
הילדיםבספרותוגבורותגיבוריםעל

בר-גיורארמימאת:

פופאימולסנשחנהאוגיבוראיזהו

והוריםספרניםמחנכים,שלבשיחתם

האם :השאלהאתלעיתיםשומעיםאנו

שלא"הצנחניתאתהצעירהקוראיעדיף

ןטרזןאופופאידנידין,פניעלשבה"

אתלהעדיףבמשאלהעניינהזושאלה

והגס.הנמוךפניעלוהמרומםהמעולה

ליל-ספרלהעריךמתכווןהמחנךכאשר

כש- ;הגיבוראלחיש-קלמגיעהואזים

שמיםאנולידינוכזהספרנוטליםאנו

שלולעומקהלרוחבההלשון,לרמתלב

מח-אנובמיוחדאךהסיפוריתהיריעה

מעשיו.ואתהגיבורשלדמותואתשינים

לצ-המחנךאצלחזקהנטיחגםקיימת

סו-ולרמהיותרירודהלשוןלרמתפות

נמוךבסוגמדוברכאשריותרדלהפורית

"פלאש,עללמשלחשבוגיבור.שליותר

חובטפופאיכאשרונומס"טרחזבנג,

השאלותאחתובאמתהרע.בבלוטושוב

אודותעללשאולשאפשרחשובותהיותר

מיהוהשאלהמןלבד-ילדיםספר

הגיבור''·שלטיבו"מההיא-המחבר

ב"גיבור"רואיםאנוהילדיםבסיפור

המר-הדמות(במובןפרוטגוניסטרקלא

במובןגיבורבעיקראלאבעלילה)כזית

HERO , שמצליחמיהואזהבמובןגיבור

ונסו-כוחותעללהתחזקואףלהיכנעלא

נראההראשונה.העדיפותלהםאשרכרת

איןהארנבתעלהאריהנצחוןכיאיפוא

יהיהאםאפילוגבורהולארבותאלאבו

לעומת ;בעלילהמרכזיתדמותהאריה

מעשהבבחינתיהיההארנבתנצחוןזאת

גבורה.

פיזייםגבורהמעשיביומבחיניםאנו

בהםוגלומהמכניתבהתגברותשעיקרם

בחת-שעיקרםגבורהמעשיוביןתקפנות

אחרוןלסוגנפשיות.איכויותשלגברות

בתק-לבםאתרביםמחנכיםנושאיםזה

ע"יהנקראהספרשלמרכזושיהיהווה

חנהאתמעדיפיםהםזהומטעםהיל,ד

פרץשלמתנות""שלושגיבוריאוסנש

פיעלאףוטרזן.פופאידנידיו,פניעל

והגסותהאלימותבעייתכילכלשידוע

פופאיהרחקתע"יתיפתרלאשבתרבותנו

גישהקיימתזאתבכלהנההספרית,מן

נגשנהמחלוקתלנומזכירהוהיאכזאת
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מרומ-היאהאם :הספרותשלטיבהעל

חג-אלהנמוךמןומושכתמאצילהמת,

שישלנפשראיבעיקרהיאשמאאוברה

לאגםאבל-למעלההנטיהמןגםבה

נשאלתלפעמיםוהקמאי.הנמוךמןמעט

חיל-ספרותהאם :אחרבאופןהשאלה

הקוראאתלקרבמנתעלנכתבתזים

לעולמודעתו,עלהמתקבלבאופןהצעיר

היאשמאאו-ולערכיוהמבוגרשל

המבוגר,שבכותב.הילדעבורפתחכמיו

אושבקוראהילדעםנדברהואדרכו

הקורא.הילד

סוגיותשלהקורהלעובילהיכנסמבלי

אתמעטלהאירנשתדלאלה,חשובות

המבטמנקודתלמיניהםהגיבוריםשאלת

.ומ-הצעיר,הקוראשלהפסיכולוגיהשל

ביןהמורכבותהזיקותעללעמודכןתוך

הגיבוריםוביןהילדשלהנפשיעולמו

אישיותו.שלשוניםרבדיםאלהמדברים

והענקאצבעוניאווגדולקטן

שלהקטנותלנעליהםלהיכנסננסהאם

המו-נקודתאתלהנמיךהרכים,הילדים

עתהולהעריךלגובהםמבטנושלצא

עצמנואנוכאילואותנוהסובבאתמחדש

רהיטיםמוקפיםשאנונמצא-הילדים

כעירדלתותכבדות,טירותכעירנישאים
 iלפותחםבכוחנושאיןכבדיםשערים

קשותומשימותענקיםסביבנוכינמצא

המתבונןהרןהילדלבצען.הנמנעשמן

עולה :בכןמהשלדברהעושהבמבוגר

הארון,עלכבדהמזוודהמניחכסא,על

מכהאומיםפורציםשממנוברזפותח

העץבתוךהנעלםמסמרעלבפטיש

כןאחרשניםאשרמשהובוודאיחש--

אומספריםכאשרבנוומתעוררחוזר

הריםהמרימיםענקיםבפנינומציגים

אובסלעמיםמפליפורציםבידיהם,

החלשואכןיריבם.אתבאצבעםמוחצים

משתוקקואףהכוחאתהיטבמעריך

הדרךלואצהלאואם iלבעליולהיות

מאפשרהדמיוןהנהרב,כוחלולרכוש

"אניהפנטזיהשלהיתרוןמןלהכותלו

כוח".ורבגיבור

במונ-בעיקרהכוחנמדדהילדיםאצל

גםבגופו.גיבורהואהגיבור :פיזייםחים

מלמדתהחייםבעלושלהפסיכולוגיה

הגוףצלליתלהגדלתתכסיסיםעלאותנו

כאמצעיונו')התנפחותשער,סימורי ll(ע

הנפ-המשוואהעלבנויזהמנגנוןהרתעה.

ועוצמתהקולעוצמתגםגודל-כוח. :שית

אוטלטול(הזזה,תוצאתהוכןהתנועה

חרא-החוויהבהרכבתמשתתפוסהרס)

מביאהזוחוויהחזק''·"גיבורשלשונית

זהבמובןולפחד.להערצהלהשתאות~

הגדולות,החיותהענקים,לזהזהדומים

ענקצבאאוושטפונותסערותסופות,

למלחמה.בדרכוהנע

מ-ואיוםפיזיתעצמהמבטאיםכולם

הגי-אתמזמיניםוהםעדיפות-הכוחתוך

זאתנפשיתתבועהלהם.יוכלאשרבור

ותה-הגבורהאלוהפחדההתבטלותמן

(התחושההכל-יכולבתחושתקשורהעזה

יכולתחוסרשפירושההאומניפוטנטית),

וניטר-תסכולאוחולשהשלמצבלסבול

דברו"איןרע//יקרהלא''לי :כפוליה

והנח-ביטולגםמשמע,-ממני"הנבצר

בהתגשמותבטחוןוגםאיוםכלשלשה

ערךישהכל-יכוללתחושתמשאלה.כל

מפניעלינומסוככתוהיאמובהקהגנתי

וקוצר-ין·חולשהשלהמתמדתההרגשה

פועלתהיאהילדיםאצלהסכנות.מול

עםמרובההתחשבותוללאבמשנת-תוקף

 :כןלנסחניתןעיקרtראתהמציאות.
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מפנילהתיראליאיןמאדחזקאניאם

ומאיים.חזקשנראהמה

וההתגברותהגבורההגיבורים,סיפורי

שאכןולתמיכהלאישוראיפואמשמשים

זהתפקידלמלאמנתעלהדבר.הואכך

שלתאורבושיהיההסיפורעלמוטל

במידהוהמסוכניםהמאיימיםהכוחות

 !דאגהאלאךפח.דשלהרגשהשתיצור

חמיו-הכמעט-נטורליסטיהפחדגםהלא

תומו,עדאמיתיאיננוהאימהבסרטיצר

זהכיהיודעהשכלביןנקשרתבריתכי

 11בסרטאובסיפוררקזהבאמת,לא//זה

//בסוףכיהיודעתהכל-יכולתחושתוביו

יהיהשלאיתכן//לא , 11טוביגמרזה

הסיפורשלהגיבורמופיעואמנם . 11טוב

פירו-זאתהזדהות :עמומזדההוהקורא

אתששמעמיעמו.יחדולנצחלפחדשה

המ-באולםהקולקטיביתהנשימהעצירת

חב-עלעולהשהמכשפהשעהילדיםלא

מובסתכשהיאהצהלהתרועותואתמה

הזך-וסוחפתחיוניתמההיטביבין-

זו.תות

עםכזההזדהותתהליךשלהישנותו

תרגולמשמשתבסיפורהכוחותמאבק

סיועישובכךעצמה,הרגשתלהשגתחוזר

שלמצוקתועללהתגברהילדשללצורך

אתלהביואיפואנוכלוהחלש.הקטן

פופאיסיפוריאחריהילדיםשללהיטותם

וללאפשטניתבצורההמציגיםודנידיו

//אצבעונישלהמוטיבאתרבתחכום

הענק''·אתמכההגיבור

אחריםבטיפוסיםגםנמצאזהמוטיב

עםהתמודדותסיפורי :גיבורסיפורישל

(סיפוריטורפותחיותועםהטבעאיתני

הגיבורהנערוסיפורטרזן)סיפורייער,

המ--העםאויבינגדצבאיתבמשימה

עדרביםספריםוסדרותספריםפרנס

פוגשיםאנובוהתחוםהואכאןלמאוד.

הלחי-עלהמשתומםהמחנךאתלעתים

אחר-היטבלומחוורתשאיננה-טות

מהמהם.נוחהדעתושאיןסיפורים

עשויהקפדןהמחנךשלדעתואתשיפיס

המתפת-באישיותולהתרחשוכהכהבין

היל.דשלחת

וגליתדודאומשאלהשלתירבותה

חרא-ס 11ביהשנותשביןהילדותתקופת

 .ע//ימאופיינתההתבגרותוראשיתשונות
והמשאלותהיצריםשלוגוברהולךכיבוש

עםוההתחשבותההגיוןע"יהדמיוניות

ע"ימאופיינתזאתתקופההמציאות.

וליצריםלמשאלותמסויימתעורףהפניית

שלהם.הקודמתהילדותיתבמהדורה

צמיחתוקודםלעשותהיהשאפשרמה

הילדמבייש.עכשיו-הדעתעץשל

גדי-תהליכישללחיזוקםבריתבןמבקש

תהתל-קורא.שהואבספרגםאלהלה

נעשיתכפופאימגיבוריםהקודמתחבות

נוחההמבוגריםדעתאין :בעייתיתעתה

הרשותשלההפנמה-ובעיקרמזה,

מקבלתאינההילדנפשבתוךהמבוגרת

הזדהותשלהפשוטהסיפוקאתבנקלעוד

היודעהמצפוןלענק.שנהיהאצבעוניעם

להרוגעודמרשהאיננותרצח//''לאאת

הענק.את

הגיבורלסיפורשהתיאבוןפיעלאף

ועומדקייםעדייוהראשוניתבמהדורתו

-כךעליעידוהמרוביםוקוראיו
מסאתלשלםהצורךומתגברהולךהנה

הסיגיםמןהגבורהאתהמטהרהתרבות

למ-איפואנחוצההראשוניים.היצריים

המתקבלתהצדקההפיזית,הגבורהעשה

האישיות.שלהמבקרהצדדעתעל

כש-משהשלבראשואבןהמשלחדוד
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שלחדרואלההפסקהמרחבתמידלח

אבןהמשלחבן-ישידודאבלהמנהל,

גורלאתבזהומכריעגליתשלבראשו

הואעתירי-הכוחהפלשתיםעםהמערכה

עצמוסיפוראותואמנם,לאומי.גיבור

ידיעלנקראהיהאםעצובסיפורהיה

ע"ינקראהואכאשראןהפלשתים,ילדי

הוא-הגיבורשלצדועםשמזדההמי

לאקטהצדקהישכיקושי,ללאכקלט

אידיאהשלבשליחותההגבורה.שלהפיזי

חג-מותרת-בהמודיםמסביבשהכל

מתקבלתוכןהתוקפנית,הפיזיתבורה

כוש-הזדהותאותההגדלקוראנודעתעל

די,לאבזהגםלפעמיםהגיבור.עםכה

-נערהואאםבמיוחד-הגיבורועל
מת-אזורקגבורתועלכבדמחירלשלם

הרשותדעתעלהגבורההעזתקבלת

המתופף :הקוראשבאישיותהמבקרת

דאמיצ'יסשל"הלב"מןהקטןהסרדיני

אפשרישיהיהמנתעלרגלואתמאבד

אתלהסירהמבוגרהצבאלאישבאמת

אינני"אני :לוולומרהנערבפניכובעו

גיבורגיבור".-ואתה ;המפקדאםכי

שמאלי, 'א(הלב"אמיץ"הנערהסיפור

גבן-שליחותעלבחייומשלםבגליל)אור

בך- :רבותסכנותכנגדיוצאהואבהרה

ושטפוןחורףלילסערתמתנפלים,ווים

מידנגבהזהמחיראיןואםבכחל.עז

להיגבותהואעשויהגבורהעלילתבתוך

בנצחוכושמחושהכלדוד :יותרמאוחר

לרב"דם :ימיובערובלונאמרגליתעל

תבכהלאעשיתגדולותומלחמותשפכת

 .) 8כ''ב(דהי"אלשמי"בית

סיפורי·שלנוספתרמהאיפואהכרנו

כמומפורסמיםסיפוריםגם(ובהגיבור

המג-עלו"הילדההברזל"מסילת"שומר

בשי·ילדגבורתמוצאיםאנובהדלור")

מוסכמת.אידיאהשלובהצדקתהרותח

וקרבןסבלבמחירנקניתגםזוגבורה

שכנומהאתהדמותמןהמרחיקים

מתנשאלבגודלאותו"היבריס",היוונים

שכור-הנצחון.הגיבורשלענווהוחוסר

האויבהואהפיתויאוכמוכםכמוני
התעצמן-תקופתהיאההתבגרותתקופת

ה"מת-הרגשתהתגברותהיצרים.שלתם

מערכותשלהתגברותמחייבתלי"חשק

שולטאנישאהיהכןהפנימיהפיקוח

הואהאיוםבי.הואולאלי"ב"מתחשק

צריךהמתבגרשלוהאנימבפכים,כןאם

הצדיק.כיוסףהפיתויעללגבורלעתים

משמעותעתהישהמתבגרהקוראבשביל

שלבמובןלגבורהואקטואליתחיונית

חזקהמשאלהשללכוחהכניעהעלויתור

לפנימאשריותרזה,בשלבעצמה.ורבת

בהםסיפוריםלהבנתהקוראבשלכן,

הזההעולםפיתוייבפניהגיבורעומד

הנותנתלו,החשובהבאידיאהבהחזיקו

מוצאאתהזהצדלמאבקו.משמעות

חקיתלאותיהםאוקידוש-השםבסיפורי

בארץ.הישובחלוצישלשרת

למההכנעותביוהואשםהקונפליקט

מיידיתלהקלהומביאיותרונעיםשנוח

השלטתוביולחו"ל)חזרהדת,(המרת

ומשאלו-היצריםעלואידיאהעיקרון

תיחם.

אותומכשירלמתבגרהאופיניאחרקו

סי-שלאחרסוגעמו,ולהזדהותלהבכה

האינדבידואליותעלנאבקהגיבורבופור

התכחשותשלואיוםחברתילחץמולשלו

לבית"הבכורהעקשני",("הנערנדריאו

המתבגראףאלה,גיבוריםכמו .)"י"בא

הזחותבגיבושביותרמעמיקבמובןעסוק

הקשריםמןעתההנפרדתשלוהעצמית
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ייחודה.אתומחפשתבהוריםהילדותיים

 :כךגםפירושוומיוחדיחידאנילהי,ות
עללשמורטשטוש,כדי.עדל~.,להתמזג

ייח.ודיות.

עםבהתמודדותאינגהעתההבעיה

אוהעםאויבהרע,האישהחזק,הענק

שעומדמהעםאלא-הנעימותפיתויי

בפנילאישיותלהיותהדרךעללמכשול

הסיפוראלהדרךנפרצתמעתה .•עצוpה
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