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ומחקרעירן

הגבורותאלהנסיםן lנ

העבריתהילדיםספרותשל.כראשיתהחנוכהנושאי

אופקאוריאל :מאת

המלחמותועלהתשועותועלהנפלאותועלהנסיםעלמדליקיםאנוהללו"הנרות

 " ...יםשקדוהוניהוכעל·ידיהזהבזמןההםבימיםלאבותינושעשית
חנוכה)נרותהדלקתסדר(מתון

בנסההיודיהילדשלבתודעתוקשורהחנוכהחגהיה ,-19ההמאהלסוףעדהגלות,שנותרוב

הנפלאותועלהנסיםעלמברכיםואביוהואהיוהנרותהדלקתבעת :תימהואיןבעיקר.פך-השמן

טעמועלעיניולנגדשהיההיחדיההיסטורי-אגדיובמקור ;הקדושיםהכוהניםעל-דייה'שעשה
ופך-השמןהמקדשטיהורעלבעיקרקראהואכ"א)שבתמסכתמוע,ד(סדרהחנוכהחגשל

בית·מלכות"וכשגברה :בלבדמשפטבחציהובלעההמרדשפרשייתבעודשם,שנמצאהקטן
היוונים,אתחשמונאיביתניצחכיצדמושגכמעטההילאישראללילדי " ...וביצהרםחשמונאי

לא-החשמונאים""ספר-המכביםמרדעלבהרחבההמספרהעיקריההיסטוריהמקורשהרי
בעיניהיוהחיצוניים'ו'הספריםאבדהספרשלהקדושהעבריהמקור ;ישראל~בבתינמצא

 ...מיניםספריבבחינתהקנאים
לספרות-הילדיםהחשמונאיתהגבורהמוטיבאתוהכניסזהבתחוםזוטאמהפכהשחוללהראשון
שיריאתגםבין-השארשחיברמיבן-זאב,לייביהודהההשכלה'סופרי'אכירהיההעברית
ביןפיוסם(הואהחיצונייםהספריםאצלהמצוינלהב,כמשכיל , 2הראשוניםהעברייםהילדים
סיפוראתלילדיםלספרלנכוןבן-זאבמצאויהודית)בן-סירהספרישלמעוליםתרגומיםהשאר

כמשכילשהחליט,ואף-על-פי .) 1811(וינההדת""יסודיבספרוזאתועשהההיסטורי,החנוכה

אחרונים""כתוביםבתוךפרענקל,זעקיליצחקע"ינעשההחשמונאיםספרשללעבריתהראשוןהתרגום . 1

 .) 1830(לייפציג

 .) 1802(וינההלימוד""מסילתשלוהמהוללתהמקראהבתוך . 2
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ודברימהתלמודדברהזכרתי"ולאשבעל-פה,התורהמצוותאתרקזהבספרולכלול'מתקדם',
 ;) 140-138(עמיהחנוכה""מימיבשםמיוחדפרקבוייחדלספרו),בהקדמהשכתב(כפיהסרפדים"

 :אחדותהיסטוריותטעויותברמצויותכיאםהאומה,לגיבוריהערצהמלאהזההפרק
חשמונאימביתהגדולהכהןיוחנןבןמתתיהוקםאשרעד ...היהודיםרעת(חיתה)"רבה

להלחםהגיבוריםבנירחמשת] : ל"צ[,שמרבתלבאתהעירולארצולאלהירמקנאתווהוא
עםלהלחםויתחזקובלבבםנגעאלוהאשראנשיםאליהםויאספווילכוארצם.בעד

וילחמוגבור-חילאישבאחים]השלישי :[צ"להאחיםבכורמכבייהודהובראשםהיוונים
 ...דים"ותערזמכהאחרימכהבהםויכווהעצוםהרבהיווניםחילעםמעטבמתי

ביקשהואבהקדמה,שציידכפי :הזההפרקבכתיבתלבן-זאב,לו,היהומפורשברורטעם

כך ;למלחמה"ובואצאתלבלתימררך,עם"היהודיםכיהגוייםביןהנפוצההדעהאתלהפריד
חרבתאתמזכירהואמגוריוארץכלפיהיהודיחרבותעלבפרק :הזהבזמןוכךההם,בימים
אנשישאר[עם]בצבאויצאייחלץאיש-חילהוא"אשרכלמלחמהבימיכיומטעיםהגיוס

 .) 176(עמ'להילחם"בכפונפשולשוםהמלחמה

הנפלא"הרוח"בכוח

כיההכרה,הילדיםבתודעתובתחזקההלכהישראל,בקהילותההשכלהתנועת.שהתפשטהככל

האוטרביוגראפיבסיפורורוזנפלדאהרןכותבלמשל,כך,הגבורה.בנושאמעוגןהחנוכהחג
 ,) 1880(ואשרהשעשועים"גן 11שלוהמשובחתבמקראהשנדפסהילדות)",מימי(זכררנות"חנוכה

החשמונאיםעלהמדבריםהפרקיםאתהירסיפרן"ספרמתוךאבירעםקראהנרותהדלקתאחריכי
ויגברווהרביםהעצומיםאנטיוכוסצבאותעםלהלחםיצאומעטבמתי ...איך ;ימינםגבורתועל

בעבותותוימשכרהולביאתלקחוהאלה"הפרקים :והטעיםהוסיףוהואריהרמרם",עליהם
 .) 153(עמ'האהבה"

משה","בניהחשאיתהאגודהמצדבאבספרות-הילדיםזומגמהשללחיזוקהממששלעידוד

מושגאת"להרחיבבמטרההנעורים",בניביןלהפיצםקטנים"ספריםלהדפיסשהחליטה
האגודהבחסרתשיצאוהראשונות,החוברותמביןשלרשונרחב".נעלהלמושגולעשרתוהלאומיות

הרוסית),בשפה(נדפסהבראנומאתהראשונה,החוברת : 11"הבוכההשםאתנשארמשה","בני

החוברתהלאומי.לחג-הגבורהחג-האוריםשללהפיכתוהרבהוסייעהנרחבתלתפוצהזכתה
והסופרהמורההואהלא-משה""בנישלהארץ-ישראליהמזכירעל-ידישנכתבהחשביה,
ביותררחבהלתפוצההיאאףזכתהעמי), 30 , 1893ארוסה("חברנה",גרזובסקי-גרריהודה

סיפורמובאומנוקדת,גדולהבאותשנדפסההחוברת,פרקיבשמונת ·"מהדורותבכמהונדפסה

זרך-הפצהעל . 1903קדאקאהחנוכה","ספדובמאסף , 1921שם , 1894וארשה :נוספותמהזורות . 3

ביןנאמדבו ,) 3גל' , 1894 (ל"המליץ"גרוזבסקישלממכתבולמדיםאנוהחוברתשלבלתי·כשדה

עלויסובבבררילנאגםראח"כבמינסקעבדגדזובסקייהודהבשםלעצמוהקוראאחז"איש :השאר

הנכבדיםהקוראיםלקהללהודיעבזהאבואולכן ...כתבתיאשד'חנוכה'ספריאתלמכורנדיביםפתחי

 .ובו'הוא"איננואנכיכימאד
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ונפלאהעזה"מההצעירהקוראלפנילהמחישבמטרהונמלץ,חגיגימקראיבסגנוןהמכביםמרד

האקטואליותאתלהמחישוכדי ;ותנצחם"וגבורהעוזבכלגםלהלחםתוכליכולכיהאדם,רוח
ישראליעמודהזההנפלאהרוח"בכוח :זהרב-משמערתבמשפטדבריואתגררמסייםהחגשל

בשםלילדיםהשלישיהספרוןיצאהמכןלאחרשנתיים ...צרותיו"לכלוישחקהאלההימיםעד
בן·עמימרדכיעל·ידירוסיתבמקוררשנכתבתרנ"ה),אודסהקטן","עולם(הרצאת"חנונה"
ללב.ונוגעתבזגהעממיתאזירהבעל'מלאנכזליזכרון·ילדזתזהר ; 1ביאליקח"נבידיותורגם
שלרםאברהם·הילדים.בספרותתרזיזיותרנרחבמקרםלעצמםוכבשוהחנוכהנושאיהלכומאז

סיפוריםשלושהתרנ"ג-תרנ"ז)(וארשהרדד"לביתב"זנרונותלהקצותלנכוןמצאפרידברג
מספרבו-"הקזףצה" :נפרדות)כחוברותתחילה(יצאובחנוכההקשוריםמרתקים,היסטוריים

"טבעת ;הביתחנוכתוחגליזיאשמפלתיהודה,לצבאהסתפחותועלאמיץ-הלבעמיהדו
פילאתשראהמתתיהו,בןאלעזרגבורתעלהשארבידמתןבןשכנאמספרבו-הקידושין"

זידקרהוהפילעדויבראשמאלרעלימיןעל'ויגזזוהאויבגדודיבין"ויבקיעזכריהבביתהמלך
יאירבזשמעזןמספרוהקוץ""הכבלהדראמאטיובסיפור ;ברוכבו"גםלפגועירכללמעןבחרבו

בעמנו".גדוללחגההיאבשנההיוהחשמונאים,גבורתימיהחנוכה,"ימיכיומטעיםגמלאקרבעל
-האומה"מגיבורישלוהמפורסמתבסיורהשהקדישברמן,שלמהגםהלןפרידברגבעקבות
ליהודההשלישיהספרוןאתתרנ"ח-תרס"ח)(וארשהביוגרפיות"על·דייערוכהישראלתולדות
ררח·גבררהלהפיחמאמציוואתיהודהשלארמץ·לבראתברמןתיאררבהבהתפעלותהמכבי.
המכבייהודהלחםאשרהרבותהמלחמות"כלכיהטעיםזאתרעםבנשק,והדליםהמעטיםבאנשיו

טובהיהכןקרב,בימינוראיהודההיהכאשרכי ;מלחמרת·מגןאםכימלחמזת·תגרההיולא
ומרבן.ברורזרלהדגשהוהטעם ...השלום"בעתותורחום

ילדיםגבורת

סיפרר·הילדיםאתעליכםשלרםפתחכך "!חנוכה-ןהחגיםמכלהטובהחגאיזהויודע"מי

לכתובשניםבאותןביותרשהירכהוהסופר . 1900בשנתשנכתבחנונה","דמישלוהידוע

 ·"העברי""אנדרסןלתוארבצדקבשעתושזכהמיקל·הכתיבה,שטיינברגיהודההיהזהחגעל
מהםכתריסרהקדישרבעתרני·הילדים,בקבציםבחוברות,ופיוסםשחיברהסיפוריםאמותביד

- 6"הגלגלרז"זהראם :ואומץ-הלבהנאמנותהגבורה,מרטיבמוטעםברובםנאשרהחנונה,לחג

(ראשי· 7"נגהש"אר ;החשמונאיםלמערתומגיעיםהנמלטהסביבוןאחריהרודפיםהילדיםעל
אשרכנחש),כינרהר(שהיווניםמאנטירכיהנגההגיבורעל-שם)היהגדולנסשלהתיבות

ונרעד"ילדים"ספררתילדים",בספרותפתח"ביאליקבמאמריבהרחבהכתבתילבן-עמי"חנוכה"על . 4

 . 9-3עמ' ,)ו(ב

 • 12-10גל'תד"ס,"המגיד"פדגוגית","השקפהבמדורוקפלןפסחהמבקרכינהוכן . 5

"הסביבון"בשםגםנדפסההאגדה"חרשיה".הוצאתתדנ"ח,וארשה ,'גחוברתילדים","שיחרת . 6

 .)?(תדצ"התל-אביב ,'בחרוצים"לילדיםספריהקטנים,ב"דימונים

תדס"ז.וארשה , 175-173מס'"פרחים"כ.יבליותיקהך.
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ליהודהומגיאוחץ·זהבהמתקיןזבולון,הנערעל- 8תשועה""חץאו jיהודהלצבאהצטרף
"ביום :אומרהקטןוהבןהחג,משמעותאתלילדיוהמספרהאבעל-פחנוכה""נסאו jהמכבי
מהלעצמנולתארהיוםלנוקשה ...ארץ·ישראל"אתלקנותעבריבנקעשינוחנוכהשלהשני
הפכושטיינברגסיפוריאבל jאזשלהצעיריםהקוראיםעלאלהסיפוריםשלהשפעתםחיתהרבה

שלוחנוכהסיפורישלמחודששקובץהיא,ועובדהשלנו,בספרות·הילדיםיימא 1בר"לנכסלהיות
תשט"ו).שדבוק .י(·ישראלבמדינתמצויירתבמהדורהנדפס

סיפורחיברגורדוןלייבשמואלועורכוידדיו :נוספיםסופריםגםהלכושטיינברגובעקבות

גיבוריםילדיםיחדיתעלתרס"ז),וארשה"פרחים",(ביבליותיקההללויה""גדודבשםמצויין
אלתרפיוסםביבליותיקהובאותה ;היוונים"מחנהבקרבשמותועושיםכברקים"המתעופפים

ליפמןולדיןכסף"),לאהובחדלתי"מדוע : ·.;,(חנוכה""דמיבשםאוטוביוגראפיסיפורגונצרמשה
ילדיעלליתום","חנוכההעצובסיפורואתשםפיוסםבברית-המועצות)שנה 30לפני(מת

משלו.לנס-חנוכהזוכההיתוםשמשהעדהמושלגים,העירברחובותבחגהמשוטטיםה'חדר'

הבמהעלמכבים

קדמוהעברים.המחזאיםעלהדראמאטיהחנוכהסיפורהיהאהובהמספרים,עלמאשרפחותלא

דראמותחיברוששניהםלונגפלו,ה"והאמריקניוהמשוררהנדלפריזריךגיאורגכידוע,להם,
והוצגהלעבריתאחדותפעמיםועובדהתורגמהלונגפלושליצירתוהמכבי"•"יהודהבשםשיריות
אברהםמאתבעברית""דרמותהביבליוגרפיתבחוברתהארץ.ברחביבתי·הספרתלמדייעל·ידי

בספריםשנדפסוולחנוכה,לחשמונאיםהמוקדשיםמחזות 30מוניםאנו ) 1934(תל·אביביערי
על·דים.ש'אומצו'אולילדיםמכווניםככולםרובםובכתבי·העת,

מרדעללילדיםמקוריתדראמהשחיברהראשון,העבריהסופרכיהיא,בלתי·ידועהעובדה

תלמדייעל·ידי"החשמונאים"מחזהוהוצג 1890בשנתכברבן·יהודה.אליעזרהיההמכבים
ראשוןתלמידיעל·ידי-שנתייםוכעבורבירושלים,ו"כל·ישראל·חברים""למל"בתי·הספר

הילדים,עתוניבכורבעריכתבן·יהודהשל(שותפויודלביץדודהמורהשלבבימויולציון,
אתלרגלשיצאהמכבי,יהודהשלבשבינפילתוסביבנסבההעלילהשלעיקרהקטון")."עולם
היודה,במקוםבשביללכתעצמושהציעיוסף,הצעיראחיושלומסירות-נפשוהיוונים,מחנה
כיקוראיםאנו 10המחזהעלההםהימיםבעתונותשנדפסהבביקורתלהורג.יוצאכישידעאף

שפתםוכיהנאספים",בלבעמוקחדרוודבריהםדיברואשראתהיטבוהרגישוהבינו"הילדים
באמת".ונעימהחיהבשפההשומעיםבאזני"צלצלה

העבר~תכילהוכיח-המחזהבכתיבתבן·יהודהשלהעיקריתמטרתוגםחיתהזוכיספק,אין
היהזהשהריהחנוכה,בנושאדווקאשבחרתימהואין ;ונעימה""חיהלהישמעעשויההמדוברת

תרס"ג.וארשה , 46מס'"לנערים"ביבלירתיקה . 8

תרס"ז.וארשה , 179-176מס'"פרחיםביבלירתיקה . 9

המבקרתרנ"ב.בשבט ' Tט"ר,ב"הארר"נדפסלרבמאן,מרדכימאתלצירן"בראשוןבעברית"חזירן • 10
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המתחדשתהגבורהלחגחג·הא~ריםאתלהפוך :בן-יהודהשלללבוביותרהקרוביםהנושאיםאחד

והיקרים".הקדושים"החשמונאיםשלהנשכחכבודםאתולהשיב
שיטתאתלגולההארץמן(שהעביראפשטייןיצחקהגליליעמיתוהלךבן·יהודהשלבעקבותיו

עםאותוהציג"החשמונאים",וייסיצחקשלמחזהואתעיבדהוא :בעברית')'עבריתהלימוד
 .)'מע 111 , 1894תרנ"ד/(ירושליםבספראחר·כךוהוציאובצפתלבנותבית·הספרתלמדיות

(וילנהקולטונובי"לגםחיברו-"החשמונאים"-זהבשםולנעריםלילדיםנוספיםמחזות
ואילו ; ) 1929(ניו·יורקמלדטקל.".תלתלים"),ספריית , 1921(וארשהקצנלסוןיצחק ,) 1911

"החשמונאיםבשםשמחת·חייםרו~ימחזהחיברסילמן'יהודה'קדישוהסגנוןהעטקלהמשורר
 , 1917ירושלים , 1911(וארשהפעמיםשלושנדפסהילדים,על·דיימאדושהתחבבהקטנים",

ובגולה.בארץבבתי·ספרפעמיםעשרותוהוצג ) 1921שם
בעודבניה.ושבעתחנההואהחנוכהבשבועהילדיםעל·דייהרבהשהוצגאחר,הרואינושא

אם·הבניםעלהטראגיבמחזההוטעמההחירות,ואהבתהגבורהעלהדגשהושםהמרדשבמחזות
הפדגוגמאת"חנה" :יוזכרוזהלנושאהמוקדשיםהמחזותביןמשה.ובתורתבאלוהיםהדבקות
עדרךמאתבנהי"ושבעת"חנה ; 11"פרחים")ביבלידתיקה , Tתרס"(וארשהמדנדסדביץמאנוס

לייבשמואלמאתהבנים"ד"אם ,) 1923(ניד·ידרקפרישברגזאבישראל"אביב"·ז~בדעדן·הילדים
 • 12 ) 1931(שםכלאבק

ילדיםעלנל·כךהאהוביםהחגמסימנישאחדכידון :והעליזהחגיגיאל-הטראגי·ההרדאידמן
מחזותלבני·הנעדרים.בדראמאטורגיהכל·כךשכיחזהשנושאתימהאיןחנוכה,דמי'גביית'הוא

 ,) 1909(לדגנסקפראדקיןבן·ציוןהשארביןכתבו-חנוכה""דמי-זהבשםומשעשעיםקצרים

ברקדביץי"ד ; ) 1929לודז"הכוכב",(בשבועוןויינברגואברהם ) 1917(ניד·ידרקאדלהייטשמואל

"מעדתעליכםשלדםשלהדיועסיפורואת-בנפרדאחדכל-והמחיזותירגמופדלדנסקידמ"י
פרסקידניאלואילו ; ) 1928 (שנהאותהבעצםבתל-אביבנדפסוהתרגומיםדשניחנוכה",של

"שחרית"בשבועוןשנדפסהחנוכה","סעודתבשם'מהזיה') :בלשונו(אדקלילהקומדיהחיבר
נטויה.הידועודתרע"ז).(ניד·יורק

שלאאי·אפשראבלהעברית.ספרדת·הילדיםשלבראשיתהבעיקרהאיפדא,התמקדה,הרשימה
 , 1913בשנתעודנתפרסםחנוניה""חנדכיהששירוהגבורותאיש-קיפניסלדיןאתלהזכיר

השנה.עדנותולכללחגיםובסיפוריםבשיריםלילדיםספרותנואתלהעשירממשיךהואומאז

ששמעתי"וכפיגדול"."חסרוןשזהוהאשכנזית,כהכרהדיברוהצעיריםשהשחקניםעלכרשימתוהתריע

להכרתהיתרוןכיוראיתינוכחתיהספרדיםכהכרתשנתייםלפניכירושליםלילדיםהחזירןאתוראיתי

החשמונאי""יוסףכשםמתוקנת)כגיוסה(כנראהכהמשכיםנדפסהמחזההאשכנזים".עלהספרדים

תר"ע.כ"הצכי"

 .) 1920(וארשהלאידישהמחזהאתאחר·כןתירגםעצמומנוסוכיץ . 11

תרצ"א.ירושלים,-ניו·יורקירושלים","ילדי :כלאבקשלשנינוכה nמחזה· • 12
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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

 1והביוגרפיההאוטוביוגרפיה.אל Jה.י;נבוגר

חייםקורותשלהגדולותהסאגו~אל

להזדהותאפשראלהביצירות . Pשלמי

אישיותשלועיצובהגדילתהמהלךעם

האדם.הואהגיבורעצמה.בפניהעומדת

הגבורותועל.הכיסיםעל

אתמשמשים .למיניהםהקריאהספרי

שאיןמסויימתבערבוביההצעירהקורא

פופאיסיפוריומאוחר.מוקדםתמידנ.ח

אתפסיכולוגיתמבחינהההולמיםוטרזן

לערה 7-5גילאישלהספרותיהתיאבון

ירתהמבוגריםקוראיםי llעגםנקראים

הנהניםס 11ביילדיגםמוצאיםאנווכך

לקור-בפירושהמיועדיםמסיפוריםמאד

''בנישלהקבוצותיותר.מבוגריםאים

ה- llן llהיסודיביהווסילדי ll 111הרךהגיל

אלהבתקופותכילנואומרות llמתבגרים

ידועות;תכונותאופיניתלהבלטהמגיעות

העולםמןובטלותעוברותאינןאלהאבל

בדיוקנולדותאינןוגם 11''זמנןלאחר

 12- 6(שניםהחביוןגיל . 11בעונתן 11
מופיעותשעליהבמת-חזיוןהואלערך)

תופעותוגםחרכההילדותתופעותגם.

המבן-אצלגםההתבגרות.מטרימות-של

האי-שלשוניםברבדיםמוצאיםגר.אנו

אופינייםשהיוהגילוייםרובאתשיות

והדברקודמיםהתפתחותלשלביבזמנם

קריאהלסוגיהמגווןבתיאבוןהיטבניכר

ברבדים-אחרבמובןאושונים,ואמנות

אמנותביצירתמוצאשאתההמגוונים

אחת.

לנומאפשרהחנוכהחגשלסיפורו

נושאשלהרמותכלשלבקיומןלהיווכח

/'ביווניםהשריםהגןילדיבשביל :תגבור

הואהחנוכהסיפור 11הנצחוןולנונלחמנו

 .בשבילהחזק.אתהמנצחהחלשסיפור
סיפורההואהחנוכהסיפורביהו'סילדי

האויבמובסבהשחרורמלחמתשל

אשראלעזרעלבהמסופרוכך iהעדיף

האי·הפילאתהמיתכאשרבקרבנפל

הציללמעןמנגדנפשואתןישלך 11מתני

 • 11בארץעולםשםלוולעשרתעמואת

החנוכהסיפורהצעירהמתבגרבשביל

פי-בפניגבורהעמידתשלסיפורההוא

אמונהשלוהיטמעותההתיוונותתויי

ולאומיות.

* * 
* 

בהןמוצאשאתהגדולותיצירותאותן

-רבדיםשלעושרורובומלואועולם
הצעיר.הקוראמןמרוחקותעדייורובן

בהשאףהספריתלונמצאתזאתלעומת

שלעושרורובומלואועולםמוצאאתה

מסעקוכעיןלשרטטניסינורבדים.

מס-הספרית~שלמדפיהביןהתפתחותי

-וחולפתקצרהששעתםוגיבוריםפרים
שעהלושאיוספרלךאיוכןפיעלואף
בהםעוסקיהיהשהקוראלספרים-

רבות.שעותובגיבוריהם
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ביצירתןילדות-עליכםשלרם

ברגסרןגרשון :מאת

א.

שלרם-עליכםשללמרתושכה 60במלאות

מוטילספררשלחדשעבריתרגוםהופיע

מותרסיפוקשלברגש 1החזןפייסיבן

מספרליהנותירכלוישראלילדיכי Iלצייו

בליומעניין.מהנהמרשן,לקריאה,נעים

 1יבקרו Iיעיינוערדאנשי-הביקורתספק

לזהראשוןתרגום-לתרגוםמקררישרו

קלסיתביצירההעירןויחודש-אחרון

גורמיםמנצלאנישלרם-עליכם.שלזר

והופעתלמותר, 60-אלהמזמנים

שלתשומת-הלבאתלהפנות-הספר

הקלסיקןהסופרלשלום-עליכםמחנכינו

להחזירנצליחאוליולקטנים,לגדולים

ספרן-למקוררתהצעיריםקוראינואת

משלנר.תיים

הראשן-מןהואלדידי,עליכם,ושלרם

שביניהם.המקורייםומןנים

כילכם,שידועכפילי,גםידועכן,

תוך-סיפוריורכיאידיש.בלשוןכתבהוא

ביןאותונכלולאעפי"כלעברית,גמר

ברוחמקרריכמוהראיוכיהמקוריים,

רבסג-היהודיבתרכןהיהודית,הכתיבה

גםבחלקן,לפחותשנשמר,המיוחדנרנו

 .כליאלמכליכשנשפן

ב.

שלרם-עליכםהתכווןלאדרכובראשית

אתכתבכאשרהילדים.למעןלכתוב

כישיערלא ,-1886ב"האולר"סיפורו

ספורשלהע-יקרייםקוראיויהירילדים
חמק- , iב''מזרחמקרםלתפוסשעתידזה,

ובאידיש.בעבריתראות

ספ-חיתהלאהקודמתהמאהבסוף

באידיש'הסופריםבאידיש.רות-ילדים

ביצי-כגיבוריםהילדיםאתשהעמידו

לי iמכשלרם-עליכם,דינזרן,-ררתיהם

למכ:ן-לקרבניסר-רבים)(לאואחרים
שיראוכדיהיל,דשלעולמואתגרים
אותר,יעריכושיבינו,אחר,באוראותר

כפיהילדאלהתיחסרלאאזעדשכן

זלזולשליחסאולי-לכןראוישהיה

 • 2אדישרת,ואולי

נומר 1936וואושאפריינו""קינדערבוזי, . 2תרגםהחזן.פייסיבןמוטלשלום-עליכם, . 1

'מע 3. . 1976ירושלים,כתר,הוצאתאופק,אוריאל 5-6 
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ןלקרואידעולאישראלילדיכלום

מורגליםאולםעברית,לקרואידעוכן,

ותפילות,תורהזוכלשרןלקרואהיו

לשםקריאהאבללימו,דלשםקריאה

כןומשרםמהם.רחוקהחיתההנאה

ו'כיהו·גדלוישראלילדיכירבים,חשבו

בטרםהתבגרוכלומר aזקנים''בלידים

הר-הואזאתלזמרתהאב-טיפוס ;עת

ילדי-כללאאבל,מר"ס,מנדלישלשלה

כמוהר.היוישראל

מעשירת,אהבוהילדים,ככלהילדים,

 1חידרתמשחקים,שירים,סיפורי-נפלאות,

ודמיונם,יצירתםפריהיהזהכלאן

השלימו,בביתוהמבוגריםבחדרהרבי

בסיפוריםהזההחסראתבמידת-מה,

"ספר"יוסיפון",ב"עיו·יעקב",שמצאר

הן-ששפתביה"ס,משקם , oרעודהישר"

מלחמת-הער-לפרוץסמרןאידיש,ואתו

בספרות-ילדיםהצורןגבר Iהראשונהלס

והכיןהקדיםשלרם-עליכםאןזר.בשפה

לספורי-אח"כשנעשובאידישסיפורים

זאת.בשפהלקוראיםיסוד

והיוולשונות,יבשותפרצוסיפוריו

אף-בברית-המועצות,אףקריאהחומר

מןתיאוריוהוויאתשאבשהואעל-פי

עלי-המסורתחותם VJהיהודייםהחיים

בבתי-המחנכיםגםלסיפוריונזקקוהם,

כלשללושלהלכההסובייטיים,הספר

היהודי.העםשלולדתלהסטוריהזיקה

החייםמןלהתעלםיכלולאהםאף

מהדורותוהדפיסוהיהודיםהעממיים

"מאיסעסהיתררביןיצירותיושלרבות

אלייכעםשאלעסקינדערפאר(מעשיות)

 . 1926מאסקוועווערק.געקליבענע

ג.

שלום-כתבלילדיםסיפוריםעשרות

ב-שנכתבהאולר,אתלהוציאעליכם.

הראשן-השניםבעשררובםנכתבו , 1886

 .הדגל,השעון, :הנוכחיתהמאהשלכרת
לאלשבועות,ירק ; ) 1900 (מעות-חנוכה

ערבגלותהסביבון,כפרות,כמשה,קם

סיפורי- ;) 1903 (-צער-בעלי-חייםפסח,

אסתר, ; ) 1904 (-הפסחחגלכבודחג

אתעודואזכיר ) 1910 (-פוריםלכבוד

יצירתוכמובןלעיל)(ראהבוזיהסיפור

שסך-החזןו',פייסיבן"מוטילהמופת

כש-פורסמהב"פריינךוו Iהראשונהרתו

 .*-1916בנסתיימהוכתיבתו 1907 / 8נים
לילדיםסיפוריושרובמקרהזהאיו

שלפוריותושצוינו.השניםבעשרנכתבו

שונותבתקופותשונהחיתהשלום-עליכם

מירוןדןבפרוטרוטכןעלעומד Iחייושל

 :להדגישהדיןומן . eשלום-עליכםבספרו
מסיפוריוברביםגםמופיעיםילדים

חיבתוחיתהרבהמהללמדןלמבוגרים

מידהובאיזוהילדאלשלום-עליכםשל

שם. . 3

ליטער~-קינדעראידישערררעגןניגע,רש.רא.ה . 4

 . 188עמ' , 1935פיל~עדלפיע~למ~נ~ןשולטור,

הילדיםבספרותדורותשלושהב,רגסון,ג.ראה . 5

 . 49-45 1עמ ,'בשערהע·ברית,

כיאףזה,סיפור .-1916בנכתבוקדשתקדלת •

שלום-עליכםכתבישלט'בכרןכ·ל,ולהוא

לטע-מתאים,אינו-ישראל"לילדי"מעשירת

זה.בלקטכלוללהיותמי,

הפרקמסה,פרקישלום-עליכם,מירון,ראה . 6

שלהספר,ותיתבפעולתוקאדנצרת"שלוש

 . 11עמ' , 1970"מסדה"של·ום-,עליכם",
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למעלה.צוייושכברכפיזההעסיקו

עדייונשבהלאשלום-עליכםשלבדורו

ראההאמןאןהפידוצנטריזם,שלהרוח

עצמהבפניעומדתהילדותאתאזכבר

שלסניגורםהיההואלכבדה,ודרש

מהמבוגריםותבעהיהודיםהילדים

להבינםהמפואריםהספרותייםבאמצעיו

ולכבדם.

הסופריםמעטים :להדגישעלינווזאת

ואחריושלום-עליכםלפנילילדיםשכתבו

קלאסי-להיותוהפכועבריתאואידיש

רביםסופריםלילדים.בספרותנוקאים

עדשכתבוורביםהמאהבראשיתשכתבו

קוראואיונשכחוכברהארבעיםשנות

הואשלום-עליכםכאמור,א,דאותם.

שפר.שגורלםבבודדים

פופולארישלום-עליכםאתעשהמה

המיוחדמהוןהצעיריםקוראיובקרב

גםקלאסיקאיאותושהפןביצירותיו

ןשלנוהילדיםבספרות

ד.

הך-ואתהנושאאתלילדהביאהוא ) 1

המיוחדמהוןהצעיריםקוראיובקרב

גםקלאסיקאיאותושהפןביצירותיו

ןשלנוהילדיםבספרות

הך-ואתהנושאאתלילדהביאהוא

מח-חלקשהם-אליוהקרוביםמות

וימי-החגיםבנושאיבולטהדברוויותיו.

היתר-בחייאבן-יסודהיואלהתענית.

במעגלסובבוכאילוהחייםבעיירה,זים

המ-לקראתו,ההכנות :והתעניתהחג

לחגוהציפיתשלווההוריהנוהגסררת,

אחריו.שיבוא

מש-בדרןהחגאתחגגוילדי-ישראל

משלומתחהיהמהםאחדבכללהם,

הרפת-מחושמלת.חיתההאווירה-

היתהחגובכלבהם,קשורותהיוקאות

ממשנהו.שונהעשייה

בהכנותפעיליםשותפיםהיו,הילדים

התחושהאתלהגבירהרבהונעשהלחג,

תמידהבינולאהםהחג.שמחתשל

לפיכןהסמלים,שלהמשמעויותאת

לת-קרובשהיהלחגמוחשיביטויניתן

- vלנירסמסכות, , iדמי-חנוכו :פיסתם

אפיקומן'בתגנילקשוטן'סוכותבועות,

כאלה.ועודאגוזיםמשחק

הרבוכהאלהמוטיביםכיפלאמה

היהשלום-עליכםןהילדיםאתלהעסיק

לוח-עלנאעברואדרבא,לפה.להם

מןאחדכלעלסיפורותמצאוהשנה

הללו.הימים

עלתהבחגטיפולכדיתוך :הדלות ) 2

החברתית-מעמדית,הגעייהבסיפוריו

חג-שלבעולמםניכריםהיושרישומיה

רווחתחיתהכאח.דהקטניםושלדולים

אולעשירים,שישלמהלהגיעהשאיפה

לאת- :להםשישלמהלהתקרבלפחות,

יום-לכבודלבגדיםנאה,לסוכהרוג,

בצאתםצנועהצידהעמויביאמי ;טוב

חג-לבןישווהומיבעומר'ל"גלטיול
החבורה"אליתרהבגאותנותש"נגשניר

סוכרהרי :ראהגם"ראההביאוהוא

מתו·תפוחיםוגם ...צימוקים ...ותה

קים".

- !זהשללאביותאמרו"מה :או
עצמםלביןבינםהתלמידיםעליליגללגו

בר·היושבקבצןכמותו,ואביוןעני-

 "!לעצמואתרוגיקנההקבציאליםחוב
אינןקדחתאכילתשל:'פירושהאו

אדם ...מכותשאוכליםפירושה !יודע

אובלהואברחועללאבולמהלושאיו
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לה-היאהגדולההזניהוכך •••מכות"

פחן-המבוגרבעינישהםותפוחדגלשיג

תי-ערך.

ןאנוולימינוזהלכלמה

שאיומהלהשיגהילדשואףבימינוגם

וכלסיפוקו,עלשבאילדלךואיןלו.

הז-מסתברתמכאןמתמלאים,מאווייו

קוראשהואהגיבור,עםמלאהדהות

לה-מעברלהגיעומקווההשואףעליו,

אוהישיגלדעת,רוצההילדידו.שיג

ישיגואםנפשו,שחשקהאתישיגלא

שכבהבימינוגםיש :ועודזאתןאיך-

חלקם,מנתהואשהמחסורילדיםשל

שאינההמגבלהבביתמורגשתשאכן

השכנים.שהגיעולמהלהגיעמאפשרת

החברתית-כלכליתהנצחיתהבעייהזוהי

והיאדורות,שלושהלפנישחיתהכפי

כיום.גםקיימת

המעמ-לבעייתמתיחסשלום-עליכם

הואאךהשונים.החייםבתחומידרת

באן-רבהבמוחשיותהבעייהאתמבליט

 :ההבדלאתוחשרואהשהילדתחוםתו
בחגים.הקשורובכלבטיול,ב"חדר",

מוחשייםבולטים,ההבדליםזהבהקשר

גדל.והצעריותר,

הך-אהדהיחסיוצער.בעלי·חיים ) 3

הידר-מןהםובעלי-חייםילדשלדיים

הקדומההילדותגיללמןוהנפוצים.עים

להב-יודעבעלי-חיים,עםהילדמשחק

רגשהחי.אתולהאנישהצעצועאתפיש

היהו-במסורתטופחצער-בעל-חייםשל

ביחסספגהמוחשיביטויואתזית.

גםאך-רחמניםבנירחמנים-לאדם

עמדהיום-יומיתבמציאותלחי.ביחס

בן-סתירהבפנישלום-עליכםשלהילד

שראהמהלביןלימדוהומהביןלטת

מוצאתאינההילדשלנפשובסביבתו.

הואבמוחו,המנקרותשאלותעלתשובה

ביטויודואב.מזדההמתקומם,מתרגש,

 :סיפוריםבכמהמוצאיםאנולכך
השוחט,שלבנוחברו,אצלהיותובעת

ואומרתרנגולשלשחיטההואמתאר

בו"איוכי ...גויאביך :חברולפיני

לשחי-ההכנותובתארוחיים".בעלצער

שבפעולההאירוניהאתמדגישהואטח

התרנגולעםחסדעשההשוחט :ומוסיף

בצוארהחלףעם"חיק"ואח"כ ...וברך

 ...מעליווהשליכו
חשבהכילחתולהרביצההטבחית

נת-אח"כמליחה,דףמעלכבדשחטף

הטבחית,והיא,עופותששהששחטוברר

בקשהלאאך ...שבעהשחטוכיחשבה

כנראה,נשכחהדברהחתול.מןסליחה

אומריםלכןהרי-שכחהחתולוגם

והטיחשכחלאהילדאךחתול"."ראש

הרבצתעווללא"עלהטבחית.בפני

והיאלך"יסלחלאאלהיםבחתול

בעו·טפשיםכהגדלו"מניין :הטבחית

בכלב,פגעוכאשרגםוכך 7 ) 196 ( "!לם

צעקותאתבשמעםהגיבוהעירכלביכל

והילדצפריםשתיהרגווכאשר iהכאב

 :ואומרלחיועלאביולוסוטרמתערב,
מבינהאינהאמרגםשבעולם","שוטה

ילדהשלבמותהכשנזכרבוכההואמדוע

בסינרהדמעותיומנגבתהיאשכנה.

אתסובלהוא •••טפשון""ילדבאמרה

-הוכתר ...והחייםבעלישלסבלם
כטיפש.

11ב סיפורמוצאיםאנו ) 95 ( 11מתושלח-

העמודמספרהואבסוגרייםסתםמספר . 7

תש"ן."ך.ביר"נערים"יעם"זקניםבספר
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 :כצלותוימיושבערובלסוסחיבהמלא
וכאבאהבהמתוןארוןחייםסיפורזהו

בהעלמובכוהסוסשלבעליו :ולבסוף

אתעוזבילדכאשרחלילהמאשריותר

הבית.

המכן-סטירה ) 113 ( 11בפרות-11בוכן

"כפרות".שללמנהגוכת

אנולק) )tר-פ ttפ(דאסהזוגובסיפור

תרנגולי-הודו,שלמלבבתיאורמוצאים

אותםומפטמיםאשה,על-ידישנקנו

החג ...למעןבפסח,שיאכלוםכדיבנח,

ואלחים.

מבקשעליכםשלוםלא:-ןאליגוריה

"מהולאלאליגוריהרמזשוםלראותלא

זהובגרוש".לאאףסמליותשנקראה

תמי·יצוריםשניעלפשוט"סיפורסתם

סבלו,חלמו,אהבו,שחיו,מסבניםמים

למהלדעתבלאפסחערבונרצחוקוו

 .**).בג.-משלי(תרגוםועל·מה".

"יש :קוראיםאנו ) 153 (חיהנפשוב-

צערמשוםולהחיותהציפורעללרחם

פההסכמנוהזהלדבר ...בעל·חיים

עלהסיפורמובאהראשוןבפרקאחד".

סיפור :אחריולבארקעלשםהציפור

הרבבתנפש-חיה-הילדה-האומללה,על

חיהנפשאתאהבלא"איש :זרחרב

רחמוה".רחםורק

הגוועתחיהנפשפניאלהביטי"ומדי

צהובת·המקורהקטנהבציפורנזכרתי

ולביהימיםבכברהארץעלמצאנואשר

 ) 158 (בגרוני"•עלוודמעותבקרבי,נתעלף
ספוריםבמשפטיםזהפרקאסיים

(בלב"ראבטשיק"לסיפורמוקדשים

על"מתושלח"בסיפורכמו • sיהודי)

שלום-עליכםמביאזהבסיפורכןהסוס,

לבן-בדומההכלב.שלחייותולדות

נפש-חיהאלאיצורסתםהואאיןאדם

רא-לדעתה.לנווחשובבעלת-הסטוריה

בוובולטתאהבהספוגהסיפורבטשיק,

חש-ישעמו.המספרשלוהזדהותהבנה

ועלהכלב,חייעלאדםחיישללכה

בנזקקותחידושאיןנכוןהתנהגותו.

בספ-אןבספרות-ילדים,הכלבלנושא

הראויומןחידוש.ודאיזההיהרותכו

עלסיפוריםשללסדרהזהסיפורלצרף

אותםהקדים"ראבטשיק"באשר , 9כלבים

אתמדגישהסיפורלפחות.דורותבשני

רק(האםהכלבים.עולםשלאכזריותו

מקן-אתמוצאהמסכןאין .)?כלביםשל

-חבריוביןולאביערלאבכפר,לאמר
מושיע.איוהקצבים.כלבי

ביוהאנלוגיהאתיותרלהדגישכדי

שלום-משתמשבעלי-חייםלביןאנשים

בו-ומתבלבדו-שיחזהבסיפורועליכם

אנשיםביןהמקובליםלשונייםטריים

לכלב)(הכוונהיהודי"בא"מאיוכגון

וכדומה.כלב"הבא,"ברון

חשי-מיחסשלום-עליכםשמות. ) 4

בש-מכתירבשמות,משחקלשמות,בות

הכינוייםזה.בתחוםאמןוהואמות,

אתבקראנולשלום-עליכם,מאדחשובים

פארמעשירתהוכר)יידישער(אראבטשיק . 8

במה-הופיעהסיפור . 79עמ'וקינדעריידישע

בהרצאתלילדיםמע,רבדהיתרביןך,ברת,דורות

 . 1921רילנאשר,ברק

לש'-שפיץהכלב ;תמוזלב'ריזיהכלבחיי . 9ברק.עשטערקינדער.אידישעפארמעשי,רת ••

 .ואחריםרגבלמ'-,מיקימכתבי ;לפיד . 127עמ' 1937ניו-יארק, 11מארגך-פרייהייט 11
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קריאת 11שההשקפהמתאמתתסיפוריו~

דברו~.שליצירתופירושודברשלשם

אתיוצרשלום-עליכםואכן(קאסוטו).

להןומוסיףהשמותבעזרתהדמויות

באפיונן.מימד

המ·תלמידיםכילדעת~לכם"וזאת

לולכווןתמידיודעיםרבםאצלצויים

נאההיהישמוואמנםביותר.הולםשם

 10לשמוו,.נאהוהואלו

 :גיבוריוגםטועניםכךבעצם

יעקברברבועליומעידהיה"כך

ועלקומתוגודלעלאותומגנהוהיה

 :גנאישלשמותמיניבכלהמגשםמראה
הבר"~"שורהפלשתי"~/'גליתעצל","גוי

וכיוצאיםארבע//עלהולךגרםו',"חמור

 .) 143 ( • 11נאיםשמותבאלו

מקובלהיההשמותשמשחקפלאאיו

לעצמםאמצווהםהתלמידיםעלגם

שבו-ביחסיםגםכינוייםמתןשלזודרך

רבנו,בביתהוא:"מנהגעצמםנם-לבין

מידלחבורה,המצטרףחדשנערשכל

שם·לווילוומוסיפיםהתלמידיםבאים

חרי·על·ידיבשמותומשחקיםישלשמו,

-נתןוחסודה,נאהכלה-יהודה :זה
מחכם,יותרטפשירוחם--בחתן,יושב

 .) 101 (וחסר·מח".נחבעל-נח

"השם :בעליואתמשפילוהשםיש

יפקדולאיזכולא 1לותועבהחייט

 11ךבור 11סוכות.המועדים~(ספר ;לפניו"

 .) 359 , 357עמ'ז 11תשט

ביותר.היהמגונהמשפחתו"שם

מאיר :שמוכתובהיההנולדיםבספר

כ 11ואח ) 113 (תיש.למשפחתבן-רפאל

זה.בשםשמטפלארוךקטעבא

בשרירות-לב~מודבקיםאינםהשמות

"משום","מפני"ופשר,הסברניתןאלא

היו'והכלהאיש.אתהמאפייןלכינוי

כל·כךטוטוריטו,טופיליליקוראים

ההך-(כל .) 94 ( ' 1מפניראשית !למה

"טיטוסגו'ב).-שליואילךמכאןגשות

השםכלומר :רבנושםזה-הרשע

מפניורקמשה,ברוךהיה ...האמיתי

 .~.קראותו ...תורהלהרביץאלינושבא
שמואתקצתישכינו ...תלמידיוואנחנו

הר-"טיטוסהקיצורמשוםלו,וקראנו

רב-יוזל :קראואחרולרבי ; ) 92 (שע".

חמקו·/'שרה(פלשתים). 11המות"מלאך

ושכנו·שכניהלהקוראיםכך-כבתוו

מדועמסביר,ושלום-עליכם ) 5 (תיחוו

זה.כינוילההדביקו

לבעלי-חייםגםאדםלבנירקלאאך

כאןגםמוסבריםוהשמותשמות.היו

קר·כך"מתושלח, :היוובעלי-משמעות

 " ...שוםעל ...שללסוסוהעיריושביאו
) 165 ( ; 

יהודי"·"כלבתיאורנוסףלראבטשיק

וכהנה.כהנהועוד

אתיוצרהשם-לעילשנאמרהוא

הדבר.

לילדימעשיותט.כרךשלום-עליכםכתביכל . 10

קפ"ו.עמ'תש"ה"דביר"ישראל,

שלום-הילדים.בעיניהמבוגרים ) 5

המבוגריםעולםאתלילדיםמגלהעליכם

פקחית,מבוגרת,הראייהגווניו.כלעל

והואהחולשות,אתחושפתמעמיקה,

למ-הילדביוהקונפליקטאתמעמיד

כשה-גםסיפוריו,ברובעוזה.בכלבוגר

אומבוגר,לידועומדיל,דהואגיבור

 :עמומסוכסךאועמו,יחדפועלשהוא
הח-השכנים~והדודות,הדודיםההורים,
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במו·קםלא"משחוהרבנית,הרביייט,

הק-נפתלציהסוכה,בניית,בעת-תו"

כינור"."בעלירח

שמ-כפיהיל,דשלההתבוננותכושר

ח,דמעמיק,הואשלום-עליכם,תארו

הןהראייהאתמרחיבושלום-עליכם

הפנימית.שלוהןהחיצוניתהחזותשל

ה.

הילדיםעלדבריםהרבינוחידה.ילדות

ואכןהילדות.אתהזכרנוולאהגיבורים

המכ-ברובזאת.תופעההיאחידה-זוטא

שלום-שלגיבוריו-סיפוריושלריע

ילדותגדלולאכאילוחם.ילדיםעליכם

משתרבבושםפהודא,יחי.שבחבחברה

מועטיםובסיפוריםילדה,שלשםגם

באתך-לזכותרוצהשימקהגבורה,היא

אתכךלשםמגייסהואבוזי.שלתה

אפילומסוגלהואשבעזרתהה"קבלה",

אךחמתה.אמהאתזהלעולמנולהביא

חמרמרו.פניהכינסוגהוא

פגו-מועידרבינוביץ,הגבירבןשלום

תורה,שמחתבלילבת-החזןעםשה

נושקתואףמגיעהאמנםהנערה,והיא,

הקפתובעתבמקרה,שלום,שלבידו

מקריםאלהאךבידיו.התורהוספר

ויל-ילדביוכאלהויחסיםמועטים,

כללבדרךביצירותיו.דופןיוצאיהםזה

מתמיה.הדברגיבורות.ילדותאיו-

האישהשלוהמבוגריםבטיפוסישכן

דמויותומרובותנכב,דמקוםתופסת

בנות-החייל,היהודיותהאמהות :הנשים

האלמנותהאומנות,הטבחיות,השפחות,

שלבנותיומשנהגבורותושבעהסוחרות

מק-אוהבותהנשים,הן,החולב.טוביה

מדועהבית.לקיוםקשהנאבקותללרת,

מניחהסברמצאתילאןהילדותנעלמו

הך-נוכחבמיוחדלעובדה,הדעתאת

ךי-11בעצמושלום-עליכםשכתבברים

הראשון),(הקולקטיב 1111קאמרנעערשטע

שבעהאלהמולאלהמעמידהואשם

שביוהיחסיםכיומוסיף,בנותוששבנים

רמים.אשכשלהםוהילדותהילדים

להס-מסוגליםשאינםאהדדישונאיםכה

בביתנזקנגרםאלה.בפניאלהתכל

במ-ופותחיםאלהאתאלהמאשימים

היורבכןבמרביצים.הבנותרגםכרת.

-עליהןלספרמהוישילדותבנות
שלסיפוריוגיבורותאינןכאמוראך

נפתרה.לאבעיניוהחידהשלום-עליכם

 .ו

ותיאוריוכתביועל-סמךהילד.חברת

בעל-היהשלום-עליכםכילמדים,אנו

באדםאינטואיטיביתהסתכלותכושר

זאתהסתכלותכאח,דוהצעירהמבוגר

חיישלשוניםבתחומיםביטוילידיבאה

שלדמיונועל-כך.מעידיםותיאורוהילד

המדמייןשימק :היטבלוידועהילד

הבנים"אנחנוכי Iטוען''בוזי")(בסיפור

ולעוףלהתרומםרוצההואיבולים".בל

לאוקי-מעבריגיעהוא iלענניםמעבר

המלך.דודמצאצאיהגמדיםלארץנוס,

משנתהלעוררהקרחליםיעוףאחרוילד

בת-המלכה.את

לידהקשותבשעותאףהיל,דמוטיל

וליבועיניונושאאביו,שלחליומיטת

העוקצים,הקוצים"אצל :אחרלמקום

עגלואצלהמתפקעים,חפקעיםאצל

 . 158עמ'ווקינדעראידישעפארמעשיות . 11
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המ·הנהראצללקצב,שנמכרהשכןשל

שםאפילואוההר,במורדוהומהפכה

והעמו·הרחבההגבוההבכיפהבמרום,

שמ·להשקוראיםזוכחולהבכיפהקה,

שלהםעולמםאתרקלאאן 12ים".

במשקפיםמתבונניםהםהקטנים.רואים

ורואיםהמבוגריםשלבעולמםשלהם

אמת,שלאןתמימהראייהזהעולמם

יודעיםאיןנאראוושרק.כחולבלי

שבגדולים,המגוחךאתלראותהקטנים

לפרוץולאלהתאפקעצמםאתמאלצים

יותר,אפשראיזאתשבכלעדבצחוק,

לצחוק,שלאעצמםעללכפותינסואםגם

שאפ·כמהעדיחנקו"בתחילהיוכלו.לא

שכלכםיריותמטחיתחילאח"כשר

איושבדברההגיוןאתבצחוק.תפרצו

יודעים".אנו

וזההגדוליםשלזההעולמות,שני

זהשינויבתכליתשוניםהקטנים,של

לבחורשלום-עליכםהיהצריךאילומזה.

בן-היהבאיזהספקליאיומהם,באחד

הואהגדוליםשלבעולמםהריכיחר.

בהם,מטיחוהואשלילההרבהרואה

הקט-שלעולמםאתואילושלו,בהומור

ניקו-כמעטבדבריוואיןאוהבהואכים

באורלהציגשלום-עליכםרוצהואםרת.

 :כןהואמציינומבוגראדםחיובי
כמשה,קםלאהואתמהוני"אדם

לצייוכדימספיקוזהלו".נשמת·ילד

שבו.החיובמידתרבהמה

ילדי-לאדם,טבעיצורןהואהמשחק

ידעוהםהילדים,ככלשחקויהודים

ומש-ילדי-העולםכלשלסתם,משחקים

שלהם.בחגיהםקשוריםשהיוחקים

משחקאתבחבורהשחקנו"ואנחנו

כ"א.עמ'ז'כרךשלום-עליכםכתביכל . 12

שלן","שלימשחקאתאומלן""אבינו

 .) 156(עמ ... 11הסנורים 11משחקאתאו
 :במשחקיםשוניםורינטיםידעואף

"מש-ביןהבחינולמשלהאגוזיםבמשחק

משחקהספסל","משחקהגומה",חק

 .) 145 (באלווכיוצאהנפה"
בסיפורילמדישכיחנושאהואהחלום

מש-גיבוריוחולמים,ילדיםשלום-עליכם.

ונו-מיסורי-מצפון,באמצעותותחררים

ולחלומותיהם.למאווייהםביטויתנים

 ·:מכיםישהמכות.ריבוי-ולבסוף
מכ-הילדיםמרביץ,הרבימכים,ההורים

מעיזיםיהודיםוילדיםזה,אתזהים

הגיבוריםבהשראת"שקצים"להכות

בני-אדםעליהם.שלמדוההסטוריים

בער-אלימותהרבהישבעלי-חיים.מכים

אינוכמובן,הוא,שלום-עליכם.שללמר

חלקהיהזהאןזה,עולםעםמשלים

ילדיו.וחיוחישבוההורימן

 1כאמורהפסיכולוגית,חדירתו Iכן

אחדבכלכמעטאותהומוצאיםעמוקה

ובעוצ-במרוכזכילי,נראהאךמסיפוריו.

"מוטילבספרוביטוילידיבאההיאמה

מש-זהשסיפורמשוםהחזן",פייסיבן

שוניםמקומותשונים,גיליםפניעלתרע

מרובות.ובסיטואציות

קלאסילהיותאפוא,הופך,זהספר

בספרותהילד-עוסקיםאנובובנושא

הילדים.

למען"תעמולה"מניהולאניפטור

 1לילדינושלום-עליכםשלסיפוריומסירת

מגיעיםממילאהםלי,כדמהכןהריכי

יותר,עודאליויגיעוהסתםומןאליו

פייסיבן"מוטיללידיהםשיימסרלאחר

אף-על-פי-כןהחדשה.במהדורההחזן"

נוספותספורותמליםלומרהראוימן

זה.לענייו

zo 



אלמנטיםשלום-עליכםשלביצירתויש

ספרותשלהיכרסימנישהםכלליים,

קונפליקטיםהפתעות,מתח, :טובה

בעיותהעמדתלפתרונם,מצפיםשאנו

קרוביםוהםלהםקרובשהילדונושאים

שבשעתודברים,שלושהלפחותוישלו

התיאו--האחד :הקרבהאתהגבירו

הלשון-השני ;החייםהפלסטיים,ריס

והאסוציאציותבההמקראלשוןותיבול

-והשלישי ;מקראיותדמויותהמעלות
מאבניהםאלהקויםשלושהההומור.

ומחיי-שלום-עליכםשלביצירתוחיסור

נפר.דדיוןבים

הוצ-לילדיםשלום-עליכםשלסיפוריו

בוז-חוברותשלמהדורותבעשרותאו

לי-מיוחדיםשונים,לקטיםושלדרת

 13וביידיש.בעבריתלזים

הסי-שלחפיפהישהלקטיםבכללא

הלקטיםבכלהמופיעיםמהםישפורים.

בלקטשמופיעיםוישובעבריתביידיש

חן-יתעוררהסתםמן . 11לאובשניאחד

זהשינויחלמדועלהסבירוינסהקר

ללקט.מלקט

שלשיצירתולחשובהיאטעותאך

ילדיםעלוסיפוריולילדיםשלום-עליכם

שעור-כתביובעשרותמפוזריםנמצאים

לי,ונראהלמבוגריםאותםהועידוניחם

כמובןולרכזם,ללקטםהזמןהגיעכי

מחדש.ותרגומםמחדשסיווגםלאחר

"ארכדכערדערציילוכגעךאכדערעארך,בוזיד)

 . 1936ווארשעפרייכן"

כרכיםבשניקיכדער"אידישעפארמעשיותה)

 . 1937ניו-יארקפרייהייט"רגך !t"מבהוצאת :ר,אה . 13

לילדימעשירתשלום-עליכםכתבישל ,'טבכרן . 14"מסדה"הרצאתצעירעולםאופקאוריאלא)

בהוצאתשהופיעברקוביץ,שלבתרגומוישראלואילן. 732עמ' 1970

ובלקטסיפורים, 14מודפסיםבת"ש,"דביר"וה-העכ,ריתהספרותמלוךש,אכך,אבר,הםב)

תש"ןמשנתהוצאהכ,אותהנערים"עם"זקנים . 838עמ' 1959"יבנה"כללית

 16מודפסים-,מכןלאחרשנהעשרים-,מאיסעס 11רוערקגעקליבענעשאלעם-אלייכם,ג)

הראשון.בלקטשאינם 9מהםסיפורים, . 1926,מאסקווע,בו,זארןשולקיכד,ער",פאר
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ביררשליםנו-הספרדייםהולדיםשלשירתם

בכריה rימאת

נקבצוהספרדייםהיהודיםשלשיריהם

האנתולוגיהביניהםרביםשירהבספרי

למרבהאולם,לוי,יצחקשלההיקףרבת

הילדים.שירתאתכולליםהםאיוהצער,

אלפניתיהחסראתלהשליםמשבאתי

מפיהםלרשוםבכוונהשוניםמסרנים

ילדותם.מימילהםהזכוריםשירים

אח-ושירי-עםרומנסותזכרוהמסוכים

היההילדיםשירישלמספרםאןוים,

מועט.

שלהמצויןספרוליהיהרבלעזר

 1הישנה"בירושלים"ילדותיהושעיעקב

שלוהמנהגיםתהוויאתלפנינוהמעלה

בירושלים.הספרדייםהיהודים

שיריאתלחלקניתןהמימצאיםלאור

 :עיקרייםסוגיםלשניהילדים
ילדים.ששרושיריםא.

לילדים.מבוגריםששרושיריםב.

העבריתבאוניברסיטהסמינריוניתעבודהסכרם •

ביר,ושלים.

הוצאתהישנה,בירושליםילדותיהושע,יעקב . 1

 . 1966ירושלים,מס,ראובן

ילדיםששרושיריםא.

ש-בחגים,בעיקרקשורההילדיםשירת

והכניסוהילדיםעלמאודאהוביםהיו

לחייהם.אורמעט

היההילדיםעלבמיוחדהאהובהחג

שהםהיאלכןהסיבותאחתהחנוכה.חג

אספוהםלחג.בהכנותפעילחלקנטלו

שכ-"המרינדה"עבורהמזוןמצרכיאת

יוםהואחנוכה,שלהאחרוןביוםערכה

המזבח.חנוכת

בבית-הנב-נערכה"המרינדה"סעודת

בהוהילולה,שמחהתהלוכתלאחרסת

זהביוםהחגיגה.מקוםאלהמזוןנישא

התל-לביןהחכמיםביןהמחיצותנפלו

כיברורגדולה.חיתהוהשמחהמידים

שמחתםכמעטשחיתהזו,שמחהבתוך

חשובמקוםתפסההילדים,שלהבלעדית

הילדים.שירת

 : Cבספרריהושעיעקבמספר

 . 44עמ' ,'אכרך . 2
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ילדייוצאיםהתחילוכסלוחודש"מתחילת

יורש-שללסמטאותיההספרדיםשלתורהתלמוד

שכמיהםעל ...פזמוןובפיהםבחצרותיהלשוטטלים

נפטבקבוקיהחזיקוובידיהםבדשקיתלויים

ואלה(אלקוזאס),פחהעשוייםשמךוכליריקים

 :הפזמוןדברי

 3באנןלכאן

איתנוהבאנוקטןילד

וסרפדלמדן

בידו.וקולמוסו
קטןשרםלנרתנו

האללכםיתד
קטן.בן

קטןבצללנרתנו

האללכםיתד
קטנה.ילדה

פחמיםלנרתנו
האללכםיתד
וגיבור.חזקבן

קמחלנרתנו

האללכםיתד
חיים.

שמןלנרתנו

האללכםיתד
מתנה.

ללכת.עלינוכילנרתנו
(המלמד)החכםרחיה
תלמידיו.עםיחד
לנונותניםכברהםהנה
לנו.נותניםכברהםהנה
האללכםיתן

הברכה.את

תחנו-בקשות,הרוויזה,ארוןפזמון

בבצללזכותכזיהיושריםוברכות,נים

וקצתמלחחופןפחמים,מעטקטן,

שמן".

זהולמנהגזהלשירמקבילהישנה

שכניהסביבה,ערביישלחייהםבהורי

בירושליםהמוסלמיםילדיגםהיהודים.

ובחצ-בבתיםשוטטוובחברוןהעתיקה

מזון.מצרכילאסוףכזירות

יהושעיעקבמביאהשירמילותאת

 : 1בספרו

נאיםהיינולאפלונישלכברדו"אלמלא
לנר.ותןהארנקאתהתר
לנו.המגעיההמתנהאתלנרתן

'בקלארה',שלצלחותשתי
המקל.בידינווהזהרהשמר
הנחשים.מאלפתאתברנכה
גםלנרתןל'כןנוסף

דמשקממאפהלחםככרותשני

ונאים.יפיםככרותושני

תתנור ,t~א'אתלנרתנו
דמשקארץבניאתם

ורימונים".אפרסקיםבהשיש

ההבדלבולטבמנהגהזהותלמרות

במקלבאוהמוסלמיםילדיהשירים.בין

זוליםבביטוייםהשתמשוואףחזקהוביד

ילדיואילוהמגדנותאתלהשיגכדי

ובתחנונים.בברכותבאותלמוד-תורה

איזה :לשאלהמקוםכאןישכמובן

מי.שלמנהגואתשאלומיקדם,מנהג

יעקבשמביאנוסףקטןחנוכהשיר

וינימוסמרס"אקי :,במקור-השירשלתחלתו . 3

 . 50עמ' ,'אכרן . 4טרושימוס".מרסאיז'יקואיך

נג



שהצפייההלביבות,בליבובקשור oיהושע

 :מאודגדולהחיתהלהן

דבשעםלביבותמקץ"ויהי
אכלן".ויוסףהכינןפרעה

המקרא,טעמיבניגוןהושרזהשיר

יוסףעלהמקראיבספורמטובלוהוא

הפן-מיליםבאותןמתחילהשירופרעה.

-ופרעהיוסףפגישתספוראתתחרת
כיצד .)'אמ"א(בראשיתמקץ""ויהי

יוסףחנוכה,שלללביבותלכאן,נכנסו

שהכוונהנראהלהבין.קשהופרעה,

הומוריסטי.גווןלשירלהוסיףחיתה

הגב•מפישמעתינוסףהומוריסטישיר

 : 6בכרויקטוריה

חנוכהחנוכה

סבתירקדי

חנונוחנוכה

סבירקוד

חנרכיהחנוכה

דודתי.רקדי

החגבשםשיבושיםנמצאזהבשיר

סיפורבשיראיווהקצב.החריזהלצורך

באהואכלשהי.התפתחותאומעשה

שבלב.השמחהאתורקאךלהביע

היההילדיםעלאהובשהיהנוסףחג

כמעטדווקאשכאןמעניואךהפורים,חג

פעולתםעיקרילדים.שירימצאתישלא

בתחפושותבמשחקים,חיתההילדיםשל

המן.אתהכובהםהמרעישים,ובכלים

 • 48עמ' ,'אכרן . 5

כורמי-מקץ"ויהי :במקורהשירשלתחילתו

מייל".קרןלוס

 /חנוכה"חנוכה :במקורהשיר,שלתחילת,ן . 6

בבה".מיביילה

המבו-שלבשירתםחלקנטלוהילדים

שירי-פורים"זהב"קומפלאסגרים,

אשרהלאדינו,בשפתהפורימייםהעם

החג.סעודתבזמןהושרו

זכרהששים)כבת(אשהאמיאחות

ביל-שרהחיתהאשרקצרפורימישיר

 :דותהד

לנרפוריםלנרפורים

בידינופסח

לקחוהמןואת

רבידיו.ברגליו

אשרארוך,משירקטעשלפנינונראה

והמזמרתבפורים,המןשלגורלואתתאר

שבגלללהניחסבירהמשכו.אתשכחה

אתרקהילדיםשרוהשירשלאורכו

יתכןמאידךאךשבו,הראשונותהשורות

שלסיומו-שעניינושלםשירשלפנינו

פותחיםהחגשלסיומועםהפורים.חג

הפסח.חגלקראתהנקיוןבעבודות

בזכותהילדיםעלאהובהיההפסחחג

אחדהאגוזים.ושעשועיההגדהאמירת

שהואהילדים,עלהאהוביםהשירים

אמילישרהההגדה,מןשירשלשיבוש

תורכיה,ילידשהינואבי,שגם(ומעניו

 : sהכירן)

נשתנהמה

והסבתאהסבא

החלנהאתשאכלו
הברכהאתלאמובלא
אמןאמן

הטלית.נופלת

פוריםלנו"פורים :במקורהשירשלתחילתו . 7

,מאנ,וס".לסאיןפסח /לנו

פפואל /נשתנה"מה :·כלאדינוהפתיחה . 8

בבה".להקרן
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מלבדהפסחלחגקשרכלאיןבשיר

שארנ·שתנה"."מה-הראשונותהמלים

להצ-ומטרתןליצניותהןשבוהמילים

השומע.ואתהשראתחיק

המסר-איולחגיםנוספיםילדיםשירי

להםזכוריםזאת,לעומתאןזוכרים,נים

המלוויםכלאדינוהמבוגריםשיריהיטב

החגים.שמחתאת

בלא-שיריםחוברוהשנהלעונותגם

שרוהמסרביםשלדברישירוביניהםדינו

 :כמבוגריםולאכילדיםאותו

שלגשלג
מתה.אינההתרנגולת

ושעורהלחם
הפרוסה.היאקטנהקטנה

שמעוןשמעון

 , 9אסטנבולשלהמכתבים

ילדישמחתאתהמביעקצרשירזהו

מדיהמפתיעהשלגלמראהירושלים

חורף.

נירו-החייםהוויאתגםמשקףהשיר

מ- llהיהירושליםיהודילמרביתשלים,

כללבדרןכללאשרביתם,לידקטןשק"

קט-ירקוגינתחולבתעזתרנגולות,לול

הדאגהאתלפנינומביאהשלגשירנח.

לאושמאבקורתקפאשמאלתרנגולת

הק-החורףבימילהאכילהבמהיהיה

קטנהפרוסהכיבשירנאמרלכןשים.

אותהאתלהצילתוכלושעורהלחםשל

הקור.בימימרעבתרנגולת

החלקעםמתקשראינוהשירשלסופו

ממנוללמודאפשראןשבו,הראשון

ביורש-הספרדיתהיהדותביןהקשרעל

ניתןמכאןתורכיה.יהדותלביןלים

התור-שלטוןמימיהואהשירכילהסיק

בארץ.כים

הצפייהאתמביעהאחרוןהמשפט

ש-יתכןהרחוקה.מאסטנבוללמכתבים

אתוסוגרהעיראתהעוטההלבןהשלג

בלבהגעגועיםאתהגבירבביתוהאדם

אלה.מיליםלכאןנכנסוולכןהאנשים

לילדים.מבוגריםששרושיריםב.

הילדיםששרובשיריםדןהקודםהפרק

שקשהלפיאןבעצמם.חברואףואולי

המבוגרים,מעולםהילדיםאתלנתק
השיריםאותםאתגםזהבפרקרשמתי

שירי(מלבדלילדיהםשרוההוריםאשר

השיריםהרבה).כברנכתבעליהםהערש

ולכ-לתינוקותבעיקרמיועדיםהיוהללו

בעבריתמקבילותלמצואאפשרמהםמה

אחרות.ובשפות

ישמחשילדםרוציםההוריםכאשר

הקט-ידיובכפותאוחזיםהםעמם,יחד

 :לוושריםנות

כפייםמחאמחא

נעלייםיקנהאבא

גרבייםתסרוגאמא

שלוששתיםאחת
הראש.עלידיים

גםנמצאמעטיםבשינוייםזהשיר

 : 1uבלאדינן

כפייםכפיים

כסףיביאאבא

נעליים.לקנותכדי

פפה /פלמיקס"פלמס :,כלאדינותחילתו . 10לה /אנייבה"אנייבה :במקררהשירתחילת . 9

 " ...ליריקסטריירהסימוריה".נרגאיניקה
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כפייםכפיים

חלבשלכפיים
מתנה.ליישאידןהאל

כפייםכפיים

חלבשלכפיים
תעזורנה.הןולאמו

אותוהראשון,הביתכילראותאפשר

כמעטבכר,ויקטוריההגב'מפירשמתי

הבתיםשניואילו Iהעברילשירזהה

הםאמי,אחותמפישרשמתיהאחרים,

היחסעליותרהואבהםוהדגששונים

-אמולכיוהתינוקשלידיוכפותבין
כשתגדלנה.להתעזורנההןלה,כשיהן

שניאלההאםהשאלהנשאלתכמובן

בתיםשלושהשלפנינואושוניםשירים

ידיכפותעלשסיפרובתיםשורתמתון

התינוק.

ובאצבעותיוידובכףהמשחקלכלידוע

בשלה"אמאבשירהמלווה Iהתינוקשל

מאונשות.כשהאצבעותדייסה",

הסיפוראןמשחקאותוקייםכלאדינו

 :שונההוא

ביצההתרנגולתהטילהכאן

לחםרוצהזה
גבינהרוצהזה

חלברוצהזה
זיתיםרוצהזה

אמדאתרוצהוזה

בי. ...ל'פהמפהלפה,מפהילךוהוא

לילדיהםהאמהותששרואחרשירעל

 : 12יהושעיעקבמספר

השוניםהחדריםאלוהבנותהבניםשל"הליכתם

קום.השכיםהב,יתכלקצר.טקסמלווהחיתה

המוקדמותהבוקרבשעותנפרדנורבבחשקלא

שבאוומבדיחותיה,משעשו-עההאם,שלמצחוקה

היפים.ומשיריהלעודדנו

 :כאןאביאמאתנולרביםהזכ,וראחדשיר

לתדרהלתוהד

ארתהילמדהקטןיעקב

והגבינההלחםעם
בחיקוהמקושטוהספד

בךירביץהחכם

אותךתצילהרבנית

מהחדראותךיביאאביך

לדתגידוהאמא
 , 1הבא,:ברוךאלפיםשבעת

הילדיםאתלזרזהשירשלתכליתו

לידהעוברתהזאטוטיםלשורתלהצטרף

והחכםזהשלבידוזהמחזיקיםהבית

בראשם".צועדיםהרוביסהאו

לישרהשיראותושלאחרנוסח

תורכיה.ילידתשהיאאבי,אחותדודתי,

דבריהלפיבשיר.הקשוראחרסיפורלה

לילדיהםהאמהותידיעלהושרזהשיר

ברכיהןעלאותםהושיבוכאשרהקטנים

 :לשעשעםכדיואנהאנהאותםונענעו

לתודהלתודה
אותהילמדהקטןהבן
והגבינההלחםעם
בחיקוהקטןהספדועם

מידילדהואלקרוא
בוירביץהחכם

להפריו"אקי :כלאדינוהשירשלראשיתו . 11

קוקו".אלאגיניקה

 . 95עמ'ב'כרך . 12

אהתורהלה"אח :במקורהשירתחילת . 13

דירה".להייאקוב'יקותורהלה
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אותותפנקהרבנית

אגורהלוותתן

חלבה.שיקנהכדי

וש-השיריםלשניאחדשגרעיןברור

הביאהיהודייםהריכוזיםביןהמרחק

השימוש.ובצורתבנוסחקללשינוי

מעשהאתלחקותרצואשרילדים

לאחיהםאלהשיריםהםאףשרוהוריהם

הקטנים.ולאחיותיהם

בלאדינוהילדיםשירתשלאופיה

הוא,קטןשרשמתיהשיריםשמספראף

שירתשלאופיהעלמהםללמודניתך

בירושלים.הספרדייםהילדים

בספונ-ברובהשחוברהשירהזוהיתה

ומ-סופריםעצמם.הילדיםעל-ידיטניות

ושיריילדיםסיפורייכתבואשרשוררים

ומשורריהסרפדיהבנמצא.היולאילדים

הקודשבספרותעסקותקופהאותהשל

בלב.דלמבוגריםאותהוהועידוהחולאו

לילדים,שירההיתהשלאמאחרלכך,

דאגוהמבוגרים,על-ידינתחברהאשר

ולא-לצרכיהםבהתאםלעצמםהילדים

הבתס.

מגעהיהלאשלילדיהםלאמוקשה

שירילהםשרוהמבוגריםהשירה.עם

אולהרדימםרצוכאשרורומנסותערש

קצ-שיריםמספרנמצאוואףלהרגיעם,

כאשרלילדיהםאותםשרושההוריםריס

היהמוסיקאלירקעכןאםלכך.התפנו

לחברהיכולתגםולכןהקטניםלילדים

שירים.

ןאלהשיריםמאפייךמה

שיריםכללבדרךהסילדיםשירי

הק-עלהואבהםשהדגשמאודקצרים

היל-שיריגםכך . 11והחריזההצלילצב,

 .בלאדינוזים
בעלימאו,דקצריםהםהשיריםכל

ובולטמהירבהךשהקצבקצרותשורות

שלושאושתיםשלכללבדרךוהוא

שורה.בכלפעימות

 :לדוגמה

בבהמיביילהחנוכהחנוכה
 . 2 , 2שלקצבזהו

 :או
מאנוסלסאיןפסח לנופוריםפורים

 . 3 , 3שלקצבזהו

על-ידיבקלותנתפסהמהירהקצב

אופייניהואמדועברורולכךהילדים,

לשיריהם.

אךמלאה,חריזהאינהבשירהחריזה

 :לדוגמהלהשיגה.הנסיוךקיים

הנוכחחנוכה,

בכהמיביילה

למ-זהותוהתנועההפתוחהההברה

שונים.שהעיצוריםרות

הואבלאדינוהילדיםבשיריהמעניין

אתשרולאהילדיםמנגינה.חסרישהס

מכ-יוצאיםאותם.דקלמואלאשיריהם

היל-על-ידישובשואשרהשיריםזהלל

במנגינתם,והושרותחילהבכוונהזים

נשתנה"."מההשירלדוגמהכמו

המוכןמןמנגינההיתהשכאשרמכאן

היההשירכאשרואלוהשיראתשרו

דקלמוהו.הילדיםשלעצמיתיצירה

בספרותדורותשלשהברגסון,גרשון :עיין . 14

תל-אביב,יסוד,הוצאתהעברית,הילדים

תשכ"ו.
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שי-הםהשיריםמרביתכילצייויש

שבחיבורהספונטניותהומוריסטיים.ריס

מתחרזותהשיריםשברובלפימורגשת

ומשמעותיתוכניקשרכשאיןגםהשורות,

הקצב.עלהואכשהדגשביניהן,

הס·הילדיםשירתשללדלותההסיבות

בירושליםפרדיים

אליהםהמסרבים,זוכריםשציינתי,כפי

הרושםאךילדותם,מימימעטרקפניתי,

שלאכמעטכיהואמדבריהםשהתקבל

ילדים.שירישרו

המס-ומדברי 1uיהושעיעקבשלמספרן

 :הבאההתמונהלפנינומצטיירתרכים
והיוה"מאסטראס"לידינמסרוהבנות

והבניםהיום,שעותכלבמשךעסוקות

לאוכךבתלמוד-תורהקודשלמודילמדו

ולמשחקים.לשירהכתפנו

גםקוראיםאנואלהמעיודברים

יהודית"ילדותברגסוןגרשוןשלבמאמרו

 • 16לנוער"בספרותהמזרחבארצות

ילדותםכיולאמולסכםכן,אםנוכל,

חיתהבירושליםהספרדייםהיהודיםשל

למיעוטהסיבהשזוונראהיחסיתקצרה

שהיוהואודאישבפיהם.הילדיםשירי

נשמטוהצער,למרבהא,דנוספים,שירים

המסרבים.שלמזכרונם

שרשמתיהשיריםפופולארייםכמהעד

מדורעברושהםהעובדהמןלמדיםאנו

ביורש-הספרדייםמהיהודיםרביםלדור,

לשמועניתןהיוםועדאותםמכיריםליים

אותםמדקלמותאוהמזמרותסבתות

לנכדיהן.

 . 97 , 93ע-מ'ב'כרן . 15

המז-בארצותיהודית"ילד•ותברגסון,גרשון . 16

ונוער,ילדיםספרותלנוער",בספר.ותרח

 .) 1975(אוקטוברתשל"ו ,'אחוברת
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דמויות

הסופריםאתלברךשמחיםהמערכתחברי

ושניצרונעמימיכאלסמי

תשל"זלשנתילדיםלספרותבאזסרפבזכייתםעל

פוריה.יצירהשלארוכותשניםלסופריםמאחלתהמערכת

שמולהנצחתוהוועדוהתרבותהחינוךמשרדעל-ידישנהמדימוענקהפרס

ילדים.ספרימחבריהארץתושבילסופריםז"לזאבאהווןשל

:.A,l'.FVV"'~.,.,.,,.,,,,,_,..,..,.,,..,.,...,.,.,..,.,.,~..,.,.,.,.,.,,.,,,,,_,.,.,.,..,..,..,.,.,,..,.,.,..,.,.,..,.,.,"""""""""""',.,.,..,..,.,..,.,.,..,.,.,..,.,.,.,,,.. .... , 

-fנקרנייםישלכתיבה

מיכאלסמימאת:

לאדםמהם.להתעלםביקשתישלי.הכתיבה"ל"שורשיהדעתאתנתתילאמעולם

משוננותקרנייםקרניים.הןלדידיכשורשים,להיראותהדברעשוימהצדהמתבונן

בהחיושהסופריםבתרבותגדלתילכתיבה.אותיומדרבנותביהננעצותוחדות

כושל.ירקןמאשרפחותרווחיםבה"גורף"מצליחשסופרארץאלובאתיבעוני

בשעותבערב,כותבאניבצע.מרדיפתנקייםונשארוהיולכתיבההדחפיםכלומר

רעים,משיחתטוב,מאבטיחנהניםהבריותכאשרהיקריםברגעיםה"פנאי",

אותי.הסובביםועלעלינטלמהווההכתיבהמהנה.מקריאהאואשהמאהבת

הזהבטירוףלהתמידאותיהמדרבנותזידוניותקרנייםעללדברמעדיףאניאי-לכך

הכתיבה"."שורשיהנשגבבמושגלהתקשטולא

הפחד

אפשרהיהודים.שלקיומםעצםעלהמרחףהאיוםהואמנוחתיאתשמטרידמה

כלאתשקברעולםלדידי,זו.הגדרהמפנינרתעאינני"גזעני"·פחדשזהרלומר

מיכאל.סמי-הפרסחתןשלאוטוביאוגראפיתמרשימ-הקטעים •
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פעמיםוכמהכמהלכךלהחרידקרובהיהוהעולםלטמיון.לרדתיכוליהודיו

אמוןנתתילוחריפהפחותלהיותעשויההבעיהשלו.הלא-נקייהבהיסטוריה

לייסלחוזה.לסיוטסופיתתרופהישנהכיהטועניםבאלההטוב,הרצוןבבעלי

שמקומיהציוניםליויסלחובנעורי,הגונהכברת-דרךעמםשהלכתיהקומוניסטים,

שיחורוישראלמדינתשלתקומתהולאהעולמיתהמהפכהלאביניהם.היוםנקבע

מוסיפההיהודיםשלהשמדתםשאפשרותמאמיןאניהגזעני.הסיוטממועקתאותי

לאהעתיד.אלעיניהםאתאנשיםישאועודכללהתקייםתוסיףוהיאלהתקיים

האיבהצווארם.עלהחרבאתלשיםבעלי-הגזעאתמגרההיהודיםשלהחולשה

 ...מזהעמוקמשהוישנוסאדיסטית.איבהסתםאינהליהדות
פחדזהוכיתפשתימפחדי.להיגמלרוצהאיניכיהבנתיזואמתמשגיליתי

חשודיםזה,מתסביכילשחררניהמבקשיםויריביםידידיםקיומי.להמשךחיוני

בפחדדבקאניהעשריםהמאהבשלהיאפילועירנותי.אתלהרדיםמנסיםהםבעיני.

ביותר.העמוקיםמשורשיאחדשהואמשוםזה

החמוריםאושר

המעוג-אלההםהממשייםוהתסביכיםמשלךאישיתסביךלךאיןאםבושהממשזו

למזער,או,המעיבים,הכתמיםאתלמצואומבקשלאחורמביטכשאניבילדות.נים

ליחיתהכיהבנאליתבאמתלהודותעליחרס.מעלהאניהאפלות,הנקודותאת

מתנגדהייתילאמבגרותימפיקשאניהרבהההנאהאילמלאמאושרת.ילדות

נהגתיעשריםבגילמעט.לאליהציקהזועובדהבשנית.הזוהילדותאתלעבור

מעוותבעולםמאושריםלהיותעשוייםחמוריםרקכיידידיבאוזניבצביעותלהכריז

 ••• ?זהשקרמפריחאנימדוע-והרהרתיישבתיזה.

עלילהאחרכרוכיםהיינוואניאביבן-עשר.בהיותילישאירעמקרהליזכור

התורהבלמידתהסתכמהאבישלהפורמליתהשכלתוכלהיטב.המסופרתמרתקת

סיפורבילדותילקרואזכיתילאואניעצמו.בכוחותלקרואלמדערביתב"חדר".

הייתיהערבית.בשפהכאלוספריםהיולאההםבימיםכילנועראולילדיםהמיועד

עליהם.מתנפליםהיינוושנינולמבוגריםהמיועדיםרומניםנוטל

נחההשחומהאצבעולי.קראמשכבם,עלבני-המשפחהיעלובטרםאח,דערב

הזאת".המלהאת"קרא :קבעוהואלמלהמתחת

בגאווה.פיענחתי"גלקסיה",

 "?המלהפירוש"מה

לעומתי.נצצואבישלומשקפיובגביננעצובני-המשפחהשלעיניהםנאלמתי.

בבושת-פנים.לחשתייודע","אינני

ידועהשאינהעקשניתמלהבגיןשלםמשפט"להפסיד"נכונותגילהלאאבי

הפירוש".אתומצאערבי-אנגליבמילון"חפשאמר, ,"ךל"לשנינו.

 " 1האנגליהפירושאתאביןכיצדהערבי,הפירושאתיודעאיני"אםרתחתי.

מבטו.אתהבנתילארגעבאותומצחו.אלמשקפיואתוהריםאצבעואתנשא
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משמעותו.אתשהבנתיעדשניםליווניזהמבטמכאיב.מבטשהיהרקליזכור

שליחוהייתיבעיניו.בן-עשרילדהייתילאאזבו.שבגדואדםשלמבטהיהזה

אינפור-ממניוביקשוכשבאהעשרים,המאהתוךאלשלוחיל-החלוץבבית-הספר,

קנייניאינהליקונהשאניהדעתכילמדתיזהמלקחאותו.הכשלתימהימנהמצית

זו.ממעמסהלהשתחררמסוגלאיניהיוםעדשליחות.היאהלמידההפרטי.

-אחרנטלמעליהסירהוא Iזומעמסהשכמיעלאבישהטילבשעהאולם
לצידיערכיה.אתהחברהמשנהשבהבתקופהבנולביןאבביןהחריפהההתנגשות

ונלהב.נבוןבן-בריתמצאתי

המבועריםהאחוריים

לאבקדחתנלחמיםלזקנים,אמרנושם,אירופה.חיתההעשריםהמאהלדידנו,

הדיבורחופשאתמעריכיםשםבדוקות,בתרופותאםכיובקמעיםבלחישות

רבהבגאווהוהרמנואירופהעללהדגמההבמהאתערכנועליון.ערךמהווהוהאדם

ימי-שלבמדמנההמתגולליםהזקניםשלעיניהםלנגדהמסךאתנחושהובהחלטה
שלנו.הנכספתהיפיפיהשלמעלותיהאתפרטנומצלצלותבמיליםהביניים.

לאירופה.מאהבתישהתאכזבתיכפיאשהשלמאהבתההתאכזבתילאמעודי

כעסביעוררההפיסיתקרבתםבריטים.היוממוריוכמהבתיכוןהייתיתלמיד

עליו.להתגבריכולתישלא

ואתהצרפתיםואתהגרמניםאתהגרמנים.הנאציםשלגזענותםעלהרבהדובר

וההומנית,הנאורהאירופהשלנציגיההבריטים,אתאישית.הכרתילאהרוסים

ברחוב.בבולשת,במסעדות,לקולנוע,בתורבבית-הספר,הישירה,בדרךהכרתי

לאייםמחוץהשרוייםהאנגליםשלגזענותםעלבשתיקהלעבורנהוגמהמשום

בנשמתםעמוקטבועותאלהאנגליםמאחוריהםשהותירוהצלקותאולםהבריטיים.

"שוויםהרומןשלגיבורו-דודהואמהםאחדיבשות.]בכמהמליוניםמאותשל

חייכתיאוטוביוגרפי.רומןשזהובטעותהניחומהמבקריםרביםיותר".ושווים

עדאוטנטינשמעקולוזה.דודכלפיחובתיאתמלאתיכיבלביאמרתיבהנאה.

מביןאניאולםזה,דודאתמחבבאינניעצמיאנימנוסים.מבקריםלהטעותכדי

בעיראק,בעודנוהאירופאיתהתרבותשלמהגזענותנקעהשנפשואדםזהולרוחו.

האירופאית.התרבותשלהחיקוישלהאפלבצדכאןכשנתקלבובערהוחמתו

תרבותהפוסלתתרבותבפנילהתרפסליאלכילמסקנההגעתיבעיראקכבר

מוקסמים:אנולומרכדיבנפשםעוזואזרואנשיםקמוטרםבארץ,פה,ממנה.שונה

ערוםכמעטהמלךלומר.סבישנהגכפיזרה,עבודהוזו-האירופאיתמהתרבות

משהוהזו.התרבותבעיניחןלשאתכדירקבגדינואתמעלינולהשליךלנוואל

הפסולת.אתלהשליךישלברור,ישהשתבש.שלנוהיהודיהמיוןבמנגנון
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הקךו·אהחוויית

11"ילד~תמתוך  ) 210עמ'תרצ"ה,דביר,(הוצאתלוין.לש. 9

"אהבתמאפושלהרומןעצוםרושםעשהכמותימילדי-ישראלאלפיםועל"עלי ...

זהבספרשקריאתיהדבר,ואירעורמאן.קראתיחייבימיהראשונהבפעםציון".

בספרקריאהכדיגברשבישהעלםהמעבר,תקופתשחרותי,שלזובתקופהחלה

חשאניאולםשנה,אותההייתיכמהבןנכון,אליודעאינישובאהבה.שעיקרו

קריאהלשעתיוםיוםממתיןהייתישבוזה,רוחוקוצרחריפהזוסקרנותעדייו

שהיהזהמעולםכולםהלקוחיםוהציוריםהלשוןאותישהקסימומובן,בספר.

הייתימקנאלתמר.הרומאי,שללגיבורהבייחודכלתהנפשיאולםאני.עולמיכולו

שלהאמיתיטיבהכזה.השלמותכליליצורלואינהשאלוהיםאמנון,באהובה

הרגשתיואעפ"כחותמות,בשבעהנעולזהכספרבפניהיהנעולעדייוהאהבה

עמוק.ספוקמצאתיציון"ב"אהבתקסמיה.ואתנחהאתוכבירהעמומההרגשה

חייתירוצהאולםשלו,תמראתאמנוןמאתלגזולהשאיפהשביתהקנתהלאבלבי

אמנון.כאהבתאותהולאהובאותהלאהוב

אתורחשתיהחרמון,טלמצחיעלהייתיחשבנפשי.האביבסמלהיהזהספר

היוהעמקיםושושנתהשרוןחבצלתהלבנון.שלעולמיםשלגעלהנושבהרוחרחש

בלב".התרונןהשיריםושירחיי,צפורתחיתהציוןאהבתלבי.קסמי

ולתקופהחייולתקופתהקריאהעתויובעיקרלקורא,הספרותיהחומרהתאמתשלמובהקתדוגמה

אינהאיפוא,התגוב,ה,- ) 1867 (מאפושלמותובשנתנולדלרירשמריחו :מענייןפרטהסטורית.

מפתיעה.

בעדהנלהביםקוראיםספרו,מצאאחריואחדיםשדורותידעאילומופתעהיהודאיעצמומאפואבל

אותוא,וחבו.הםהספרע,חגאפריקהבצפוןיהודיםלידי·ושגםספרנים)עדויות(לפיבישולהתימנית

אותו,הביאווהםהספרהגיעאפריקהבצפוןיהודיםלידיושגםספרנים)עדויות(לפיבישראלתמכחת

 .)ל"זשזרזלמןהמנוחהנשיאעדות(לפיתנ"ךכדפיארצה

לדפוסהביאה

טוסיאסתר
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 nוד nס• Ejס

החופשיתהקריאהלעידודספריםחידון

רחמילביץרחלמאת:

החידוןעמדשבמרכזהממנה,הנאהולהפקתהחפשיתהקריאהלעידודהפעילות

הלימודיםשנתבסיוםבירושלים,"גבעת-שפירא"בבי"סנערכהבזה,המתואר

אשתק.ד

הרצוןמתוןנבעואותו,שליווספרות-ילדים,בנושאהשונותוהפעילויותהחידון

הפעילויותעלנוסףשגרתיתבלתידרךבאמצעותעצמית-חפשיתלקריאהמניעליצור

רצינוועידודה.הקריאהטפוחשתכליתןהאחרים,השיעוריםבמסגרתהנעשות

מתלמידיהחלביה"ס,ילדיכלאתולשתףהספריתאלהילדיםאתלקרבכמו-כן

שבמרכזהמשותפתחברתיתבחווייתעצמאיים,קוראיםבבחינתכברשהם ,'גכיתה

בספרים.הקריאה

חמקן-ביןהשכונה.לילדיכמרכזמשמשוהחדשההקטנהבשכונההחדשביה"ס

משמשהספורט,מגרשאובית-התלמידכמוחברתיות,לפעילויותהמיועדיםמות

ולהכנתלמשחקלקריאה,מפגשהתרבותית,באווירתושבספריההעיוןחדרגם

אתלערוךכיצדחיתהבפנינושעמדההבעייהאחרי-הצהרים.בשעותגםשיעורים

העומדיםהספריםומספרגדוליםגילבהפרשיילדיםענייובושימצאוכן,המפגש

תלמידיהחידון.כאמור,היה,הפתרונותאחדקטן.עדייובספריההתלמידיםלרשות

חיושעברת~בשנהז'בכיתהבהיותםבביה"סהספריתמקימישהיו ,'חכיתה

החידון.שלהעיקרייםהמבצעים

השאלוניםבעריכתהתכנון,שלביבכלוהאחראיםהמפעיליםהיוזמים,היוהם

עצמו.האירועובביצועהחידוןלקראתלכיתות

33 



ההבנהשלב

סיסמאותלספריהשבכניסההלוחעלנתלוומתח,סקרנותשלאווירהיצירתלשם

 " .•.הזוכה"כל :או " ...ספריםחידון !היכונו"היכונו, :כגוןפרסומתוקריאות
שניחוברולגילבהתאםוה-ו.ג-דכיתות :גילקבוצותלשתיחולקוהתלמידים

כיתה.בכלשהועברבע"פחידוןשלדגםהוכןהכנהכשלבהקבוצות.לשתישאלונים

שמותאתלהכירבספריה,מתאימיםספריםלחפשמניעגורםשימשזההכנהשלב

בכיתה.אודותםולשוחחהסופרים

החידוןשלא'שלב

שהודפסווה-ו),ג-ד(לכיתותשאלוניםשניהכינוח'כיתהתלמידיהחידון,עורכי

בעוופשהועברהדגםאתוהבינותירגלושהילדיםלאחרתלמיד.כלבידיוניתנו

החידון.שאלוניעלעצמאיבאופןתלמידכלעבדבכיתה~

הספריםשמותהתאמת :שוניםמסוגיםשאלותכללוג-דלכיתותהשאלונים

ספריםבאילו iכסדרןשלאהברותלפיהסופרשםאוהספרשםמציאת iלסופרים

וכןלספריםציוריםהתאמת iמאורעותאישיםבעלי-חיים~שמות ...עלמסופר

ספרים,לכמההמשותףעלשאלותנשאלוה-וכיתותתלמידיאחרות.חידהשאלות

ונו',ארץ-ישראלתולדותמסעות,הרפתקאות, :ספרותיסוגלפיספריםשלמיון

וכוןו,ב.מפוזרותמאותיותוסופריםספריםשמותמציאת

קבעושהםקריטריונים,לפיאותםבדקווהםח'כיתהלתלמידיהוחזרוהדפים

לחידוןהכיתותכנציגיביותר,הטובהבצורהשהשיבוהתלמידים,בארבעתובחרו

הלוח.עלשמותיהםאתופורסמו

הגמרשלב

מחזותבהכנתהכיתותנציגיאתהדריכו ,'חכיתהתלמידישלחוליות 1 ' 1'בוחנים 1ה

הציגואותםמוחלטת)~סודיותעלשמירה(תוךממנוחלקאוספרעפוווקצרים

הסיפורמהולזהותהיהבחידוןהמשתתפיםעלהחידון.משתתפייתרבפניאחווכ

ההצגה.חוברהפיושעל

רבת-חווייתיתהתנסותחיתהחוכיתהתלמידישלהזאתהמיוחדתהפעילות

בית-תלמידישארובעיניעצמםבעיניערכםאתמאודוהעלתהעבורם,משמעות

הספר.

כשקדמוכיתתם~ותלמידיהמורהבעזרתהמחזותאתהכינוהתלמידיםמןחלק

תלבושותאחריחיפושחזרות~להמחזה,מתאימיםספריםוחיפושהתיעצות :לכך

זאתשעשוקבוצותהיושבספרים.ולעיטוריםלתוכןהתאמתןתוךמתאימות

עצמם.ובכוחותעצמהבספריה

הסופי.לחידוןהגילקבוצותלשתינקבעותאריכיםשני

הוכןכןוצבעים.כתיבהמכשיריכתיבה~דפיועליושולחןהוכןכיתהכללנציגי

במפות.כוסוכולםהשולחנותלבוחנים.שולחן
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כקולק-קבוצהוכלכיתה)(ונציגיקבוצותביןאלאבודדיםביןנערןלאהחידון

שולחנם.שעלהדפיםעלתשובתהאתוכתבהעצמהלביןבינההתייעצהטיב

משותפתעבודהשלונעימה~רוגעתאווירהליצורחיתהבקבוצותבעבודההכוונה

לאכדישובפרסים~איןכילילדיםנאמרכןכמובספר.מהדיוןההנאהוהפקת

פרס.קבלתלשםתחרותולאמתחליצור

 :חלקיםלארבעההתחלקהחידון

מספר.תמונותהקרנתא.

ספר.אודותעלקטעאוספרמתוןקטעהקרנתב.

מספר.קטעהמחזתג.

פרטים.מספרעליוולספרהספראתלזהותהתלמידיםעלהיההמקריםבשלושת

צורףלציורמסוים.בספרהקשורהקבוצות,אחתעל-ידישצוירציור,הצגתד.

אודותיו.וסיפרהשארלפניהביאוהקבוצהונציגמתאיםמשפט

מספראתשצברההכיתה 1גילקבוצתמכלאחתכיתהקיבלההחידוןבתום

כלקיבלכןכמולכיתתם.מתנהומעוטרתגדולהתעודהביותר,הגדולהנקודות

לעצמו.קטנהתעודהמשתתף

עלועודעודלספררצווכולםרבהעירנותחיתהמהחידון,מאודנהנוהילדים

התשובותהמשתתפים.אחרבדריכותעקבובחידוןשצפואלהשהוצגו.הספרים

שהוזכרו.הספריםאתלקרואומוטיבציהשהכירולספריםאסוציאציותבהםעוררו

בסוףהכנתובגללבעיקרבביצועו~שנתגלוהמגרעותעל-אףהאירוע~שלההצלחה

לחגסמוךהפעםאןשנית,כזאתמשימהלקייםידינואתחיזקההלימודים,שנת

התעוררהשסקרנותםהילדים~בידיתהיהכןהעברי).הספרבשבוע(ארהפסח

לדוןיהיהניתןוכןשנזכרוהספריםאתלקרואמספקתשהות Iהחידוןבעקבות

בכיתה.בהם
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.... n11p•פ. 

נו-לאדם"כפונוושיטלב"הב

הדסירדנהמאת

פתגמימלקטשאולזורשימהשלשמה

שלהפנימיצידהאתהמעטריםכלבים,

-אלהואמרותפתגמיםהספר.עטיפת
הםעליהם.דעתנואתשניתןהדיומן

 :מעשה-פרודיהורובםמתוחכמים
מעולמנוואמרותפתגמיםנטלהמחבר

 :הכלביםעולםאלוהעבירםאנו,
שתגיעעדבלבך,אתתדון"אל

 iלמקומו"

(עלגרש"-שבחתולים"הטוב

רצץ-שבנחשים"הטובמשקל

 iראשו")

(כאןנביחה"יביעכלבאל"כלב

 iאומר")יביעליום"יוםמהדהד

(בעק-ינבחנה"-כלבבלב"דאגה

ישיחנה".-אישבלב"דאגהבות

מוצאות"מעמדיות"סיסמאותגם

העולםכל"כלבי :זהבלקטמקומן

העולםכל("פועלי 11 !התאחדו-

 .)"לק"בשינוי-התאחדו"-

 /קרמןדני :ציורים Iמיקימכתבירגב,,מנחם 0

 . 1976עוב,דעם·הוצאת

ל-אותנומכניסההעטיפה :לאמור

משע-טובת-סבר,היא :הספרשלאוירתן

ומתחכ-מתוחכמתמשועשעת,-שעת

הכלבים :בנושאאותנווממקדתמת,

כבןמיקיהכלב :דיוקליתראדם.בבני

וכ-כמנהיגמשפחה,עלכאחראיאנןש,

אשכולות).כאיש :(בקיצורסופר

("הביאיעלשלאבאכלב.הואמיקי

כ- 11כמתארוהמחבר)הואהלאלדפוס",

כלב :כלומר-מעורב''מגזעחוםלב

בצבעו.מיוחדשאינומיוח,דייחוסללא

וכל-אופי"ובעלנבון"נחמ,דהוא

שלמכתביוצרוראלאאינוכולוהספר

שהוכ-יעל,הילדהלידידתו-גבירתו,מיקי

החולים.לביתנסה

"יג--המחבראומר-"המכתבים"

ושאיפותיובעיותיוהןמהלקוראיםלו

נפשאתרקשלאדומה,אךכלב".של

מזה.יותרהרבהאלאמגלים,הםהכלב

חברוחשוביםספרותייםאמצעיםשני

ואוטנ-ללבקרובלעשותושלפנינו,בספר

 :יחדגםטי
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ההאנשה.א.

הואוכותב.מתלבטמתכנן,חושב,הכלב

הכל-השכונה, :בפרטהישראליתהחברה

הואשאיךמהלגבירתו,ומספרמביע

בנביחה.להלשיחיכול

הואכולוהספר :מכתבשלסגנוןב.

מכתבים.צרור

המ-יומו,שלמצורתו-כךעל-בויש

הסלק-בלאכותבושליוםיוםחייתאר

(האוטוביוגרפיה).הזכרונותספרשלציה

לתיאורנושאמשמשהבלחשוב.הבל

גלוית-לב,כתיבהשלזואיכותולהרהור.

הקוראים),של(בגילםילדהאלהפונה

ומטשטשתלילדיםהספראתמקרבת

לחת-העשויקורטוב-הריחוק,אתבעליל

-וכותב("כלבספקןילדאצלעורר
 .)" !שטויות

המספרמעבירהמכתביםבאמצעות

העולם""השקפתאתהקוראיםלילדים

ככ-בני-הביתאתרואההכלב :הכלבית

להשגחתו.תרנים

חייכםבניהולעלישרובצת"האחריות

לבשמתמכוחי.למעלהבאמתהיא

בכללרוץ iתראיןהאחרוןבזמןשרזיתי

להטריףיכולמצלצלכשהטלפוןפעם

זמןבאותוואםנורמלי.כלבכלשלדעתו

לאבאמתאניהדלת,פעמוןגםמצלצל

שכולםמובן,ראשונה.לטפףלאןיודע

 .) 15 1(עמ . 11 !בכלאשםאני !עליצועקים
ברורהכאך,המתוארתהסיטואציה,

מצל-הטלפון :בני-האדםשלמבחינתם

והכלב-קולומשמיעהדלתפעמוןצל,

המבול-הביתבנישלרגליהםביומתלבט

מיטרד.וכולו-טוברצוןכולובלים.

 ...עליו"צועקיםשהבל"מובן,
מעגלי-השתייכותמספרשלנולכלב

למשפחההשתייכותויעל,של(היותו

"המעורביםגזע"גזעו",עלגאוותו Iכולה

חש-כלבילכלחברוהיותוהפקחים",

כונה).

המעג-כלאלבמכתביומתייחסהוא

אתבהדרגהלנוומבהיר-הללולים

ההתנג-ואתמהםאחדכלאלזיקתו

כל(כביכול,עצמםלביןשבינםשריות

כשהוצע :למשללעצמו).בורוצהמעגל

בבלבונדיה,השגרירלמשרתמינוילו

נאמ-משוםהפיתוי,למרותלקבלה,סרב

הויתורבעניורגשותיואולםליעל.כרתו

הכל,למרות("אולי,מאודמעורבים

בכלבונ-השגרירותאתלקבלצריךהייתי

לכ-ברצינותהתכוונתי"לא :או iדיה"

אצלכמואבלכזאת,בעתאותךטוש

יצריםאצלימתרוצציםהגוןכלב ל..:

שונים").

רגשותיואתהכלבמביעבמכתביו

הסי-גאותו.אתתסכוליו,אתהסותרים,

 :אפשריהבלתיאתולנולומאפשרפור

האלםאתמבטלתהמכתביםכתיבת

נביחותיועלנוספתשפהלומעניקהשלו,

כגוןהאחרים,ההתבטאותאופניועל

הטבע.מןלוהנתוניםכשכוש-זנבו,

כותב.הכלב

תכ-שיאה.אלההאנשהמגיעהכאן

אומרותמה :השאלהעלעונהזהסיס

ןבלבומההכלבןשלעיניו

פשוטיםאינםכלבחייגם("יעל,

לפעמיםאםשתבינ~ימקרהאניכל-כך.

 .) 72 1עמ . 11כלבמדייותרקצתאהיה

הכלבשלעולמואתבונההמחבר

ושלבכללבני-אדםשללעולמםבמקביל
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שבעדה,הזקניםכלבים),של(קבוץבוץ

ה"מקצן-והמתמרדיםמלידההמארגנים

-מוכתריםהבלתיהמנהיגיםעיים",
-בעקבותיהםההולכיםוהמונהגים,
עד-קבוצתית,דינמיקהרווייהתיאורים

וקהילתית.תית

בקור-האחריםאתהכלבשלראייתו

האנשיםשל(כראייתםומפוכחתתית

מפארהואעצמושאתבעוד-רבים)

אנ-מאותםרביםשל(כדרכםומרומם

שים).

מזמןהעצמיתורת jJהבימימדחוסר

-מעיו :ההומוראתהסיפורתוךאל
ואינוחברודבשתאתרואהגמלכל

מתאונןשלנוהכלבשלו.בדבשתומרגיש

 1בכךחשואינו /בעליושלאנוכיותםעל

חיננית,אגוצנטריותספוגעצמושהוא

ומשעשעת.קיצונית

מחלימהיעל :בטובמסתייםהסיפור

של(כשמוביחד""שובוהידידים-

אכד","הפיזהו .) 82עמ'האחרון,הפרק

תעי-לאהסיוםלפניגםכיאם-משמח

החולההילדהשללשלומההדאגהבה

חיוביתנקודהשוב, Iוזוהיהמכתבים.על

ונאה.

מכאו-לפרידהלאעילההיאהמחלה

משעשעת.קומוניקציהליצירתאלאבה,

לילדההכלב""מבהירהמכתביםבעזרת

הזן-להבנתתורםהדברלבו.מכמניאת

הם(הלאהאלמיםוהידידיםבכלללת

בפרט.שלנו)חיות-המחמד

למילויתחליףמעיוגםהםהמכתבים

כאס-כלביםעל(הריביקור-חוליםמצות

האדם.בנישללבתי-החוליםהכניסהרה

 ) ...למכתביהםמותרתהיאאן

נאהיום-יומית,פשוטה,הספרלשון

מקן-המכתביםשלסיומיהםואמינה.

 1כמולהפליא.ויפיםמפתיעיםריים,

למשל:

"באהבת-נביחה,

עמוק,כלביוברגש

נובח,ובאיחולי

ובשעירות-לב,

שלן,

מיקי".

האופיינילסיוםפרודיהלפנינוכאן

במקוםלב"("בשעירותאהבהמכתבשל

הואשעירכלבשהרילב","בסערת

הכותב).

 :או

מכלבב"בכלבוב

מחבבובחיבוב

געגועיםובנביחת

כשכושוכיסופי

שלך,

מיקי".

שהםלשון,פטפוטיהסיוםבנויכאן

ההומורשלביותרהחביבותמצורותיו

אחדמכתבשלחתימתואיןהמילולי.

מושפעתמהןאחתוכללחברתה,דומה

אליו.ומותאמתלהשקדםמהמכתב

לילדיםוחיבההומורמלאיהאיורים

המצויירותהדמויותיחד.גםולכלבים

כליל-שאינןכשם-מדייפותאינן

ביןתואםכאןישבטכסט.השלמות

להערכהראויזהותואםלאיור,הטכסט

מיוחדת.

אינםשבספרוההתחכמותהתיחכום

אדםלבנישאסורשמהכיוןמפריעים,

"חיי-בעצם,חי,ומיקילכלבים.מותר

אותנו.גםהמעשיריםמלאים,כלב"
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פרנןולענוילבןהאישןןיי"רחלי

טוסי-גיאאסתרמאת:

שנכתבידענואילמלאגדולהכהאכזבהבנרמעוררהיהלאוהאישון"*"רחליהספר

ויוחנה"."שאולהספרשלחטוביםהכרכיםשלרשתאתשכתבהמחברת,ארתחע"י

סיפוריםשנימוצק.ארכיטקטונימבנחבנריוחראחלקים,מארבעהמורכבהספר

השלישיבסיפורסינתיזחלמעיומגיעיםמציאותיואחדדמיוניאחד-עיקריים

הקודמים.הסיפוריםשנישלהגיבורים"מתחתנים",ובר"חתונה"במכווןשנקרא

להרצאתהקודםהפרק :כלומרבסיפור-מסגרת,אחוזיםהסיפוריםשלרשת

ודמותממשיתילדההצדדים,לשנימובטחשבחסיטואציה,יוצרשלרשת-הסיפורים

שלאסוציאציהמתעוררתקטרגעחתור.לפיסיפוריהןאתלספרשירכלומאושרת

השלישי,שהסיפורמבינים,אנוקצרזמןכעבוראבללילה","מדישחרזדחסיפורי

המעגל.אתיסגורבעצםהסינתטי,

אתהמחברתמעמידההמסגרת,אתהרוקםהמקדים,הפרקעםמידאבלניחא.

ההאנשותנושאיקשים.אתגריםבפיהצעירים,אתשכןכללאהמבוגרים,הקוראים

שמתחבריםחמודה,ילדהשלעינייםאישונישניהםהראשייםהגיבוריםמדי,כבדים

אזבאישוני,ךלעשרתמהאזליאיןשם,ליוחרשךעינייךאתעוצמתש"כשאת Iכךעלומכריזיםיחד
אותםשרמע,תגםאתואזחולמת,שאתהיפים,החלומותכלאתלךללחוששל,דלארזניםעובראני

שלי"·ע~נ,יניםרואהאתעצ·רמרת,כשעיניךובלילה,של,דבעיניםרואהאניביוםכיאותם.רואהרגם

 .) 11-10(עמ'

המח--השניהנושאהילדה.שלאישוניהכן,אםהוא,להאנשההראשוןהנושא

חמק-בהאנשותשמורגללמיגםהגחלילית.-וקליותרבאנאלי-והשלישישבה.

במאמץחייבאותו,המחקיםהסופריםאצלהשגרתיותובאלהאנדרסןאצלסימרת

תשל"ה.ערב,ד,עםהרצאתוהאישון,רחליפרנקל,כעמי •
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מאנישיםאיךמחשבה.וכמהכמהאחתועלעיניים,אישונילהאנישכדיגדול,

 !ןמחשבה

בחברתבמעגליושבתשהיאתמידלהנדמהמחשבה,לחשובכדיהרצפה,עלרחלי"כשיושבת

 " ...אתהלשחקשבאושלהחברותהןהמחשבותכל ...מחשבות

ההאנשהתהליךאתשובההורסתהבאה,ההערהעלינומקלהקצתאולי

אותן''חושבתרקאלאהמחשבות,עםרוקדתלאשרחלי"מובן, :לנוכשמסבירים

נכוניםואנוהשונות,המחשבותשלהמדויקהמיוןכשנעשהזאת,ובכל ) 11(עמ'

המחשבהכאשרלמשל,במבוכה.שרוייםשובאנוההאנשה,מגשעללקבלןכבר

היאשההאנשהמקומותיש .) 18(עמ'-חושבת"אנימח·שבהשאני"בגלל ;אומרת

כדיהקטעאתשניתולקרואלחזורחייבהמבוגרהקוראשאףעדמסחררתכה

הנאה.מתוךלאאךוקורא,חוזרהואאכן,להבינו,

שבאישו-הקטןהאישעםבריתכורתתילדהובוהראשוןהפרקמשימתאתהבנו

באוזנישלוסיפור-האמתאתמהםאחדכליספרהבאיםשבפרקיםומתכננת,נח

חברו.

המוכרהמוטיבבוומופיעדמיוני,הואהאישוןשלהראשוןהסיפורכאמור,

מלך :אגדייםאביזריםהרבהכשנלוויםאלגוריתבצורהוחושךאורמלחמתשל

המחיצהבהומצוייההזכה",ו"בת-האורעכבריםצבאמרושע,צבועגמדהסלע,

המיוחל,הטובלסוףהקוראיםזוכיםכןוהלבן.השחורהעולםביןהקלאסית

חוגג.היקוםוכלמובטחהאורכשנצחון

כלבהעלויפהפשוטסיפורהואהריאליתהילדהשלמפיההמובאהשניהסיפור

שכןכפולה,מסגרתבמעיונתוןמורכב,שאינויחידיזה,נחמדשסיפורחבלנאמנה.

הסיפורלבובות.בית-חוליםעלמסיפורסטיתתוךאלאישירותאותומספריםאין

צעצוע.-דובוןלעצמהואימצהמתגורשהמליטהכלבהעלהואוהמרגשהיפה

כהקדמההאחרון,החלקלפניומביאההפשוט,בסיפורמסתפקתהמספרתאין

ההקדמההסיפורים".כלאתשקראוהילדיםלכלהמחברתשל"מכתבהלאפילוג,

צורמת.האחרונהזואךמיותרת,חיתההשנילסיפור

מתחתנותשכןמבוטללאאינטלקטואלימאמץנדרשה"חתונה"השלישיבסיפור

עםהילדה-הפנטסטיתהאמתעםהריאליסטיתהאמת ;אמיתותשתיבה

הדקדוקילהיגיוןבניגודהכלה,-האישוןוהוא,החתן,היאכשהילדהאישונה,

להוותיותרמתאיםהדמיון,סמלשהוא,מכ,דלהביוישאוליוהאסוציאטיבי.

אתיותרתואמתשלה,הריאליסטיתהאמתעםהילדה-היאואילונשי,אלמנט

רואה."את :מסחררתקפיצהשובבאהוהיפה"הגדולה"החתונהלאחרמידהגבר.

מסתעפת.האלגוריה ,) 60(עמ' " ...תינוקתמחשבהלנונולדהוכברהתחתנורק

ישואחר-כךתברחנה,שלאכדילשמורישקטנותמחשבותשעלאנושומעיםכבר

 ) 43בעמוד(המשך
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טוביידברזה"שלום

שמאסאנטון :מאת

הואעטיפתו,דשעלהכתובפיעלשלי,השלום

 1974בשנתשנערכותחרויות,שתישלשילובפרי

שאור-ציוריםתחרותישראל",על"שלום :בישראל

שלרם",ו"שיריבע"מ,ישראלסרבולחברתע"יגנה

בע",מ.חרגלהחברתע"ישאורגנהשיריםתחרות

התחרויות,ב,שתיחלקנטלורביםנוערובניילדים

והשיריםמהציוריםמצ,ומצם,מבחראןמכילוהספר

במסעבזמנולוותה,הספרהופעתל,עורכים.שהגיעו

והמשוררים Iביותר,הצנועים,מןשאינופרסומת

שנערכהפניםלקבלתהוזמנואףהצעיריםוהציירים

לערביתהשאר,ביןתורגם,הספרהנשיא.במשכך

זהה.בנותכרנתמכברלאזהוהופיע

במ-לראשונה,הספראתכשראיתי

התרשמ-שעברה,בשנההעברית,חדוותו

הואביסודוהעומדהרעיוןלטובה.תי

צורתושגרתי.ובלתיחינוכינאה,רעיון

באהבהשבוצעהבההיהניכרהגראפית,

השי-מבחרבאמצעים.לקמץובלארבה,

ישראל,ילדישלושיריםציוריםשלי,השלום •

מחמוד :לערביתתרגמוהערבית),(המהדורה

 .).ת .ב(סברהספריעריידי,ונעיםע,באסי

לרובושומרומקיףייצוגילינראהריס

שובועיינתימשחזרתיאךטובה.רמהעל

רשימהכתיבתלצורךהערביתבמהדורה

קריאה,אגבלהשתחרר,הצלחתילאזו,

הנר-הספר,שלצורתו :המעיקמהרושם

באהובומבסטית,רעשניתעתהליאית

הילדו-החינניותאשרתכנים,עללחפות

ה-אתמקההאינההבעתםשבדרךתית

בלבולעוררחייביםאלהשתכנימחרדה

וישדומה"חרדה"המלהמחנך.כלשל

הזה,בהקשרההגזמהמןמקצתבה

מהשגרהלחרוגרצוןסתםבהאיןאך

הנ"ל.לספרבהתיחסותהרווחת

למעטבספר,המובאיםהשיריםכל

לשמשיכוליםשירים,שלושה-ארבעה

 :טענותלשתיעגומה,כהוכחה,

ססמוגראףהואילדשלהיוצרכוחו . 1

בס-הרווחיםהרוחהלכילתנודותרגיש

הקרובה.ביבתו

משוםבהאין " X "יזומהיצירה . 2

יזומהיצירהכתיבתשלהאפשרותביטול

"" y " ,היפוכההנושא,מבחינתשהיא
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חנכ-בספרותכשמדובר ,', X "שלהגמור

ילדים.ע''יתבת
אתמקבלמופשט,כרעיוןהשלום,

שלווהשלכמצבהשיריםברובביטויו

 :רוגעתפסטורלית
 :שביליםביןנרקיסיםלקטוף
 ;דקליםשלבשדרה
מתמדיכחולהבכנרתלטבול

בעתדי.השלוםלכשיבוא
החייל,אביאתלחבק
אייל,שלבבסיסולבקר
 :לעשותרוצההייתיזאת

 !השלוםיבוארקלו

 ) 29 1(עמ

מצבלהגדירנוטיםפוליטייםבמונחים

מדובראין"אי-לוחמה".שלכמצבזה

אחר,אוזהמסוגשונים,ביחסיםכאן

 ,"ב"לבין "א"ביובעברששררומאלה
שלאו ,"א"שלהפנימיבעולמואםכי

ברגשיומוצףרגועעתההכלשבו ,"ב"

ויפה.מתוקעצמיובטחוןרצוןשביעות

פנימימעולםמועטה,ולוחריגה,וכשיש

"לשמורתמידחייבים ,"ב"שלבכווןזה

להגדירושמקובלדברבטחון,',מרחקעל

 : 1אסתיטי/כו'ריחוקהספרותבמדע

בלבנוןלפושבלןאנו
חרמון.הרראשעלינוחווהמצרים

 ) 63 1(עמ

 ,"ב 11אליבוא 11א 11אם :אחרותבמלים

וחוזר ,',ג"לכרוןפעמיואתהאחרוןישים

החריזההאם :להוסיףולמותרחלילה.

אתכאןשהכתיבההיא 11"לבנון/חרמןן

כאןקייםשמאארהגיארגרפי,המינוח

ןבטחון////מרחקבאותומופרזשימוש

עללמשל,הכותב,חשבלאמזרעאחרת

(עיר/'חולון"אפילואו"שררן,,,המלח

אןהמצוטט).השירכותבתשלמולדתה

שי-עושיםבודאי,אלה,אחרוניםדברים

הפסיכולוגייםהמניעיםבחקרמופרזמרש

שהכו-עודמההכתיבה.מעשהשמאחורי

 :מידמוסיפהתבת
גן·ילדיםייבנההגבולעל

ערבים.וחלקויהודיםשחלקו
(שם)

הגבול"./'עלשוב,אן,

זהמצבנתפסאמנם,נדירותלעתים,

שלכמצבהילדע"י"אי-לרחמה//של

קיטשרוויקיומי,מצב . 11"פוסט-מלחמח

שזהמשוםהשלוםשוררשבומילטנטי,

 :הובסהואאףהאחרון
השלום,ארתךנשיגאנו
מקום.בכל

חלוםרקזהאםאפילו
-היום
השלום.אות,ןנשיג

נכהאויבכלשלוםבשירי ) ... (

 ...שיקוטוהעולם
 ) 31 1עמ

 :עמודיםכמהשלובמרחק
 ;בעולםיריבאיןעכשיו
 ...אדםנוראשלוםהניא

 ) 39 1(עמ

שהעליתי 2הטענהלהוכחתעדומכאן

קטןהואשהמרחקדומהדברי,בראשית

שלביטולםמשוםבזאתאיןאןמא.ד

בספר,הכלוליםבאמתיפיםשיריםכמה

 :מתוכוביותרהמצוטטהשירוביניהם
 .) 11 1(עמ 11צבעיםקופסתלי/היתה 1

שיריםשלביסודםהעומדתהאתיקה

ניתןאם ,) 33 1בעמהשיר(כגוןאלהיפים
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המבדילההיאהזה,בהקשרכךעללדבר

כסיוןבהםאיוהשירים.משאראותם

ביקשהמורהכימחיר",בכלשיר"לכתוב

עדיומיפויאםכימזמינה,והתחרות

מנסהשאינהחלומית-ילדותיתלחויה

 :המבוגריםשללעולמםלפלוש

חיים,שמחתשלכתוםליהיה ...

ופריחה,לבלובשלירוקליהיה
בהירים,שמייםשלתכולליהיה
ומנוחה.חלוםשלורודליהיה

ישבתי

וציירתי

·ז~לום.

 ) 11(עמ'

מחמודע"ישנעשהלערבית,התרגום

חג-בחלקומהימןעריידי,ונעיםעבאסי

עלבשמירההמופרזתהדביקותאךדול.

באמינותקרובותלעתיםפוגעתהחריזה

השמ-בעיניתמוההלכ,דבנוסףהדברים.

הנקראהספרמכותרת //ילש''המלהטת

העיק-ההשגהאולם . 110"השלובערבית

בשפהלשימושבנוגעהיאהתרגוםעלרית

ש-בהגבההגובלתשלעיתיםהספרותית,

ואיניהמקורי.הסגנוןשללצורךלא

להיעשותהיהחייבשהתרגוםכאןטוען

צריכהזואפשרותאךהמדוברת,בשפה

משוםדווקאראש,בכובדלהישקלחיתה

בספרדבר,שלבסופוהוא,שהמדובר

ילדים.ע"ישנכתבלילדים

 ) 40מעמוד(המשך

לטיפולראויהאינהקטנהמחשבהששוםסבוריםהיינולתומנו,(ואנו,אותןלגדל

גדולות).נולדולטבע,בניגודגדולותשהמחשבותמיוח.ד

לכךסבירהסיבהשתהיהכדיהיגעה.הפרשהסוףסוףמסתיימתחןכלבהעדר

 iאיזמכינה//אכס"דיוסכמוכאןקופצתבלב,דסיפוריםבשלושהייגמרשהכל
הסיפו-כלותמוברירה.ואיולשתוק"צריךשתיקה.עליהםהגוזרתזקנה""מחשבה

אחרון).קטעאחרון,(עמודריס".

משכנע.לאוכמה-ומחושבמתוחכםכמהמסורבל,כמהמלאכותי,כמה

השוניםמחלקיוחלקאיזהעלהילדים,אצלהספרהתקבלאידמידעכלליאין

שהתקבלבפנייעידואםגםאבל-הרדיולשידוריהקשיבואיןחיובי,הדהיה
אוהילדים,שלהלא-בשלטעמםשלחשבונועלהדבראתלזקוףנוטהאהיהיפה

מא.דיפיםהציוריםוהציירים.האמניםשלעזרתםעל
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הנמוכותלכיתות

הוצאתחנני,יוסף :כתבודיד,לייש

מנוק.דעופר,ספריית

ה-וילדותילדיםעלסיפוריםעשרה

סיפורכלגנים.מוקפתבמושבהחיים

חוויההצעיריםהקוראיםבפנימעלה

הילד-להזדהותיכוליםהסעמהשונה

האורמעגלאתלתפוסשרצההשובב

 1באפושנפצעוסופוהצנורדרךהנשקף

החולה,סבתהאתלבקרהנוסעתהילדה

לבית-החוליםלהכנסלהמרשיםואין

לאביההמתגעגעתהעצובההילדהאו

וכיו"ב.החייל

הממ-נאיםבציוריםמלוויםהסיפורים

המעשה.סיפוראתחישים

שריג,תקוה :כתבהבא,הבעל•ישם·טוב

הקיבוץהוצאתאילן-פרת,רות :ציירה

מנוקד. , 1976המאוח,ד

מחייסיפורי-עםשמונה-עשרשללקט

לפנינונארגתשכעזרתםהבעל-שם-טוב

עלמספרהראשון(הסיפורחייומסכת

על-והאחרוןהבעל-שם-טובהולדת

ור-לילדים,מעובדיםהסיפוריםמותו).

-הספרשלהנאהצורתולציוןאריה
בית-כנסתבתמונתהמעוטרתהכריכה

מאיריציורים . 1sה-מהמאהמפולין

וצורתהטקסטאתהמלוויםעינים

הקורא.עיראתמושכיםהנאההדפוס

מיכל :כתבהעכשיו,מטייליםויואבאני

הוצאתלוצאטי,עמנואל :ציירסנונית,

מנוק.ד , 1976פועליםספרית

המ-קצריםוסיפוריםשיריםעשרששה

הרן.הגיללבנייועדים

מבטומנקודתברובםכתוביםהשירים

מאהבותיובהםלמצואואפשרילדשל

הקטנותאכזבותיואבא"),של("הכסא

ודמיונותיוהנאותיוותרדה"),("סליחה

("ראיתיתמיהותיו ,)"ולא''("פרפר",

וערד.שאלות"),שואלת("יעלשיכור"),

לבניהמובנתבשפהכתוביםהשירים

חןישארהצבעונייםוהציוריםהרןהגיל

לבנימתאיםהצעירים.הקוראיםבעיני

א.ולכיתההגןגיל
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הבינוניותלכיתות

הוצ-ליבמן,איונה :כתבהאני,זהפיקי

 . 1976עמיחי,את

שניםבשלושעוסקהמסגרתסיפור

 ,)ו-דכיתות(תלמידילדשלבחייו

אלושניםבשלושבילדותו.נפטרשאביו

מתרחשתהעלילהבצבא.משרתאחיו

בו-ולאחריה.ההתשהמלחמתבתקופת

שלמיקרוקוסמוסמעיוהואפיקישלתו

המבוגרים,עםיחסיוהישראלית.החברה

בהתבגרותתצפיתוהראשונות,אהבותיו

באמצעותהצבאחייהשתקפותאחיו,

ההתמודדותהאח,שלהרביםהמכתבים

תקיניםמשפחהחייאלמנות,שכול,עם

למעיוהספראתהופכים-תקיניםולא

שעללקוראומוסריכןרגיש,"מורה-דרך"

ההתבגרות.סף

קינגסלי,צ'רלס :כתבקדם,גיבורי

 , 1976עמיחי,הוצאתסקולסקי,ש.תרגם:
מנוקד.

היווניתהמיתולוגיהמןאגדותמבחר

סיפור ;הצעירהקוראבפניומובאעובד

תארגן-שלמסעםסיפורהגיבו,רפרסוס

הא-תסוסשלוגבורתוהנועזיםנאוטים

 .המינוטורוסעלהגוברמיץ

שלעולמםאתהקוראבפנימציגהספר

נאבקבועולם-הקדמוניםיווןבני

המוכתביםאדםחייהגורל,עםהאדם

סכנותגדושעולםהאלים,רצוןעל-פי

ומעשי-גבורה.

קפלן,שבתאי :ועיבדתרגםהטיפש,הדב

פועלים,ספריםהוצאתפת,אברהם :צייר

מנוקד. , 1976

מאירופה,סיפורי-עםושלושהעשרים

ביניהםומפרס.מהודוממונגוליה,מסיו,

שלאהטיפשהדובעלהפרסיהסיפור

הסו-מציאות,לביןחלוםביןלהבדילידע

שהעמידוגותהם,חכמיעלהאנגליפור

לבקרהשנואמהמלךומנעוסכליםפני

בהםוהחרבהאתעלהסיפורבעירם,

החיילאתלקחהתמיםהאיכרמלמד

ועוד.הרברבן

המושכתמחורזתבפרוזהכתובהספר

הלב.את

אביצוק'יעקב :כתבהאנפות,סיפרומה

 . 1976יזרעאל,הוצאתגבירץ,בינהציירה:

מקשיבבאנפות,צופהטבע,אוהבילד

ועלחייהןאורחעלולומדלשיחותיהן

הצרצר, :אותוהסובביםהחייםבעלי

הקיפוד,הגחלילית,הינשוף,התנשמת,

והחסידה.החתולהנחש,הפרה,

הואטבע.אוהבילילדיםנועדהספר

אצלשמתעוררותשונותשאלותעלעונה

ומחנךחייםבבעליהתבוננותתוךילדים

ובקיניהן.בצפוריםלפגועשלאילדים

הגבוהותלכיתות

וקסלר,:ארתורכתבירושלים,מלךידידי

 . 1976מסדה,הוצאתעיכל,אסתרציירה:
תקן-בןנערמיכאל,עלהיסטורירומן

פיצוץבעקבותמוחזעזועהמקבלפתנו,

יש-בארץעצמומוצאובהתעוררואטומי

הצל-שלטוןבתקופתה-י"ב,במאהראל

בנים.

 1הגיבורעםמזדהההישראליהקורא

אתעמויחדוחיכמוהו,ישראלינען

נערשלחלקומנתשהיוהשונותהחוויות

אתלהכירלומדהואהצלבנית.בתקופה

הצלבניםהיהודים,שלוהמנהגיםהחווי
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המ-ואתהתקופהאותהבניוהמוסלמים

בארץ.והחברתיהפוליטיצב

היסטוריה,ספרימתוןזכרונותקטעי

אתלקוראמבהיריםבספר,המשולבים

להתרחשות.הרקע

 1אדמסרד 1ריצ :כתב 1ווטרשיפגבעת

זמורה,הוצאתליטוין,רנה :תרגמה

1976 . 

החדשהמולדתםהיאווטרשיפגבעת

מסעלאחרהגיעואליההארנבים,של
ששואתהישנה,מארצםהירואיתלאות

עליה.מאיימתכלייה

ההרפתקאות :אלגוריההואהספר

החדשהבמולדתהארנביםשלהמרתקות

החיים,איכותשיפורעלבמאבקקשורות

שלבליבוןחברתי,גיבוששלבבעיות

מנהיגותויצירתומשטרמנהלשאלות
לקוראיםמתאיםהספרורוחנית.מדינית

הגבוהות.הכיתותמבנירציניים

שמאלי,אליעזר :כתב 1הנאמוהרועה

כרמי,גיורא :צייררגב,מנחם :ליקט

 . 1976עם-עוב,דהוצאת

ש-אליעזרשלמסיפוריותשעה-עשר

ל-וחולקורגבמנחםע"ינקבצומאלי

 :נושאיםע"פהערוכיםמדוריםחמישה
"הפור-המורהד"ראה"מה"האמיצים",

אמיתיים"טבע"חובביקדימה",צים

ארון".ועלשעוןו"על

סיפורוהואהנאמן""הרועההסיפור

נקראשמוועלשמאלי,שלהראשון
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