעבירתם

בתנועת-הנוער.עוצמתובכלנטושהוויכוח .) 305 ( 11פשעיואתשביצעלפניזהכלעל

לביןואחרים,לאביובדומהסייג,ללאהפורשים,אתהמגנההמדריךשלעמדתובין

אורילויפלסלאישיותו,והערכתוהאצ'/לאישירוחםשלליבואומץאתהערצתו

במאבק.דרכואת

בסיפור.עיצובהודרכיתפקידהודמות,דמותכלפירוטמלהכילהיריעהתקצר

יחסיהעברית,העבודהשאלת :והבעיותהאירועיםשרשרתבכללדוןקשהכמו-כן

וכיו"ב.ובניםאבותיהודים-ערבים,

חשובהבתחילה,שצוייןכפיותרומתו~לתשומת-לב~הראויספראם-כן,לפנינו,

ולקוראיה.הילדיםלספרות
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אחתכתהקורות

זהביאלכס :מאת

וכמתר-כמשוררלרביםמוכרטנאבנימין

באמ-היוהילדיםספרותעםקשריוגם.

יולי-שיריאנדרסן,(אגדותהתרגוםצעות

"משמרכעורךובעבודתוועוד)טוביםאן

לאחררקניצן).שלמהעם(יחדלילדים"

 1פרוזהלכתובהחלשירהכתיבתשנות 30

נוער.ולבנילילדיםודווקא

הער-עץ"בצל :ספריונושאיבחירת

מעטמבהירהאחת"כיתהו"קורותמוך"

הערמון"עץב"בצלכתיבתו.מניעיאת

יהודייםילדיםמחייסיפוריםמובאים

כיתהב"קורותבוורשה,עוניבשכונת

ז'כיתהשלמחייהאירועיםכונסואחת"

מסן-הסיפוריםבוורשה.יהודיבבית-ספר

ידהצבתבהםוישראשון,בגוףפרים

הםהספריםשניואבד.שהיהלעולם

טוב,סיפורובהםטוביםילדיםספרי

דוקומונטאריקומוניקאטיבי,עצמאי,

ואובייקטיבי.

לספרותהחוגחברישערכובפגישות

ועםמיכאלסמיעםבירושליםילדים

הדמיוןמןהמאזיניםהופתעוטנאבנימין

הכתיבה,מניעיבתיאורשנמצאהרב,

החן-בבחירתוהשיקוליםהיצירהתהליך

"קורותואכןהמספרים.שנישהציגומר

שלדקלים"בין"סופה(כמואחת"כיתה

ערךבעלאותנטיסיפורהואמיכאל)ס'

צעי-נעריםחייעלאמנותי-אוניברסאלי

ובזכותהאומנותייםערכיושבזכותריס,

"החומרביןהתקשורתלבעיותהמודעות

רחוקבמקוםמתרחשתשעלילתוהזר",

בזמנ-הישראליהקוראלביןאח,רובזמן

נוער.לבנימופתספרהואנו,

סיפורים-בנויאחת"כיתה"קורות

שבמרכזעצמם,בפניהעומדיםסיפורים,

קבן-מחיימשמעותיתאפיזודהאחדכל

האפיזודותהספר.גיבורתהתלמידים,צת

רקלאעלילהכדיזו,עםזומתקשרות

אלאהתרחשותן,סדרעל-פיסידורןע"י

תעי-הגיבוריםשלהדרגתיאפיוןע"יגם

שלהתפתחותהתהליךהצגתוע"יקריים

והתגבשותה.הקבוצה

בבית-כאמור,מתרחשת,הספרעלילת

לכאו- .-30השנותשלבוורשהיהודיספר

למעשה,חן.ונעדרזרהואהרקערה;

בנימיוובן-זמננו.אקטואליהואהספר

ע"יה"זרות"עלבקלותמתגברטנא

הואשבאמצעותןלקוראים,ישירותפניות
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לביןוהזרהרחוקביןברגישותקושר

העלילהבמהלןלקוראיו,והמוכרהקרוב

באמצעותמוכרותלאתופעותמתבררות

אורגאניתהמשתלביםעקיפיםהסברים

הואטנאב.שלכוחועיקראולםבסיפור.

המתוא-והמצביםהמאורעותבבחירת

שלבעולמהטיפוסייםמצביםאלהרים,

צעירים,מתבגריםשלהטרוגניתקבוצה

מרכיביהשלהאופייניותשתכונותיהם

הצורךגיסא,ומאידךלהתגבש,מתחילות

עצמאותם,אתשתבטאקבוצתיתבפעילות

האינדיווי-הניגודיםעללהתגברמסייעת

האופייניותההתרחשויותלצדדואליים.

ביןבמתחיםהקשורותבית-ספר,לחיי

התלמידיםוברגישותלתלמידיםמורים

שתיכאןבולטותאליהם,המבוגריםליחס

שביןהמתחמןהנובעותאחרותתופעות

בנילביןהמיעוט)כאן(שהםעשיריםבני

לשי-המגיעמתחוחנוונים,מלאכהבעלי

גירושואתלמנועהמיועדתבשביתהאו

אי-תשלוםבגללמבית-הספררשקסשל

ביןהיחסיםמןהנובעומתחשכר-לימו,ד

המגיעפולנייםילדיםלביןיהודייםילדים

היהודיבית-הספרילדיביןבקרבלשיאו

הפולני.בית-הספרילדילבין

הקבן-עומדתהסיפוריםרובבמרכז

לקבוצהאולסיפוראופייניתתופעהצה,

ההתבגרותגילבראשיתבבניםהעוסק

עולמוגםאולםעוני.בסביבתבעיקר

לבי-זוכההמספ,ר-היחידשלהפרטי

לסי-כוונתי .דופןיוצאבסיפוררגישטרי

שבק-ואצקהפולניהנערעםפגישתופור

המס-מןבסתרלמתןוזוכהלמצוקה,לע

זוכיםבסתרהנרקמיםהידידותיחסיפר,

מפניחברואתמזהירכשואצקלהמש,ך

חנוכה,בערבחבריושמתכנניםפוגרום

בניביןהאהבהביחסילשיאומגיעים

ואצק.שלאחותואניילהלבין(המספר)

יסודותמופיעיםזהרגישאהבהבסיפור

שבוראשונה,אהבהסיפורשלקלאסיים

אידי-אוהבדמותעלהזוגבנישניהוזים

בגלל(גםבסתר,נערכותפגישותיהםאלי,

במתןומצטיינותופולנית),יהודיהיותם

ובעדינות.רגשותלשפעתביטוי

סיפורשכלשלמרותכאן,נרמזכבר

הרידרמטי,לשיאומגיעעצמו,בפניעומד

רקמותומעלותבזוזומשתרגותהעלילות

כךתהליכים.החושפות ,למדימורכבות

המ-המתחהתפתחותאחרעוקביםאנו

גרן-לשיאמסוייםבשלבהמגיעעמדי,

ה-עלפאראפראזהמחבריםשבוטסקי

לאבצורההמתפוגגמתח"אינטרנציונל",

ונר-בחבריוהפוגעהעשיריםכשבןצפויה,

שלליחסהזכותאתתובעעל-ידםדף

שכל-לפולנים,היהודיםביןהמתחהבנה.

וחי-ובושהעלבוןשלתחושותאליווות

גורםעצמיתזהותאחרמהוססיםפושים

הצי-אתההולמתולתגובהלהתגבשות

התפת-העצמי.הכבודעללשמירהפייה

השניחמיוכלפיהמספרשלרגשותיוחרת

מהן-מאהבה :שלביםבשלושהמועלית

אהבהדרךחולה,לילדהברחמיםלה

חרא-הנעוריםאהבתאליפהלמורה

שונה.

קוראיואתהיטבמכירטנאבנימיו

הז-עללהתגברלהםמסייעוהואבכוח,

ה-במהלכיהבטוחותשיצעדוכדירויות

קור-אתמכירהואהעלילה.שלעיקריים

בפניהםמתארהואכןועלומכבדם,איו

כסירנותללאושרק,כחלללאנעוריועולם

עול-מוסריים.לקחיםהגנבתוללאיפויו

ןק-ההוריםהמורים, :המבוגריםשלמם

ראייהזוויותמשתימעוצבהמשפחהרובי
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וה-ההתנגשותבשלבהעומדהילדשלזו

המ-שלוזו-המבוגריםמפניהרתעות

בעלילהזוראותנקודתשלשילובהבוגר,

פנקסוגילויע"י-אמןמעשההיא

הדימוינשברפרידמןהמורהשלהריק

תיאורע"ילענישה,כאורבשלוהאופייני

בהופעתוהצפייהבעתהאבשלתגובתו

הצו-מתגלהואחריהברייטברדזישאשל

והחש-העלבוןעללהתגברבאבהגנוזרך

כמ-ללבנוגעת iפולניםביןשבחייםפלה

מש-אתהאב"מגלה"שבההסצינהיוחד

שלבתיאוריהנלחםאופיתגורספט

 .ויןדר

אתשוברהנעריםחבורתשלתיאורה

החנו-סיפורישלהנוקובלהסטראוטיפ

המנהיגמופיעיםכאןגםאמנם,רה.

אלאהישר,השכלובעלהבריוןוהמלשין,

רקעם,הכל,כיכוליםמופיעיםהםשאיו

מן-והצלחותיהםנסיגותיהםשיקוליהם,

ומסייעיםהמתאימים,בהקשריםבאים

קבוצתחיישלהדינאמיקהאתלהבהיר

צעירים.מתבגרים

"סופהאתכתיבתומניע.יעלבספרו

כישגילהמיכאל,סמיאמרדקלים"בין

ש-מאמינים,אינםעירקליוצאישנידור

ומגוונתעשירהחייםרקמתחיתהאכן

להעלותהבאולכןבילדותם,להוריהם

כפארא-ייקראשזהייתכן,הכתב.על

אתשיציגמיהיהלאדורילבנידוכס.

אמי-בצורהאירופהבמזרחהוריוילדות

זהחובפורעטנאבנימיןואנושית.כה

על-מסייעואולי Iהורישללבני-בניהם

מיכאל,סמישהתחילבמקוםכךידי

בעיקראךדורות,ביןהחייץפניעללגשר

דומני,עדות.ביןהחייץפניעללגשר

יהיהאחת"כיתה"קורותשלשגורלו

מכולםיותרהערמון"עץ"בצלכגורל

שכ-בניהקוראיםוורשהילדיעםיזדהו

כךכלקרובשעולמםהמצוקה,בות

שלהם.לעולם
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הנמוכותלכיתות

נאוה :כתבההתמונות,אומרותמה

הוצאתאורנך,עליזה :צילמהפוקס,

מנוקד. , 1976רשפים,

מצ-שלמצולמותתמונותכוללהספר

"גיבור"ובתוכםהילדיםמחיישוניםבים

ה-מחיילקוחיםהצילומיםיואב.הספר

וכר'.השוקהמשחקים,מגרשמשפחה,

שהתשובותבשאלות,מלווהתמונהכל

משליךאשרלילד,מילדמשתנותעליהן

בו-בכךונותןהסיטואציה,עלהרגשותיו

וסבי-חבריומשפחתו,עםליחסיוטרי

ביותר.נאהכאלבוםערוךהספרבתו.

ג-.דלכיתותועדהגןלגילמתאים

יהואש :כתבעליזים,עכברוניםארבעה

ניצנים,הוצאתעדן,בני :ציירביבר,

מנוק.ד , 1976

משפ-אודותחביביםסיפוריםחמישה

עכברהאמאעכבר,אבא :עכברוניםחת

זנבי,-שובביםעכברוניםבניםוארבעה

נוע.וזנבזנבנבי Iזנבון

שור-ואהבההדדיתעזרהשליחסים

נושאיםוהתאוריםהמשפחהבניביורים

חפי-כשהתכונותאנושי,אופיבחלקם

למשל,כמונשמרות,"העכבריות"סירת

אשרנוע,זנבשלהקטנהמיטתותיאור

"זנב :בשמיכהלכסותומכדיארוךזנבו

שמקפליםכמושלוהזנבאתמקפלנוע

כסאעלאותוומניחטבעותטבעותחבל

 ...המטה"ליד

תמר :כתבההשושנים,גןאלהמסע

מסדה,הוצאתצרפתי,:לביאציירברגמן,

מנוקד. , 1976

החמשבןשאולישלביתושלידבגינה

אטי,הצב :חבריםשלושהמתגוררים

השלושהשירלי.והציפורוירליהחלזון

השושניםבגןבו,ישמהלדעתסקרנים

בשמחהאליושאוליאתהמושךהסמו,ך

רבים,ימיםלשלושהארכההדרךכזו.

עםומיפגשיםהרפתקאותגדושתוחיתה

אחרים.חייםובעליחדשיםדברים

יקראולגן-השושניםהמענייןהמסעעל

 1המרובהלהנאתםהצעיריםהקוראים

בפניהם.הקוראיםהמבוגריםולהנאת

אסטריד :כתבהאמיל,שלתעלוליו

 :משבדיתתירגמהברג,וביררולינדגרן
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 , 1976עם-עוב,דהוצאתשלמוך,תמר
מנוקד.

הרךהגילבנילקוראיםמיוחדתגיוסה

שלהמפורסםלספרההנמוכותוהכיתות

"ילדלינדגרןאסטרידהשבדיתהסופרת

לעיבודגםזכההסיפוראמיל".ושמו

מוכ·כךתוכן,בשינויילטלוויזיהמיוחד

המסךמןאמילשלדמותולילדיםרת

צבעונייםציוריםמלווההטקסטהקטן.

רבים.בלשונותלתירגומיםוזכה

ליל·המיוחדתהמהדורהכילצייו,יש

וה·המקורית,למהדורהזההאיננהזים

בתוכנם.חופפיםאינםסיפורים

בכשלום,שמואל :כתבחמור,אתה

פן·ספריתהוצאתלשם,מיכל :ציירה

מנוקד. , 1976עלים,

שוניםחייםבעליעםחביבהפגישה

"אתהבספרמאדהצעירלקוראצפוייה

המלוויםבחרוזיםכתובהטקסטחמור".

בעליעםהמיפגשוצילומים.נאיםציורים

בשי-כמומעודןבהומורמתוארהחיים

לק-בבההמשתזפת","התנשמת :ריס

ועוד.והתיש""המסטיקפוך",

 :ציירההלל,ע. :כתבשמחה,דודיקול
המאוח,דהקיבוץהוצאתצרפתי,רות

מנוקד. , 1976

''דודישלמעלליואתהמכיריםלילדים

מהדו·צרפתיורותהללע.הכינושמחה"

שמחה".דודי"קול-ורחבהחדשהרה

הקוד·למהדורהזההבחלקו-הטקסט

מעל-עלבולקרואניתן-ובחלקומת,

מתאיםשמחה.הדודשלהחדשיםליו

הגן.ולגילהנמוכותהכיתותלבני

הבינוניותלכיתות
לינ-אסטריד :כתבהאמיל,ושמוילד

תמר :תירגמהברג,כיורן :ציוריםדגרן,

מנוק.ד , 1976עם-עוב,דהוצאתשלמוך,

וחביבשרבבילדשלומעלליותעלוליו

אותומציגההמחברתכשבדיה.קטןבכפר

 :כביכולבלתי·אהו,דכילדהקוראבפני
נחמדלאוכללנורא,ועקשןפראי"ילד

עולההאוהדתהנימהאךהילדים".ככל

היהכשהוא"אבל :זולאמירהבסמוך

כ-נחמ,דדיהיההואלצרוחמפסיק

 ...מובן"
הרבהרב,דמיוןבעלילדהואאמיל

לפ·מזיקאםרגםושרבבות,חייםשמחת

הריהפוחזיים,וביצועיוברעיונותיועמים

הצעירהקוראלבאתשובהשדמותו

מהדו·מעיוהואאמיליח.דגםוהמבוגר

או"גילגי"השובבהלילדה'זכרית'רה

"בילבי".

 :צייררגב,מנחם :כתבמיקי,מכתבי
מנוקד. , 1976עם-עוב,דהוצאתקרמן,דני

יעל,לילדה,הנשלחיםמכתביםסידרת

המש-כלבע"יהחוליםבביתשאושפזה

א-מצדנחשףהמכתביםבאמצעותפחה.

התנהגו-תיאורתוךהכלבי""העולםחד

נחשףשני,ומצדותכונותיו,הכלבשלתו

כביכול,שנראה,כפיהאנושי""העולם

ג-ה.לכיתותמתאיםהכלב.שלעיניו

(פוסה),ברעמוס :כתבהנגב,סיירת

תמאן-הקיבוץהוצאתאראלה, :ציירה

 . 1976ח,ד
ממ-ילדיםקבוצתשלמעלליהסיפור

הח-בניוניר.אבנריעלי, :"רביבים"שק

לצאתאוהביםהנגבסיירתשלבורה

סך-אתלגלותכדיבמדברלהרפתקאות
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החייםובעליהצמחית,הוואדיות,דרת

במדבר.

ול-לטיילהמרביםאוהבי-טבעילדים

רבענייוימצאוהארץנופיאתהכיר

בספר.

הגבוהותלכיתות
זיידאלכסנדר :מאתבוקר,לפנות

 . 1976עם-עוב,דהוצאת
שישיומנים-זיידאלכסנדרשליומנו

הישובתולדותעלרב-ערךחומרבהם

שהיהאדםשללנפשוהצצהוכןבארץ,

פר-יומניםהםאלולאגדה.מותואחר

שלאפרטיםבהםמצוייםולכןטייס,

בחומרצורךוישלקורא,מובניםתמיד

אתתומו.עדהספראתלהביןכדירקע

שמאלי,אליעזרליקטהיומניםקטעי

בארץ.השומריםחייעלרבותכתבאשר

 :ציירהשמיר,משה :מאתלבו","במו
 . 1976עובדעםהוצאתאיתן,אורה

 !עלילהרבדישנילמצואניתןבספר

נעריםשליום-יוםבחוויהעוסקהאחד

שלילדותזכרונות-והאחר Iבארץ

העוסקהחלקברוסיה.הנעריםשלסבם

והסיפו-ומענייו,מגובשהסבאבזכרונות

מוכרותושאינןמוכרותפניםמגליםריס

הראשוןבעשורברוסיההיהודיםמחיי

למאה.

שלום :מאתהחזן,פייסיבןמוטל

הוצאתאופק,אוריאל :עבריתעליכם,

מנוקד. , 1976(כתרי),כתר

שלהידועלספרוומהימןחדשתרגום

סיפו-החזן.פייסיבןמוטלעליכםשלום

שכיכלוליםהחדשבתרגוםיתום.ילדרי

ברקן-.די.שלבתרגומוהחסריםפרקים

מכובד",תפקידלי"יש :הפרקביץ,

ווי-כמו"כהמים'.'"ארמון-כ"גופרק

המפורסמיםנימוקיםבשלהמתרגםתר

אחדיםפרקיםשלתרגומםעלבספר

הפרקיםהספר,שלהשניהחלקמתוך

מהגריםשלהקליטהחבליאתהמתארים

החדש.בעולםכתרילבקה
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בעולםמשוט

ילדיםבספרותפרסןובל lנ

קיפניסללויןלמדןפרס

אלהבימיםהוענקרמת-גן,עיריתשלמייסודהלספרות-ילדים,תשל"ולמדןפרס

שלוישראל""מועדיכרכיעשרתעלקיפניס,לויןבישראל,הילדיםסופרילזקן

ארצי,י.עמיר-פינקרפל,ד(אנדהועדת-השופטיםבנימוקיזימזון).ש.(הוצאת

 :השארביןנאמראופק)אוריאל
וסיפוריושיריובמאותהשלישיהדורזהקוראיואתהמהנהקיפניס,"לוין

חגיגייםבספריםישראל".ל"מועדיאשרהמרניניםהכרכיםבעשרתעשותהפליא

כלעלומאירה,מושכתבצורהחגינומנייןשלמשמעותםאתלמופתמיצהאלה

הסופרמגישדעת""למעןממציםהסברובדבריבחידהוסיפור,בשיר :היבטיהם

כרןכלכאשרישראל,מועדיאתהצעירולמאזיןלקוראועתיר-הנסיוןהוותיק

צאן-ברזלנכסשהיאאחת,לשלמותמצטרפיםיחדוכולםאח,דלחגמוקדשוכרן

שלנו".בספרות-הילדים

(פוצ'ו)ויסלרשראל 1ליציבפרס

יצחקומשפחתלילדים"נודברמערכתשלמייסודןלספרות-ילדים,תשל"ויציבפרס

עלפוצ'ו),הספרותיבכינויויותר(הידועויסלרישראללסופרהשנההוענקיציב,

ועדת-השופטיםבנימוקילתחרות.בעילום-שםשהוגשמתושלח"~,"חבורתסיפורו

 :השארביןנאמראופק)א.פאיאנס,דודבן-שאול,(משה
שנמזגומקורית,הרפתקהשלאמנותישילובהואמתושלח~'חבורת"הסיפור

ילדיםחבורתמסייעתשבהה'בלשית',עלילתואנושיים.וערכיםהומורמתח,בה

בניצוצותמתובלאמיןבאיפוקמסופרתהאוב,דבנואתלמצואארן-הזקןלידידה

המפתיע".הסוףעדהצעיריםהגיבוריםעםמתקדםהקוראכאשרקונדסי,הומורשל

שביטליעקבאשמןפרס

בימיםהוענקשלנו,',הארץ 11מערכתשלמייסודההקצר,לסיפוראשמןיעקבפרס

"יותםסיפורועלשביט,יעקבהצעירהסופרזכהבפרס iהראשונההפעםזואלה

נאמראופק)א.כהן,אדירליטוין,(רינההשופטיםועדתבנימוקיוההיפופוטם".

 :השארבין
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 • 11הנדירייחודואתלסיפורהמעניק
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