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 ,·וע'נ'•לד•ם"סער'.חשלנה iואשלח,כו.חדננ.ח• pהא.חננכ•אאני
 ' Jא,לכןי'נננ,, p-כ"Jנ(שו" ' Jשהכטחא.ח . 197 ~נכאישנה, !! 5לעני

 .,((,עברשל-100ה ,,.וגא.חח'גג•ם

 .!!-00ה (''לגלח,גכ' r• ')P,pכננשיכ,א,שאלה"ה pננאני

ג.ברגס•ן

הבעיותמערכתאןמיוחדת,לבמההיוםעזזכתהלאשלנרוהנוערהילדיםספררת

לספקבאשלפנינוכתב-העתמיוח.דרעיוןמיוחדתתשומת-לבמחייבתבההקשורה

והצערתניתוחים-ספרותייםדברי-ביקרות,מחקר,יעיונ,יחרמולהביאמטרתנוזה.צררן

בארץראשוןניסיוןהיאשלפנינוהחרבותזה.ספררתילסוגהנתרןלציבורמתודיות
-בכללםוהררים-המחנכיםהמבקרים,הסופרים,ציבוראתמזמיניםואנוזה,בתחום

ובפיתוחו.בהרחבתולהשתתף

ביזינושיעלהמאמיניםאנואןקלה,היתהלאהראשונההחוברתשללידתה
 .ובצורתןבתוכנןהבאותהחוברותאתלהעשיר

חדשים'מזוריםעליהםולהוסיףבהםשהתחלנובמדוריםלהתמידמתכררניסאנו

הספרעיצובבית-הספר;ספרייתהחופשית;הקריאהטיפוחהספרן;למורהכגרן:
 .בעולםספררת-ילדיםעלמיזעואיורו;

מחשבותיהםאתבטאלהמעונייניםהמחנכיםלכלפתוחיהיהזהכתב-עת

לשיפודו.ובהצערתבהערותלעייןונשמחוהנרעד,הילדיםספרותבשדהורעיונותיהם

שלהקריאהבבעירתהמתלבטוההרריםהמחנכיםציבוראתלשרתמבקשיםאנו
והברירה.ההערכהאתעליהםולהקלובניהםחניכיהם

הילדבידילסייעוישהאחרונהבתקופההתרחבהוהנועדספררת-הילדים

 .לעתיםהמביןזהבשפעדדכםאתלמצוארמרריר-מזריכיר
התקשורתמכשירימירח,ךלעידודהספרזקוקוהטלוויזיה,הרדיוזרובדורנו,

גםוהםבהם,קריאהולהרבותהספריםידיעתאתלהפיץעשוייםהחדשים

זרוית.לקרןלדחותםעלולים

הספרן-המדריךואתבבית-הספרהספרייהאתלקריאה,החינוןאתלהעלותמבקשיםאבר
וחוריה.ייזעקליטתשלהחדשיםבתנאיםלספרהזיקהאתהמגבירכגרום

ויפתחשיקדםחיונילכלי-חינוכייסודמניחיםהםכימאמינים,חברי-המערכת

נלהבים.קרואיםלהוירבהוהנרעדהילדיםספררתאת

מפרי-עטםשלחולפניית,ישנענוהמחברים-ל"נחשרנים"להרזותלינעימהחרבה
זה.חדשכתב-עתבהרצאתוערדרדני
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-100הלחובותבוכות

m 
ישראלמדינת

והספורטהתרבותהחינוךמשרד

הכלליהמנהל

המנכ"לברכת

בישראל.ולמחנכיםהנועדלנבילילדים,חגהואונועד"ילדיםל"ספדדתהמאהיובל

באורחמתרחקותונבי-נועדילדיםשלוהולכותגדלותקבצוותבדבדודאבדחיים

הספד"."עםהנפלאהיהודימהמושגמדאיג

הזוכיםילדיםצז"ל.קוקהדאי"האמד-בעולםחיינושלהנשםהיאהספרות

ספוגתערכים,חווייתעשירה,ישראלית-יהודיתספרותברכיעלולגדוללהתחנך

 .ולמדינתנולעמנונאמניםאזרחיםלהיותשיגדלוצפוי-השראהורבתאהבה

כליבורכוכךועלחשובה,תדומהלכךלתרוםוימשיךתרם-ונועד"ילדים"ספרות

זו.קדושבמלאכתהעוסקים

המנוע-ברגסוןגרשוןמר •איבריודמ"חבכלהחנוןלאישומיוחדתחמהברכה

ונועד.ילדיםלספרותהמדודבראשהעומד

 ~---·כוחך.ויישרלחיכה

דב,בכבוד

2 
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חיקו!גרשוןמרלכברז

לךוהשלוםהברכה

ונרעד",ילדים"ספרותשלהחגיגיתהחוברתלקראתהצנועהתרומתיאתקבל
בקרוב.להופיעשעומדת

של"חשיבותםעלהמספרהמצורףהקטןבקטעהשתתפותיאתלצייןבחרתי
והרריםשמחנכיםליוחשובעליחביבמארזשחיהנושאזהכיאמירה",חרוזי

שירה".ל"דברבחשיבותירגישו

 .לךיעזורשזהמקרה

בריאות,אחרליבברכה,

וכשדשמחוחגפעילותהמשך

רותמרים

היקר'ברגסרןמר

כוחך!!!יישר-ח-מר-ן!ברכות!שרב ...ר

אמיתי!!!פרסמגיעשלדבחיי,

כאן,מכולנו,רד"שטובכל

גפן-דרתןרות

שמטפחהנאמן,לעוררהכבודרכל-מיוחדלציוןבהחלטראויותחוברותמאח

הזה!חירםעצםעדונוערילדיםספררתאת

ובברכה,בהוקרהוהצלחה,סיפוקחרבהנפלא,חמשךבאיחולי

עקביאמרים

ישראל-פרליןידידותקשרילקידוםהעמותהיר"ר

רב!שלרםברגסרן,למר

היובל",ב"חרברתשידפסמקרהואנימאמריאתשולחתאני

"יושר-כוח"!לצורתבשמימסור

טובות.שניםחרבהגלרדונוער"ילדיםלעסרק"ב"ספררתותזכה-הלראיולך
בברכה!

רז.הרצליה
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להתראות

תרדמההדאשלכםשהרבעוןוחושבותובתמיםבאמתאתכםשמחרתאנחנו

המשיכו!העברית.הילדיםלספרותרצינית

הננאהבו.זו 1וח

אודגרזרויתמאת:

-הקטנהלאחןתההמבןגריטספרןתאמרה
נמה.לןצה iנתלאלילדיםתב 1שכמי

 01נחשנאינםהזאטוטוםהלא

צים. iמר 1הי i 11תתנאשראתלהסתנן

\הילדים,ער 1הנלספרימצןקה•מיבאןאז

 , 1חךלקריאת-ספרים,-ת iארח 1חךל

1 ] 1J ,תמומום,ולריסתשחורת

-!צגיםמסכיםלקסם 1תק 1ר
המרןבעבמסןצפיהב iמר

מחשבה,דמיון, 1שריר 1ונ 1התנ

!הלכה.נתדלדלההטףשפת

לה iהגדלאחןתילדיםת iםפראמרה

-תלן•האתשבןהענף~נכרתמעטד iע
צעיריםרא•ם iקדת iעת

גר•ם. iברא•ם 1לקהיאבה iער

ומידהעדנה

פועליםספריית

בעצמה,עה iשקלה 1הגד 1

הקטנה.ת iלאחאל 1הגא 1•בכה iמתלא

הכירה,מעירגא,הוא 01מירושל

שנה.וחמש 01עשךלפניה 1ןהקם

 , jרענכתב-עת

נקרא:ער" 1וננלדיםש//ספרות

מחכימה,ססגןנות,רחבה,נריעה

ברגסןןגרש![רן 1הע 1סד 11המי;<ןש

הקטנה.לאתןת

המאה,גולוןןבצאתעתה,

!ברכהתןדה,שלכןס iד iלכבנרים

פןךנוה.עשייהלהמשך

חו,הם lב• רע'('ילדיםסער'.תעו
 .הזםירדנהמאת:

נושאיםמטריים,לפרק-זמןמופיעיםלפרקים,צציםשהםכתבי-עת,שלזדכם
שהופיעו.כלעומתונעלמים-לקהל-היעדהחשוביםמסדיםעמם

בטיבם,עצמם,בהםהקשורותישמספוד:רבותלקוצר-ימיהםהסיבות

עתכתביבת 1מק ...הכלכליבמצבקהל-היע,דשלבנאמנותובדרכי-עריכתם'
ברבותנמסריםואף-נאמניםוקוראיםחסידיםלהםקוניםושנים,ימיםמאריכים

שייכרתדגשילנטועהכוחבחםיש .קוראיהםבמשפחותלדודמזורהימים

4 



נעלמת.שאינהוחיבהסקרנותנאמנה,

 .ונוערילדיםספרותנמנההאחרוניםאלחעם
בנושאו:דבקותו-חראשלנוהזחכתב-העתשלהעיקרייםממאפייניואחז

ספוניםמהם-סופדים,בו.הכותביםמאודוביםונועו.לילדיםספרות

בסמינריםבמכללות,ילדיםלספרותמווים-מהםומבקרי-ספרות,

עבודתולתאוקשה .בשדה-החינוןומוויםגננותמהםובאוניברסיטאות,

זה,נאמןכלי-עזרבלאספרות-הילדיםשלהללוה"מתווכים"אחזשלהרצינית

 .בישראל"מתחריו"רביםשלא

 .מבוקשואתבולחפשכיצדיוזעונועוילדיםספרותשלהנאמןהקורא
"עיוןהקבועים:למדוריובכן.לומסייעיםכתב-העת,שלהחובריםהמפתחות,

מדינוספים- Jבארץ!"משוטאובעולם!!"משוט lמותרדה!! JI 1"ביקודת"ומחקר",

מאמריםוכן-והשנתייםהחצי-שנתייםבכנסיםהניתנותתקצירי-ההרצאות,פעם

(כגון:רבי-משמעותולימיםמיוחדיםלאירועיםהמוקדשיםורשימות,

קהל-הקוראיםאלהמופניםהדיהםאתביטוילידיומביאים-יום-השואה)

דבריםלקוראניתניםלעתיםלהם.המתאימיםובמחזותבשירהבסיפורת,הצעיר

יצירותשל(ביביליוגרפיהלאורהחוברתיוצאתבהלתקופת-השנה,המתאימים

ובא.המתקרבלחגאולמשל)בסתיו,העוסקות

כנסיםלרבותלקורא,מוגשיםבעולםהנערכיםספרותייםכנסיםעלחדשותאף

בשעתועליושדיווחהבאושויץ",וישראליםפולניםסופרים"כנסכגוןמיוחדים,

עקביא.מריםהסופרת

ורחב.גזולהואבכלל,ילדיםולספרותבכלללספרותבאשרמיגורן-הדעותכידוע,

התבטאות.במההזעותלכלנותןשהואכתב-העת,של(והמייסד!)העורךנוהגיפה

אתהביקורותמביןלויבורגםהואעליו.המקובלתהדעהמהיישפוטוהקורא-

לאהמדףשעלבאוסף-החוברותבונןחמת .להסכיםורוצחיכולהואשעמהזו'

הענייניםתוכן .בכןלומסייעיםהכריכותצבעי"שלהן":לשנתוןלשייכןיתקשה

מבוקשו.אתימצאהיכןלומפרטשנהכלשלובסופהחוברתשבכל

ספריםשלפשרםאתבמאור-פניסבדרן-כללמקבלונועוילדיםספרות

למבקריהםלכותבים,אףשמורזהמאור-פניםהמדף.אלבאועתהשזהחדשים,

 .הספריםשלולסוקריהם

וספריםילדיםשלואוהביהםאנשי-ספרותהורים,מורים,גננות,שלתודתם

הזה.הנאמןלכתב-העתנתונה

המאתיים."יובל"לקראתבגאוןיצעדלו
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ש•וד •ח. lדננא.ח-א 1ד pוהב.ח lאשו•אננא
בוגסוןלגרשוןובהוקרהבבוכהמוקדש

לקרוא.אוהבתשל•אמא

כבוקר'קמהכשהואלפעמים

עייפה.נוראנראיתה~א

עליי,מסתכלתהיאואז

שוכב,תיוןעם

בע~ננים,ןניצוץ

ואומרת:

אתמול.עשיתימהתאמיןלא"אתה

שחזנם.עדקראתי

מרתק,כןכלהיההספר

להפסזק."וכןלתזלאפשוט

לקרוא.אוהבתשל•אמא

אותילאסוףנאהכשהיאלפעמים

הספר,מבית

מעצמה.מרוצהמאדנראיתהיא

אלזו,מחזונההנאואז

שןבב,וחיוךבעזנוום,נ~צוץעם

ואומרת:

עכשיו.עשיתימהתאמיןלא"אתה

הנוקר.כלקראתי

מעניין,כךכלהיההספר

להפסיק."יכולת•לאפשוט

לקרוא,אוהבתשל•אמא

לקרוא.אוהבאניגםולכן

גדןל,הכיהתענןג \ j1jנעז

טוב.ספרעםלפוךמתחתלהיכנסהוא

לחדר'נכנסכשאנאולפעמים

מופתע.מאדנראההוא

מה?

ישן?לאהילד

אליו,מחייכיםאנחנוואז

שוכב,חיוךעם

 , 01נעינווניצןכן

ואומרים:

מרגש,כןכלהיה/'הספר

להפסיק."יכולנולאפשוט

לקרואאוהבתשליאמא

גדזלהכיהתענוגבעיניה

הספה,עללהתכרבלהוא

לפוך'מתחתלהיכנסאו

טוב.ספרעם
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ומחקךעוון

שלע"א:נאעלאסלחלאלעולם"ואנו

רגבמנחםמאת:

ד 1ללמ iעל•נשניטל"כנדאה

ככגטללאהמתיםאתג iלאה

ג•ל•ת•מזמן . 1תנ 1אשעזב!על

מת•ןאתב 1לאהגל 1מטשלאשמי

החיים".אלןאתב 1לאהלןקשה

מןאב•של 1ת 1ה•עלמ 1א•ל i"ה

אותותזךה 1הצע~ךבגילהתמדנה

אדעשלאלאדםבמידת-מה

קשהגםזהבן 1גמא. iהמו

 _ 1עצמו,,אתלהגוןלווהוה

עגוםעולםסדר

מקבלזרח,יבוריתשלבחייהמרכזיאוטוביוגרפייסודשהואהאב,העדר

מיצירותיה.בדנותהפועלותהנפשותבחיישונותונפשיותחברתיותמשמעויות

היחסיםמערכתפיועלהגיבורה,שלאופייהפיעלשרנותבצורותמוארהנושא

הואכמובן,חשוב,פחותלאבה.מצויהשהיאלה,ומחוצהבמשפחההחברתית,

המיוחדת.אווירתהאתלההמשווהויצירה,יצירהכלשלהאמנותיהלבוש

מהומהמטילהזמנית!)היאאם(גםהאבשהיעלמותהיאהמרכזיתהתפיסה

שאותןבמליםשמתחיללעולם,בשיו .חייהםאתומשנההנותריםבנפשות

השאר:ביןנאמד,המאמר,לכותרתבחרתי

לם 1העאתת•כננתהר•ה•ם, 1אל

מךןךום,חוקיםלפו

ילדהלךוצאה\הנה

ה•לד•ס.כנ•ת iתלפ•לא

לשחקלה i•כילדהא•ךכ•

בחצר,לס iכעםק 1לצח 1

לחזןךהביתהכך!אחר

חסר.לארבוכאילן

[ .. ] 
ם 1ר 1ה 1שנלד 1לכל nכננ 1תאם , oהו 1אל

כך.אחרים,ייס iשינת 1לעשלךר iאס

l •2אשכח.לאלס 1לעאנ 
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ועלהעולם,סדראתקבעהריהואהילדה.עלשבאבאסון"אךpם"עצמוהברוא
לה:שאומרתאמה,בריבדלהתחזקיכולהאינההיא .הוריםלשניילדכלזקוקפיו

המרכיביםאחדבושחסרשעולםמרגישההיאו;נזז~;~רים".אנחנואיד"בת,י
הסדראתשקבעה:ש~תאותהאיךמבינהאינהוהיא .שלםעולםאינוהחיוניים

סדרשלתוצאהאיפואהיאבעולםהיתמותבו.פגמהשלדעתה,זר,היאבעולם,

שנפגם'מהאתהמושג)שלהקבליבן(במו"לתקן"אפשרהאם .פגוםקוסמי

זרח,ישלאחרבספרנפרד.בסעיףידוברכךעללבנים?האבותאתולהחזיר

לדברים.המתחברקטעבוישאךיתמות,עלמדוברלאהו,דרוביוהילדה

ורביןשלאביהבתו.אתשאנסאבעלשומעתמתבגרת,ילדההסיפור,גיבורת

ן 1ב 1ראמרה , 1שלה) 1(הבעא 1"העונה:היאכךועלעיסקח,זהמדועמביןאינוחוד

 Oרבר'בןס 1ש tשעלס tעזה?לס tען 1מזה 1אאז , 1של\לאשלןלאא 1האסבלעג,

אתהמהלאב)נה t(פבכללואתהשלו,ה 1הבעלאשזןאזמראחרוכל 011ל 1לכאלה

ליצרומנסההגיבורהובאמת, 3 "?'ל l.'1תס, 1צ'ורר 11לצ 1מלשבתחוץבעולםשה tע
נכשלתאמנםהיאואחווה.שריוןשלעקרונותפיעלשיחיונוערבנישלקהילה
אתכובשיםעצמה,עלשלקחהוהסיכוניםשלחחאיכפתירתאבלדבר,שלבסופו

הקורא.שללבר

לכןרס tק .הק'ץבתח'לתמת~ונ'של"אב'ובמלים:מתחילוהסוס,ידניהסיפור
עדלעיל:שהובאובהקשריםלקרואיש"סדר"המלהאתגמור".בסדרהכלה'ה
נוצרמותולאחרוהברורים.הקבועיםהכלליםפיעלהעולםהתנחלהאבשמת
פשוטזהלמה,לרעתרוצהרק"אנ~מתרעם:יונילו.שזרחדש","עולםיונילגבי

הוא?"ךןןקאלמהשל'.אבאה'הזהצדק.שלענ"ן

יחיושלאמסכימים!לא"אנחנוהיתומים:כלשלזעקתםעולההסיפורבהמשך

כאלה.שטויותמיניובכלובמחלותבמלחמותימותושאבותיהםילדיםיותר

לשותיצטרכולאשילדים ] ... [ .אוהביםשחםממהלהיפרדיצטרכולאשילדים

בצער."•שיגדלוילדיםיותריהיושלאאבותיהם.צעראת

חוץ,ילדתבסיפורהסופות:שלאחרותביצירותגםמופיעהזויתומיםאחוות

הגיבורהחשהבקיבוץ,לחיותהאב,מותלאחרבנותיה,ושתיהאםעוברותשבו

לה,זרשהואלאורח-דזייםמתחנושלההפרטיהאוגדןובדידות.זרותחיתומה

נוספתקשתמשמעותמקבלהאב,מותעםשנפגםעולמהסדראחוות:ובמלים

ואינהאותם,מבינהשאינהכלליםעלהמושתתיםבקיבוץהילדיםחבותבחיי

זרהחשההיאשבובעולםלהתיזךיכולההיאמיעםאליהם.להסתגלמוכנה

אבלפעםאףכןעלברו 11לאהןאבא,ן 1אץ) 1ב 1בקלרה 1 (מה iלנ"גסומנוכרת?

אסוןכלכמוהיתמות, 5מאור".ממנהשזנהשנומהרקתף. t~שסןךלהן'שכא'לו
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הפגועיםגםנפגעו,העולםשסדרידקלאצעד.שלאחווהמין<וצדתאחד,מוגדר

שישהוונ,ומשהוחסדיםשהםמשוםפגם,הוטלעצמםבחםשגםחושבים

יב<ן."לא"זדבבחינתהםשלם,שעולמםהאלה,האחדיםלאחדים.

 iJד J:.י ri.ת llע
אתלהעלותאפשרהז~םהאהוב?האבשלמותואחדינותרמההמוות?מהותמהי

היחסיםמעוכתאתמנ,ר(הזרח<שליצ<דותבכמההאבהסתלקותבזיכרון?דמותו

לסיפור:הוקעמתוארהחייםזרעהסיפורבואשותהסביבה.עםהגיבוריםשל

תחתהשאירהאוריואתבחיפה,לקורסנסעהשלהסואמאלהס,היהלא"אבא

בתחילתמתיונישל"אביווהסוס:<ונישלתחילתוגםכךעמליה."•שלהשגחתה
וביוםהספדלביתיוניבאלאימיםשבעהגמור.בסדוהכלהיהלכןקודםהקוץ.

אמך.ובצעריוני,בצערך,משתתפים"כולנונבוכה:אמרההמורהחזר.השמיני

מתחילחוץילדת 7למקומו."לחזורהטוריםביןכשעברבריצפההביטוהילרים
ומנהגיםלכלליםדפנהשלוההיקלעותלקיבוץהעידמןהעקירהבסיפור

מעביריםהפסנתראתלמחסן,מעביריםהפרטיתמיטתהאתאותה:שמדכאים

עדייןהדבקה.מחששבחדר-בידודמהזמןלבלותצריכהעצמהודפנהלמועדון,

רקואחותה)אמהעםלקיבוץעברה(דפנההאבשלגורלועלדברנאמרלא

לדפנהלגלותעומדתכשזמירהשלרשום,בעמודרקאביה".שלחיהש"הפסנתר

אתתגלהשלאשתישבעמדפנהמבקשתהיאהאימהות,אחתעל<האמרהמה

שכחתיהא,שלך,אבא"בחייזמירה,שואלת"במה,"ואז:נשבעת,דפנההדברים.

מתקיימתהזהבסיפורתגלי."'שלאתזכרירקלך,נוותרמילא,טוב,מת.הוא
ושלם,הדמונימעולםדפנהלגירוששגודםהאבמותיא iiהאחתכפולה:עקירה
עמו.להשליםיכולהואינהרוצהשאונהלעולםדפנהאתמבואהוהשנית

הפותחתאוטוביוגרפית-מפתחמעיןהואלאחרונה,שיצאבדידות,משחקיהספד

הראשוןהפרק .זרחישליצירתהבכללוהולכיםשחוזריםלנושאיםאשנביםלנו
האםסופד).חיהזרחינודיתשל(אביההכתיבה"שולחןלידהיושב"האישנקרא

הואאךקוהרנטי,הואתמידולאוצוףמשהואינוהזיכרוןאביה?אתזוכותהיא

עקבית,בלתיאורכקרן-זיכרון"אותולהיאחז:אפשרשבוה<חידהאלמנט
המןחלטתהשקיעהמןןמעלהמציל-אחרתןפעםזופינהפעםמזהיבהמרפרפת,

אתמתאדתהיאבספואחרובמקוםילרןת.""הקרןיההאבןרה,היבשתמןקטעים
היאןאחןתה)(הילדהלמראנןמתקרבת."אמאאביה:מותעללחנודעשבוהוגע

שמת.אמרןלאהן ] ... [חרישי.בכיהיאגםאיחהבןכהרןרתישקט.בבכיפןרצת

אףאהוביםאנשיםשלסופיותם 10בירושלים?"גבינומאחןרילגורשנשארייתכן
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אחות.אוזובדוןהחייםאתמלוויםתמידחדיחםממש,נתפסתאינהפעם

לתודעה.הדמיונית,אוהאמיתיתדמותם,אתשמעלההואהמקוטעחזיכרוז
חנסיזגותאוליהםהשוגים,כסיפוריםהאב,העדרשלהשוגותהווריאציות

 .ולהישכחלהיטשטששסופדמהאתולשחזרלחזורהנואשים

אםר, lאגבןביתכלאלהבית,אלאי 1בב"ןהיההזה:בספוהבאהקטעהואלכןדוגמה

רגלעלרגלמניחרסה, 1בכשס•ןשב 1ת 1אאראהשמת,אזכןרןלאהחדראלאכנס

ביןהתנגשותכאילוכאןיש 11כרת." 1נתמיראנ• Jהמיפתעלבךןרכיאכלכמנהג!.
חוץילדתבספרהמציאות.לקרקעאותההמחזירהזיכדוזניןולראותו'הרצון

לחדרתבןאאםמשחק,עצמהעםמשחקת "."הוחנה:ביתוהזאתהתחושהמופיעה
הכסא,עליישבשלהןאבאתיכנסאזליבכלל,זהעלתחשזבלאזה,עלתחשזבןלא

לחדרמתקרבתכשהיאתמיראבללאט,לאטיסתןכב!כשתיכנסהגב,עםיישבהןא

 "אכזבה.להרמנת 1מהדלת,אתתחתפןכשהיא 1לכ 1נזכרת,היא
שתיהןאלז 12

יותרוהתמציתיתהמאוחותהיאשבהןכשהראשונהההיזכרות,נושאעלוריאציות

שלעולמהאתומבטאיותרהמוקדםשהואהשני,הקטעהמבוגר.רא iלקהמדפגית
נידה,הדבריצלחשהפעםתקווהמתוןמאגי,משחקמיזעצמהעםהמשחקתילדה,

המינפעם,להתמודדהזדכותנאלצתהמקדיםבשבימכדון.היסח-דעתמתדךדווקא

חהיזכדדת.שלחוסו-האוניםעםכמה,ידדע

בתחילתמתיןנישל("אביןלגמדידיאליסטיתשתחילתןוהסוס,יוניהספד

ידנימנסהשבהפולקלוריים,סממניםבעלתמעשייה,למידמתפתחהקיץ."),

(כמולאחריםלגלדתושאסורסודלומתגלההחיים.לארצותאביואתלהשיב
האכןאתלחפש"עליךלעיל):שהובאבסיפורהגיבורהשלהמאגיכמשחק

להעלותםאוכנפילתםאנשיםלעצורשככוחההאכןהיאהתהום.לריסון
יכולאינושיונימסתבר'בעוזריה 1במכשפהמסדייטמאבקלאחואןלמעלה.'"'

בסוףכעדלמו.לתמידשהוטלהפגםעםלהשליםעליולחיים,אביואתלהחזיר

חדל,לאלם 1לעהןאעלי!.לשמןרצןרך 1אייןני,"הצער,אמד:לדמסכירההסיפור
!באחריםמסזיימים,כזמניםשןקעהןא . 1ת 1אשמשנההזאההרגלמשתנה.רקהןא

מנסה"ןיןני!כאהבה. 11בזיכרמעזוב-תמירשםהןאלעזלם.עןבר iאינאבלגזבר,

לאאני ]".[,המללדעתרציתירק'אניאמן:לרבו•!מגיבמאמצי~,אתלהסביר

אפשר"איהאם:"מסכמת"הזהוהכואבהקשחהריאלדגאתלחבי(."'יכולתי
ואודיעמליהמתידדיםהחייםזרעכסיפורלעולם.".,אפשראי ]".[,הזאתלהבין
סיפריאתלהםהראהציניבמלחמה.נופלכןשאחומההכשרה,ציניעם

לאמלבדישאישעץרזאהאני i "הבוטניים:סיוריועללהםומספרשלו,הצמחים

החיים"."עץזהזאם 1ת 1אאל iששנפטר,אבי!לגבית 1במחשכשעםזקאזרימכיר,
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כאןתזת.המופלאהעץאתלמצוארוצההואצינ.ישללשאלתועונההואכן,

עמליהלתחיה;המתיםאתלהחזיררוצה"הואהכמוס:הסודאתהמספרתמגלה

הסיפור,בהמשךמתערבת."אינהוהיאשלהם,אבאבגללרוצה,שהוא•ודעת

אותוטומניםשהםזרע,חפציוביןהילדיםמגליםצינ,ישלנפילתולאחר

הםהסיפורבסוףאבלהחיים.""זרעחראממנושנבטשמהומקוריםבאדמה,

שלהםאבאוגםיחזור'לא"ציניסיכוי:שוםלמאמציהםשאיןומביניםמתפכחים
 11לא.

ביחד,החיים)זרע(אתאותונחפש"שנינולזה:זהמבטיחיםהםכשיגדלו,אבל
 15העולם."בכל

מוצאתשהיאישןספדדרךהמנוחאביתעם"קשר"עמליהיוצרתהעורבבסיפור

ז'בוטינסקי.שלהקלאסיבתרגומופראלןאדגדמאת"העורב"זהרשלן,בספרית

בלילתעמליהאתהמובילהממשיתלציפורהופךהעמו,דבראשהמצויידהעורב

אתפוגשתהיאתמיסתרריהגשרהקמתבמהלךבברכה.אותההמקבלהמלךאל

 iועמלירהמלךאלמגיעיםהםהמלך.אביתאתלהצילממנוומבקשתהלבן,הצבי

חראוהסוס,ידניאתבאווירתוהמזכירהסיפור,שלשיאוצווארו.עלנופלת

ופראות.עליזותמתמלאותהחיות"וכלתחיות:ושארהצבישלהגשםבריקוד

אותהומריםאותהמחבקהואהמעגל.במרכזאביההמלךעםרוקדתעמליה

איןעדעלובתו,אבאנו]תמיד ... [אביך.אהיה"תמידלה:מבטיחהואבזרועותיו.

פותחתכישוףלמילתבסיפורשהופךבשיר,חוזרמשפטהואדור'אין('עדדוד"

אךהמציאות,אלעמליהחוזרתהסיפורים,כשאדכמוהסיפור,בסוףעולמות).

בשולית:נגעשהקסםשרנה,מציאותזרלה,שקדהמהכלבעקבות
הואנתיים 1נשן. 1ההריחעםן 1הארבתוךה, 1אבשלבספרצה iהנאתהניחהעמלוה 11

מפנילה,לקרואהעורבאתלהששלחאביה,ידיעללהשניתנהמפניאותה,שומרת

דור.""איןעד'עלהארץכדורייסובעודכלאותו,תחסרעודכלאביה,יהיהשלעולם

פנטסטייםעולמותאלההפלגותהמציאות.בתוךנטועיםשהובאו,הסיפוריםכל

מנחמת":"תיאולרגיתמעיןכאןיצרההמספרתהחיים.נמל-הבית,אלתמידחוזרות

עםלחיותילמדומעתההגיבורים.אתמחזקיםבתדהרשעלוההחייאהמאמציגם

הואאךלחיות,שבלאאומנםהנעדרהאבלה.מחוצהולאהמציאותבתוךהכאב

ובלשוןעליו,המתגעגעיםאלהאתתלווהתמידשתמידאחרתבצורהלחיותממשיך

אותו'.'תחסרעודכלאביה,יהיהשלעולם"מפניהכתוב:
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~ו rוחעת•דה~א

נוריתשלאחריםבםיפרריםהמרות.מןמשהרישפרידהשבכלהיאידועהאימוח

בכןומביאאחרתארזרמסיבההמשפחהאתנרטשהואאךמת,אינוהאבזרחי

"המלך",הסיפורים,אחזובלשוןהמשפחה,ראששהואהאבקשרת.לתוצאות
האםעליה.מופקדשהואהממלכהלהרסכמעטוגורםלאחריותומתכחש

אחרת,ארזרמסיבהישוב,לאראםפעם?כמרלתפקדהמשפחהתשובכשיחזור,

לתחליף-אב?להסתגלהילדהתרכלהאם

איןשהפעםאלאהאב.היעזרותעלוריאציותהםבהםשידוברהסיפורים
ישהאםאחרת.ארזומסיבהמשפחתו,אתשנטשבכןאלאהאב,במותהמדובר

גםומכאןשרנה,הואסיפורשכלכמובןכתב-אשמה?הנושאהצגתבזרןלראות

שראשמכןכתוצאהשנוצרנסבל,והבלתיהחדש,למצבהגיבוריםהתייחסות

עםיחדהאלה,הסיפוריםמשפחתו.כלפירחובותיומשמדתואתנטשהמשפחה

סדרעלהנמשךהכאבעםלהתמודדנפסקבלתילניסיוןביטויהםקודמיהם'
שנובעתונטישה,ארגזןלחרדתביטויגםבהםלראותאפשראבלשהופר.העולם

כאלהרגשותמבטאיםהסיפוריםאןהמספרת,שלהאוטוביוגרפיהמןאומנם
 .כלילייעלמולאושלעולםהצעיריםהקרואיםאצלהקיימים

רכלהזה,הנושאאתקובעתזרחינוריתשלהסיפורשראשיתלזעתנוכחנוכבד

ובחייםוהדמיוןהמציאותבתחוםומסקנותהמשךהואאחריהשיתרחשמה

הסיפורים.מןכמהפיעליודגמוהפתיחותהגיבורים.שלוהחברתייםהנפשיים

אתהמספרת"פותרת"כיצדונראההסיפורים'מןבשניםנדרןמכןלאחד
ילדה,עלמדוברהמקריםשברוביצוייןהגיבורה.נקלעהשלתוכוהקונפליקט

עצמה.אתלראות,רוצחאורואה,המספרתשבחחזרןעלוריאציותאול,ישהיא,

אבני-יסודרקוהסיפוריםהספריםבמכלוללראותטעותזרתחיהזאתבכלו
מראייתחלקדקהםהאוטוביוגרפייםההבזקיםהמספרת.שלהביוגרפיהבבניית

לאהאנושיתהחוויהשלהפניםבריבוידווקאהואכוחהשלח,חייהאתהיוצרת

להיות.שיכלהכפיאלאבאמת,שקרתהכפידק

דברראשי.ת

ד iע"ל Jלחשנסעאבאשלילדההיאןבן,חס•השלהילדהבאמתלאל) i(מרג"היא ''

 17חינם).קיבלו(אותהחזרה"לא 1תה iאלחפששנסעהאמאןשלשנןלדה,לפני

 •ד•עלסה 1שכמןזנח,דשאקף 11כן, iנמבביתלה, 1עפבע•רגרת•בערןשנהלפג• *

כד•"ל iלחע iלנסשעל•ןןהןחלטנה, iבתאשנפגעעד ','דגא"כנה\.עבדאב•בר.עשב•

חגאחר•אחד•ס•מ•םהל•מןד•ס,שנחבחח•לחהיהזהמתאים.ל 1ט•פשםלקבל
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לשלםביכולתםהיהולאיקר,הםיפולהיהלכךנוסףאתם.אותילקחולאלכןהסוכות,

ליישאתיםשלושההרילירושלים,אותו'נשלחאמי:אמרה ] ...נסיעתי.(עבורגם

קשהלכןעליו,לומרשאיןמצבזהברירה,'איןלי:אמר(האב)הוא'בני,' ] ... ['.םש

ולאהלוואישיחה.דרךהחדשים,המצביםמןלרביםשמתרגליםכשםאליו,להתרגל

שהמים)."סףעל(ביתלבדך.'"אותךולהשאירלנסוענאלציםהיינו
התגרש~.שלהןואמאשאנאמפנומזללהןהוהלאשלרעתן,אחנןת,שתין 1ה//פעם *

חורגאבאלנוןנהיהזר,אנשעםתתחתןעןןא 1הלגדולה,הקטנההאחןתאמרה,ךאז',

אישאיזהחשבו"הילדותהחורג):האבאתהאחיותשתילפנימציגה(האםורשע.'"

 '".)יכנאתלגרש(לאויפה"גבוהשהואשלהן,אבאכמולאנמוך,כזהזה,
* l)N'I פריז.ך 1לעלצרפת,לשוחות(\סעשה\אןהןןועהב~תהאבאנא \( 011 (אתחיל

 ] ... [פה?'משאיראתה'ואותנושלנר),אבאשלשמו(זהאמרה(האם)היא ',יסו•' ] ... [
צבאאישדה?! 1פקןןמהמבינהאינןועדייןצבאלאושנש~אהאתשנהעשרה'שתזם

אנשנשאר,-לה~שאררוצהנןסע,-לנסןערןצה , Jבדעתשיעלהככלעושהאינן

דבירםמסדרים'לא-הזה.המפורסםבנושאלדוןנסחפהלאאמאאבל ] ... [' ...צבא

ישרככהאתה tקודם,אתילשוחחבהחלטה,אןתילשתףצריךהייתלנד.כאלה,

כברפעמיםכמההדובןרים,עלחבלבהצלחה,שוהאמילא,'נונאנחה,ה~אלילדים',

 n).20במוליתנשקאלכורד "' ...זהעלדיברנו

נולדהבטרםעודנעלםשונות:בנסיבותהאבנוטשהסיפוריםארבעתבכל
עבודה.בעניינילחו"לנוסעמהאם,מתגרשריפוי,למטרותלנסוענאלץהגיבורה,

חרבעולמםכאילונבגדו,כאילוהחשיםהנשאריםאתמענייןאינוזהכלאבל

באהדברסופי.משהוכמונתפסתזמנית,כשהיאגםשהפרידה,צוייןכברעליהם.

במוח:ליתנשקאלורדבסיפורהמספרתהילדהשלבהירהוריהביטוילידי

ראשהכמ~טה,שכבהגזליאור.ה 1ה 11עץ 1בתכ~אםם, 1כ 1חשם 1החדר 11ההגד~ל"בב~ת

שהואכמוחשבה.קיים?'באמתהוא'האםאביה.שלבתמונתווהביסהזרועותיהעל

 , 1אפשר 1בלתשזהלהה 1הנדמהמדבר.יושב,לן, 1הרחוקה,בארץהואעכשיולה,זכור

מאיזהלהמוכרהניירשעלההואהאישכאילואבא,לההיהלאמעולםכאילוהיהנדמה

 21הריק."החדרתוךאלבקולאמרההיא ',!אבא'-רחוק.זיכרון

 /( J:;עלהסדרהחזו.ת

סיפורים)בשני(עיון

בטחונית,בשליחותהמשפחה,אבישלנסיעתולאחרבמוח:ליתנשקאלורד •

שניעלבנויותוהעלילההאווירההמשפחתית.המערכתמתמוטטתלצרפת,
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ידיעלנאמריםבריםהדהאם:שלהרופףמעמדההואהראשוןמרכזיים:יסודות

מתחיל.הזההסיפןךמאיןיןרעתלא"אניהראשונות:בשורותכברגיל,יהבר!,

מתחילקציןאזשהיהאבאעםהתחתנהכשהיאקטנה,ילדההיתהשאמאמהזמן
הצעירה,בתהאתאןהגרןלאחיךןנןאתכשילדהבצה"ל,ף tסגן-אלכברהןאם 1הי 1

האב,מנסיעתמאודחוששתשהאםקודםבסעיףצוייןכבר .) 5 'ע(תי?" tאגילי,

היאלתפקד:האםמפסיקהנוסע,שהאבלאחראמיתית.נטישהחרזתומבטאת

בהופעתהגם .שיעוריםחכינואםשואלתאינהלילדיה,אוכלמכינהאינה
היאתה. tאהכרתילאהראשןן"ברגעגילי:אתשמפחידמפליג,שינויחלהחיצונית

היאהשיעראתאבא.שלישןרר 11ס!איזהוזנן,שלזיהיתי,ג'ינס,מכנסילבשה

רה iצהיתהלאסאנעימה:לאהרן.שההרגשחילי.אןספתשהיאכמזבגזמי,אספה

בתוקף .) 10 'ע(שלי"אמאשלהמזכרזתהפניםאתראיתימקרזברקילדה.של

המשפחה.שלהיומיומילתיפקודהדואגתהמשפחה,לראשגיליהופכתהנסיבות

והילדהחסרת-אונים'לילדההופכתהאםהתחלפו:המסורתייםהתפקידים

השניהיסודעליה.שמעיקהאחריותעולתחתמתמוטטתשכמעטל"אם",הופכת

 'ע(עניין"מבינהשאניביגאה"אבאלאביה:גיליביןהקייםהמיוחדהקשרהוא

לה iיכלאאניאיננן,כשאבא"אבלהחדש:ממצבהלהתנערלשווא,מנסה,גילי .) 6

אירועיםשלשורהלאחר .) 19 'ע(שלה"הבכירהת tהאחשאניכאילזלהתנהג

'הריהכל.עלמצטערתאני"לפעכ!יםלקדמותםהדבריםחוזריםומשבר,מוזרים

ןאני,ת, tחברממשת tלהייכזלנזמשעשע.היהזהכמהילדה,כמןהיתההיא

לאזהמפסיקה.זאניככהשבת iחאנילרגערק'אבלזה.אתהפסדתיבאשמתי,
שזואלאלשיגרה,בחזרהמסתייםכולוהסיפור .) 73-74 'ע(עןברה"כך,היה

אמאלחזזר.הקרים"אבאבעתיד:משבריםשלפוטנציאלבחובהשטומנתשיגרה

כןאזליהסיפזר?סןףזהזהאסגבזהזת.בתסרזקזתשלההשיעראתאזספתשזב

 .) 74 'ע(נגמרים?"הסיפזריםאיפהלרעתאפשרבאמת!איךיןרעת.אינילא,!אזלי

היאבת,להיותהנוסףלאב:הבתשביןהמיוחדהיחסמודגשאחרותביצירותכמו

לאב?באהבתההאםשלתחרותבתשהיאחשההיאואוליהאב.שלחברהגם
היחסאתמיוחדבצבעוצובעהשונים,הסיפוריםאתמלווהחזההכפולהתפקיד

לעולמו.הלךשכברלאחררבזמןלאב,והמתמשךהעמוק

שהאםהחדש""האבהואמיהתגרשו,הבנותשתיחוריננ•:אתלגרשלא *

הואהזחהיחסכני.האהובהלכלבהביחסוהואמבחנואיתו?להתחתןמתעתדת
רי iדהאם.שללחברהאיבהאתומבטאהביולוגילאבלגעגועיםכיסויבעצם

גם"מה,לכלבה:חטוביחסועלמתאכזבת,אףואוליתמהה,המספרת)(הילדה
רי iדשלה.רקשלה,היאבניאבלהזה?הזרהאישייתכן?זההאםבני?אתאןהבהזא
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הדואגביחסוהואהקרח""שבירתשיא ) 30 'ע(אחד"לאףחחרגלא 1שהר!צהלא

אצלהביקורלאחדמכונית.ידיעלשנפגעהלכלבההאס,שלהחברגבי,של

דודי:עלמשהועובדהוטדינריתהרופאה

אתןכןרכת 11אלניגשתכךןאחר.ע 11בןכזב•טהךןך•ס. 1ס 1בהא tהגסצר tע"גב•

לאזן .נשנ•הסמביטהאמאח. iהכבכלחזקתןאן!מחבקתצןןאךןסביב•ר•ה

השמיםהפעם 1ל 1כאמרג~שה ' 111 .ין tבחנמצאיםהםהר•הפעם?שגבהההת•קרה

מספיקבהשישמדגישההמשפחת,יהמשברלמרותדודי, .) 55 'ע(שגבהן"הם

החדש"."האבעלגםשלה,החלטהמתוךאותם,להעתירכדיאהבה,שלכוחות

ואמהמאביה,דפנההתיתמהקודמים,בסעיפיםדוברשעליוחוץ,ילדתבסיפור

לוא tלקראצטרך"ואנידפנה:מגיבהכןועללהתחתן.עומדתשהיאלהמספרת

אנאאתלהחליףכל 1 •לאאישאבלשתרגישי,מהתעשילא,-דפנה.שאלהאנא?

הכלהחדש.אביהאתפוגשתהיאשבהשריפהעלחולמתדפנה .) 86 'ע(שלך"

ה•אשב!השג•העבראלמגיעהאש,אתצה iחש 1הא t "האש:אתלכברתדציס

ררת iי\דפנהלאב.להת 11לה 1בבחרהשלהשאמאהאישהאיש,זהפפת, tמתע

למהדרמהסצינהזרהאין .) 90 ( " 11ת 1ע 1זראלק 11ברלמטהשלה)הרחיפהם i(מחל

הספד,שלהסירםפיסקתבני?!אתלגרשלאשלהמפרייסבסירםשהתרחש
שרנהתמרנההקוראלפניפותחתדפנה,שלוהעצובהכואבעולמהתיאורלאחר

אוניברסליים:והשלמהפיוסשכולהלגמרי
' r גD ןמאחןךוההחדש,אביה 1השנמצדהאמה,האחדמצודהם, 1לך 1הלבותה\לכתה~א

 1בלן tלישם 1הולהםהרשתההגרןלההמטפלתלמיטות,שר 1ם 1נכנסהםהילרים.

שכבה\הוא . r (\ 0ב'לולהמכונהנפךךא lהגםהחדשןאבוהלה,נשקהאמאלהתרחץ.

במשק,ח iהמררכעלת, iהגגעל 11111סף 1שרר, 111טף 1שהגשםאיךהקש•בה iבמיסה,

 11האדמה.בחיקעמוקתרשום 01זעזךנבטזםרר 1מע 11111ף, 1השרהשרהועלת 1נ 1הגעל

ם. 1ל 1םכ 1הת 1ת iהספקכלאתל, 1כ 1כבסף, 1שהגשם :' J?i;>iקכמעטא iהס 1הפ• ) 90 'ע(

התחלהשמגשרגשם 1.זההילריםכל 1הכוטפלתת 1כח 1בנלה iגרבחגיגה iככזנעשה\הכל

האדמה".בחוקק 1עמחרשים Qךעןךונבטיםומעןרך/ךןךך 1חדשה:

מיןשעורכתהמבוגרת,הסופדתשלהתצפיתנקודתאלחוזראניהדבריםסיוםעם

פירוש:טעוניםאינםהדבריםרבות.ביצירותאותהשמעסיקהנושאשלסיכום

מבחיבהרקבודדה.ילדהלהיותבזמנןליגרםלאאבאבלישגדלתי"וזה

ילדים,חברתמוקפתהייתיהזמןמרביתמסוימים.בזמניםרקאומסויימת.

סתר,מועדונימשחקים,הולדת,ימיטקסים,בכך.הקשורותבפעילויותועסוקה

וחברתלבז.נמצאתלאפעםאףפיזיבאופןגזלתי,ברבמסדרסודיות.חבורות

אפילו .למשתייךמקנהשזהההגנהעםיחדאחים-למחצה'כחברתחיתההילדים
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כשייכתתפשתיאי-הנוחותואתבזמנו,זהאתידעתילאחיצונית,חיתהאם

לעצמי".

רקלהםישמשלהם.בעולםחייםילדיםזבושלשלאמיתורואים,מתבונניםאם
אפילובחייהם,שמתרחשמהוכלהולכים.הםולאןנמצאיםהםאיפהמעורפלמושג
כשםממשלגביומסוקרניםוהםשבהפתעה,ענייןמשוםלגביהםבוישגורל,מכת

כמוסטואימשהובילדיםישהחיים.שלאחרותתופעותכללגבימסוקרניםשהם

כאבלשאתיכולתומעניקהחלקית,הגנהמעיומשמשתכשראשוניותהיוונ,יבעולם

הבנתייותרבמאוחררקכאב.שזהולדעתמבליאדייק,אםאועיפעוף.ללא

מפנישחסר,מהעללהצטערקשהתיקון. רכ;ד(:!ו:וק.רמיןהיוותהאבישלשהיעזרותו

 .)ר"מ-שליההדגשות ; 113ע'בזיזות,(משחקיאותו"לדמייןשקשה

הער(Jך

 . 70 1עשם,זרחי,נורית ) 14 . 16 , 12 1ע , 1999תי'א,בידודת,שמחקיזרחי, 1 ( ) 1
 . 45-46 , 41-42 1עהחיים,זעו " ) 15 . 1978ירושלים,שיבובה, " ) 2
בתרחובשת :בתוך , 11''העורב " ) r . 16 12ע 11982ת"א,הוד,רוביךהילהד " ) 3

 . 72 171 , 70 1ע , 1981ירושלים,הנייר, . 55 3 , 4 1ע , 1975א, 11תוסהסו,יוני " )~
 , 1995א! 11תחינם,קיבלואותה " ) 17 . 26 1ע , 1978א, 11תחוץ,ילדת " ) 5
6 ( " r 10ע 1הביירבתרחובשתבתוך: 1110החיי'זרע r . 

 , 1974ת"א,שהמים,סףעלבית " ) 18 . 36ע , 1981ירושלים,
 . 5-6 1ע . 3ע~ rוסהסוירכי " ) 7
 , 1979 1א 11תבבי,אתלגשולא " ) 19 . 30 1עחוץ,ילדת " ) 8
 . 7 1ע . 10 1עבדידות,שמחקי " ) 9

א, iinבמוח,ליתנקשאלורד " ) 20 . 26 1עבדידות,שמחקי " ) 10

 . 5-9ע' , 1974 . 26ענשם, " ) 11
 . 66 1עשם, ) 21 . 29 1עחוץ/ילדת " ) 12
 . 6ע'וסהסו,יוני " ) 13
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היום""ווהובאגדותוא 1המךמןפסוקום

 17אל' 1ל:נ

חובבלאהמאת:

עחי.חח

ביאליק:נ'ח'שכתבהיוםויהיהספרגיבוריהןהיסטוריותדמויותשתי

ולשלמהאגדות,שתיים-עשרהביאליקהקדישהמלךלדודבנו.ושלמההמלךזרד

הן"האגדותביאליק:כותבלספרבהקדמתואגדות.ואחתעשריםהקדישהמלך

ממקוררתשאוביםאגדות,ושברישלמרתאגדותשלספררתיעיבודפריכולן

שבעל-פה,-גםומיעוטםולועזיים,עברייםשבכתב,ממקוררתרובםשונים,

העם.'מסיפורי

"ספר-והמעמיקהרחבבמאמרובן-יחזקאלמרדכיחשףלאגדותהמקוררתאת

השונים.מקורותיהעלאגדהובכלהאגדות,בסרגידןשברהיום""'ויהי

עסקלאבן-יחזקאלהתלמוד.ומתוךהמדרשיםמןלקרחיםהמקוררתשלעיקרם

 .מקורםאתצייןושםפהכיאםבאגדות,המופיעיםהמקראבפסוקי

אעמודבסיפורים.המשולביםהמקראפסוקישלמקומםאתאבדוקזהבמאמר

כתיבתוגנוןסיאתלנתחבכוונתיאין .שבסיפורולעלילהלאגדותתרומתםעל

אלרזירתרכןפסוקים,שיבריהמקרא,מןרביםשיבוציםברשישביאליק,של
ארהשלמיםהפסוקיםבציטוטאתמקדהעלילה.אתהמעשירותלמקרארבות

הסיפורית.לעלילהשתרמומקראיםבמקוררת

רא pPה • pב;וס~ש lPהש•דר;ן•

מרכזיים:סוגיםלשניהיום"ב"ריהיהאגדותאתמחלקיחזקאלבן

ומסביר.מספרוהשניומבאר,דורשהראשוןהסוגוסיפורי-אגדה.מדרשי-אגדה

אוהדורשים,דעתלפיהכתוביםמןהנובעיםמוסר,מאמריהם"מדרשי-אגדה

כלל"הסיפורמןבהםואיןהיסטוריים'ולמאורעותביםחשואגשיםלמעשיביאורים

הםאין ...פסרקבאיזהאחיזהלהםיש"ברובםסיפורי-אגדהואילו .) 346עמ'(שם,

"דודהסיפורים .)םש(מעשה"סיפורשלמשהוביסודםישאלאגרידא,דרשות
השני.לסוגדוגמאותהםרעו,דוהעכביש"והצרעה"דודוהמשוגע","דודהרועה",
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J. . האגדהנבנ•תשממנוס•פור•כגרע•ןהפסוק

ב<אל<קמפורטת.א<נהבהםוהעלילהתמצ<תי<ם,הםהמקראמןהמובא<םהפסוק<ם

פסוקצ<רףלע<ת<םשבפסוק.העל<להשלהמצומצםהגרעיןאתוהמתישהרחיב
הבא.בסיפורשנראהכפיהמורחבת,העל<להכבביתועליונוסףממקור

בזרןהאחד'אופנים'בשניזוזאתב<אליקמאפייןהרועה'""זוזבאגדה
דודשלהנהגתואתאנורואיםשלפ<הםהמזרש<ם,עלהמסתמכתת<אור<ת

לזוזשאירעומאורעותס<פורי:הואהשב<האופן .לחלש<םודאגתוהצאןברעיית

ומקורות<וסיפור<הואהאגדהסיפורשלהשניחלקוצאנו.אתרעייתובשעת

עברןה 1הוזעהשאזל,אל 111"!'אמרלז:-לדיז,א'שמואלשבספרבפסוקים

 1הצלת 1 11ת 1הכ 1 11אחר 1צאת 11כ~הערר.שהזנשאהרזבזאתהאר~זבאבצאן,לאב'\

הכההרןבאתגם 1האראחגם . 11ת 1והמן 1n1ןהכבזקנןןהחזקת'על'ן~קם , l''Jמ

1מ 1לנ 1צ 1הזאהרןבןמ~ךהאך~ך 1מ 1לנ 1הצאשרה'עברן. הזה". 1שת 1הפל 1

שהואתוךוממש,יחיהתרחשותלסיפורשאולאלדודדבריאתהופךביאליק

המקורי:הגרע<ןאתלשנותמבליאןהס<פור,אתהממת<ש<םפרטיםמוסיף
 \ 1עלקם 1ן , J!J'11השהאתצל 11מהן 1ה 11הרןבאתן 11 ...העררמןשהשא 11ךןבבןא 1"ן

 19ממנןגוזלךןבןעןךהע~ךהשב 111והנה ... 1מ~תה 1ן!'כהןבזקנן 111ו~חזקהרוב,

 ."ו'א lרכללן 1שתא 1ןכתפן,עלעמזסשה 1של

אתומשלבנוסףמקראיבמקררביאליקכורךהארימןזרדשלהצלתוסיפוראת

לגבעהתשברוזוזהשיחיםבידוישןשרבץראםמידהצלתובסיפורהעלילה

ענ'תנ'",רמ'םנ' lןמקה 1אךמפ' 1ענ 1ש 1"הכב:כב,בתה<ליםהפסוק .עליווישב

גםדודאתהקב"המצילשבההעל<להאתמעשירטוב","שוחרבמדרשהכוקורש
אתמפרטבסיפורזהחלקשמה".שנקרהוהעצום"הנוראהארימןוגםהראםמן

אתגםהאריאת"גםפירוט:בהםשאיןשאולאלזרדשבדבריהכוללתהאמירה

בעלילה.מתחוהכנסתש<בוייםתוךעבדך",הכההזוב

הגרעיןנבנהמהםפסוקים,וכמהכמהמשולביםוהמשוגע"·"דודהאגדהבסיפור
זהסיפורורעיון.הגרתבהםשישמכתמי<םפסוקיםומהםהעלילה,שלהס<פורי

שלבריאתםתכליתעלתמיהותמעלים .5רהעכב<ש"והצרעה"דודאחריו,והבא
העכב<שבבראותכליתולאיזוהשגערןדנבראמהלשםכמיותרים:הנרא<םדברים

והצרעה?

הפסוקאתביאליקמשלבהבורא,שלבדרכיודופיכמטילדודיראהשלאכד<

מב<עזהפסוקעשית".בחכמהכולם ,'המעשיךרבו"מהכד:קד,מתחילים
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מביאשכשיגעוןהתועלתאתלהוכיחכדיסיפורי.גרעיןכלבוואיןלה'תהילה
אלשאולמפניכבריחתולשיגעון,הזדקקדודשכההסיטואציהאתביאליק
א 1ההביןם!יברחךןך"ןיקםיא-טז:נא, ,'אבשמואלהמסופרפיעלגת.מלןאכיש

מלןךןךזההלןאאליןאכישעבדי 1יאמר 1גת,מלןאכישאלא 1יב 1שאולמפני

אל(שמן ' 1תי 1ברבבןדןךבאלפיול 1שא'הכהלאמו:במחןלןתיענןלזהא 1הלהארץ'

שאולשלהעוינותאתלחדדכדיבסיפורוזהפסוקגםמצטטביאליק .")חי ',א

מובעתה'תשובתהשיגעון.מןמעט ',המאתעזרהבבקשתפונהדודדוד.כלפי

שבו ," I ל-ל~;ו;~~לדברבזדברתי:אשרא i"היג,יג,ממשליהלקוחבפסוקהיאאף

השיגעון.בז,שלודברבאותוהנענשלדו,דשאירעלמהועיוניסיכום

משוגעים"החסדאכיש:שלודבריודודשלהתנהגותואתמתאוהסיפורסיום

עליהשאיןשאלהמעלהזהפסוקגושוהו!עלי",להשתגעזהאתהבאתםכיאני

ועונהמפרטביאליקלהם?רומזשאכישהמשוגעיםהםמיבמקרא:תשובה

בפסוקהואאףהסיפורסיכוםמשוגעות.היוואמהאכישבתמומחש:בסיפור

חכמהכעת-ב)ל,ד(תהיליםעת"בכלה'את"אברכההרעיוני:המעגלאתהסוגד
שיגעון.•ובעת

ופסוקסיפוריגרעיןסוגים:משניפסוקיםמשובצים 7הלב<אה"."חלבבסיפורגם
הראשוןחלקו .להאריךהמקוםכאןולאומורכב,אווןזהםיפוו .פתגמי-ועיוני

שלמההמלךאלהחולהמואבמלןפונהשבודרמטית,הופתקאהמעידהוא
צבאושדעלזומשימהמטילשלמהלהירפא.כזיחלב-לביאהלמצואלושיעזור
מסופוכ'כפסוקכג.ב,בשמואלדודגיבוריברשימתהמופיעכן-יהוידע,בניהו

אריאלשניאתהכההואמקבצאל,פעליםובחיאישבןכן-יהוידע"ובניהועליו:
הופךזהתמציתיגרעיןהשלג".ביוםהבורבתוךהאריהאתוהכהירדוהואמואב

עלבן-יהוידעבניהשלנצחונועלהמספרתומרתקת,וחבהלעלילהביאליקבידי
אללהתקרבלושאיפשוההאריההריגתועלמואב,אריאלשניאויביו,שני

איתה."לחלובואףאליה,שהשליךהעיזיםעשובעזותגוויה,המינקתהלביאה

עלהאחדיתרוןבדברהאיבריםריבעלהרופאשלחלומוהסיפור,שלהשניחלקו
יח,משלילשון"בידוחיים"מוותבפסוקהמובאועיונילמנתםמובילחבריו,

שאמוהרופא,שלהפהפליטתמלבדרופף,הקשוהסיפורחלקישניכיןנא).

מוכחתכךבחייו.כמעטלושעלהדברלביאה","חלבכמקוםכלבה""חלב
 .הסיפוראתהמסכםבמשל,יהפסוקשלאמיתותו

z . שלמהשלדמותואתהמאפ"נ•םפטוק•ם

חיהכלשללשונםאתוידיעתושלמהשלחכמתועלסיפוריםלסיזותכפתיחה

19 



בפסוקים .ה-ידג,א,במלכיםבגבעוןשלמהשלחלומואתביאליקמביאועוף,
 .)ט(פסוקלרע"טןב ['בןלהב'[עמךאתלשפוטשןמע"לבמה'שלמהמבקשאלה

הקורותהנפלאותאתומסביריםשלמהשלדמותואתמאפייניםאלהפסוקים
זו.הקדמהשלאחררביםבסיפוריםמסופרותשהןכמועימד

ןעלהח'העל"גםומפרט:מרחיבוהואבפסוקיםמסתפקאינוביאליקאולם

זהפירוש 9ש~חם".ןאתלשןנםאחןשמעתממשלחך,תפרושף 1העןעלהבהמה
הלבן","האריההלבן","הנשרכגרןרבים,לסיפוריםהבסיסהואשלמה"לחוכמת"

רעוד.והדבורה"המלך"שלמה

תגכ"יבמקרראסמכתאלתתבאהאגדותלפגיהפסוקיםשציטוטל,ינראה

הפלאית.יכולתושלהאלוקיהמקררעלולהצביעשלמה,שלטבעיותהעללתכונוותיו

באגדהמרכז•רע•וןהמטכמ•םמכתJנ"lכ-הגות«tכפסוק•ם . 3

אגדהסיפורזהה:ספרותיתתבניתמופיעהבמספר)(שמרנהרביםבסיפורים

אתהמסכםפסוקמופיעהסיפורשלבסופראולםהמקרא,מןמנותקתשעלילתו

שלאמיתואתלהוכיחאלאנוצרלאהסיפורכלכביכול,שבו.המרכזיהרעיון

דוגמאות.כמהוהריהפסוק.

הגדולשהואשלמהמתפארהצפרדעים"סגמלכת"מחשמההאגדהבסיפור
-1 1 T 

הצפרדעיםמלכתלומשיבהכךעלמכולם,רבהלאלוקיםושירתוהארץ,בכל

אתשבסיפור,המרכזיהרעיוןאתומבטאיםכאח,דהמצטרפיםפסוקיםבשני

'תגאה"ןמהיט),ג,(בראשיתתשןב"עפרואלאתהעפר 'כ"האדם:שלאפסותו

עלל 1פ 11הצפרדע 1מדברשלמהבוש 1"ומסכם:וביאליק .)וכה,(איובר~מה"אנןש

 .ארצה"פנזן

זמירנוכידפלאים.ארמוןשלפלאותיואתמתאר llהפלא•ם""בארמוןהסיפור
שלבסופראךשבארמון,הטובותוהאבניםהרבהעושרמתוארביאליקשל

 ."'תל 1כ 1לאת 1הממלאך"ואתהשאר:ביןהאומרתואריפהעלםמופיעהסיפור
זהר .)אא,(קוהלת,הבל!"הכלהבל'ם"הבלנפשר:במרשלמהקוראמכךכתוצאה

 .המפורסםהפסוקאתהממחישלסיפוררעיוניסיכום

הפסוקבאכאןאף 12וחנה"."עוזיאלבסיפורבפסוקהשימושבמקצתשוגה
הסיפור,בתחילתכברהפסוקאתמביאביאליקאולםבאגדה,מרכזירעיוןלסכם

כסיכוםבסירם,הפסוקחוזרלבסוףצדקתו.אתלהוכיחבאההעלילהוכל

לאגדה.מסגרתשלמבנהויוצרהרעיון,לאמיתת

זהפסוקכח).ז,(קרהלת,מצאת'"לאאלהבכלןאשה-מצאת~מאלףאחד"אדם

ילדיו,אםבאשתופגעולאבניסיוןעמדעוזיאלוחנה.עוזיאלהזרגאתשלמהמשמיע
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עשויהחרבבידהנתןבחכמתושלמהבעלה.עלהחובאתוהניפהנתפתתהחנהואילו

לאאלהבכל"ןאשהכמובן,הנשים,נגדהואשבפסוקהסיכוםסוכלה.והמזימהבדיל,
המיוחסיםוקוהלת,משלימספרילקוחיםהפסוקיםשמרביתלצייוראוימצאתי".

באגדה.מוחשילסיפורההגות,יהמופשט,הפסוקהופךובהםהמלך,לשלמה

והמחשתםרע•ונונדכט•כוםהעל•להבתוךפטוק•םש•לו:נ . 4

אחדרעיוןסביבסובבתואינהוארוכה,מורכבת 13ואשמדיי,"שלמההאגדה
לסכםהבאיםאחדיםפסוקיםלשילובגורםזהמבנהאחד.בפסוקלסכמושניתן

אתביאליקשאבשממנובמקורכברמצוייםהפסוקיםמןכמה .שוניםרעיונות

ייןמוצאאשמד<כאשרכגון:באגדה.אמנותיבאופןמשובציםוהם ,' 4העלילה
 " oיחכלאבזשזגהכל 1 ,ר~ wהזמההיין,"לץאומו:הואמים,במקוםשחפרבבור

התריעשעליההשכרות,וסכנתהייןשתייתנגדיוצאזהפסוק .)אכ,"משלי
 .ממנהנזהרלאאןאשמדי

ממשי:באופןבאגדהמומחשטו)כה,(משליגרס"תשבןררכהן t"לשהפסוק

"ןנ:זקעבנטותואןבאוהלה,פוגעואינוענייהאלמנהשללתחינותיהנענהאשמדי

הנ"ל.הפסוקאתאומרהואלמאורעכסיכום!יצלע".מרגלן,עצםלן

איןסוסיםמרכבותעלזהב,והרריכסףהרריעלשלמהשחולםהמשולשהחלום
ה'עליפקד"כילמסקנה:מביאוסביבו,המחוללותופלגשיונשיוהמוןועלמספר
לי"הרביתיןנשיססןסיס,לי!ארבהןזהב,כסףליהרביתיאשרתי, tחטאש tשלאת

 ...סןסיסירבהלא"רקטז:וז,בדבריםהנאמרעלמבוססיםאלהכלקנח).(עמ'
בפסוקמסכםהואמצבואתמאד".לןירבהלאןזהבןכסף ...נשיםלןירבהןלא

באופןכאןהמתפרשכללימכתםזהו .עמלן"בכללאדםן tיתר"מהג:א,מקוהלת
אישי.

הארמון:מןאשמדיידיעלשגורששלמהדבריבאגדהמופיעיםחוזרכמוטיב

קןהלת"אניהפסוקעלמבוססיםאלהדבריםשליס" tבירהייתימלךשלמה"אני

סיפור,וגרעיןבוישזהפסוקוב).א,(קוהלתשליס" tבירישראלעלמלךהייתי

מןעןלהזאת"מיח,ה:השיריםמשירבפסוקהדיןהוארעיון.לסכםבאואינו

מלןבתולנעמהלשלמהירושליםבנותשרותאותודןדה"'עלמתרפקתהמדבר'
החתונה.שלומוחשיתחיהבסיטואציהמשולבהפסוקכלתו.עמון

בנילמלךשלמהשל.דבריורעיוןהמסכםפתגםהואאףבסיפורהאחרוןהפסוק
מלכיסלפניבמלאכתן,מהיראיש"חזיתכט:כב,ממשליפסוקהםאףעמון

אצלשלמהעלשעברולמאורעותרומזיםבעלילה,יפהמשתלביםוהםיתיצב",
 .העלילהאתומסכמיםעמון'בנימלך
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ס•פור•נדלעל•להנוסחא•מפסוק . 5

עליושעמדנומבנהורעיון,סיפורלסנטכבאלכאווההגואהבפסוקדבריאסיים

הדבר.כןשלאמסתברבושמעמיקיםככלאולםלעיל,

יאמרכן"עלבאומרו:ביאליקמסייםאחד)"(נוסחואונ.עה"שלושה"אגדתאת
דרךבשמים,הנשרדרךידעתים,לאוארבעהממנונפלאוהמה'שלושהבמשליו:

מבנח .")טי-יחל,(משליבעלמה'גברודרךבלב-יםאוניהדרךצור",עלינחש

בפסוקאיןובים.פסוקיםישוכמוהונוסחא,ימבנההואוארבעה,שלשההפסוק,

מובאהמרכזיהרעיוןבסופו.ממוקםשהואפיעלאףלסיפור,רעיוניסיכוםזה

(שם, "'הלנגדעצהואיןתבונהואיןחכמהאיןכיידעתי"עתהשלמה:בדבריקודם,

קצב).עמ'

יכולהאדםשאיןפלאותיה,אתומדגיששבסיפור,העלילהאתמסכםהפסוק

'אגדתאת"בכותביכותב: 16נאכטיעקבלד"רבמכתבועצמוביאליקלהסבירן.
בןברשלבמבןאהאגדהר tקיצעלבעיקרנסמכתישני)(נוסחוארבעה'שלושה

במשלי,בים tהכתבהשפעתצמחהזו.דה 1שאהשערתי,ועלהקדום,לתנחומא
פרטיםלשמועל~בהזדמןכןאחרילינתאמתהזוהשערהזכו'.נפלאו'המה'שלשה

תה tבאם tמקתפסשהנחשזקנה,אשה 1מפבילדותהששמעה ...אשתימפינוספים

אמנותי".שכלולושכללתיההאגדהאתלירקמתיזהיסודעלאגדה.

צומחשממנושלפנינו,שבפסוקהסיפוריהגרעיןעלמצביעיםביאליקדברי
מופיע.הואשבפסוקפיעלאףכלל,מופיעהנחשאיוא'בנוסחהאגדה.סיפור

היסודותמארבעתאחדוכלהיריעה,אתביאליקמרחיבהשניבנוסחואילו

כעיןלגיבורהמשמשהנחשגםובתוכסאמנותי,באופןומתפרסמתרחבשבפסוק

ביאליקמדגיםכאןשבמגדל.הנערהאלולהגיעהעץעלבהםלטפססולםשלבי

ואףעלילה",רבתשלימהל"נובילההמתפתחשבפסוקהסיפוריהגרעיןאת
משלי.שבספרזהפסוקמתוןהקדוםהסיפורשלצמיחתואתמסביר

ס•כום

המספריםסיפורייםפסוקיםפסוקים:שלסוגיםכמההיוםויהיבאגדותראינו

גרעיןבושישיחידפסוקומורחבים;מפותחיםהםובאגדהבתמציתיות,סיפור

ועיוןבושישמכתם,אומשלכעיןהגותיים,פסוקיםהיוצר;מפתחאותוסיפורי,

פסוקיםמצאנוכןכמוהסיפור.שלהמרכזילרעיוןאותםקושרוהמחברכללי,

 .אחריםלסיפוריםבסיסוליצורדמותלאפייןהבאים

בתוךמשולביםהסיפורייםהפסוקיםסוגם:לפישונה,הפסוקיםשלמקומם

אותו.ומסכמיםהסיפורבסוףלרובבאיםההגותייםהפסוקיםואילוהעלילה,

 t ק----
iY_;-_:: 
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חידה,כעיזויוצרהאגדהבתחילתבאפסוקאותומסגרת,מבנחמצוילעיתיס

הסיפורבסוףבאהנוסחאיהפסוקלמסופר.הגותיכסיכוםבאהואובסופה

 .סיפוריהואשעניינופיעלאףכסיכום,

הערות:

תש,~ט.אביב,תלדביר,היום,ויהיביאליק, '(ח' . 1

z . וספרבן-יחזקאל/מרדכיrמוסדשקד,גרשוןבעריכתאנתולוגיה,ביאליק,בתוך:היוםי'י,'ויהי

תש"א). rןכרךכנסת, :(כותרך 377-3i2 1עמ , 1974וךןשלדסביאליק,

יז.טןעמ'היום,ויהי . 3

יז-כ.ענוישם, . 4

כ-כב.עמישם, . 5

 . 353 1עמשם,לסיפור.הכודרשייםהמקורותאתמביא ) 2מסי(הערהבמאמרויחזקאלבן . 6

 .קחצועמ' ,היוםויהי . 7
שם,במדרש.מקורכללוואיוביאליקשלדמיונופריהואשבסיפורזהשחלקמצייובו-יחזקאל . 8

 . 36 ~עמי

 .'סעב('היום,וייההלבן'',''הנשרלסיפורהקדמה . 9
פה-פז. 1עמשם, . 10

פז-צב. 1עמשם, . 11

קט-קטר.עמישם, . 12

קנ-קסו.עכו'שם . 13

בן-יחזקאל.פועל ,ב''עא rrעסח,גיטיןנבלו . 14

קפו-קצג.עמ'היום,ויהי . 15

 . 369 1ענו ,) Z 1מס(הערהבן-יחזקאלאצלראה . 16

23 



___ 3&. • 
מטאפווהלד": n1" 1"1לו 1 ''
 n1:11ל 1א 1ד 1א n1n1 1ונ nה 111הנ 1

 n1ט 11פ

משיחסלינהד"רמאת:

 ," 1730-1830המודרנית".הילדותומקורותבריטיתאמנותהחשד:"הילדבסיפור

) l ( חרףלדעתו,באמנות.הילד,דמותשלהחזותיהגילוםאתסטיוארטגי'ימססוקר

המאהובמחציתשלראשונה,הריהאירופית,באמנותרווחילדיםשייצוגהעובדה

ילדיםבייצוגיומכונף,עירוםוכקופידהתינוק),(ישוכקדושהילדדימויהוחלף ,-18ה

אלחוברטבורו,אלהציורמשוליהילדדיוקןנעבבד,בדומשתעשעים."טבעיים"

דיוקנאותהאחו.ובצבעימחמדבחיותמלווהכשהואהמשפחת,יהפורטרטסצינת

דגםשהציגותוךהמסורתית,המשפחתיתההיררכיהשלתוקפהעלעירערוכמואלה

המודרני.הילדותכדפוסהיום,לנוהמוכרחדש,תרבותי

גילתהילדים,שלהחינוןבנורמותדרסו '.ז'.זשחוללהמהפכהשלאחרנידמה,

במוסיקהבציור,התרבות,בתוצריביטוילהונתנהה"ילדות,"אתהחברה

חייאתשיקףהאםהילדות?שלהמודרניה"ביטוי"משמעותמהאךובשירה.

אבולוציהעלהצביעאוהילד,כלפיחדשיחסביטאוכיבמציאות?הילדים

הוריו?בלבלפתעשצמחהרגשית,

אתייצגהוויקטוריאנית,בתקופהולאחריוהגרגוריאניבציורשעוצב"הילד"האם

הבורגנותלילדייוחסוו"טבע""חן""תום",שמאאוהמעמדות,כלילדי

הילדותמקטגוריתניפקדשמקומםהפועלים,לילדיולאבלב,דוהאריסטוקרטיה

והאידיאלית?האידיליתהטהורה,

רקלאמתנערים ,) 2 (הילדות"גילוי"בדבראריאספיליפבעמדתהמצדדים

והגורףהמכלילמאופיראףאלא ,) 3 (שלוהיסודהנחרתאתהסותריםממחקרים

ילדותדגםומבטאפרטיקולריים,למאפייניםהמתכחשדפוסהילדות.דפוסשל

היבטיםוייחוד.שוניהבדל,המדגישיםהיבטיםהמסתירוסטריאוטיפימונוליטי

הדמוייםבכורהמתערבלתרבותי,כאיקוניזולאכאדם'הילדניכרבהםאשר

אוניברסלית.ילדיתכמהרתהמוצגזהות,חסרכעדרהילדים,"כל"אתהמתיך

עתההגידמתהאולטימטיב,יהתרבותיהדגםשלממשותועלהמערעריםישלכן,

בסיפורמעגללעיל'המוזכרסטיוארט'גי'ימסכמציאות.מאשריותרכמיתוס,

וביןה"ילד",שלהתרבותיהדימויביןישירהזיקהשלקיומהבפנישאלהסימני

המתקיימותתופעות,שתיעלמצביעהואהיום-יום.בחייכלפיוהאקטואליהיחס
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אתמשקפתהאחתהתופעהזו.עלזובהכרחמעידותשהןמבליזו,לצדזו

החברתיתההיסטוריהאתהשנייהואילוה"ילדות",שלהתרבותיתההיסטוריה

התפלגותםעיסוקיהם,בהם,הטיפולהרגליחייהם,אתהילדים:של

יחסבמציאות.כלפיהםהממשיוהיחסמעמדםמחלותיהם'הסוציו-אקונומית,

וטיפוח,פינוקחינו,ןאחדמצדהכוללהאמביוולנט,יבמיוקמובימינואףניכוזה
מינית.והתעללותכלכליניצולפעוטות,נטישתילדים,ועבודתעבדותומאידן:

אתכביכולש"גילה"המודרנ,יבעידןאףכאמודהרווחתזו,מציאותלנוכח

שכןכמופרכת. ,) 4 (הילדות""אובדןאו"גילוי",בדברההנחהכיזמיתהילדות,
וכהבנייהפיוטיכמטאפוובשמשהמתגלה.לאגםאובדת,איננההילדות

ולרוחהתרבות,ברוחמשתנהה"ילזות"ואידיאולוגית,תרבותית(קונסטווקט)

איננה ,-20ההמאהבסוףלהעזיםשאנושהתופעהמכאןותקופה.תקופהכל

-250כשגילוה"ילדות",מטאפוושלהולבנטיותאובדןאלאהילדות","אובדן

המודרנ,יומהעידןלאחות,אחתתרבותמדפוסיהעוברמטאפוושנה.

ביקורתיתבקריאהמאופיינתזו,מעיןוזימדומיםמעבותקופתלבתו-מודרני.

לנביטתםהקרקעובהכשותהישנים,המיתוסיםבחוסהעבר,מןטקסטיםשל
כאמור,חולדת."של"וגעאלהנושןאת'המגליםחדשיםואתוסיםנואטיביםשל

עלשחראחריהילדות,"אובזן"או"גילוי",עלמצביעזההכרחימשתהליךיותר
 .כרתיחתרבגילומהלהתחוללהעומדתהתמורה

ה"ילזות"כימיכמעטוימיה ,-19חהמאהסףעלשראשיתהלילדים,העבריתהספרות
עלדהיינו:ה"ילזות",שלהתרבותיהגילוםעלמכליותרלהצביעעשויההמודרנית,

התפתחותעםכלוםולאלהאיןשכןואידיאולוגית.אסתטיתכהבנייתאופייה
לנורמותאוונגרדיביטויעםאלאבמציאות,היהודיהילדכלפיחדשיחסאוריגשית

שעוורמפגשהמודרני.העולםעם.כמיפגשההיהודיתהחברהשלהמשתנותהקיום
במורשתה.לדבוקשתחדלמבלינאורה,אירופיתלקהילהלהידמותהדחףאתבה

למימושהמאבקאתזירזואשושלה,העצמיתההגדרהזכותעללעמודאותהשעודד
היהאלח,בכלומולדת.קונקרטיתטריטוריהדמותשלבשהנושן,הלאומיותחלום

"ילד",בכניןחלקה,אתשתומהשעהמכריעתפקידלילדיםהעבריתלספורת
הלאומיות.לעגלתשניותמועברית,ו"ילדות"

אבקשבאמצעותן . 1938-1899בשניםלילדיםשנינתנויצירותמספולפנינו
המודרנית.העבריתהלאומיותבכינוןה"ילדות"שגילמההתפקידעללהצביע
שלדיוקנואתולתאר ,) 5 (ואידיאולגיתתרבותיתכתכנייהמירקמהאתלהאיר
שניקראוהקוראים,לילדיםמופתדגםשימשאשרובדו,יספרותיכמטאפורהילד

המדומיינת.בבואתםאתבולראות
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היבשות,העצמותאתומציגהיחזקאל,הנביאחזוןאתה"מתקנת"באלגוריהאפתח

שהיוהיצירותאתאתארבהמשך"ילד".בדמותמחדשהנולדתאומהשלכפנטזיה

האוונגרדית,העבריתהתרבות"קול"אתוהפיצוהלאומית,לאידיאולוגיהשופד
אתאתארמנג,דהילד.הגיבור","הולדתמיתוסוביןאומה,הולדתביןזיקהשיצקה

וסופןהמרכזית,האידיאולדגיהאושיותתחתשחתרוביצירותהאנטי-מיתוס,
יש,אןהקולקטיבית.התודעהעלחותמןאתשהותירומבליקירבה,אלשניבלעו
ההכרהולנוכחהמיתוס,בשברהזיהס.צלאתמשמריםהללוהנעלמיםוהקולות
חדשה,והיסטוריתחברתיתתרבותית,מציאותעםלהתמודדהיוםעלינוהמצווה

אףאוזן,לושנטההמבקשהרלבנט,יהמסדואתהרעננה,רוחםאתהסיפוריםמגלים

חשיבתה.לתוהוומבעדהעברמתוןאלינודוברשהוא

 . ) 1899 ( "דl Jה•בשJד l"העצננ :ן• 1לצ.

בדמותישראלעםאת )ד.ז"ט(יחזקאלהנביאתיארלפנה"ס,-6ההמאהבסוף

באורח .ואימוץלידהצינתכסוהולדת-עםבדמה,מתבוססתנטושה,תינוקת

כמודתוהטריטוריאלית,הלאומיתעצמאותוואוגדןהעםגלותצויירהמקביל

אתלבטלעשויאלוהינסרקאשררוחני-סופנ,יוחנקכהתפוררותמטאפוד,י

ובשרגידיםעליהםוהנהוראיתיעצמו,אלעצםעצמות"ותקרבואי-הפיכותו:

מאד"מאדגדולחילרגליהם,עלויעמדוויחיו,מלמעלהעורעליהםויקרםעלה
מןקולקטיביתתחייהאם-כן,היהלארמיולמורתלגלותהמענה .)י-זלז.(יחזקאל

ולחידושניקטע,שבובמקדםהלאומיהקיוםלהמשךשתביאמטמורפוזההמתים,
הנביא:ובלשוןוהארץ.הבעל-אשה)(אוהילד-העםהאל-האב,שביןהקשר

והנחתיישראל."אדמתאלאתכםוהבאתיעמ,ימקברותיכם,אתכם"והעלתי
יב-יד).(לז. '.הבארםועשית,יזברתיה'אניכיוידעתםאדמתכםעלאתכם

דמיחזרלוין,י"צהילדיםסופרשבלילדים,העבריתובספרות ,-20ההמאהסףעל

האומהשלהתחייהסצינתאת ) 6 (היבשות,העצמותהאלגוריבסיפורו

לפרסוניפיקציה,לויןנידרשלפניו,כיחזקאלעצמות.כגלהמתוארתהמואנשת,

לבר-מינן,וגלותלאדםעםהמדמההרעיונית,התיזהבבנייןמרכזיתכתחבולה

הלאומיתהתחייהלחזוןלהאזיןאירופה'בגלותהקטניםלמאזיניוקוראוהוא
אלזבןאןבשןשנזם/."ןמשחק•םבגנ•ם/קטנזם;הזןשבזם"זלדיםישראל:בארץ

 ". 11ח 1שקמןיבשותבעצמןתשהזו:/מעשזםלכםואספראזניכם;והס!

שלוהניבדלתהלאומיתהקולקטיבית,זהותםאתלוין,מחדדהסיפורבמהלן

נוטעהואכן,כמובארצותיהם.זריםכתושביםמעמדםאתלהםומזכירהילדים,

בתהליךתפקידםאתמדגישציון'המדומיינת,המולדתזכראתבתודעתם
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בבל,כגוליאירופהגולישיהיה:הואשהיהשמהומבטיחהלאומית,התחייה

כימנוחהדואים ...שאננותובמנוחותמבטחים"במשכנותויחיולארצםישובו

נעמה".כיהארץואתטוב

תחייה,שלכאקטהלאומיהקיוםחידושאתהמציגליחזקאלשבניגודאלא,

שבהםומקוםזמןנקודתבאותההלאומייםהחייםאתהממשיכהוכהתעודדות

בבחינתאיננהלאומיתשתחייההרעיון,אתלדיןמבטאושותקו,הוקפאו

שנויהישנה,אתהמכילהחדשהישותכאמוד:לידה.-אלאהמתים,מןהתעודדות

המשכיות.בושיש

אףשימשאשדוה"ילדות",ה"ילד"למטאפודלדיןנידרשזאתלהבהירעל-מנת

 ,) natio (לידהביןזיקהשיצקואירופה,עמישללאומילשחרורהתנועותאת
העצמותחזוןאתלהעתיקללויןאיפשדזהמטאפוד .) natioinolism (ולאומיות
היהודיהקיוםזיכרוןאתהמוחקתהמודרנית,העבריתהלאומיותלזירתהיבשות

בשעהוכך,ילד.בדמותמחדשהנולדתאומהודיוקןזיכרוןמבנההגלות,י

ומתהמבוגדתאומהומדמייןההסטודי-לאומיהרצףחידושאתחוזהשיחזקאל

בטדנספומציהדודוובנילדיןדואיםחיה,אךמבוגדתאומהבדמותלתחייההקמה

זה.רצףלקיוםוהכרחימקדיםתנאי-ובלידהקולקטיבית

תלוש,זקן,יהודינוודבדמותהמואנשהעםודיוקןהגלותזיכרוןמחיקתמכאן

תקופתתואמתבדויה,לאומיתאישיותהבנייתומאיד,ךשורשים.וחסדמת-חי

משתעשע,מקרא,יטבעילדבדמותהמגולמתהאומה,שלההיסטוריתת"ילדות"

עתי,דלווישעברבושיש"ילד" .ואידיאליתמיםפרודוקטיב,יעברית,דובר
שבשינוי.הרצףאתהמסמל

בפרסונהשהתחוללההמטמורפוזה,אתלדמיוןונגישקליטבאורחלבטאעל-מנת

דיאלוגהמקיימותגולים,קבוצותשתילדיןהעמידהקולקטיבית,היהודית

הספירהלפני-6המהמאהטקסטהמתרגמתהאלגוריה,במרחבטרנס-תיסטורי

יחזקאל,הנביאובתוכהישראל""בניאחת,גוליםקבוצתוכ,ךהמודרנית.לתודעה

ילדותהימיאתזוכרתזוקבוצהבבל.שבגלותתל-אביבבעירמתגוררת

קבוצתומנג,דלגאולה.ומצפהוההיסטורית,המיקראיתישראלבארץהלאומית
באירופההגולהיהדותאתומייצגתתעיר,שבפוכריבבקעההחיהשנייה,גולים
מןנסעל-ידיוחיוהקיצואשריבשות"עצמותבמילים:המתוארת , 1890שנתשל

בטלניםעושים."אינםומאומהמשכבדתםעלסרוחיםבטלניםהשמים."
הבקעה,אנשיאלה,קבצניםמתים."קדםמימימלאכה."ובליתודהבלישוממים,

זיכרוןחסרתלקהילהלמתים,נחשביםהםישראלגולישבעינילחוותםמגלים
ילדותםימיאתהיטבהזוכריםהגוליםלהםשהסבי'ווכפישכן,ילדות.וחפת
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 oהז 1אלהקזצכםת 1זבשת 1מעצמכ' ...'לד'ם"בדמ~תלאישראל,בארץהלאומית

1n11 ת, 1'לד 'מ'ת 1נ 1זכרם 11הלכםא'ן 1על-כפתאם;ם 1דל 1מגאנש~םת 1בדמאתכםה

לארה iתגםת. iמקלומכותם 1כלבנש~כתזכרןנןתרקאםכ~ם, 1ע 1שעש 1שמחה 1מ 1

נזמוהזלך~םרקכ~ם, 1ר 1וצעם 1לך 1ה"תםלאכ~ [ע'הסכנתם,לא!מלאכהךעתס 1

!מלאכה."תורה~למדןצע~רןתם 'מ' Jהצע~ר~םולדוחם

האלהם 1פ 1הם 1הקטנם 1האנש"מדועהגולה,יהודישואליםילדים?הםמהוכי

ןלא ...ת 1מקלעלם 1כב 1רהם"מד~ע ... "?ם 1ש 11כתבבקעהם 1ומרקדם 1בב 1משת

 ... "?ם 1.דול 1ההאנש~םלש~חןחלבמו 1ש 1

מייחליםהםשבחייהם,האנומליהאלמתוודעיםאירופה,גוליהביקעה,שאנשילאחר

וארבעאלפייםלאחרואכן,כילדים.מחדשלהיוולדמאודםבכלומבקשיםלנס,

חדשעולםתוךאלאותםומעירמרזיםהאלוהים'להםנעתרגלות,שנותמאות

כיאהל'לד'ם."מזקנ'םנהפכוכ~שונו,בזאתאןכבראשןנה,פנ~הםאדם"ופנ'ומודרני,

ובמודעותבזיכרוןזכרשבמהלכהלאומית-קולקטיבית,מטמורפוזהשעברולמי

ומולדת:טבעאמאחיקאלכיל,דמחדששנולדוה"מת","זקן"ההעםבשחדשים'
אתם?"ם 1מתלאמור:בם'תקלסומ' ...העםבלכהזןןלד'לד'ם,"בדמות

המולדת,לאדמתבטבעיותומתחברתלמולדתשבחזווחיהבועטתילדיםאומת

-בארצושנולדוה"טבעי"הקטן"ח"עםהתינוקות,ואילולבית.לחשחיההטבע
 .בחוץ"השכזזםרק'עתחתרקו[כלש"מכזדומינקותכיכצמח,במרחביוגזל

משכיליםחיל,"בניוליוגביםלכורמיםוחיוהאדמהאתעבדוהילדים,לכשבגרר

בעבודה."וגםבתורהגםדרכיהםלכל

לאחרהממשיכיםההיסטורית,האומהאםרחל,בניבתיאורהאלגוריהשלסופה
למחברומכתיביםשלום,""נווהבכפרחייםהםהמיקראי.הרצףאתגלותשנותאלפי

החדשההביוגרפיהאתשהתחילהאומה,שלוהקדומיםהמודרנייםימיהסיפוראת

 .ילדבדמותמחדשונולדשמתהזקןבתמונתהפותחובאלבוםמ"ילזות",שלה

כקהילהלתחייהמערוותשאיננהומתפוררת,זקנהיבשות","עצמותאומת

האתוסיםלאחזחיתה"ילד",בשעהבהשחראכעםאלאמבוגרת,פוליטית

ב"ילד"שהשתמשהתודעההמודרנית.העבריתהלאומיותבתודעתהמרכזיים

אתלבטאמנתעלאיזיאולוגירת,וכהבניותספרותיותכמטאפווותוב"ילזות",

באמצעותהולגלםבאירופה,היהודיתהפזורהשלהקולקטיביתהשותפותהכרת

במעשיתניכרהדברואםחדש".כ"אזםהיהודיודמותהלאוםתפיסתאת

הריהראשון,חציוניהקונגרסלאחרכשנהשפורסמההיבשות",ה"עצמות

ובארץיותר,מאוחרלילדיםשנינתנוהיצירותמתוןגלויבאופןעולהשהבשורה

ישראל.
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השדה,וילדימשהגיבורים:ילדיםבמרכזןמעמידותהבאות,היצירותשלוש

"הולדתרעיוןאתקושרותאלהיצירות .בילדותוהגיבורושמשוןהעבריםילדי

בהשתקפויותיוהגואל""הילדאדכיטיפואתהגיבור","הולדתבמיתוסארמה"
אופייניתובהווה.בעבדהמדומייניםגראלירעם,גיבוריילדיםהמשוכפלות:

הנפשיתבהתפתחותהשלבאיננההילדותשתקופתהתפיסה,אלהליצירות

איננוהינוקאהגיבורשכןגבורה.מעשיתבצעשבבגרותהתזמרת,שלוהפיזית

שלזרעלערלהוהרוחניתהפיזיתועליונותוילדותו,בפרקימוקפאהוא .מתבגר

במציאות.ילדיםעללמחבריםשיזרעמהכלחרף ,המבוגר

לעוך) 1950 (ה Tהש ' Tיל Jlכשהוטה: 1ס;ווגואל
חג"פסחבשםבחוברתוהופיעהחמישיםבשנותשנכתבלילדים,קצרבמחזה

העבראתהציגשבאמצעותןאנלוגיות,מיספרספורטהרפאליצקהחדות,"
סיפורשבידהזיקהאתהידק:ושז·:ווילד•במשהלעתיד.וכאותלהווה,כמשל

שהאדמההעברים,וילדיהילדמשהביןהגיבור","הולדתומיתוסמשההולדת

הראשון,הלאומיהעבריהמנהיגמשהוביןולמגן,לאםהמדרשעל-פילהםחיתה

דמותוהבנייתהאסוציאטיבי:חדישותמטרת .המודרניהלאומיהמנהיג ,והרצל

הגיבור""חולדתמיתוסולכידתומיתולוגישורשיחדשכיהודיהעבריהילדשל

ילד.שלבקלסטדרןהגיבורהצגתלאמור:לילדים.מודרניתבאספקלריה

המודרנ,יבגילגרלוהמיקראיהמנהיגאתבימתועלהעלההמחזא,ימפורטת

באירופה.העבדותמנודלהיפרדהמסרבתעדהעםלהתמודדהנאלץמשה-הרצל,
בעבדות,נגועיםהיושלאהדור,ילדילפגינומוצגיםבמידדשלמסופרבדומה

למציאות.אגדהלהפוךאותווזירזוהאדמה","מתוךהרצלכמאמרשצמחו

ילדיוביןבמציאות,ישראלארץילדיאתהמסמליםהשדה","ילדיביןהאנלוגיה
דמותאתבהסוראתהאגדית,הילהלראשוניםאףשיוותההמיתולוגיים,המידו·ש

גיבורכמשה,שכןהגיבור"."הולדתמיתוסשלוהשתקפויותהגואל""הילד
מיןיחסי"קיוםכפריבמדרשלידתםאףתוארהובפסיכולוגיה,במקראהמיתוס

ההריגה,צרחרףהישרדותנטישה,שלבאקטלוותההיא .) 7 (איסור"בשלבחשאי

המוטלרההירראיההיסטוריהיעודמילויסופה:חמשפחה.אלקולקטיביתושיבה

העלם.הגיבו,רכתפיעל

ציווהולכןישראל,בניבקרבהילודהאתלמנועפרעהביקשהמידרש,בנוסח

משלהןדדךמצארה"צדקגירת",שהגשיםאלא .לנשותיהםהגבריםביןלהפריד
 ."ההקבבפניהןשהיקרהקטניםדגיםבאמצעות ,בעליהןעםאינטימימגעלקיים

ואחתחמיןשלאחתקורות,שתילהםושופתותבעליהןאצל"מוליכותהיווכך,
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להםת 1נזקק 1תן. 1את 1משר 1אןתןת 1סכ 1אןתןת 1צ 1מרח 1אןתןת 1ל 1מאכ 1רג•ם.של

 .) 8 (לבת•הן"באןתשמתעברןתןכ•ןן ...ם 11שפתב•ן

ניצלוחייהםאןובמים),בתיבה(לאבשדההילודיםננטשופרעה,גזירתבשל

האשהמקרםאתהמידדשיתבדרמהשמילאואדמה,דאמאמדדםמלאכיבזכות

שהג•ע"ןכ•ןןהגיבור":"הולדתשבמיתוסהמיניקה,החיהאןהגמו,ןהמעמדבת

11ל 1מזמן משמ•מלאךשןלחוהקב"ה ...ח lהתפתחחבשרהת 1לד 1 • 1ת 1לכ 1ההם 1

שנ•להם!מנקט ...!לר Iהאתשמשפרתז!כח•התם lא!משפרא!תם,!מנקהם lמר

להרגם. 1רצהמצרייםבהןשמכ•ר•ןון 1כ 1 ...רכששלואחרשמןשלאחרל•ן 1עג

לכ•ן 1שה!לאחר ...גב•הןעלן 1רש 1ח 1ר•ם 11שן 1א 1מב 1בקרקע.נבלע•ן lנסלהם!נעשה

הדריהםאלהילדיםשביםהאגדה,שלבסופההשרה."כעשבן 1צא 11ומבצבצ•ם

הניגאל.המחנהבראשחלוץ,כחילועומדיםניבחר,כעםהמתגליםהביולוגיים,

מצייןבכןהו". 1אנו 1אל•זהשנאמרתח•לה 1ה 1ר 1הכהםה•םעלהקב"ה"!כשנגלה

ראשוניםהמכיריםנטושים,ילדיםשהיומישלהדםמעמדםאתהמידדש

חלוץלחילבבגרותםוהופכיםלחסותו,זוכיםואלוה,יעליוןאבשלבסמכותו
אתהממחזרספרדטה,בנוסחהשדה"וילדי"משהמיתוסהארץ.אתהכובש

הזמןשבדוחאלא,הגיבור","הולדתמיתוסאתמשכפלשהואדקלאהמידדש,
הלאומיותלזירתכגיבוריםהילדיםאתומגייסלגיבורים,הגיבוראתהופךהוא

גואלים.בהםלדאותומבקשתכגיבוריםהילדיםלחינוןהנדרשתהקולקטיבית

המהתליםהנועזים,השדה""ילדיבסצינתפותחתספררטה,שחיברהדרמה
שברבמקרםהקדוםהמידדשאתממשיכיםכמררבכןהמצריים,בשרביהם

לחבריו,אחדאדמהילדמספרבשדה,"השבליםבןהייתי"משרטטהסתיים.
אל•רץהמצר• ...רץ 1אנ-1רץהואאחר•.דף 1רראנ•-התח•לאךמצר•.א•ש"!הנה

-לתפשנ• 111המצר•שלחכמעט .בצהר•-תמוזר 1שכע•נ• 11ע•נ 1בכברותאף 1ש 1נושף
 ) 9 ( ...כשער"הסלעל•נפחחפתאם

והנחרץהנועזאופייםבדברנכספתאינפורמציההצופיםבפגיהחושףאח,רילד

!התח•להאומהעלהתנפלאחר"מצר•ומתפאר:מוסיףהגיבורים,הילדיםשל

האומה.אתח!רש!התח•למחרשההב•אאחרמצר• .!ח lכבכלבמקלתה lאמכה

 ."ם 1חק 1צ 1מבצבצ•םבכה, 1-אנחנ-1בכההם

החופשייםשהילדיםובשעה ."ץ iונפרנרבהכןא!תנו Iענ 1אשר"ככל :'דשדהילד

נשמעתהעל-אנושיים,ובכישוריהםהמאגיתביכולתםמתפאריםוהשובבים

מתי?""עדהמצרים:עולתחתהנאנקיםישראלבניאבותיהם,שלהשברזעקת

שכאןהרימצרים'מארץנשמעתשהזעקהלצדפיםהיהנידמהאםאן .זועקיםהם
גלותאתומציגבמודרנ,יקמאיצלילזיכרוןהמוהלתמזיגשלפניהםמגלים'הם
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איפהרע 1יאיש"איךנעלם.הלאומ,יהמנהיגמשה,שכןאירופה.כגלותמצרים

להשתקףהבימתיתהמציאותממשיכהועל-כן, ," 1איננ 1נעלםת lרבשניםזהמשה.
משהשלבהופעתוהמצטלביםוהווה,עברכפולה:היסטוריתמראהמתון

 .המודרניהלאומיהמנהיגהרצל,שלבדמותועתההמתגלגלהמקרא,י

עברים".כפניפנוכסאוןאתם,!'פיספוס 1זקאתם?"מומשה:

 .החוש"הןןך , lאנחנ~שואל/ןלך~ 1השדה:ילדי

השדה?"כצמחורקרקכשרכסזה"!למהמשה:

 ." Iגרלנהשרה!כצמח 1אומנאותנוולרהבשרהאנחנו.השרה"ילדיהשדה:ילדי

!'!נקום!בה Oרארמהעלס 1מר 1עאנום 1רעבכשאנורשיס. iשחוךורגלינות l"בכפ

 ....ולשר."כתממנה

הגאולה,אתלהביאהרצל-משהאתמזרזיםירקרק,שבשרםילדים-שורשים
העצובהמנהיגואילוהיא".טובה"כיבמולדת,חירותלחייהעםאתולהנהיג

"אכןם: 1מבוגר 1ל 1אקר 1בע 1לרים 1ללעצמו,רור 1עם lמשבהש 1שבהבטחה,ם 11מם

תוהם". 1אבגםיגאל~אלהארמה 1ולךת 1בזכ . 1רעת 1לא 1ואנהזהלעםה 1תקיש

שברמותםאמוצוםשרהבנו"כולרים,הגיבורים,הולדתעלמכריזהואובכן

 .אןמה//בנתה tה

שמעוני:דודשלביצירתולמצואנוכלהשדה",וילדי"משהנושאעלוריאציה

אןספורטה,רפאלשלהדרמטיהנוסחאתהקדימהזופואמההעכ.ו•ונ.ילדי
מדומיין.במימדה"ילדות"דיוקןאתמאירההיאלו,בדומה

1 . S\eward, J. Ch. Thc Ne\V Child Britisl1 Art and tl1c Origin of Modern 
. 1955 , Cl1ildl1ood, 1730 = 1830. Bcrlceley, Uni. of California 
z . ילדותכועשהזהר,שביט,לדוגמא:ראהt ת"א,ילדים,ספרותשללפואטיקהמבוא

 . 1996עם-עובד,מהדורתהפתוחה,האוניברסיטה
ספטמבר,ובוערילךוםספרותילדות"~במעשהכועשה r1 1סלונהמשוח,ראה:אלה,במחקךוסךוןן . 3

 . 40-30מ, 11ע 11996
 . 1986הפועלים,ספריתתל-אביב,הילדותאבדןניל,פוסטמן, . 4
צ'יריקובר.בהוצאתאורשיראהלואומיות,ילדותבספרי,בהרחבהנידוןזהנושא . 5

 ). 1899 (תרני'ט , 11ןשוה n11הוצאתפיעטרקוב,לילדים,אגדהספורהיבשותהעצמות-~·ילרין, . 6
זה.ספרמתוןהמובאות

7 .. 65 . Rank, 0, Tl1e Myth ofThe Birtl1oftl1e11ero, Vinlage Books, N.Y. 1959, p 
זה.מדרשמתוןהמובאותב. ttו . 1אפרשהשמות,רבה.מדרש . 8

1חשךהוילדימשה 11ר,ספורטה, . 9  67עמ.שנה,ציוןללא 11תפןח~ r1הרצאת 11גכרךומולדתחג 11
זה.מחזהמתוןהמובאות

הבאה.בחוברתהמאמרהמשך
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ם 1:נ 1הכתנספךום:נשומושת 111תמ

ו 1מ 1ל 11מספך : 11ת 1:נ 1תש 1"שאלות

N ה 11117

:נסג;ןון

 11לספך

לויאריהמאת:

לימודכספרישימשוותשובותשאלותשלבסגנוןהכתוביםהראשוניםהספרים

ספרים(כלומרקריאהכספריכאלחספריםשלהופעתםספר.בתילתלמידי
בהיסטוריהיחסיתחדשהתופעההיאפורמלי)ללימודזיקהללאעצמיתלקריאה

 .וחפצתםספריםכתיבתשל

לתלמידיהםידעלהקנותמנתעלמוריםשללשימושםנועדיםלימודספרי

שללשימושםגםונועדיםוחשיבות,ערךלהםמייחסתשהחברהבתחומים

 .המוריםשלימדומהולזכורללמוד-תלמידים

משקפותשדעותיהםסמכא,בניאנשיםידיעלכלל'בדרךנכתבים'לימודמפרי

לשנןהלומדבידיעזרכלימהווהספר-הלימודבחברה.מקובלותודעותאמונות
להפעילהמאפשראמצעיחראלכךובנוסףבספר,הכתובאתבזכרונרולשמור
צריכיםרמהללמ,דצריךהואמהלמורחמבחירהוא .חמורהשלעבודתועלבקרח

בידמתפקידושונההמורהבידיהלימודספרשלשתפקידונמצאלזעת.תלמידיו

התלמיד.

עלהטקסט.אתוללמודלשנןחייבוהתלמידבספר,לכתובלהיצמדחייבהמורח

שלבסגנוןנכתבוהראשוניםהלימודספריזה,כפולתפקידלמלאלהצליחמנת

ותשובות.שאלות

'סגנוןמכונהותשובותשאלותשלסידרהבאמצעותלימודחרמושלהצגתו
 .קטכיסיסאוקטכיזיסאו'קטכיזם'הטקסטאתהמכילעצמווהספרקטכיסט'י,

אוללמדהואהמילולישפירושוקטכיאו'חיוניתהמילההואזהביטוישלמקורו
 .קטכיסיסהמלהנגזרהזהמפועלשאלות.להציג

הבאה:ההגדרהמופיעה ) 1969 (אבן-שושןבמלון

מוסיףהואותשובות".שאלותבצורתרוב.'פיעלכתובהרת,יסודותשללימוד"ספר

 ."ת 1קש 1נ 1וכשןתרא~ת 1ההכולללספר 1 \[ 1 ( 11בהשאלה,

'קטכיזם':הביטוימופיעבהםציטוטיםשנימביאהמלון
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קטכיסיסהואגליציה<הןך<שלח"הם Jמעציבכךכלתפקירשמילאזה"ספר ) 1

קלרארזנר).י.(מדבריטיפוסי"

Jדלז<ס 1קטכן 1"מ ) 2 ביאליק).(מדברים" 11תרותכל 1ובלת, 1ורטעםללאש, 11

כתיבה:סרגיבשלושהקטכיסטיבסגנוןשימוששלדוגמאותיוצגוזהבמאמר

הקטכיזםספר:בבתייהודייםלתלמידיםשנועדוהיהודיתלדתלימודספריא.

 .היהודי

בחיישרנותפעולותבצעללקוראהמסייעיםקטכיסטיבסגנוןהדרכהעלוניב.
בעצמך".זאת"עשהבסגנוןמדריכיםמעיןיום-יום,

קטכיסטי.בסגנוןהכתוביםוההתעניינותההשכלהלהרחבתקריאהספריג.

ד'נ7 1ה'הלדתקטכ•סט"lכ!:ז•מודספר•א.

ביתתלמידישללשימושםמסריימתדתעקרונותשלשיטתיסיכוםהמכיליםספרים

שלבסגנוןנכתבואלהספרים .נוצרייםכמורהאנשיידיעללראשונהנכתבוספר

 .) 1994(לויהשמיניתבמאההרכנוכאלהראשוניםספריםותשובות.שאלות

הנטייהגבדרת jהךעםגדלהקטכיזיס,בשםשכרנואלה,ספריםשלחשיבותם

להכיןטרחושרכיםנוצרייםפלגיםשלהרוחנייםהמעצביםבכצדות.הפלגנית

הקטכיזיסאתבפומביהגישלרתך .שלהםהתפיסהעקרונותאתהתואםקטכיזיס

כתיבתאתקלרריוסיים ,-1536ביותר,מאותר .-1529בשלווהקטןהגדול

כאשד ,-1566בבאההקתוליתהתשובהשלו.הקטכיזיסשלהראשונההמהדורה

 .המחודשהקתוליהקטכיזיסהרכן(איטליה)טדנטוועידתבעקבות

הראשון.היהודיהקטכיזיסבררנציהפורסם-1580ובדנות,שניםעבדולא

טוב.''לקחהיהשלווהכותרת(איטליה)ממרנציליסייגלאברהםהיהמחברו

רשימההמכיל ,) 1995 (ופלשלהביבליוגרפיהרבות.כמהדודותזהספדזכהמאז

פרטיםמביאדמ"ת-תדע"ח,בשניםשפורסמוהיהודיתלדתלימודספדיכלשל

גרמניתיידיש'ללטינית,תירגרמיםעללכךובנוסףספדשלמהדורות-20כעל
ואנגלית.

הפתיחה:מדיאלוגאחדותשודרתכאןיוצגוהספרשלטיבואתלהמחישכדי

עמכם.ה'ת.

בני?אתהמי '.היברךר.

אנןש<בצלםשבראני!משבת!מהלליראאניהשמיםאלןק<ה'ןאתאנכיעברךת:

<הורי.בצלם~עשני
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הנכבד?הצלםבזהאלןקנםבראךתכלנתלאנזןלנ,נאאמורבנז.זתנךאלהזםד.

כבוד!.מפנזלזראהולאהבהקןננ,אתלשמשנבראתזואנזלכבודו.בראהכולת.

לבואהשכרשסוףפזעלאףפרס.לקבלמנתעלשלאלפגזןרוחנחחולעשות

נצח.בנענמןתלפגזןולחזותארוך,שכולובעולם

המקווההנצח'מהאושרוהנחלההמנוחהאללבואאזשהזלזדאדםנבטחואזןד.

הבא?לעולם

בנז 1לפנמשהשטאשר lתורחעולובקבלתבה,'ובבנסחונובאמונתוצדיקת.

ההוא.בעולםזשראל

התורה?ושורשהאמונהשורשומהוד.

 .) 5עמ'הכהן,טוביהןד'דפוסודשה, ,-1802מההוצאהלפי 1595;יג"ל(אברהם

מקטכיזמיםרבותהושפעטוב""לקחהספדשלשמבנהוהעיד ) 1995 (ופל

לארדשיצאקתוליקטיכיזםשלפתיחהדיאלוגכאןנציגואכן' .נוצריים

ל"לקחהמובעלרעיוןדמיוןהמייצג ,) Magyar I(atolikns 1990 (בבודפשט
טוב!!.

האדם?הואמזשאלה:

ונשמה.גוףלווישאלהיט,בדמותשנוצרהנשותהןאהאדםתשובה:

האדם?כבודשלהיסודמהושאלה:

חופשזרצוןתבונהלוהעניקשאלוהיםהעובדה,הזאהאדםכבודשלהיסודתשובה:

 .נצחייםחייםגםלולהעניקורצהלפעול,

בסגנוןהיהודיתלדתלימודספדיהרבהפורסמו-19השבמאהלצייןמעניין

קטיכיזםספדי-160מיותרשלרשימה 133qב-מופיעהמזעיעתבכתבקטכיסטי.

הונגרית,יידיש,(גרמנית,יהודיםדיברובהןשונותבשפותהכתוביםיהודיים

 .) Kanf111a11n 1s3q (פולניתאיטלקית,לזינו,הולנדית,אנגלית,צרפתית,

לפי(המוכרסופדמשהמהרבוהקדמהברכהדברימופיעיםאלהמספריםבאחד
(היוםפדסבודגקהלתשלהראשיהרבהיההואסופר"."חתםבשםספדוכותרת

בעבריתנכתב , 1831שלתאדירנושאתההקדמהסלובקיה).בירתברטיסלבה,

לבנותספדלבתיונועזבגרמניתהכתובבקטכיזםכלולההיאלגרמנית.ותורגמה

 .) Horowitz 1833(ראו
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בעצמך"זאת"עשהבמתכונתלפעולות 1f;l'קטכ•f:ובסגנוןהדרכהב.עלונ•

מעידאחריםלימודבנושאיגםתפוצתוועלזהכתיבהסגנוןשלהפופולריותעל

פלובר:הצרפתיהסופרשלמסיפורוהלקוחקטע

" 1J והואהציר,אומנותאתללמודחייבכגילישכחוראביו,הכריזהסעודהבשעת!רכ

מלמרמורההציר.הלכותכלותשובות,שאלותכצורתוכה,ישנה,מחברתוהניאהלך

אידמלכורת,טומניםאיךהבזים,אתמאלפיםואיךכלביםמאלפיםאידתלמידואתשם

כפותיו,טביעתלפיהזאבאתעקבותיו,לפיהשועלאתגלליו,לפיהצביאתמכירים

היכןהם, 1ת 1ר 1ממאאותםם 1ד 1מתרכיצדהם, 1בות 1נתן 1בלהבחזןבה 1הטהדרןאיזוהז

רשימתוגםכיותר,הנוחותהרוחותמהןכזסתו,רמקוםכללכדרךלהםמוצאים

לכלכיס".הקרבייםחלוקתוכלליהקריאות

 ) 59עמ' , 1992(פלובר

 .קטכיזםספרבאמצעותנלמדהצידכמופרקטינושאגםאכן

שונים,לימודמקצועותבתחוםהופיעוותשובותשאלותשלבסגנוןלימודספרי
אריתמטיקה,להוראת Robert Recordeשלספרו.ומתימטיקה.דקדוקובהם

והיה ,-1543בלראשונההופיע Ground of Artקטכיזםבמתכונתהכתוב

היאדיאלוגשלהמתכונתמחברו,לדעתשנים.ממאהיותרבמשךרבבשימוש

נושאכללגבישאלהלהציעיכולשהתלמידמכיווןלימו,דשלביותרהקלההדרן
 .) Newton 1990 , 20(עמ'בפשטותלועונהוהמורהלו,ברורשאינו

למורהמדריךספריבשימושנמצאיםעדיין .היוםעדנכחדלאהקטכיזם

 .לתלמידוהמורהביןמדומיםדיאלוגיםהמכילים

המסכןבווירוסבטיפולדנהותשובותשאלותבמתכונתשימוששלאחרתדוגמה
המחשב.תקינותאת

שימושאגבהמחשבשלבתקינותולטפלמידעשכןההיסטוריה,שלאירונייתזו

הדת.עקרונותשללהוראהבשניםמאותבמשךששימשתקשורתבסגנון

ללקוחותהחברהאנשיישיבובובסקיורעתוןחדשמדורפותחתאלישיםחברת
מהשאלותמבחרלהלןוירוסים,ואנטימידעאבטחתבתחוםשאלהבכלאלישים

 .האחרוןהרבעוןבמשךבחברהשהתקבלו

 ? Windowsעבורגםלרוס Virן 1safeבגירסתלהשתמשאפשרהאםשאלה:

הפעלה.מערכתולכלמחשבלכלנפרדת Virusafeגירסתצריךלא!תשובח:
במערכתוירוסיםמזההואינהכיס 16בסביבתעוברתדוסעבור Virusafeגירסת

המיוחדתבגיוסהצורךישלכן .כיס 32בסביבתשעובדת Windows 95לה 11הפ
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וגםהתכליתמבחינתמזהזהשוניםכהעזשנדונוקטכיסטישיחסוגישני

השאלות.שואלשלזהותומבחינת

וזעות,אמונותעקרונות,שלבתוקפםמטפלהדתיהקטיכיזםלתכלית,באשר

הוא .מסובכיםמצביםשלפרגמטייםבהיבטיםמטפליםההדרכהשעלוניבעוז

לו.שחשובמשהולבצעולאפשרתקלהלסלקלקוראלעזורשואף

הדתיבקטכיזםהשאלה.שואלשלחאמיתיתבזהותוגםהבדליםקיימיםכאמור,

ואילוהנשאל,שלמהתעניינותונובעותאינןשאלותיוחמורה.חראהשאלהשואל

מסויימת.משימהלבצעהמתקשההתלמידחרא"חאמיתי"השואלהחזרנהבעלון

"שהתקבלולשאלותקולבליעונהותשובה""שאלחהמזורהעוון,שמצייןכפי

וממשיכיםנתקלורביםשקוראיםהנחהתוךהאחרון",הרבעוןבמשךבחברה

בכלאןתשובה.לקבלתלפנותאפשרמיאליזעוולאאלה,בשאלותלהיתקל
תועלתיפיקובפועל,שאלושלאאלחוגםעבורם,משמעותיתשאלהזוזאת,

מהתשובה.

 . Virusafe 95-שפיתחנו
ס? 1אנטי-זירתזכנתבומזתקנתשלאבמחשבוירזםיםלבדוקניתןהאםשאלה:

 Vremoveקובץבהםישהגרסאות,בכל Vi1·11safeדיסקטיכלכן.תשובח:
הותקנהכברשהתובנהלאחראפילומחשב,כלעלכזהדיסקטלהפעילןשאפשר

 .אחרחשבבבז

ולחזק•דעלהדת•בבמטרהקטכ•סט<בסגנוןהכתוב•םקד•אהספד<ג.

התענ«נות

לבילויהנועזיםקריאהספריהואקטכיסטיבסגנוןכתיבהשלשלישיסוג
פרטיםוגםלקורא,תרבותיערןבעליזעלהעבירעשויתכנםהפנאי.בשעות

עליזעכמקורלשמשנועדולאהם .מרכזייםמיזעלנושאיבזיקהאנקזוטליים

מכיליםשהםבכן,הואכאלהספריםשליתרונםספר.בבתיהנלמדיםנושאים .

 .לוהסמוכיםמאלהבמנותקמהםאחזכללקרואשניתןקטעים

כלזאת,עםיחדאןומקצועות,כללייםנושאיםלפיבמזוויםמסודריםהקטעים
בספר,לעלעליכולהקוראהקורא.אתלשעשעאולרתקהעשוימידעמכילקטע

שאינםקטעיםעלולפסוחבעיניו,מעיןבנושאהעוסקבקטעלקריאהלבחור

לו.נראים
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עלהכותרתאתנושאזהספד .) 19 59 (בבוזלשלספדוהואאלהלספריםדוגמה

הספדשלהעיקרייםמדוריותמונות.ומאדתענייניםאלףבושובה:שאלהכל
כליםכלכלה,המצאות,היקום,החלל,חיים,בעליגיאוגרפיה,-היסטוריההם:

ונו'.אומנויותאגדות,שיאים,מקומות,ובגדים,

 .) 19 56 (לבנוןשלהראשוזמספרוותשובהשאלהכאןנביא

במטריות?להשתמש םדאה··'[(התחילומתיש.

בגדיהעלשבתמונההאישהמגינהשבוזה,מועילחפץכילשמוע,תופתעות.
שנה.מאותארבעלפנירקבאירופההונהגשימושוגופה,ועל

כלומרבשמש"ה,קדםשנים,אלפילפניכברבמטר"ההשתמשובמזרחאולם

זןזכותבשמש"ה,להשתמשהורשהאדםלכללאהשמש.קרניבפנילהגנה

האוש.שלחשיבותואתהשמש"הסימלהוכןלאצ•ל•ס, iלנסיכיםשמורההיתה

ן 11ר 1שהאפולאחרנסיכים,שללאפ•ר•וןהיתה iה 11השמשהתפתחהאחר-כן

ושמשגשםמפניעצמםעללהגןהזכותהעםמפשוטינשללהלאלשימוש,הוכנס
 .) 179(עמ'המסר"ה-השמש"הידיעל

הםפניםכלעלכאלה.לספריםצעיריםקוראיםשליחמםעללנוידועמעט
לקרואאוהביםשילדיםלכךסימןהיאזוהצלחההאםמסחרית.הצלחהקוצרים
מתאימיםכאלהשספריםחושביםשמבוגדיםלכךסימןשמאאואלה?בספרים

משפחתיים.אירועיםלדגלנאהמתנהלשמש

 :) 1997(סטילאחרמתנהמספרקטעלהלן

רבות?שניםלפניהספרבכיתהילדיםלמדו"האם

היום.לנושישכמוספרבת•לאלפתותרבות,שניםלפניספרלבתיהלכולאהילרים

הםוכתצ•ס;בקשתותבתרבותלהשתמשא•ןלהסוהראובקרבות?להילתםלמדוהס

ובמסחר.במלאכהלעבודשלמדוילדיםהיוהאדמה;אתלע:~ד iולארוגלטוותלמדו

יהודיםלד•ס 1ולכתוב;לקרואמהילדיםקטןחלקלמדווכמריםנזיריםליות; l(Jה lה'אלה

ב"תרר".ולכתובלקרואשלושמגילכברלמדו

סטילשלהספר"הארץ",לעיתון"ספרים"מוסףשלהשבועייםהדיווחיםלפי
הזמןורובשבועות,-40כבמשךלנוערספריםשלהמכררביברשימתהיה ) 1997 (

בדירוג.הראשוןבמקוםהופיע
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מסכמותהערות

שאלותשלבמתכונתהערוכיםפרסומיםשלסוגיםשלושהתוארוזהבמאמר

השתמשואנו)ימינועדהשמיניתמהמאה(החלבשניםמאותבמשךותשובות.

הבנוייםבספריםהשונותהנוצריותחדתותלהודאתלהשתמשוממשיכים

והתשובותהשאלותאתלהתאיםשאפומודרניותחינוךבמעדנותזו.במתכונת

גםבהםהקתולית,לדתלימודספריפורסמובצרפתלמשלוכךהזמן,לדוח
בתוךמופיעהטקסטכאשדקומיקס,בציודימשובצותהתשובותוגםהשאלות

בהשפעת .) I(ieffer et al 1986 (הדובריםשלמפיותיהםהיוצאיםבלוניםציודי

במתכונתספריםנכתבוהנוצריותהדתותלהודאתקטכיסטייםלימודספרי

אחדים.לימודמקצועותלהוראתוגםהיהודיתהדתלהודאתגםותשובותשאלות

טועניםבימינולחינוךמומחים .זוהוראהלאיסטדטגייתעדךמייחסיםלאבימינו

בניסוחיםהמאופייניםטקסטיםלזכורהלומדאתמעודדיםאלהשספרים
זושיטהוהלימוד.ההוראהבתהליךוגמישותחשיבהמעודריםואנונוקשים,

הפעולהחופשאתמבטלתהשיטהוליוזמה.עצמאיתלחשיבהחזנותאתשוללת
 .) Wt1tso11 1921 (התלמידושלהמודהשל

ספריםשלחדשיםסוגיםשניהספדיםמדפיעלמופיעיםבימינוזאת,עםיחד
יומית,לפעילותחדדנהעלוניוהם:ותשובות","שאלותשלמתכונתלפיהבנויים
לדעת.מעונייניםשהקוראיםדבריםללמדהנועדיםאינפורמטיבייםקריאהוספדי

בכמותבשוקנמכריםשהםהעובדהמלבדאלהספריםשלכוחםעלידועמעט

לקוראיותר.מעמיקהלבדיקהראויזהנושאהמסחרי.פרסומםאתהמצדיקה

נוספת.הערהלהעירישלדודותיהעבריתבספרותהמתמצא

ותשובותשאלותספדיהמכונהספריםשלסוגהקיימתהעבריתבספרות

 .!'ת"ושספרי 1/תיבותובראשי

שאלותבסגנוןהכתוביםקטכיזםלספרידמיוןלאואףקשרכלשו"תלספריאין
אתלזכורהדרישהאתלתלמידמציגיםהקטכיסטייםהספדיםותשובות.

כאןאיןכלומרהקטכיזם.מחברידיעלשנכתבהלשאלההטקסט-התשובה

שו"תבספרזאתלעומתהמשיב.וביןהשואלביןאמיתיתקומוניקציה

בר-סמכאפוסקאלפונההשואלאותנטית.היאוהנשאלהשואלביןהקומוניקציה

לדעתמנתעללתשובהזקוקהואנתקל,הואבהאמיתיתלשאלהתשובהלקבל

לפעול.כיצד

הלכהפסקילסקורחייבהואהשאלה,עוסקתבוהנושאאתלחקורחייבהמשיב

אתולשכנעטענתוצדקתאתלהוכיחנימוקים,להציגהשאלה,לענייןרלוונטיים
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פסיקתו.דבראתבעתידלקרואהעשוייםאלהכלואתהשואל

מתקבלותוהתשובותהמעשה,מעולםהלקוחותבשאלותעוסקיםשו"תספרי

הקיוםצורכיעםהמתחשבדעתשיקולעםרלוונטיתספרותשלאינטגרציהתוך

השואל.של

ב•בל<וגרפ•ה

ספך.קריתירושלים . 6כרךהחשד!חמלון , 1969אברהם!אבן-שרשן,

הכהן.טוביהןדפוסורשה , 1902נושנתהרצאהלפיטוב,לקח , 1595אברהם,ל, 11יג

אחיאסף.ירושליםובתשובות,בשאלותומלואועולם 11956יצחק,לבכו~ר

עכויחי.תל-אביב,ותשר.בה.שאלהכלעל , 1959יצחק,לבנון,

 . 78-62עכוז , 9גליוןלימודים,בתובנוןלמעהשהלכההספר,בביתוכוקומרהספר ,-1994אריה,לוי,

הוצאהביתכנרתשריר,עידית :תירגןסוהתשובות,שהאלותשלחואשרךהספר , 1997פיליפ,סטיל,

לאור.

האשלגרח'כתובת: . 4 1עמ 21גליוךפברואר,דצכ<בר 1997 1אלישיסללקוחותידיעותעתרך,סקיור
zz , .35333ת.ד i )31250חיפה . 

עם-עובד.תל-אביב,סיפורים,שלושהבתוךיוליאנוס,הקדושאגדת ) 1992 ( , 1גפלובר,

הארכיוןת"א,אוניברסיטתת"א,(רמ"ח-תרע"ח)יהוידיםלימודספרישלביבליוגפריה ' 1995דב,ופל,

 ".'חכרןלדוד,דודסדרתילין,אביעזרעוrשובגולהבישראליהודילחינוך

lc in dcr וzuni Unlerricl וZion, Ein I·lttndbucl ו'loro\vitz. L. (1833), Bcnoll ! 
. e11scl1ulen, Pressburg, Sniscl1c\c וre t·11r izrael. i\11aflcl וRelligion und Sittenlel 

 J ),ו ufnו aוו n, David, 1884, Zsido l ),ו tcl< iVl'1gyו; r Zsid11 Szemle ]<הודי<ם o[קטכ<זנו<
. 500 , 183 , 114 -107 vol. 1, pp 

io11 זL:1 P:1ssion de Jesus, Paris, Centt1 ,ד( Marchon, B, Mou1·villic1·, 1 Y8 ,ן. · lZicffC1 
, 1990, Budapesl ,]ו isn וolic Catecl וg'11·i"n Cltll 111ו '! tel<izmus [I ו<: Magyar l(atoliltus I 
. Az Apostoli Szcnlszek J(onyvlciadoj'1 

Text: cl1oosing, preparing and using וg \Vitl וזi וNt:\Vton, Douglas P. ( 199()), 'feacl 
. uge כTcxtual matcrials t·or instr11ction, London, IZogan t 
, Watson, Fostcr (ed.) 192 l, 'fl1e Encycl11pe1lia a11d Dictionary of Education 
. London, 1. Pitman 
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 01שטו;לולןומרוםזאב 1ר 1נשלד 1וההמבוגר

מן 1ז 1נוחגות'·אטלס 1ר 1שלעומת

r א.ב

וכ<שלנו'ה<לד<םמשורך<מגדול<אחדהיההואשלדעתימשוםבזאבבחרת<

 .משתכחכמעטהואהשפההתרדדותכוללהנ"להשינוייםבשל

וגםבטבע.שלוביםהיוורוחונפשו-החינוןביתוממורימחנןהיהשזאבלמרות
הטבע.עםשלהםבקשראןהטבעדרךבהםעסקאנושבדמויותכשעסק

אחיוהדמיון,בעלהתמים,הקט,הילד-מצוייםזאבאצלהאנושיותהדמויותבין

הישובהוויאתהמייצגותדמויותוכןהאםהאב,המפרכח<ם,הגדול<םאחותואו

 ...מנהללוה"דוד"חרו,דמעיו"שלנו"הבחוריםהרועה,השומר,דאז:

מתקי'םוהפ<וטהטבעמןהרחוק<םואחוןואחותוהתםהילדביןאופיינ<ן<אלוג

ואילוטלרס<ס<ללקטמנסהה<לזגדול<ם":לה<ותרוצ<ם"כולםהידועבש<ך

שמשאירותכחוליםשבילים'רואה'הילדביד".הוא"נמוגמלגלגתאחותו

אשל<ןת<ו.מפזרכאחות,ואחיו,באוו<ר,הציפרים

פונהלאהילד-אחות'"לראשהזראתענדת'"א'רהולדתיוםלאחותוכשיש

ומשתכרבגןשוההוהוא .הגןפרח<אלאםכ< <,שלאחותולחפשלחגו<ות

האחותאתשובהשב<ד<ןהזרואולםלמס<בה,מאחרהואאשרעזממראהו

 .הגןפרחיזרןלאחותוב<נרעמוקבקשרמסתייםרהש<ך

הפירטיות.אתע<מרומביאלע<ךבאהמשוררבו'משרור,'בשםש<ךלזאב<שכן

"חוטלראותזוכהקטןרבעולה<בנרת,גאההאבןהשדה,בר<חחשהסבל-ואז

הפשוט""האדםלערמתםכ<לצייןמעניין .מים" vלנאדמההקושר ...דקאש

א<תןשולהמאת:

לג<'נסרעדהחג<ג<תהשמלהלמןבכדינר.לדורדרוגוב<ןלש<גרייםמודעיםכולנו

אוקוצניפרוערעתהומסודראסוףשה<הלשיערועז(בכוונה),ומשופשףהקורע

לע<נ<ןנחשפ<םהםשעתההקטהילדמן'חסויים'שהיונושא<םכוללמגולח,

שלאבספורתמקומםאתמצאואלהשינויים .ויזיחהטלמסןמעל<דתבחופש

והמבוגר,ה<לדבתפיסתהשוניעלכאןנעמודאנוהמצ<אות.בבואתחינהפעם

בספרות.הדורות,בין
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רע"! iי\אינים, iיבכלהעצים"צומחיםכי:משתומם

כי:המבוגריםאתהדובר-הילדתוקףלים", iגרלהיותרוציםב"כולםכמ-אמנם

לדרכםהממהריםלמבוגריםואמנם ..דמן"איןלגדולים ...רואיםאינםלים i"הגר

להתבונןהקטלילדשישפנימי)נפשי,(זמןזמןאותואיןבעיותיהםולפתרון

זמןבחוסרהטבעלפלאיהמבוגראטימותאתמפרששםהילדבטבע.ולהשקיע

צורךישאלאטכני,בזמןדיאיןמלבלבלעץלהאזיןמנתעלכייודעיםאנואך
קשובים!ולבבנפש

לבנובהציעוחיוביתמוצגבנו,אתהמכיר-האבמשפחתיות.לדמויותנעבור

לבנוכמסייעמוצגהאב .הגןמפרחיזר-כשיהולדתהיוםהחוגגתלאחותלתת

עםלדברירדהב"מיכלהאם,ואילו ."ת 1לשחתי iאלימד"אביהידוע:בשירגם

שבך,והרעםברקעלהמתגבהים,שדותיועלשהטבעהילדה,זוהיאהשדות','

האם,אלבהתקרבהעתההרי,דיבור,מכלשנאלמהעדכזולהתפעמותלהגרמו

רחשיה:אתלבטאמצליחהוהיאבחוץלהשחסרביטחון,באותוחשההיא

קול".באין-הנובטיםהשדותבלשון"דיברתי

ם i"תהואוהדמיוןהתהייהאלוהקשרהילדותתוםאתמכליותראוליהמסמלהילד

ל iקאןחלם,ם iחל ...ב 1קש 1כולדרוך, 1ל 1כ ...שחרעםר i"נעאשרנער 1ה 1רם".

ארמונותף 1החעל\בנהבים;ושחהבנהר,"שטאשרנער ..מה"ידעלאא iוה · ...שמע

הורסהטבעכאשרגםכלומר ...לטף"ברוךשטף,נו 1וארמשבאגלוכל !רטובל iמח

זה.לטבערכותכלטיפותעדייןמלאהנערלבהריבנה,שהנערמהאת

בסיפורולדעתי,היא,זאבאצלוילדמבוגרביןיפיםיחסיםשלהכותרתגולת

חיללשכאשרהמחלל,אתרואותאחיות,קטנות,ילדותשתיבו-ואחות""אחות

עניכיאבלות.ופניולנפול,המטהבוד,דלביתוחוזרהואוהנהצהלופניוברחוב

אתלאכולהאישישב .מאזמעטיםבבית,אשרבריםהדמאדו"מעטיםהוא

 ...פניו"מעלחלףוהגיל .יבשלחםלחמו'

הואשלמעשהסיפורלהןומספרהחוץ,מןבוהצופותהילדותאליוצאהאיש
והןומטפלות,עוזרותלביתו,יוםיוםבאותהילדותהיוומאזחייו.תולדות
חייו.אלהניגוןאתשהשיבו

במליםהואבוד,דלמחללילדותאחיותביןמפגש-הסיפורלסיוםשליהפירוש

אטומיםהאנושות,לאלוהיהשבחעדיין,אינםהמבוגריםתקווה!יש-אחרות

אהבתבויהיושאוליניגון-ה'ניגון'אתליבםאללהחזירוניתןכליל.ומיובשים

שבלב.ופיוטהחייםשמחתהטבע,
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ל•ס pשטיל(נ:~וים
ונכדינו!ילדינובפיח'יםששיריהדורהבנותהיחידותמןהיאשטקליס•לןמרים

בןכה!"אינניזהבה"בןבה"עיפה " ...מיכאל-בא?לאומיחניתי"חניתי,לדוגמה:
אחתלאלפנינומביאיםשיריה ...בעצמן!"בןכןתהןהדמעותרקזה ...פעםאף

הילדהןבשןטר".בחתןל"מעשהבודדה",בילדה"מעשה"לבדי,-במצוקהילדה

"לבדיתי".חדשה:למלהלהיזזקקותעזהמבוגרחסותללאבזיזותחשה

ב"חברותיותומכתהאוהבתהאםלכאורה:אמהותשתישלתיאורלפנינויש

הילדה,ואולם"האניה".בשירנוזפתוהיאבנהללבמבינהשאינהוהאםוב"גי'נגי'"

הביתהחוזרתפנאי"ליאיןו"עתהאםןר"וזהאסןך"זהלהכשאומריםגם

כמובן,היא,אוהבתאימהשלהשמלותומכלבודדה").בילדה(ב"מעשהבדמיונה

מבחינהנפלאסיפורבבית.עימהאמאשלהישארותהאתלההמסמלהחלוקאת

-ממוכרתמימהילדהאכזבתהמתארעשרה,"שחיםהסיפורהואפסיכולוגית
("גברתוהפרסיםההגרלותדוכןאללהתקרבאותהמפתההואלכתחילהנוכל.
-היקרהבבובההיא iמשזוכואך ,) ...מתוקבקולוקוראלהקורץהוא- " ..קטנה
משוםאותההמתסכלדברמשס,אותהמגרשוהואורעותקטנותהופכותעיניו

מבחינהנפלאהסיפוראותה.מרמהשהואבלבויודעהואכיבטוחהשהיא
נפתחתפעם,לאמתגשמיםהכמוסיםהמאווווםבובחלום,בלילה,כיפסיכולוגית

והילדההילדה,מיטתאלבאהבפועל,קיבלהשלאמקסימהבובהואותההזלת

אוהבת.לאםלהלהיותהופכת

גדול"דןבמחנכתשהילדההצעצועזוביבעזרתבליל,באההנחמהנוסףבשירגם

ברןרתפקידיםהיפוךלפנינןיש " ...!יחכה;בשקטישבל 1גדדןביבכה;לאפעםאף

 ...לבד?"ןאניהןלכת;שליאמאלמה"אבלזאת:ןעםלדןב,"מטיפה"כשהילדה
תו". 1בכ 1 ; 1"לבדותחוזרת:!היא

גםואולםבמשפחה,ילדיםשלאמת-לרגשותבשיריהחוזרתשילןרואיםאנו

הילדהנ"ל,"תאניה"בשירכך:לכנותוניתןאםהוושובי",ה"ווצוגקווםבשיריה

ארץ"לחוףנוסעיהאתהמביאהאביהשלחובלרבאלאחובלרבסתםלאהוא

דניפונהבו"תפילה"בשירזניהילדוכןכדבריו.לבטח"אתכםאביא-ישראל

מבקשלאזהבשיר " ...ודאי!אותיזוכראתהדני,אניאדוני,"שלןםהאלוהים:אל
כי-מה?לשםותשאלואווירון.רוקאךאלאאופנווםאוכדורגלנובע,עטהילד

באווירונוולהביאהאומהגיבוריומתתיהוהמכביכיחודהלהיותרוצההוא
ישראל".לארץיהודים"עולים

קםהדם,נקמתאתלנקוםכ"קםהגיבורהאבמוצגגיבור""אביךבשירגםכך

 ...העם"שאריתל 1לגא
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לחלוטיןונטמעזאבאצלמאשרבהרבהפחותמצויזה'קולקטיבי'שמוטיבאלא

עוסקת.המשוורתבחם-האנושיחסיומערכותהרגשותביתו

בושיולגוו",אחות"ישהשירהקודמיםהדורותלרוחאופייני-אחוולעניין
לנומוכריםאשרהקנאהרגשותכשכלהקטנה,אחותועללשמורמתחייבהילד

מעולם.היולאכמוקטנה,אחותהמקבלהבכורהילדבלבכמחלחלים

לשמןראךבה;•חברכןסבתאסבא(בת•נןקת);בה•שמחןאמא"אבאובציטוט

גןך 1 (•שמןך'"גןך'תשובה':הבאהוכאן- "?עד•תהאןלשמןךמ• /ח•לדחאח

ואיפה,איפהשלאפליה,שלהמרההתחושהוהתסכול,הקנאהרגשותכלגבןר".

(כיהודהבליאובמדכאותמודרנייםמשורריםאשררגשותהקטנים,שבלב

 .כלילמכאןנעלמו-מביעים)כבזימןוכחגיתאטלס

ילןמ.ומהיותומחנ,ךמורהזאבמהיותגםנובעבתפיסותהשוניכייתכן

העברית,האוניברסיטהבספרייתשניםשעבדהויהדות,הרוחמדעימוסמכת

העיקריהמרכיבאךפסיכולוגית,היאכבזימן .וחעיתונאיהואאטלסואילו

בסולםוההבדליםהשונותהתקופותלדעתי'הוא,תפיסותיהם'ביןהמפריד
 .שלחןהערכים

אטלסדה 1•ה

ישבהואחרוזיו.-שיריואלהגיעכיצדאופק,לקסיקוןלפימספר,אטלסיהודה
הבןתמימותלעומתהאבשלהגילתבונתוחצי,הששבןזקוניובןעםושוחח

אטלס.שבשיריאירונית,עדחמרההפתיחותאתדעתי,לעניותיצרה,הצעי,ר

תחושתובילדהמבוגרבקוראהיוצרדברילדים,בלשוןשימושתוךכותבאטלס

אותנטיות.

מח"מצב•םש•חזרןאןל•א•תר"אטלס-כותבונוער,ילדיםבספרותזהבי,אלכס

עןנגשלתחןשןתאןאןתן,ם 1נ 1מבשא•ןחששהןאאןבנןח,לאחשהןאבהםה•לד,

היכןאלהיצירותזהבילדעתל•לד".אןתםןהצ•גהמבןגך•ם, 1נ 1מעהסמן•

מצביםעלמדברהילדשירה.שללכתרזוכיםאינםואולםקצריםמונולוגים
מדברהואאיןזהבי)(לפישלהםהזמןקוצרשבגללמטרידים,אומשמחים

האטלסיותמהסיטואציותחלקעלישירדיבוראילדעתיהמבוגרים.עםעליהם
כמודרניות.עצמןהרואותבמשפחותגםעדייןהקיימתמעצוריםמחמתנובע

הקודםשהדורלמהלילדלגיטימציהלמעשהנותןולדעתי,זהבילדעתוהספר,

 ...לכבד""לאלפחותאולמבוגר","להתחצףקוראהיה
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-לנושאיםאותןונחלקמספור,רבותחןדוגמאות?

בבקשה!/ם, 1ד 1ץ 1לרח : 1לם 1מר 1אאתםמןכן;כל iכשהאד, 1"תמ-וא•פהאיפה . 1
בשה?" 1ד iעןהמגבתלחן; 1השלזךם 1שב 11כברשאתםזה;ן 1אאז

זל. 1נ 1צהןבב 1קרטלנו; 1לכסק 11בקשםקנוהכרמל;להרכשהגענו;השנת'"בטזול
לוקטק 1ארטבעצמן;ת 1כל 1ואעומדותבצד;שהמורותראזנן;זמן;כמה 1אחר

שוקולד".

'זופז,רקהזמן;כלואתהמשהו;לןמספר"כשאנז-אמתשלהתייחסותחוסר . 2

מקשיב."לאשאתהיודע;אנימשיב;יופי'

ןזבש;ןנקזשלסלהיןצאתפוז;מקלפה"כשאמא-יוצלח)(ולאקטןלהיות . 3

לשיריו.מוטוממשזהולדעתיקבץ",צא iיתמידמקלף;כשאניאבל

שנה;נים 1שמבןאוליםבא;אהיהכברכשאנז"אפזלו-•לדעדייוהכלוככלות . 1'

השינה.""לפנילישיקראמאבא;אבקשאניתמיד

איאבד".ואניתיעלם;שלזשאמאמפחד;תמידאנזאנשזם;הרבה"בין

לי;דמתחתלוןנעמד;באאנזלב;שםלאןאבאקצת;להתפנקרוצה"כשאני

מלטף."אותיהואבכיף;וככהצ;דאלמצדראשת'ןמניע

גברת".באחהעיר"אל-יחסיתהארוןבשירואכזבה:צפיה . 5

 Jיtנ rJבחגי.ת

שיריחמרבית-פסיכולוגיתגםשהיאמשוםואוליאשההיאשחגיתמשוםאולי

 .מעודניםיותר-המבוגרנגדהילדשלוהכעסחתיסכולבנושאי

עלילןשלבשיריהאמאאתולפגושלחזורהילדהשמחתאתקודםהזכרנו
מבליילדתהאתח'נוטשת,'אמאעלבכזימןשלשירוכאן .והחתולהילדה

זהבשירתשמע.שאמאכזימחומהלעשותצריךצעד:ממנהתתרחקשלמעשה

את'שוכחת'היאאשרעזאיתהולפטפטלדברומתחילהחברהפוגשתהאם

הועזל.ללאאןכבר,' , l'נמרת i"א iבתיק"להשכת i"מ-ברירהבלית-וזוילדתה.
והאםהמצופההפריזהמגיעה-מתלכלכת""לגמריאןמפרזעה""כשאניורק

ללכת.וממשיכה'שלום'אומרת

דביר),חוצ'קטנה','חיתה(ב"כשאמאבכזימןבשיריהילדלתחושותהדוגמאות

נושאים:לפיאותןגםנביאכןועלמרובות

"אניבטיעון:לארוחה,ומאחרעסוקכשהוא'סולחים'לאבא-ואיפהאיפה . 1
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אחד".לאאפ~לן-רגע''עזדלזמר"אסזרלילדואילוגומד",תיכף

ורותחפגועהואשכאשדהילדשלהצדמוצגכשכועסים"עושים"מהבשיר

תגע".זאל\תתאפק'תרגע 1לאזמר~ם"תמ'דמכעס

תמה-לחי""סטירתהביטויאתבמקדחלאהמזכירביטוילחי",ב"צביטתואילו

כשברוריובל,אחיושלבלחיולצבוטלעצמההמרשהפרזנו","הגברתעלהדובר

השאלה:ונשאלת .בבכ'"רצתפזה'תהבזדא'"ה'אלחכןצובטיםחיואילוכי
בכלל?"סל~חהשזםבל'צןבטת".היא"למה

במכוניתוינהג-שבבגרותובטוחהילד"כשאגדל"בישר-ילדעדייןנ.כייז . 2

הב'מהשללהצגהאלך"אםזאתזעםזכנסת",ממשלהכמז:קשזת"מל~םיבין
הילד-תרןצ~ם"'סתםהםב"מיציםזבן ... !אמאאלזראחזאנ~-בחזץזךחשה 1ה 11

ב"נאאושלח!טובהלילהנשיקתבלילהירדםיכוללאאבלאמאאת'משגע'
שהאםמהפרטיםלילדחשוביםו"צ'וצ'ון")"חמודי"שלוהחבהשמותלהכיר",
 .גננתלמוסרת

החסידה"."ביקורבשירקיימת-המבוגריםלעולםקריצה . 3

ילדיםשניכבזימןאצלזה.לנושאילךמ.גישתאתקודםהזכרנו-אחהולדת . 4

לישזן."המשיךהזאדןבזן,לן t"כשהב'אשואלים:-אח"פתאום"נולדשלשניהם

לן?רקנזתניםהם"למהמתרעמים:וחםיפה,"היאאםהב~טלאחליפה,לןכשבתנן

לא?"זלנזלןלמה

 :ם lס•;ו.כעין
בדורםכנחוגנתפסתמבוגר-ילדהיחסיםמערכתילךואצלזאבשאצלבשעהא.
אטלסאצלהמבוגרים'נגדמופניםחםאםבעיקררגשותיו,מצפיןשהילד-

מהתנהגות(הנובעיםותיסכולםעלבונםכעסם,וכלפיחםפוציםהילדיםוכבזימן

בתמימות.אובמרירותפורציםהמבוגרים)

מעטלא(העוסקתילךומ.הטבע)בעולםדמויותיואתלרובהשוזרזאבב.

הישוב.מחייייצוגיותלדמויות'גיבוריהם'אתמשייכיםמשפחתיים)ברגשות

בית.בכללהתרחשהעשויותבסיטואציותעוסקיםוכבזימןאטלסואילו
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ולזזצביהמאת:

כתםללאלה 1הלה 1זוח, n n111:1מאהבה

גה 1הס

 . nonsenseמוגדרתמסרגהספרספקכלללאהואקטשופכתוכתםאהבה:
שלו:החינניתהשטותרוחניכרתשבההספר,שלהפתיחהלהלן

הראש?;עלכתם./זהזה?"כ!ה

כבש./זהכתם?;פתאוםמה

כתר./זה .כבשלאזהכבש?;פתאוםכ!ה

 /מלכה,באמתזאתם? iפתאמההכ!לכה./שלהכתרזה

קרטיב);"(זהקקטוס?פתאוסמהקקטוס./להישהראשעלאבל

עלמקשהתרגומיםדיבריכילינראהשרנות.בדרכיםלתרגםניסרהסוגהשםאת

(ברזןאומרתשלפנינובענייןהכל.עלמקובלאיננומונחאףשכןהתקשורת,
או"אי-גירן"כגרן"נזנסנס",למלהאחרשםלמצואניסו"בעברית ) 1985תשמ"ר,

'שיריהוא iזושיריםלסוגהמתאיםהשם .רעוד"הבלים""שטות",הבאי","יצירות

(ליטויןאחת.כמלהב'איגירז'משתמשת ) 1995תשנ"ר,(שביטהאחר'".ההיגיון

טרי".איגירנרתספרמצחיקים:"שיריםהרבים:נצררתבהמשתמשת ) 1996ליו,

שלילתבהכרחפירושהאיןשאי-גירזזגזרסתבררךשללדעתהמצטרפתאני

שבומקרםשלבמשמעותאיהיגיון,שלכאיארתהלפרשגםניתזההיגיון;

מציעהאניכןכמר .מברדדהואכןמשרםואזליאחרים,חיגיזזחרקישולטים

בחרוזיםשטזיזת"שטר"זים"שטבעה:בן-דזר,דתיתבהשראתנוסף,תוגזם

קצריםלדבריםככותרתמנצח"שילובואיור-"סיפורהבא:הצירוףאתבחרקרמןדני

סידרת .) 1699/3 /ילד",("לחיותאריאלהבבית-שנשאאוזכרתמחשבותמעורריאן

קריאהתוך-חבקיזזחלהזרחינורית-כזהנשילשילובמוקדשתזאתמאמרים

בהתאמה:והספריםהמאמריםשמרתלהלן .המשותפיםמספריהןבשלושה

פועלים,(ספריתאטוסהאשיגאמורי-זרחותהלהולההשמשתזרחמנוריתכי

(הקיבוץוחוטסיגיבוטיק-כהלהחוטיםדלהלנוריתנתתישמלח ;) 199 2

כתוכתםאהבה:-כתםללאהלהולחתזרחמנוריתהאהבה ;) 1995המאוח,ד

 .מביניהםבאחרוןעוסקזהמאמר .) 1998(משכל,קטשופ
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לעומתםהגדרתם.מעצםבחרוזיםכתוביםלהיותאמוריםשטו"זים .) 1993 (

נפוץעיקרוןעלומבוססיםהשטות,רוחאתמשמדים"שטוחות"או"שטוחים",

השפה,שלכביכולשרירותיתתופעהעלהמבוססמשחקוהואזאת,בסוגה

הרבים.נטייתזהבמקדה

גרעיה lלט•על•גרעיה pכין
לביןהמאיידתביןהשילובלעיל,שציינתיהאחדיםהספדיםבשניכמוזה,בספר

בכתב-יד.הטקסטאתלכתובבבחירהנפתחמנצח.שילובאכן,הוא,המספרת

לאבדפוס;אחתאותאףאיוהספראורךלכלמצוייד;הכתובאחרות:במילים

באותיותבקליגרפיה,פשוטאלאכתב-י,דשל ) Font (בגופןבשימושמזוכר
וחבל"מודפסת,הכריכהדקמצוייוות.

טשטוש-תרצואםאוהתמזגות,כזיעזהשותפותתופעתבספרבולטתלמעשה

מןעוברהטקסטכיצדדואיםאנחנואחתמפעםיותרהשתיים.ביןהגבולות,
עמודיםשלכפולותבחמשממנו.לחלוטיןאורגנילחלקונהפךהאיודאלהכתוב

בסוףזוגמאצילומי 'ר(זאת.תופעהרואיםכולובספרשישארבע-עשרהמתוך

המאמר).

שלהלבתשומתאתלהפנותמבקשתהייתיעסקינן,שבטיפוגרפיהומאחו

משפט,כלבראשהמשמשתהפותחתהאותשללמשל,לעיצוב,הקוראים

יותרגזולהמשמעותיחידתאודףבראשדקולאלועזיות,בשפותכמקובל

המאמר).בסוףזוגמא(דאהעברייםבטקסטיםלראותשנהוגכפיממשפט,

לתפארת-אומדתחייתיכמעטהגייה,לצורךלנדושמעבדהרבהמנוקזהטקסט
בקמץהמנוקזת'מה'שלכמקרחכמוברור,לאהיגיוןעל-פיולפעמיםהקריאה,

הפיסוקבסימניהשימושגםפותחת.במלהכמקובלבפתח-ולאבהפסק,כמקובל
הראשוןמהםחלקים,כשנימופיעההכריכהעלהכותרתהמקובל:מןשונה

סימןכלללאיותר,קטנהבאותמובאהביטוייםרצףואילומודגש,אחכה-

גזולה-באותמופיעותהמיליםשלושהפוכה:הכותרתהספדבתוך .ביניהןהפרזה

קשהיותר.קטנהבאותמתחתיהן,האהבה,ואילוביניהן-הפרזהסימניללא
מתוכננת,לאתוצאהאלאאינןשמאאומכוונות,האלההבחירותאםלזעת

 J 1לונrן 1לש Jכי
שאלות,שלכסיזרהמשורשרלסוגה:אופייניהואהטקסטשלהתחביריהמבנה

בשם):(נוקבותמשיימוחהןמסבירות,משהןיותרעליהן,שהתשובות

 ;"ת iתעםקצפתגת iעזאתצבע,לאבכללזהצבע?פהשפן"מי
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פתאום?/מהלא,המכשפה.;שלההולדתליוםאז"טוב,

מדי."נמוכההיאהולדת,יוםבכללאיןלמכשפה

 iחח•ררארתהפעם.-30כמופיעה'זה'מילים,-330כמביןכימגלה,פשוטהספירה

עדייןפתאום"."מההן 19שבטקסט,השאלות 1'3מתוןכיגם,מגלה

זהכאילונראה .האלההשאלותכלאתשואלמישלהקולהשאלה:פתוחה

כשיחהשנ,יעלהאחדובנוייםשלהםבמבנהפשוטיםהמשפטיםכלהעם;

בלותחמקוהמוסכמותעל-פיולאחיגריםשלכרצףערוכיםשהםאלא

כלשרנו.המובאמשתתפים,רבשיח

המיליותחמרותמקומותבשנידבררה:לשפהיותראופייניהחסרהתחבירגם
נעים:המרוהסוגרייםנתוןאותןהשלמתיהמושא;אתהמציינות

ספגטי?פתאום"מה

קטשופ".עליהםשפךוהואבמיוחד]אותם[הזמיןהמלך

תות,עםקצפתעוגתזאתצבע,לאבכלל"זה

ההולדת".ליוםהעוגותבחנות]אותה[הזמינההמלכה

בצירופיםהשימושהואבר,והחדשניהמיוחדואףהספר,שליותרהמענייןהחלק

המלים: .איגיון-לנוהמוכרמזההשרנהפנימ,יהיגיוןעלהמבוסמיםברצפיםאו
הדימיון.מבחינתוהןהלשון,מבחינתהןמרתקרצףיוצרותקטשופ'כתר'כתם

עבדוהנשמע.לביןהכתובביןהבחנהלהציעעלידבר,יאתאסבירבטרםאן

ערדכלכתרכתם,קטל,שלהלן:המיליםביןרבזימיוןקייםהעבריתדובר
-כתם,לזוגהשלשהנחלקתמיידהכתב,עלאותןמשמעליםבלבד.אותןשומעים

היחידיםהרצפיםהםשאלהחראשמענייןמהמזה.קטלוליחידהמזה,-כתר

(ההברהמלעיליתשהיאהעבר,יבמילוןנוספתמילהאףאיןבעברית:האפשריים
או ...קטאו , ...כתהםשלההראשוניםהעיצוריםושנימודגשת)האחרונהלפני
פותחתוהיאמלעילית,היאגםשהרימפתיעה.כןכל'קטשופ'ולכן ...קתאר ...כט

מעידהאגב,כ,ןעלבתכלית.לועזיתשהיאאלאצליליים,עיצוריםשניבאותם

מזעריצמדלבחורהיטיבהזרחינוריתאחרות,במיליםשבסופה.הדגושההפ"א
הבדלביניהםשישקטן;בפרטרקושוניםבכלהדומיםפריטים(צמדבעברית

זה.לצורןמתאימהכבשהמילהאיןמזער.יצמדבחרהשהיאומאחרמזערי).

 .פעמים "רק'כבש'ואילו , 10-'כתר'פעמים' 11מופיעה'כתם'ואמנם

שתיזהבמקרהמזערי.איננושהואאלאצמ,דמהוותהןאףוקרטיב,קקטוס

הקקטוסדומיםוהכתר,הכתםמןבשונהאןבלבד.הפותחבצלילדומותהמילים
הםכיאםהשמיים,מולאלמתריסיםכאילומזדקרים,שניהםבצורתם:והקרטיב
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מתעופףשלהשהכתרהמלכה,אתלראותניתןהאיוריםבאחד .בצורתםמעוגלים
והיאמשקל,שיווישלבתנוחהכלולייניתמצחהעלמונחהקרטיבהראש,מעל

אתכאןלצדף(רצוידקורטיביבעציץהמיתמרקקטוסכנגדלשון''מוציאה

כתםהצמדים:ביןהמשותףהמכנהגסהיאהצורה .) 11עמודשלהצילום

 .שנימצדותלתלים'וספגטיאח,דמצדושלולית,

השלשהביןמקשרהואוכךהצבע,הוארצףליצירתבסיסהמשמשנוסףרכיב

ואילוהתפוז.כמוהזהב,צבעמעיןשהואבכחוס,צבועיםוכתרכתסהמרכזית:

איפיוניםמקושריםהמקדיםבשני .הדםכצבעבאדוםצבועותואהבהקטשופ

לקטשופ.והדםהספגטי,אלהתלתליםפונקציונליות:לאסוציאציותנשיים

סט pכטרבדים-וע•ער~ןאיגי'ןכין
לכתוב,מילוליפירושנותנתהמאיידתכאשדמושג,חביבהומוריסטיאלמנט

בכךדילאוכאילופקק,בתוך-למעשההלכהתקועותהמכוניותאתרואיםשאז

שלה:הראשוניתבמשמעותמשמשתפקקהמילהוהפעםומתחיי,ךהכתובמוסיף

 .ענקיבפקקתקועותהמכוניות"כל

הפקק?אתתקעמי

הכתם".אתלשטוףאמבטיה,למלארצתההיאהמלכה.

מחשבותמעלהגםאלאחיו,ךמעלהרקלאהיוצרותביןהפעולהשיתוף

ביןהפערכלומדהתדמיתעניין .המפורסםיגידו"ל"מהבאשדלמשל'והדהודים'
הגיבוריםשהדיתוקף.משנהכאןמקבלנתפסהואבההדרךלביןהמסומןהחפץ

האנשיםושבים,העובדיםציבורהקטנים,האנשיםהםהזההספדשלהעיקריים

ואפילומשקפת,באמצעותהמלךשלביתולתוךמציציםהםהרחוב.מן

ספקבידההמחזיקהאישהנראיתאחדבאיורמגדלת,בזכוכיתמשתמשים

הפנימיתבכריכהכרצועההנשקפיםהחלונותמתוךמסרטה.ספקמצלמה

הטקסט:אודךלכלשומעיםמזוהיםהבלתיקולותיהןשאתדמויותשתימציצות

עלמרכיבההשנייההדמות-מיילליםכידוע,וחתולים,-חתולשלהיאהאחת

הכבשים?לשתיקתמרמזתהיאהאם .כבשראשה

המלךנזכריםבטקסטבכתוב;כללנזכרותשאינןבדמויותמאוכלסיםהנופים
וכמובןהשמלה,עםהחתולשליח,נערהמכשפה,הבלש,הרופא,השוטר,והמלכה,

משרימותשאינןנוספות,דמויותכתריסרבאיודיםמצטרפותאליהם .כלאחד
ונטועותבמראן,ישראליותלאכוילןהןבמיוחדמעניינותאלהדמויותבטקסט.

בהתחשבמפתיעהאיננהזאתעובדה .הסיפוריםמארץספקאנגלי,ספקזך,בנוף

 .) 1999קרול, ; 1996(ליו,אנגלייםהםביותרהמפורסמיםהאיגיוןששיריבכך
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 ) 29עמ,' 5 ',מע(בשלשות ) 20עמ,' 10 ',מע(בזוגותכקבוצהתמידמופיעותהדמויות

פועלתהקבוצהכיברור,הכתוב,מןכמוהאיורים,מן .) 26(עמ'בשורהתשעואפילו

המופיעותדמויותשלושכולן.ודומותמחוברותלמשל,הדמויות,תשע-אחזכגוף
נזכראחתכמילההכתובש'כלאחז'מענייןאחז.כתריחדחובשותכחטיבה
הואהאיוריםעל-פיהדמויות;קבוצתשלכשמחהסיפור,סוףלקראתלראשונה

דמויות.שלושבתלקבוצהשנייח,ופעםהדמויות,תשעבתלקבוצהפעםמתייחס

תמונה;מאףנעדרשלאהטקסט),(כלשוןחשמלה""עםהחתולמתבלטהדמויותבין
שלו.הקסםבפנילעמודוקשהשלו,באנושיותדווקאחפנטסיחעולםאתיוצרהוא

שונים,ובגדליםשוניםבהרכביםחוזריםוחםומוקפדים:וביםחםהאיוריםפרטי

נעוץהקרטיבלמשל, , 15בעמודמרחפים.אונעוציםמקוויים,בצירופיםמשולבים

מרחפיםוהכתרהקטשופהקקטוס,ואילוהמלכה,שלבתלתליםתקועהמזלגבעציץ,

הקטשופנרות,תקועיםהספגטיבעוגתהכבש,בפינעוץהקרטיב , 23בעמודבאודיו.

המכשפהעומדיםדףבאותו .לשימושכמוכניםהשולחןעלמונחיםוהקקטוס

לובשתהמלכהאיןהספראווןלכלהמפרסם.חכתםאלאשאיננושטיח,עלוהחתול

ועמו,דעמודבכלשונותבמחלצותלבושחמלן,אףוכמוחשמלה,אותהפעמיים

אתהמלכהלובשתהספרבסוףפמיניסטית.כללבשתשמחשוויוניתבגנדרנות

העוגה,שלמהמוקםעשויההמלכהשלשמלתהכלומרהתותים,עםהקצפתערגת
פרט-האיוריםבכלהמלךנראהמפתיעלאבאופןלפני-כן.עמודיםמספרשנזכרה

לראשיתמומלץהזההספרכיההערה,מןלהימנעליקשההמלכה.מןנמרן-לאחז

החןבזכותוזאת ) 1993ולבזאר,(ולזןהקריאהלאהבתלחינוןלמעשה,קריאה,

עלאהוביםשניהםהכותבבידכחומרהיאהלשוןבהלסוגה,האופיינייםוההומור
במבניםטמוניםזאתלמטרהמתאיםאותוהעושיםנוספיםאיפיונים .הילדים

הכתובביןהמנצחבשילובוכמובן,מילים,עלהרבותובחזרותהפשוטיםהתחביריים

תשנ"ג).(ולזן'לאיור

 •נ<! P 1נעלאהנכהשה 1של
מופיעהבסופורציונלית.איננהשהאהבההואהזההקטןהספרשלהגזולהלקח

מפושהמאזין,כמוהקורא,אבלכתם",למלכהנתןהמלךפתאןם"מההשאלה

היא:אלאכובע""למהאיננהזאתלשאלהוהמנצחתהניצחת·בה 1התש"כתו".

שלןשהאזם:מכלהחכםשאמואתונאמרנשובכןועלאןתה".אןהבהןא 'כ"

האהבה.פ 1קטשכמןקשהפתאןם?מהבעלמה.קטשןפדרךממג<:נפלא!המה
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 !ןד,; 1צב<ה Jש;,מאמרה!המשךמקום: ' Nמר

ושפיס.תל-אביב:שובבים.שירים .) 1993 (-דתיה-בן-דור,

הביטחון.משרדתל-אביב:ילדים.בשיותוסוגיםסוגיות .) 1985ך, r~(תשמירי lכברוך,

 . 4כתובות,מחשבות 11ראין:כיצדדוע, lכקריאהתון 1כלקרואוד 1ללכ 11 .)ג 11(תשנצביהולדן,
 .)ך 11(תשנומאמריםמשחבותבלטקשניתנדפסל. 11מל :בית-בול

קריאהבחומריהשימושעלקריאה:שלותרבותתפלקריאת }. 1993 (רחלולנדאוצביהולדך,

 . 22קריאה,מעגליהכתובה.והלשוןהקריאהרכישתשלהראשוניםבשלביםמלאכותיים
חיפה.אוניברסיטת

כרטא. :ירושליםהעברי.הכתבספר .) 1991א, 11(תשנעדהירדני,

ארצי.הדאור-יהודה:ליו.אדוארדשלהאיגיוןספר .) 19911א 11(תשנאדוארדליד,

המאוחד.הקיבוץתל-אביב:שם.מצאהאליסרמהלמראהמבעד .) 1999 )לואיסקררל,

הפתוחה.האךנובךסרטהאביב:תל-ולדות.מעשה .) 1996 1ן 11(תשנזהר 1שביט

 ? 7המלחלהמדוע

P חשבl קו•אהעל.ת
 (ב{י P(עשל

1
71 

קרןנידהמאת:

N טוט)'p סטl בעאל•.תp חידדה""הננלך.ת 1ב

שבמעשיותהחצרמכובדיושארהנסיכיםהשליטים,המלכים,זכולכאורה

פאר,בארמונותגריםהםהאפשריים.והאושרהעושרבכלהעם)כלשון(באגדות,

יפהפייהרובפיעלמלכתםואיצטגנינים,שריםיועצים,במשרתים,מוקפים

להפליא,טעימיםמאכליהםורקמה,מששתפורותמחלצותלבושיםהםוטובה,

איןעזכברזלהםרנותןאותםאוהדעמםהרייחסית,בתבונהשולטיםהםואם

ובקיעיםסדקיםעלמצביעהמלכיםבמעשירתמדוקדקיותרשעיוןאלאסוף.

הזה:האיזיליבאושר

עקרות;בארמונותמצאנו "

משמר,מכללשמרווישכלשהילפורענותשמרעדויחידאחזצאצאגםמצאנו "

ובתסכול;בעצברגםובחרזהבמתחבארמוןהאווירהרוויהכןרעל

רעליהםלהריםמעברמסוכנתלמשימהלצאתשמתדייניםשליטיםמצאנו "
עליונים;כוחותעםולהתעמתרביתםמשפחתםאתלנטוש

מחלות.בההרבה,הרגםמצאנו •
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שולח'בנשרואנושות.'חלההיוםנויהיביאליקשלהלביאה"נ"חלנמואבמלן
(שהואשמעוניבילקוטפרסמלןאףלו'נדומהליום.'מיוםוכלההלןושארורזון
לאמחלתוכיאםחלה,גרסתו)אתביאליקשאבמהםהמקורותאחזהנראהכפי

האחיםשלנלקט 3היום.נויהיהמואביעמיתושלזוכמועסיסיבתיאורזכתה
לאאישכאשרלמשכב,שנפלנמלןשובמדוברהחיים,מיעלבמעשייהגרים,

שעיניומזדקןמלןמככברוסיותבמעשיות-עםמחוליו.ויקוםעוזשיחזורהאמין

מחלה,כאלהתופעהאלמתייחסיםהסיפוריםאןהטבע,זרןאמנםזוהיכהו.•
מלןנ-הזמ<ראנזרסןאצל .בשלוםמקומועלהכליבואתרופהלהתימצאשאם

האפור,הזמירואילונשבר,המלאכותיהזמירכיאנושות,וחולהלמשכבנופלסין
הראשוןנ-הש•ראסיףכהןשלומיתאצלגםנעלם'.נשירתוהמצטייןנע,יחט

 .'ר J.lJמהויזעלאכיחלההמלךבעולם
לפצחהיהיכוללאשלוהפמליהמאנשיואישבחלומו,לושנאהמסתוריתמלהשיר,
מאושר",נ"מיהוהתורכיהשרלטןשלסיפורואתמספראטלסיהודה 6התעלומה.את

מענייןאןמדעיתמהימןלאבוודאי(שהואשלוהילדותזיכרוןעלמסתמןוהוא

והתרופהבלילות,להירדםהיהיכוללאכיחולההוכרזהשרלטן 7אנתרופולוגית).
חלה,גור,בןנעמישלחידדהוהמלךמאושר.איששלכותונתללבושהיאהמוצעת

לאכיכולה,הממלכהעלכבזהעננהירזהעמוויחדעליו,חרבועולמוהתעצבכחש,

להתחלותטונהסיבהזרגםמלכיםואצללפותרת,הצליחשלאחידהבעולםהייתה

ועזהמסורתיתהמעשייהמימירעו,דעוזולהניאבדוגמאותלהמשיךואפשרקשה.
נכן.נפסיקכןועלמונן,הרעיוןאןהזח,חיוטעצם

הללו,המחלותפשרמההזה:המדיציני-מלכותיבנושאאחדותשאלותנשאלות

נאהשהמחלההיא,אחתהשערההמעשייה.אותןהמציאהצררןולאיזהטיבן,מה

הואאףכוחודמהעמדתומהחשובהולאהואנאשרשהמלך,כןעללהצניע
לספירותשייןולאהאנושיתההוויהמןחלקודם,נשרדברשלבסופו

עלשליטהלושישמבלילמשכבנופלהוארגיל,אנושבןכמוהשמימיות.

איןלכאורהכישאםהיא,הזעתעלשעולהנוספתאפשרותהגופנית.שלמרתו

איזואצלומתעוררתמשאלה,איזווצצהעולהתמידחרידבר,חסרהמלך
והמצויהלוהמזומנתהשפעהכלכנגדבחייוחסרעלמצביעותואלהתשוקה,

פסיכוסומטית,מחלהערגמהמרובעצמועלהמלךמניאאלהבמקריםאצלו.
 .ואתראתרבכלהזאתהאדמהעלאזםבניהתוקפתכזאת

זקוקעצמוהמעשייהשסיפורלטעוןאפשראחרת,מזוויתבענ«ןנתבונןאם

במהלןבתפניתברענון,צורןישאחדיםבמקריםהספרותיים.לצרכיולמחלה
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שלהמסופריםחייוהתנהלוכהעזהשבר.קוהיאהמלךומחלתשלה,העלילתי

כאשרהלאה.וכןחצרנשפיפגישות,יועצים,ארמון,סבירה:כשיגרההמלך

ארשירתאתשיזעזעאירועלהנדדחשחייבהזה,במהלןלרוויההמעשייההגיעה
.אנשיםהסיפורשלבכיוונודרמטישינויובעקבותיההמלךמחןתבאההממלכה.

העיקרבכפם.נפשםישימולמרחקים,יצאותרופה,יבקשומוצא,יחפשויתרוצצו,

 .נשכויצאעצמוהסיפוראלאיירפא,המלךרקלאואזהנכון.הפיתדרןאתלמצוא

חמלן'מחלתהיאשלחםהפתיחהשנקודתאחריםסיפוריםזאתלערמתישנם
איןבאלוספרותיים.החוץהקודמים,חייוועלעליופרטיםכללנושניתניםמבלי

בנקודתדווקאחזקמאדדגשאלארדומה,שבוקרמתון.חלקשלמבנחלפנינו

מהלכלהעילההיאהיאהמחלה,דהיינו,זו,שהתחלהרחצחוחהסיפורשלהזינוק

 .מכןלאחדשיתרחש

בחמלןהקריאהבענייןמשהרולהעידהמחלהמענייןלהתרחקוהזמןהמקוםזה

חידדה.

בפניעומדהרמט,ייחי,דכסיפורלהיקראהיהיכולחידדהחמלךעלהסיפור

/ערדבבדידותונותרהיההואאזאןמושיע.וילדומחלה,וחידותמלךעלעצמו,

ברשהקריאהחרא,באמתשהתרחשמהאןמעשיות.שלסופיאיןבאוצרסיפור

תבניותבסיפורשמשוקעותמכיורןורבים,אחריםטקסטיםאלנרחבפתחפתחה

לידישבארושייתכןשלנו,התרבותית-ספרותיתבתודעההמרשרשותקודמות
הכותבת.שלמכוונתדעתבבליאפילוביטוייך,

קשהשאלחהאחורתיהספרויותאלפתחאותראתפותחיםאם-כןאין

הספרותישהטקסטההכרהידיעלואשית,מורכבת.פחותלאעליהבהשהתשר

ייחודיתמאזחולייה,שהואאלאריק.וספררתיתרבותיבחללנכתבאיננוהבודד,

חותמהשהטביעהויצירה,כתיבהשלשניםארוכתבמסוותחולייהאבלאמנם,

עולםבונותקריאהרעודקריאהועוזקריאהשנית,שיחיה.מהרעלשחיהמהעל

כדיקשרים,לקשורכדילהיזכר,כדילקרוא,צדיךנדבכים.רבאסוציאטיבי

לענייננו,חידדההמלךהבודד,הסיפורמקבלאזאראחרים.טקסטיםאללשייט

לו.מעברגםשמצרירתמשמעריות

הצלתמתבצעתרבותבמעשיותכמוההצלה.מוטיבואלהסיפוראלבחזרהועכשיו

היועציםלפמלייתכמרבןשיירשאיננוקטן,ילדידיעלחידהדב-המלךגםחמלן
ישועה.להביאמצליחמגלםשחראהתכונותשבכוחאנונימי,ילדלרובזהרוהידענים.

מצליחהואדווקאומדועמייצג?הואמהואתמגלםהואתכונותאלוחזה,הילד
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בהןעמדולאממנוומלומדיםמנוסיםחכמים,ש'גדולים,במשימה

תחצומולאלהאחובקוטבשנמצאמהכלאתבמעשייהמייצגהזההילדאכן,

למדנות,האנטיהראשוניות,הספונטניות,גילוםתינוהואהמלכותית.

הפנים,העמדתואיהכנותאמצעית,הבלתיההבנההנאיביות,האינטואיציה,

צאוחדשות.מזוויותהחייםתפישתהאותנטיות.ולהםתכן,להיפתחהמוכנות

בנעותשכמותו,עםהיפגשואואנדרסן,שלהחדשיםחמלךבבגדיאותווראו

תחצואנשישלשלםצבאמולאלהיחידהשהיאבחזמ<ר,הקטנההמבשלים

אתגלולשיו.המיטיבהזמירשלמקומואתשידעהוהמבוהלים,המתרוצצים
אתהחיוביתובורותובתמימותויוצראשרבעולםהראשוןבשייגומרהילד

שמצליחהיחידחידדהבחמלךכפריועידון-ילדשיר.זהמהלשאלההתשובה

ממחלתו.לפדותוובכןלפותרת,יודעאינושהואחידההמלךבפנילהציג

כמוהאחתשונות:פונקציותשתיזמניתבוהילדשלדמותוממלאתבעצם

בנותבמעשיותהחברתי.במעמדודיוןוהשנייה,אידיאות,שלייצוגןשאמרנו,

מעמדוזהבמובןבתרבותנו.מרכזימאדבמעמדשזכההילדמשתקףזמננו
המסורתיתבמעשייהותואמים.זהיםהחברתי-מציאותיומעמדוכגואלהסיפורי

שמיקומהשוליתלדמותנחשבהילדשבהםימיםאלההיוכיכזו,זהותנמצאלא
מעידהתרחשאזשלבספרותשלומריהיהנכוןהאםהחברתית.המסגרתבשולי

שבמידהלומריהיהנכוןהאםהילד?שלמעמדועלהחייםלבידהיצירהביןמאבק

לילדלושאיפשרההמקובל,המהלךכנגדחתרניתספרותזוהייתהמסויימת
במציאות?לוהיושלאוכוחיוזמה

בקווינעשהבמעשייה,הדמויותכלשלכמוהילד,שלתיאורודברשלבסיכומו
ומפורטמדוקדקשעיצובוברחוב,שנפגושילדאינוזהוגולמיים.מאדמיתאר

סכימטי."ילדאלאהויאליה,מןהילדשלשיקוףלהיותומנסה

מתחדדחידדהבמלךהריומודרנהמסרותשלנושאכאןבדיוןעלהכברואם

וtזל-זמן,בtזל-מקוםשחרא,מתישהואאיפהחיהמלךמולאלמאד.הזההמפגש

הואשמופיעלשרקעיורן,הסיפורשלהשניבחלקוניצבהמסורת,מיטבפיעל
איפיוניו.מרביתגםרכןומעכשיו,מכאן

בשוקול,דלחםעיורןאוכלהבוקרלארוחת •

השניצל)?(ואיפהצי'פסצהרייםולארוחת •

מאתנומי .אליופונהשעידוןאימתכלכן,'ב'אחרפניומעללשלחונוהגהאב •

שלו?לילדיובההשתמשולאאביומפיזושיגרת-לשוןשמעלא
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מצוטטים:טקסטיםשניחבוייםעידוןשלסיפורובתוך

דה 1העבמןחדראבא

i מתנה,לע•רןןהב•א

עידון'שלושידרהמפורסם'הערשמשירחלקשהוא

ל•דג-ל•דג

ל•גג-ל•גג

 ,•לחג-ל•חג

מענייןשילוביוצרתגורבן '.אכיתהשל(י iמtזלפוכלשונוככתבוכאילוהלקוח

אחתספרותיתלמציאותאותןומכנסתוהעכשווית,המסורתיתההוויות,שתיבין

פוסט-מודדניזם,כאןמוצאיםשאנוונאמדנעזהאםימינו.שלליצירהאופיינית
באופניראשוניתהתנסותלקוראיםלאפשרכדימא,דעזמוקטניםבמי'פונים
עכשוויים?כתיבה

גםאךקודם,שציינוהטעמיםשמכלכמובןחידדה?המלךחלהלמהובסיכום,

הייתההזאתהזיקהאלמלאכי .לושקדמולסיפוריםזיקתואתלהראותכדי

עלשחוזרותתבניותומגלהטקסטיםהחוצההקריאהדקוסתמית.מקריתמחלתו

תשובהולתתמח,דהמחלהפשרעלהשאלהאתלשאולמאפשרתעצמן

הילדיםלספרותנאותההזדמנותלתתכדיגםחלהוהוא .מאידךמשמעותית

מאזהספרותיתהיצירהלביןבינההאימננטי,נפר,דה:גלתיהקשראתלהוכיח
 .הזההיוםעצםועד

הערות

 . 1992קריאה!שלוםמסדהחידהד,המלךבן-גרר,נעמי . 1

ן. 1rתשט 1ךבדךתלאביב: 1הידםויהי 1בדאלוקח.נ. . 2

תש"ם.ירושלים/שמעוני,ילקוט J/JQוכתןבונביאיםתורהעלמדרש lך 11לתהילים 11 • 3

היפה,וסיליסההחיים",ומיהעלומיםתפוחיבן-חיל,בבחורמעשה 11למשל . 4

הוצאתאביב:תלרייכורגר,ואילנהמירסקיניליתירגמורסויות,מעשירתמבחר

 .) 1989 (ט 11תשמעגור,

דביר,הוצאתאביב:תלאלתרמן,נתןתרגםזהמיר,אנדרסן,כךוסטיאןהנס . 5

ת>~רין.ללא

 . 1990פועלים,ספרייתמלכותגלימתחציבעולם,הראשוןשהירכהן-אסיף,שלומית . 6
לאור,הוצאהשבאאביב:תלשאהבתי,סיפוריםמארשו,מיוהאטלס,יהודה . 7

1985 . 

 :ילדותמעשהשביט,זוהרשלבמחקרהראההילדשלמעמדוהתפתחותעליותרמעמיקדיון . 8
 . 1996הפתוחה,האוניברסיטה :אביברמתילדים,ספררתשללפואטיקהמברא
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עקביאמריםמאת:

l.111 ו,ה 1ט 1ל 1פ 1-צ'או, 11ו,ש

מוקדש

הדואגונוער,ילדיםספרותשלנלאההבלתיהחוקר , jברגסולגרשו['

בישראל'הזאתהספרותעלהנאמזוהשומר
בתודהרבה,בהוקרה

ללבו.קרובקורצ'אקכמהעדוביודעי[,

עקביא•מרים

עלנכתברבותכהקורצ'אק?יבושעלעדיי[,נכתבשלאלכתוב,אפשרעודמה

בדרכים,והעצובההנוראההאחרונה,דרכועלההירואי;מותוועלהמופתייםחייו

אי-אפשרותשלב,דבלחלקיתידיעהשלבערפלהלוטהתרם'עדמפוענחתהלא

ולהבין?לתפוס

נכתבת(שלכברדועצמוברגסרןגרשוןביניהם-ובעולםבארץרביםחוקרים
אתויודעשמכירהזקן'הדוקטורשלחייובקורותבקיכאישהזאת),הרשימה

שלבביוגרפיהשלבכלוחקרוהתעמקואמירותיו,ואתספריואתניתחו-כתביו

כולובעולםהבין-לאומיתלתודעהנכנסאשרגולדשמי,דהבריקהיהוד,יהאיש

קורצ'אק.כיבוש

וליטיקה. qבעסקלאקורצ'אק

באשרנזקקאדםלכלומרפהעזרהלהביאהיפוקרטסשבועתשנשבע-כרופא

 .כלשהיפוליטיתלעמדההיהזקוקלאבוודאי-אדםהוא

שוםשירתלאומעולםבדעותיו,חופשיהומניסט,קורצ'אקהיהוכסופרכמחנן

בלי-עיניונגדילדוטובת-כלל-אנושייםלערכיםנאמןהיהפוליטית.מפלגה

לאום.אודתמעמ,דמין,הבדל

קורצ'אק,שלחייובתקופתבאירופהששלטוהטוטליטרייםהמשטריםשניאן

דומה.במטבעלוהחזירולאלקצה,המתקרבתהזוהעשריםבמאה

אותוהפלהלפניה,וגםבשואהבחיים,קורצ'אקבעודוהנאצ,יהפשיסטיהמשטר

 .יהודיהיותובגלללרעה

פוליןישראלוידידותתרבותקשרילקידוםעמותהך 1Jון"היום
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ספריו.דובאתפסלמותו,לאחדהסטליניסט,יהקומוניסטיהמשטר

מהמחלקה , Wiesla.w Tlב eissפולניפרופסורשלממאמרוקטעיםכאןאביא
ודשה;באוניברסיטתהפדגוגית

בתקופהיסודיתבצודההשתנתהקודצ'אקיבושכלפיהרשמיתהעמדה ) ... ("

לדרגהקודצ'אקחודדחד-משמעיתבצודההללובשנים .) 19-1959'19 (הסטליניסטית
פדגוגית,עשייהמכלסולקהואכמחגךאחת:חיתהוהמשמעותבורגנ,יהוגה-דעותשל

 ) ...עודף.(לופנובמחיצתו,עבדושבעבדאגשיםאפילובמעשה.הןבתיאוריההן

דובלבצעו:העזולאכיפעם,מדינדחהאזשעדפסק-הדין,בוצע 1'195בשנת

הודאהוניתנההקומוניסטיהמשטראתכעויניםהוגדרוקודצ'אקיבוששלספריו

שעבדוהמבקדים-הלקטודים,הגיעוזאתלמסקנהבתי-ספד.מספריותלסלקם
המתאימיםספריםלנחיות"ועדההחינו,ךמשדדמטעםהורעדההזמנתלפי

בתי-הספדשלאידיאולוגילניקיוןהדואגיםהללו,המומחיםבתי-ספד".לספריות

יאשקים,יוסק•ם,הקטןז'ק-הזקןהדוקטורשלספריואתהגדירווהתלמידים'
 ...לבתי-ספדמתאימיםשאינםעוינים,כספרים-לכבודילדזכותפראנקים

המנודיםהמבקריםהשתמשוכמותן,שמעלאאישאזשעדהללו,בחורת-הדעת
לך", 1לשנגרםהחכרת~העווללמקורהדגשה ['א" ) 1כמו:בנימוקיםלאידיאולרגיה

ו 1ות 1וזכולד 1ה"חרות ) 3הרע",כמקורלבורגנותמאש~מהאצבעמופנ~ת"לא ) 2

ברורות,הכוונות ['א" ) 4 ,"כ 1קולקטשלמזכו~ות~וכנפרדהמחבר 1ע"'ם Oנתפ

הללוהספר~ם"א'-לזאת ) ... (ם" 1זלדכלפ~ 1רזאלח'וכזלזחסלגרוםשאמורות

אצזלבודד,אזששלאונ~םחוסרעלכתעודהמדע'ת,כספרזהרקלהזשארס 1כ 1צר

 ) ... (" ...ההזסטור~השללמכנ'זםמודעכלת'אןאמנם,

לכברד",ילד"זכרתקודצ'אק:יבוששלבההחשוליצירתוגםמתייחסהזהפסק-הזיז
כולו.בעולםהעשרים,המאהשלהפדגוגיתבספרותיסודאבןשמשמשתיצירה,

מדז'ן.אידהועםקודצ'אקיבושעםעבדההמלחמהלפניטמקיןמטילדה ) ... (
הזקן,הדוקטורשלעקבותלחפשוהתחילהלוורשהחזרההיא 1956בשנתכאשד

ברחובהיתומים"ב"ביתהשדופים.הבנייניםשלואפועפודקלאחורבן.מצאה

שלהקודמתלנוכחותוסימןלאאףלעיתונות;בי"סמצאההיאכדוכמלנה
אתלשלוחקודצ'אקנהגאליואחד,במקוםלזכרו.קטןלוחלאאףקודצ'אק,

 ) ... (מסגרייהעכשיוחיתהלהבראה,חניכיו

לאנשים,ודהביליטציהמסוימתפוליטיתהקלהלפוליןהביא 1956סתיו
שללמורשתוגםטוביםזמניםהגיעוהקודמות.בשניםבהםפגעושהשלטונות

להוציאוהתחילובפולין"קודצ'אק"אגודתלפעולהתחילהשובהזקן.הדוקטור
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רוחותנרגעוהריאל,יהסוציאליסטיהמשטרהתבססהשבעיםבשנות

קורצ'אק.יבוששלובחשיבותובדמותוההתעניינותעלתהושובהאנטישמיות,

שנתקורצ'אק.להולדתשנהמאה , 1978בשנתהזאתהפעילותהגיעהלשיאה

טבעיתהזדמנותזאתחיתה )".(קורצ'אק.שנתאונסקו:ע"יהוכרזה 1978

אתולהפיץקורצ'אקשלדעותיואתבפוליןלהזכירפוליטית,מבחינהוניטרלית

להרכיןוגסואהבה","חינוןהגדולרעיונושלהאקטואליותאתלהראותספריו;
זמננו.שלהגזוליםמןגזול,כהוגה-זעותלכבזולפניו,ראש

התפרסםבשלמותוהמאמרטהסס.ויסלבפרופסורשלמדבריוקטעיםכאןעז

פוליטי.דיוקןקורצ'אק:יבושהכותרת:תחתפדגוגי"ב"רבעון

מיותרת.-אלהלדבריםשפרשנותל,ינראה

יבוששלולמורשתולדמותובהתייחסותהזההפןאתגםלהכירחובה,ואףחשוב,אן

ובמותו.בחייומסמל,קורצ'אקשיבושהעבר,אתלהכירשחובהכמוקורצ'אק,

שנישמהאניברצון(לאסטליןותקופתהיטלרתקופת ,היוםצעיריםלאנשים

שהתנסינואנו,אןרחוקה.היסטוריהכברהןאחת),בכפיפההללורבי-המרצחים

הזאת,והנוראההמבישהבאפילההיבטוכלצדכללהאירעלינוחובהושזוכרים,
מסקנות.להסיקלנסותוכדילקחיםלחפשלנסותכזי

בהתנהגותוהגיחוךהאבסורדרקעועלהמשטרים,שלהברוטליותרקעעל
כקרני-אורבאופל,המאיריםכלפידיםמתבלטיםהשנאה,אכולימשרתיהם

קורצ'אק:אותנולימדשאותם ,ערכיםבחשיבה,דרךלעצמםהמפלסיםזוהרים

והידידותהאחווההסובלנות,להידברות;השאיפותלכבד;והחובהלכבודהזכות

בני-אזם.הםבאשרבני-אדםבין

אחרת.אוזומפוליטיקהמושפעיםלהיותצריכיםאינםאופןבשוםאלהכל

ואולי-למרותעם,ואףציבוראףכלפיעיוורתלשנאהנחנךלאלפיהם;ננהג

 .נגדנואותההפעילושהאחרים-משוםדווקא

 )".(ספריואתלאור

ששתמלחמת , 1968בשנתהיסטוריה.שלהעקלקלתבזרןחדשמפנהברם,

יבושותל-אביב.ורשהביןהדיפלומטיםהיחסיםלניתוקהובילהבישראלהימים
שובבפוליןקורצ'אק""אגודת .האנטישמיבמשאהכוונתעלנמצאקורצ'אק

 )".(פולין.אתלעזובנאלצומפעיליהואחדיםנסגרה,
קןרצ'אקנןש 1 1968/בשנת fן: 1טר 01תןמש 1והןן wפולנומשוררכותביאמן,""לא

ששמום tמשרקוזאתהעממית,פולוןשללאווכהפכןחייו,עלוהאגרהנעצמו,

 ." 11לדשמ 1גא: 1ההאמ'תי
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ם 1101פתעח 197כה: 111לכשמעברההפתעה

גונןרות-תורמאת:

הדךלגילהמאוידהספדשלהאמנותיתרמתוחשיבותהודגשהדניםבמאמרים
תחושות,עידודתוךוהפתעה,חידוששלימות,הרמוניה,שלבמונחים

מיוחדתלבתשומתהפניתותוךערכיים,ומסדיםתרבותיותאסוציאציות

 , 1995(גונן,המתבונןעלאימפקטישבספרוחומדיויזואליאלמנטשלכללעובדה

 .) 1997גונן,

כללשבזדךכאחת,וחומריתרעיוניתוויזואלית-אסתטיתבתופעהיתמקדזהמאמר

הילדיםבספרהראשוניהעלעולבמהלךהןממנהלהתעלםנוטההקורא-המתבונן

הפתיחדפי-והואיותר,מעמיקההתבוננותשלהשניהשלבבמהלךוהןהמאויר

בטנה""עלי-בספרודיי,ךאותםשמכנהכפיאוץ" rד i"פהמקצועיתובעגהוהסיום,

 .) 1>30ע' 1999(דייך, .) E11d papers-באנגליתאו Vorsatz(בגרמנית:

בקידמתהכריכהשלהפנימילצידההמודבקיםהדפיםחינםוסיוםפתיחדפי

פונקציונלי-פיז,יתפקידכפול:תפקידבעלישהםלומדוניתןובסופו,הספר
רעיוני.אותכניאסתטי-דקורטיבי,שהינוויזואליותפקיד

לתושבתהספדגוףדפיאתלחברהפתיחדפישלתפקידם-פונקציונליתמבחינה

קונטרסיהודקושבעזרתםהתפריםהסתרתכזיתוךלכריכתוולהדביקםהספד

הספר.

הראשוןהדףוביןהכריכהביןגשרמעידמהוויםהפתיחדפי-וויזואליתמבחינה

שלדףגםלהכיל(העשוייםהשערמדפיאחזאוהשערכללבזדךשהינובספר,

"מכניסים"פתיחדפיוהכריכה.הספדסוףביןוגשרהקדשה)עמודאוחצי-שער

תפקידיםלמלאעשוייםהםוככאלהאותוו"מוציאים"הספראלהמתבונןאת

לאווירתהקורא-המתבונןאתלהכניסשוניםרעיונייםאותכנייםויזואליים,

הספדחוץביןשנידת-הפתעהלהוותאוהרמונימעבדלספקלעטר,הספד,
אוהספד,במהלךהמתפענחיםמעשיריםדימוייםלספקלפנימיותו,(הכריכה)

 .הסיפורממסקנתחלקלהיות

ועמידחזקמניידעשוייםלהיותחייביםהפתיחדפיפונקציונליים,להיותמנתעל
קהלאתוהןדפיו,ומשקלהספדשלעוביואתהןבחשבוןולקחתקריעה,בפני

ומתייחסיתדהמוטוריתבעדינותמצטייןשאינוהספ,דמופנהשאליוהילריהיעד
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ישראלייםילדיםבספריהמתכלה.באופיולהתחשבמבליצעצועכאללספר

במשמעותםהפתיחדפיאתלמצואעודנוכללארביםעכשווייםולועזיים
גוףביןכמחבריםגב-הספר,תושבתבתוךהספרדפיאתכמייצביםהפיזית,

עלעולים.מספרכעבורמזהזההשנייםהיחלשותמפניוכמגיביםלכריכההספר
גשרשלבלב,דהוויזואליהרעיוןהואזהמסורתימאלמנטשנותרומהנעלמוהם

ביןיבדילווהסיוםהפתיחדפידווקאלעתים,הספר.לגוףהכריכהביןויזואלי

במתכונתםקיימיםהםהמהדראצלבספר:השקעתםלמידתבאשרהמו"לים

זהאצלהספר;דפימשארוחזקשונהניירמסוגועשוייםהמסורתיתהפיזית

זהואצלהמפר,דפישללזהזההשלהםהניירסוגאןקיימיםהם-המקפיד

התפריםאתנראההפתיחדפינחסכושבובמפרכלל.יופיעולאהם-החסכן

אורןלכלישירותהמודבקהרציףהדףוביןהספרגוףביןהמחבריםהחשופים

בעודהכריכהאלמודבקהאחדשחלקופתיחדףאוהספר,שלהפנימיתכריכתו
יציבותונפגמתאלובמקדיםהספר.מקונטרסיאינטגרליחלקמהווההשניחלקו
הספר.וגוףכריכהמרכיבים:לשניקצרזמןתוךיתפרקוהואכיחידההספדשל

העכשוויים'מספרי-ילדיםפיזי-מגןכאלמנטבחלקםנעלמוהפתיחדפיבעוד
-20ההמאהשלהשנייהבמחציתהתרחבואףנותרשלהםהוויזואליהאלמנט

מתוחכםמשמעות,יהפןהואוכיוםוהרעיוניים,האסתטייםתפקידיומבחינת

ביותר.ובולט

אולבןבצבעחלקיםפתיחדפינמצאקבועהגרפיתחוקיותשאיןמאחר

פתיחדפיחוזר,דקורטיביבדגםמעוטריםפתיחדפיאחידה,בצבעוניות

פתיחדפיאוקריאתו,לאחרמתבררלסיפורשהקשרםדימוייםהמציגים

שונות.סצינותהמכילים

הבחירהמסורתוהשער.הכריכהביןאתנחתאלהוותעשוייםהםלבניםכדפים
קוםשנותשלהישראלייםהילדיםמספריהיטבלנומוכרתזהמסוגבדפים
להקדיםהעשוייםאח,דצבעבעליצבעונייםפתיחדפי .ימינועדואףהמדינה

אףאומפתיעיםשבירהדפילהיותאוהרמוניבאופןהספראוירתאתולבטא

מקובליםהיואסוציאטיבית,מבחינההספרלתבניהקשורבאופןדרמטיים

לבחוןחשובבישראל.-70השנותבסוףלהופיעוהחלוהלועזיתהילדיםבספרות

לתכניובהקשרוהןהכריכהלצבעוניותבהקשרלצבעוניותםההצדקהאת

צורמיםרביםפתיחדפירביםבמפריםלמצואניתן .הספרשלולצבעוניותו
היחידהכשהסיבהכולו,ולספרלכריכהקשרכלחסריאוצבעוניתמבחינה

 .המו"לבמחסנימנוצליםבלתיניירעודפיאושרירותיתהחלטההיאשםלהיותם
שדלותםמשוםהפתיח,דפיעיצובועלהנכונההבחירהעללהקפידישכן,כמו
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עשירהכריכהלאחרותאכזבתבלוטהוויזואליתאוהצבעוניתהחומרית,

כולו.הספרשלהאמנותיתשלימדתןתיפגםובכךומבטיחה,

הגשמתעלהמספרכ.לריבה,אבג'לינהקרייג,והלזהולאגרדקתריושלבספרן
באופךעוניםהוורודיםהפתיחדפיבלט,רקדניתלהיותקטנהעכברהשלחלומה

בוורוד""החייםעלרעיוניתמבחינהוהךהגיבורהשלשמלתהצבעיעלהןהרמוני

 Eve Bן 1nti11g & Davidשלבספרםזאת,לעומתחלום.הגשמתלאחר
Wcisner - NigJ1t of t!1e Gargoyles , בצבעידרמטיבאופןהמצוייר

הפתיחדפימלא,ירחבליללתחיההקמותמרזבי-מפלצותעלומספרשחור-לבך

הדףבהיותםבמיוחד,דרמטית,הפתעהמהוויםועמוקאחידארגמזבצבע

כריכהלאחרזודרמטיתהפתעה .)ב lא, lמס.כהערהכולובספרהיחידיהצבעוני

ורומזיםהקושריםהספר,בכותרתדקיקיםארגמזקרי(בעלתשחור-לבךבצבעי

שלואסוציאציותאימהלאווירתאותנומכניסההפתיח)ודפיוביוהכריכהגיז

 Chris Vanהמאיירשלמספריוחלקהמאפייניםשחורים,פתיחדפיגהינום.אש
1rg ןf\I!sb , אצלבאפקט-גורם-הלםמרשימיםאךילדים,בספרינדיריםהנם

ממלאהמסתוריןשבהםהספריםלאווירתבמיידיותאותוומכניסיםהמתבונן

חשוב.תפקיד

אסתטיכעיטורשישמשוחוזריםדקורטיבייםדגמיםרצופייהיוהפתיחשדפייש

(איורבספרהמרכזיהנושאאתשיונמצתודימוייםיכילושהםויש ,) 1מס.(איור

עםירמזוהםבכךעצמו.הגיבוראתאףאוהגיבוראתהמאפי'ניםעצמים ,) 2 .מס

בספרהנמצאלכךדוגמה .הקדמהמעיזויהוולהתרחשהעומדעלהספרפתיחת
מציגיםהפתיחדפיגופלדות",והחתולהפומפרניקל"סלינה,בודלסוזישל

"אטריגוטים"בעזרתמוגן,ובלתיחידתיבאופךהסיפורגיבוריאתבפנינו

סינרהוקצותהעכברהחתולה,שלהמתנופפים"זנבותיהם"לכולם:המשותפים

גדפישלהםזההחזרהבעודהספר,אלבתנופהאותנומכניסים'ו Jאפלורה.של

המחשהתוךהסיפורמןאותנומוציאהמשמעותם,לנוהתבהרהבהםהסיום,

 .) 3 .מס(איורהסיפורפתרוןשלתמציתית

הקוראעבורמתומצתיםהמרכזיוהגיבורהעלילהכולו,הספרשלהרעיוניהמוטו

באופךמתוארבהםהכחול,החתולתוםטלרקיפהשלבספרההפתיחגדפיכגר

גםעצמו.בכוחותהקיומימצגוושינויהגיבורשלהאמיץהטיפוסמסעסמלי
הפתיחדפימציגיםכץ'ואבנרמאירמירהמאתוהמלוכלךאיבכזהבספר

הקיומימצבוהדגשתתוךהמרכזייםגיבוריוואתהדומםהתמוךאתמלכתחילה
 .)-5 !>מס.(איוריםהגיבורשלהבודד

הספר,בגוףהסיפורסוףשלמזהושונהנוסףסיוםמציגיםהסיוםדפילעיתים,
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"הערתכעיןהספר,אודותהמאיידשלאישיתלאמירההזדמנותמהוויםהםובכן

מבחינתהסיוםמדפישוניםהפתיחדפישבהםספריםוישאינדיבידואלית,מאייר"

מפתרוןהספר,מתוכןאינטגרליחלקהופכיםהםובכןבהם,המופיעיםהדימויים
מאת Gi11gerבספרהפתיחדפיכזה,באופןוממסקנותיו.מערכיוהקונפליקט,

arlotte Voake בCl , עלהראשון,היכרותםברגעהספרגיבורישניאתמציגים

בעוזהזר,החתוליםגורלנוכחגי'נג'רהוותיקההחתולהשלוהסתייגותהחששה

 .) 6מס.(איוריותרטובמשותףלעתידצפיתתוךקרבתםמוצגתהסיוםבדפי

אתהממקמתמפהאונוףפנורמתפורשיםהפתיחדפישבהםספריםיש

ומספקיםהסיפוריתרחששבההגיאוגרפיתבסביבהמקדיםבאופןהקורא-המתבונן

הטמפחת,חבקיןוהילהזרחינודיתשלבספרןשנמצאכפיאוריינטציה,כןידיעללו

בהם-באלילהאיתןואורהלאוקלאורהשלבספרןזאת,לעומת .) 7מס.(איוד

המקבילותאלטדנטיביות-נסיוניות,סקיצותשלמגוונתגלריההפתיחדפימציגים

הקורא-המתבונןהופך-עצמוהספדאתדברשלבסופולאיירשנבחרולסצינות
ההתלבטותשלביעלולומדהספר,שלהאמנותיתוהעשייההאיודבתהליכילשותף
 .) 8מס.(איודהסופיהאיודבבחירת

אינפורמטיב,ימסרבעלאימפקטאיפואישהמאוירהילדיםבספראלמנטלכל
יוצאפועלהןבמתבונןהמתעוררותוהתובנותהתחושותומהותערכ,יאורגשי

המקצועיותומיומנויותיהםהחלטותיהםמודעותם,רמתביןשילובשל

והתובנההקליטהיכולתוביןוהמאיירהמעצבהסופד,המו"ל,שלוהיצירתיות

המתבונן.של

ב•בל•וגרפ•ה

השניםביןהרןלגילמאויריםישראלייםילדיםבספריערכייםמסרים 11- ) 1995 (ר.גובר~

 . 94-53עמ. . 24-23כרןרקיאהמעגל• ". 1984-1948
צריכהמוצרלניתוחקריטריוניםבתמונות:מלווהטקסטאיננומאוירילדיםספר 11- ) 1998 (ת.גרנו~

עמ. , 1חוברת zsכרן ; 10-1עמ. 14חוברת 24כרןונוער,ילדיםספרותאמנרת~י.כחפץהמוגדר

44-34 . 
ירושלים.תמירהוצאתמקיף.דמרידלאור,להוציא- ) 1999 (צ. 1יייד

- Buntio11, Eveא, 1מס.הערה Nigl1t of Tl1e Ga1·goyles, Illustrated By 
. 1994 . David Wiesncr, Clario11 Books. N. Y 

Gr1rgoylc -מקומהב. 11ימהשלהדתיתבאנונותשהופי~גהפנטסטיתחיהארדמיוניתנופלצת

רביםספיריטראליםלכוחותכפופההיותהעלעיד lנהאררנמנטיםגביעלהיררכיתמבחינההנחות

גגותעלהממוקםחיה,אראדםשלגרוטסקיתדמותנצררתמפוסלמרזבהיכרהפסלב~עליה.

במיוחד.בצרפתוקתדרלותבניינים

לאוריצא . 1987א. 11תכרם.קרייג.הלןאיירה:בלרינה.אנג'לינה-קתריוהולאברד,ב: lמס.הערה
 .-1983בבאגנליתלראשונה
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הא<ןך•םךש<מנו

- Mother Goose , . 1מס•איור Illuslrated by I<.ate Greena\vay, Frederick Warne 
). 1881 ( . London & N.Y 

 . 1994א. 11תיסוד.קוריאל.אלוןגיל-ליאיירה:גולה.-עדינהבר-אל, . 2 1מסאיור

 . 1983א. 11תנהר.בודל.סוזי :איירהפלררה.והחתולהפומפרניקל Jסלינה-סוזיבודל, . 3 1מסאיור

 .-1981בבגרמניתלראשונהלאוריצא
 . 1990א. 11תנוגה.טלךק.יפהאיירההכחול.החתולתום-יפהטלדק/ . 4 1מסאיור
מעריב.ספריתכץ.אבנראייר:והמלוכלך.אינכזה-דליה 1יאירי . 5 1מסאיור

 Voake, Charolotte-Ginger. illustrated by Clו irlotte Voake candle \Vicl: > . 6מס'איור
. 1997 . press cambridge, U.S.A 

 . 1996א 11תמרדן.חבקיך.הילהאיירה:הטמחפת.נורית,זרחו, . 7 1מסאדון
לראשונהלאוריצא . 1995א. 11תשבא.איתן.:אורהאיידהבא.לילה-לאורהלאוק, . 8 1מסאיור

 .-1994בבאגנלית

ונוערילדיםלמפרותהמדוראנשי

דשא,מ•:כאלשלמותול 11.מתאבלים

תשנ"ט. Wרה":נבערלעולמושהלך

במקרההחקלאיביה"ססייםעברי,ומשוררסופרמיכאל

בוגרבבית-הכרם,למוריםבית-המדרשובוגרישראל

מביןהיההעברית.באוניברסיטההרוחלמדעיהפקולטה

מישיגןבאוניברסיטתילדיםבספרותשהשתלםהראשונים

בארה"ב.

הלב.מעומקתנחומיםמשפחתהרבנייעללרעייתו
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לקחהמזמןלא .ונשנהתכוףבאופןבבחירותקשורההישראליתהמציאות

ענק.במודעותכוסוויישוביםעריםהמקומיות.לרשויותבבחירותחלקהמדינה

אחתלכנסת.בחירותלפניעומדיםאנוועתהבנושאהתמקדוהחדשות

לעולםהילדאתלקרבהואהסוציאליזציהסוכנישלהעיקריותמהמטלות

 .הרןבגיללילדיםלהמשגהקשההבחירותשמושגאלאהמבוגרים,

חוקפיעלשנערכותבבחירות .הדמוקרטיבמשטרהמתגאהישראלמדינת

אףהןהבחירות .אחרלקולשווהקולכלהשוויוניות,עקרוןאתהמכבדבחירות,

להעבירלנסותניתןהדמוקרטיהמשטרביסודשאלועיקריםוכלליות.חשאיות

הרן.בגילעודלילדים

שהיאהיל,דשלוהחשיבההידעבמבנהלעסוקהירכה > Pi<1jet , 1980-1896 (פיאז'ה
באופןלשניאחדחשיבהמשלבהתפתחותובתהליךעוברהילדלטענתו,גיל.תלוית

העולםעםהילדשללהתנגשותוישרבהחשיבותבשלות,לגורמימעבררציף.

אותרמביאיםאלוקשריםגילו.בניעםולקשריוזולתועםאותו,הסובב
פיאז'האותר.הסובבמהעולםחוויותלוהמקניםולמצביםחברתיות,לאינטראקציות

פעולותועלעצמיםעלהעולם,עלמושגיםהילדרוכשהתפתחותו,שעםטוען,

קלהשפה,רכישתבתהליךהילד.שלההסמלהלעולםדגסהיאהשפהבעולמנו.

וכד.'ביתגן,שולחן,כיסא,כמומוחשייסעצמיםעלמרשגיסאדםרוכשכיצדלהבין

הואהילדשלהקושיבהס.לגעתניתןמוחשיים,קונקרטייס,מושגיםהםאלה
וכר.'חופשדמוקרטיה,שוויוניות,כמומופשטים,מושגיםבתפיסת

הקשורהפעילותבעצמועבראםשלו,המושגיםעולםאתהילדרוכשפיאז'הלדעת

ומוחשייםלעיןהנראיםלעצמים,הקשוריםמושגיםתופסהילדזה.מושגיםלעולם
ואינםמוחשייםשאינםמופשטים,מושגיםשלהבנהאןוחזותי.ממשיבאופןלמגע,

בתהליךרק ,) Piajet 1963 , 1980 (פיאז'הלדעתתיתכן,קונקרטיבאופןלעיןנראים
שלבמבiביםלדוגמא:אלו.מושגיםעםקשרלויהיהשבהלחוויההילדאתשיוביל
ובחלוקתבאפליהלדרגמאשוויוניות,חוסרשלבמצביםלהיתקלהילדעלולחיגרות
אחרות.חברתיותקבוצותאומשפחתו,בניחבריו,לביןבינוצודקתלאמשאבים

נחיצותה.ברבדוהכרהלשוויוניותעירנותהילדאצללהתעוררעשויהאלובמצבים

כדיתוךהשוויוניותענייןיעלהשברלמצבייחשףאםרקלילדיתבהרזהמושגאן

מצבאתהמזמניםמצביםעםהתמודדותוכדיתוךהמושג,עםהחווייתיתהתקשרותו

הוןנגולולווםאצל n1ט 11ך 1ומתוועהח 1n11פ

ררלףרותמאת:
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ירכושאףשהואייתכןהבאבשלבהמושג.אתויביןהילדיכירכךדקהשוויוניות.

 .בתוכואותוויטמיעזהמושג

מעשים,באמצעותשלהםהמושגיםאתרוכשיםשילדיםהדגישפיאז'ה

מופשטיםמושגיםושלשוויוניותשלהעקרונותלמידתפעילויות.באמצעות
וזהאלח'למצביםחשיפהבחםשישמצביםעםעימותכדיתוךדקתיתכןאחדים

שעל-מנתמדגיש,פיאז'ההילד.שלהחברתיתהאינטראקציהבמחלךיתאפשר

אתקודם-כללעבורישלהבינו.בתודעה,תחילהלבנותוישמושג,לרכוש

 .> Pi<1jet 1932;19<1s (המושגאתלהכירהיחידאתשיובילוהמנגוננים
חוויהבאמצעותהואילדיםאצלמושגיםלהקנייתהעיקרייםהאמצעיםאחד

אירועיםתמידלילדיםמזמיניםאינםאמיתייםחייםשמצביכיווןאישית.

ולהקנותהסיפוריתהחוויהאפקטאתלנצלניתןדמוקרטיות,בבחירותהקשורים

 .הסיפורעםהזדהותובאמצעותאלומושגיםלילד

הראשונותלשניםואףהרךלגילהדמוקרטיותהבחירותחזיתלהעברתמתאיםסיפור

ספרים).'דני(הוצאתהחיות'מלך'אריקסיפורהוא ,)'ב-'א(כיתותהספרביתשל
בפניהחיותאתשתייצגאוטוריטה-מלךבבחירתהצורךאתלקוראמעבירהספר

בכךייחודוהבחירות.חוקעיקריאתומעניינת i1עקיפבדרךומדגישעולם,בורא

הרעיוןעיקריאתלילדומעבירשוניםלמרכיביםהדמוקרטיהמושגאתמפרקשהוא

וברור.מעניךבאופןוחשאיותכלליותשויוניות,-הדמוקרטי

לקבלחוקים,לקבועסמכותבעליהיהמלךרק .מלךלהןלבחורהחליטוהחיות

 .היםהאלבפניאותןוליצגביניהןלשפוטעניינים,לבררהחלטות,

שהחיותחששוללאחופשימרצוןקולות,ברובייבחרשהמלךרצוהחיות

אתלקייםהחליטועל-כן .מהןהקטנותהחיותעלדעתןאתישליטוהגדולות

לדעתה,הראוי,המועמדעבורבםתרתצביעחיהכלחשאית:בהצבעההבחירות

 .) 1'(עמ'הממלכהענייניאתלנהל

כלחברתימלחץלהימנעהצורךהבחירות.בחשאיותהצורךאתמסבירזהקטע
 .עצמוהאדםשלהחלטתופרישהיאאמיתית,בחירהולאפשרשהוא

שישוכיווןרבה,וזהירותיושרמידות,טוהרהדורשענייוהםשבחירותוכיוון

פיזית.הבחירותנערכושבולאופןגםהםפדמתייחס-בחירותהטיתשלחשש

שלההמעמדאתהמייצגהאגוזאתלשיםהקלפי'אללהיכנסהוזמנהחיהכל

הבחירות.לוועדתהמעטפהאתולמסורבמעטפה

רקבהשיכהנוכדיכולם,בהסכמתאח,דפהנבחרוהבחירותועדתחבריגם

שלאעליהםלסמוךשאפשרכאלהמדרת,וטהוריצדקשוחריישרים,בעלי-חיים
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 .) 7-6עמ' Jמועמדכלשקיבלהקולותאתכשיספרואחר-כך,ירמו

 . 22בעמ'בסיפורמוצעתהרוב,תוצאותלפיקביעהשהואהדמוקרט,יהמשטרמהות

ביד(!הבחירותמעטפתעםלהצטלסשביקשוחיותאפילוהיוגזולה.חיתהההתרגשות
שלה.ורקשלההיאוהבחירההמל,ךבקביעתומשתתפתתורמתשהיאהרגישהאחתכל

אחת.בזעהתהיינההחיותשכליתכזלאכיוצודק,הוגןוזהתקבע,בהרודעת

חבריההתוצאות.אתלבזוקהתכנסההקלפיוועדתהבחירות,המתיימרערבעם
האגוזים,אתמנוהם .לסוגיהםהאגוזיםאתומיינוהמעטפותכלאתפתחו

אגוזי-אדמה! ...הרבההכישנספרווהתבדר

 .נעזרהלאאחתבבחירות,השתתפותהחיותכל

הנבחר.האזרחמולהבוחר,-הרגילהאזרחשלאחריותואתאףמדגישהסיפור

מספרכעבורכימסופר .היסודמןנולדותבחירותשבוהאופןאתלילדומציג

לזמןוהציעוהאריה,-המלךשלהממושכתשליטתומולהחיותהתקוממושנים

בשלטון.חלקלקחת·שרוציםלאלוגםהזדמנותלאפשרכזימחדש,בחירות

חדשות.בחירותלערוךשעומדיםשמועותוהיוביער,ורבוהלכוכאלהקולות
עצמםאתלהציעמוזמניםלמלכהאולמלךלהיבחרהרוציםשכלאמרוהשמועות
כלאתיפרטובהמסודרת,הצעהכלומר:מצע,להכיןעליהםאךלתפקי,ד

האחרים,המועמדיםעל-פנייתרונותיהםאתשלהם,והמועילותהטובותהתכונות

 .בתפקידיזכואםלהגשים'שירצוהתכניותואת

אובמלךרקלאיבחרווהפעםכולם,בפניפתוחההנכבדהשהמשרהאמרועוז
ובסגנים.בשדיםגםאלאבמלכה,

העדיפושבעצםאף-מלךבבחירתלהשתתףהכבודעלשמחוחיותהרבה
להנהיגמתאימותהןשאיןהבינוהן .שליטיםלהיותולארגיליםאזרחיםלהישאר
קולןאתלתתלהןשניתנהההזדמנותעלהרבהבהתרגשותוהסתפקואחדים,

 .) 12(עמ'הבחירהעלולהשפיע

להיותעצמועלוהנוטלבכך,מהשלענייןאינןשבחידותלילדממחישהסיפור
שהועידובמשימותלעמודויכולתמסוגלותלגלותשעליולהביןחייבמועמד
יוצגולהלן .אליהםהחברהוהתייחסותשוניםמועמדיםמציגהסיפור .לכךאותו
אלו:מועמדיםשלההתפארותמדבריחלק

מלמלה:הנמלה

בשבילו!,,והותרדיכברזה . oכקן-הנמל~עסוקה"אנז

נגח:ע•ם 1הרבלב

 . 24-1 1עמגתקריתספרים,דניהרצאתהחיותומלךאריק ,) 1995 (רותוולף, *
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בשלטון".צורךשוםל•איןלאדון.נאמןמטבע•"אנ•

וציין:נתרקפץ,הנחליאלי

אנישנהמבלותצ•נודד,עוףאניהר•המדינה!ענ•נ•אתעצמיעללקחת•בול"אינני

בחוין-לארין".נמצא

לאשהתפקידלבןבסתרשידעואף-לתפקידעצמןאתשהציעוחיות,גםהיו

מתאימות.אינןשהןבעדינותלהןלהסבירצריךהיהלהן.מתאים

שלו:במצעוהכריזמלךלהיותמתאיםשהואבטוחהיההוא .למשלהעורב,

 111111מצריח\חושערבקול 1לוש 1 (מתאים,,'אנו

בעדינות:לואמרהצב

איושלך.הגבינהאתאפ•לווהפסדת-הערבבקולךהתפארתא•ךהיטבזוכרים"אנחנו

הציבור?"כלשללענ•נ•םתדאג

 .) 15-14(עמ'מועמדותואתלהסירלושמוטבהעורבהביןהזוהשיחהאחרי

שישמפנילתפקי,דטבעימועמדהואכזה.חשובנעבידלהמרשאידהכריזהנמר
 .בקדקדומחוגםאדירכוחגםלו

הודוהחתוליים,משפחתבניושארהטיגריסהפומה,כמושבחיות,החזקות

לאהחזקהבכפולהשתמשעלולשהואלזכורכדאיאבלוחכם,חזקאמנםשהנמר
 .טוביםלמעשיםרק

דיצתוואתקרניותפארתאתוהדגישמליצ,יבנאוםשלוהמצעאתהציגהצבי

המהירה.

היכולותהחדות"עיניוואתהגדולותכנפיומוטתאתהציבורבפניהציגהנשר

 .) 18(עמ'האדמהעללמטהבממלכהשמתרחשמהכלמלמעלהלראות

הכרתאודותעלהילדים,בקרבושיחהדיוןלהכוונתאלוקטעיםלנצלניתן

ניתןכןמידות.וטוהרמוסדערכים,לחברה,אחריותועצמו.ידיעלהאדם

בעצמו.להתבוננותוהפרט,ליכולתהקשוריםרעיונותלהעביד

לטוהרהקשוריםבעיקריםהילדאתמטעינהוישרהוגןבאופןבחידותעריכת
דיוןלפיתוחבחירותלהקשורהאירועאתלנצלאיפואניתן .ומוסדיושרמידות,

ובכלל.לבחירותבהקשרמוסדייםלקונפליקטיםהקשוריםבנושאים

אצלמוסדישיפוטרמתלהעלאתככליהדיוןאתמציעיםאף ) 1971 (וטודיאלבדגקול
הילדיםאתחושףמוסדייםערכייםבנושאיםקבוצתייםודיוןויכוחשיחה,פיתוחהפרט.
ערכיהם.אתלהכירהפרטיםאתלהביאיסייעשהדבררבסיכויוישדעות,למגוון

חשיפהלקבוצה,לחברה,הקשוריםבנושאיםדעותחילוקיוהעלאתעמדותערעור

אחרים.ערכימולערכיולבדיקתהפרטאתמביאיםמוסריות,לדילמותלקונפליקטים
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 ) T groups (עמיתיםקבוצותבקובדווקאלזיוןדנהחשיבותכילצייןניתן
אוהגננת-הסוציאליזציהסוכןדומה.קוגניטיביתדמהבעלתהקבוצהבהיות

הפעלתכזיתוךבטקסט,המובלעותבדילמותהזיוןאתלהרחיביכולים-המודה
ובהדגמתן.בניתוחןהילדים

מחשבהשלבילבטאיודעיםשאינםפיעלאףילדים,כימציין ) 1830 (קולבדג

בוטיםהםמשלהם,גבוהשלבמביניםכשהםמצויים,הםשבומזהיותרגבוהים

להבנההפרטבחשיפתהצורןאתבעלילמוכיחהזועובדהשלהם.עלאותולהעדיף
 .) Kol1lberg 1976 (יותרגבוהותמוסריותחשיבהלרמותמוסדית,אחריותשל

ערכים.להנחלתכשיטהוהפולמוס,הוויכוחהזיון,אתמחייבתקולבדגשלזותפיסה
יכולתומשלו.תפיסהלוישבדעותיו,בוטחהילדכינראההזיוןשלראשוןבשלב

תפיסותיואתשובולבזוקלשקולאותומחייבתאחדות,ותפיסותלזעותלהיחשף
הסכמה,איכימדגישים ) 1971 (וטוריאלקולברגמתעמת.הואשאיתןאלומולשלו

הבנהשליותרגבוהלשלבלהובילעשוייםמחשבתייםוקונפליקטיםויכוחים

באופןלאדםמונחלתשאינהתפיסההפרטאצלמתגבשתזוובזרןחברתית,
ולגבשבמחשבותיוולפשפשלהפוךמובלהפרטמתוכו.נובעתהיאאלאהטדונומ,י

עבורו.ביותרכמתאימהשנראיתהחברתית-ערכיתהתפיסהאתלו

הרעיונותמירבאתלתודעתולהעלותלילדלסייעהיאאלומעידבזיוניםהמטרה

לבטאהקבוצהאתלעודדהמורהאוהגננתעלבו.מעדורתשהשיחהוהרגשות

תוךאיש,יבאופןהדבריםאתלעבדפרטכלבידילסייעובכןתפיסותיה,את

 .בהםמעוררשהזיוןהחוויהניצול

הסוציאליזציה,שסוכניהיאדמוקרטיתתודעהלפיתוחהחשובהאחרתמוצעתזרן

רצוי .פעילאדפןבהבחירותבחויתחלקליטוללילדיםיאפשרו-מוריםגנבות,הדרים'

שוניםלתפקידיםמקדימותבחירותמעיןהרן)בגיל(אפילוהחינוןבמוסדותליזום
גננותועוז.קישוטתורניאוכל,חזרתורנימטבח,תורניכמד-הקבוצתיתבממגרת

עיקריאתלהטמיעלילדולאפשרהבחירותמהדתאתלהסביראמוריםומדרים

פעילבאופןהבחירותבחויתחלקלקחתלילדיםלאפשרכזיזאתלאח,זאחזהרעידן

בקרבם.המושגבהטמעתולםייע

להבינוישמושג,לרכוששעל-מנתהדגיש'שפיאז'הרעיוןעלמסתמןזהתהליך

החוויה,עםהתמודדותזרןתתאפשרמושגיםהבנייתבתודעה.לבנותותחילה,

מומלץהחברתיתהאינטראקציהתהליךזרןמושג.לאותוהקשורהההתנסותעם

מופשטיםמושגיםתפיסתלושיאפשרוובדת,חברתיותלהתנסויותיגיעשהילד

בזדןבלמידההצורןאתהדגיש > Bruner 1960 (ברונוח.יהואבוהעולםעל

 .ילדיםחלקבהםשיקהובחירותחוויתבאמצעותאפשריכזהגילוי-הגילוי
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אינהלאחר,פסיביבאופןמיזעשהעברתהדגישו ) 1980 (וסקרזמילהברייטרגם

אצלשנקלטמידעלעומתהמידע,שלהמקסימליועיבודומיצויואתמאפשרת

ואסוציאטיבייםתוכנייםהקשריםלועושההפרטואשראקטיבי,באופןהפרט

וקישורמשמעותלהשניתנהכזו,.למידהשלובסכימותכברהנמצאיםתכניםעם

ויישוםלשליפהוניתנתיותראפקטיביתהיאעצמו,הפרטאצלחבוייםתכניםעם

אובגןדמוקרטיותלבחירותהקשורהשפעילותאיפוא,יוצאיותר.יעילבאופן

יותר.וברורמהרהדמוקרטיהמושגאתלרכושלילדיסייעוהספרבבית

רקלאלדאוגאחריםמשפחהבניומוריםגננות,הורים'כמוסוציאלזיציהסוכניעל

גםאלאהפורמלית,בתוכניתהנלמדמהסוגותוכןידעתחומישלמכוונתללמידה

עשויכזהקשרגילו.בניעםהילדשללאינטראקציההקשורהזוחברתית,ללמידה

לגבשמושגים,להבנותלויסייעואשרשוניםולהתרחשויותלמצביםהילדאתלהוביל

מופשטיםמושגיםתפיסתכיאיפוא,תקווהישחי.הואשבההחברהלגביעולםתפיסת

הילדאתיצעידוהקריאה,בעקבותהבאוהזיוןמוחשית,בדרןבסיפורהמובעיםאלו

ודמוקרטיה.הוגנותבחירותיוש,רחופש,שוויוניות,כמומושגיםלהפנמת

מקורות

מופשטים.ושגים lנלתפיסתהילדשלהחברתיתהאינטראקציהחשיבות .} 1993 (רות~רולף,

 . 81-84 11עכוסביבוןהחיכוך
: nposition וn Co11versation to Co וBcreiter, C .. & Scardamttliu. M. (198(1). 1°ro 

.). ction i11 a Devclopmental Proccss. ln R. Glaser (Ed וTl1c Role of Jnslrt 
Advances in lnsr11ctional Psyc!1ology Vol. 2 1-lillsdale N.J.: La\vrencc Erlbuum 

. Associatcs 
d Univcrsity Prcss. ו·Bruncr, J.S. (1960). Tt1c Proccss 11!" E1lucation. Har\Va 

. Cambridge, Mass 
. nenl und Morul Education וKohlberg, L., & ·r11riel, E. (!971). Morul Dcvclop 

.) 5 ! . nd E1!11cational Practice (Ch ן:In: G.S. Lesser (Ed.) Psycliology 
.' 1ny :.1 כn and Co1111 :.ו Londo11 Scott, l:;-orcsn 

. l וe Cl1ild. London, Kegun Pat נc Nlor:1! Judgme11t 01· tl נPiaget, .!. ( 1932\ 1948). Tl 
e וnent of Inv<.11·i:.1nts and Re\1ersible Operations in tl וe Att,1in וget, J. (1963). Tl ן;_ pj 

 Devclopment of Thi11king. Social Rescarcl,נ 30 , 283-299 .
tion from Ado]escence to Ad<>lescent Behavior נJ'iagct, J. (1980). lntclleclulll Evolt 

R.E. Muusc (Ed.) A book of" Readings, 3rd Ed., Nc\V ך:וood. l נand Society Adultl 
. York, Random Housc 
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רותמדיםמאת:

אמיוהחרוזישלחשיבותם

 .הילדאתמהניםוצורתוהחרוזקצב

ידועיםחייםקטעיעלומספרותבקצבהנחרזותמיליםעלבהנאתחוזריםילדים

היטב.להם

השירית.הצורהקביעותבגללעליולחזורוקללשמיעהנעיםבחרוזים"סיפור"

גמא:לדו

אפורעכברהיה,,הזה

ר iבח jישה•ןםבל

i יצאענברהס!-בל•לה

מצאאשראבל'הכל

ר iשחל iחחפגשפעם

 ."ר iלח•ןתרחזרלאמאז

יפה)בלהה(כתבה:

להשתתףלילדומאפשרתשורותבמספרמקופלתשלמהדרמטיתעלילה

פעיל.באופןהמעשהב"סיפור"

 .הילדיםאתמשעשעיםפטפוטחרוזיגם

כמו:פיהם,אתומהנותבאוזניהםומזדמרותמתנגנותהחרוזמילות
שלח 1מתקלח,"פלח

במלח!הפתל 1טב 1קח

טעםלהישבמלחפת

 lהפעם'תצאאתהזה

 Cאברונ•ן(כתב:

האמירהקצבעללחזורנעיםאךהמיליםפירושאתמביניםאינםקטניםילדים

זו.אחרזורבותפעמיםידועהמנגינהלשירשנעיםכפי

קפיצותיו .וראשרגליים'ידיים,בתנועותהחרוזיםאמירתאתמלווההילד
ריתמי:לדיבוראותומעורריםבכדורמשחקונדנדה,עלנידנודוהריתמיות,

כמו:

עולהעולה"נדנדה

לה iגדלה iגד 1אנ 1

וןךךתוךןןנדנדה

השדה}.אלנסע-ה 1(פנמפחדת//ואבינו

קצובה.לתנועהמעוררוהחרוז-החרוזלקצבבהנאהנשמעותהגוףתנועות

76 



חמשותפתואמירתםגופובחלקיהילדהתענינותאתמעווריםאצבעותמשחקי
וחמה.אינטימיתשותפותיוצרתהמטפלתעםאוהאםעם

ובסיוםבשמחח.חמושטתהידשלהקטנותבאצבעותונוגעיםהשיראתאומרים

לדוגמא:לבואמאחרתואינהנוספתבפעםידבהושטתהמלווהפעםהעודבקשת

חה!אינןכלל-זהדל i"אג

מאד.בה 1ט-זאתאצבע

 . 1תמ'הזאזקופה-האמצעיתאמה

הזאת?הקמיצהעםת iלעשמהאך,

עם•לדהנה-הזרתעםתה iאנתבו

גברת".

 .הילדיםבאוזנילקריאהמתאימיםאינםחורזים

לעורובאיםהם .לאמירתםמתאיםבמצבהנכוןברגעלהיאמרצריכיםהשירים

משחק.לעודדארחוריה,לסכםללוותה,לפעולה,

ביאליק:שלמשירוקטעלהגידמתאיםמעשייהאוסיפרוהשמעתלפנילדרגמא:

גרלדבוג:מלאחקטעסיפרולפניחגיגיתפתיחהזוהי

ח iהרט 1שקת iהר"הסלישון.ילדהשכבתלפנילדוגמא:

ח iלנתן iתבכהאלל•סמעברליםמעבר

 ...זשנוםנפננםפהאצלכן 1 ( ...לשם"הדרךאתצפןר•ם 1התדע

מהר:מיקיועלילותמשלרנסקיקטע-חםביוםלדרגמא:
בלילהלא iב•ןם"לא

מלמעלהלאמלמטהלא

מסיןלא 1ד 1מהלא

חמסין."•ןםלפתעבא

ספירה:לפנישלרנסקישכתבשטותשירלדוגמא:

הבקבןקאתשבר iפירדר• • 11צאיין

ק iז'-ק iאב•נעלאמר iכפירשתהמנדלה

 .חפציםספירתלפניכחרוזזהבשירמשתמשיםהילדים

לס•;ו,ם:

ושיגרתלאמירה,מצטרפיםחםהילדים.אתמשתףאמירהבחרוזימתובלדיבור

 .אותםלהגידשנעיםקטניםבטקסטיםושםפהמלווהחירם

כלאתמאדמהרלומדיםשהילדיםלכךעריםאנחנושהיום,לכךחותכתהוכחה

זהוובעיניזה,אתלהציגאוהביםפה,עלאותםיודעיםהםבטלוויזיה,הפרסומות

אמירה.חורזישלסוג
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 1.11n1ר 11:נמךגר 1מ:נ 1לד 1:נ'ן.וה nהה:נ

הננןוייי.ח?לע• 'דל'<ננהי
חיתהלאכלומר,בימינו.המקובלבמובןי'לד'מושגחיהלאהבינייםימיבחברת

שהילדמרגעלפיכ,ןהמבוגר.לביןבינוהמבדילמיוחדטבעלילדשישתפיסה

לחברתנכנסהואאומנתושלאואמושלהמתמידהפיקוחללאלחיותחיהיכול

הגיליםביןהפרדהחיתהולאליל,דמיוחדתהגזרהאומילהחיתהלא .המבוגרים

עכוזה.אולחימהאמנויות,משחקים,החברתיות:בפעילויותהשונים

תכונותבעלתכיישותילדשלהתפיסהלביטוילבואהחלהוהלאה-14חמהמאה

 ) 66שביט,(זוהרמיוחדות.
1 
. 

להוכיחרוצהאני .עמנובתפיסתכןלאאן .שביטזוהרפררפ'שלבסיכומהכן

לביןהילדבידחיטבהבדלוהבדילוזנא,מקדמתאצלנונפוצחחגיליתשההבחנה

המבוגר.

שקרחאתלבןלספרשישמשמעלבנן","והגדתנאמר: ) 8יג'(שמותבמקרא

 .לומיועדתההגדההריולהבהיר'לספרצורןאיןלמבוגרהריכימצרים'ביציאת
"לבנן".מודגשולכןעמנו,קורותאתהואגםיזעשהבןזה,להדגיששצריךמה

לכןהכוונה?גיללאיזהשנים?כמהבן"בן"יהואמיהשאלהלהתעורריכולה

קדומה:בתקופה"חכן"המושגאתאפרט

נמרן:לגילגסהכוונה-בנים

 .)ז"י(במזב"רלהלבישו",לסובו,לרחצו,להשקותו,להאכילו,לכנרזקוק"האב

נמוך.בגיללבןאלאמבוגר,בבןמדוברלאונו'לרחצו"ש"להאכילו,ברור

לגילמתייחס"הבן"שמושגהמוכיחותאמירותמספרעודישחז"לבמקורות

נמוך:

להשיטותרדה,וללמדוהבן)(פדיוןלפדותו(מילה),למולובבנוחייב"האב

בזקנותר"בניםלויהיו-בילדותובניםלו"חיוכט).-(קידושיןאומנות."וללמדן

ע"ימוזהריםהגדולים .)ה"עי(רמאקטנולפיהקטןגדלו,לפיהגדולס"ב)(יבמות

לגדולים,וגםלילדותבנים,במושגאיפרא,השתמשו,במקורות .)י'(במ"רהקטנים

מובן:חיהוהמושגלינקותלקטנים,

ברגסוןגרשוןמאת:
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 .)ג(כתובותקטנים"כשהןובנותיובניו"הזן

 .)'ד(אבותקהות"ענביםלאוכלדומה?הואלמההקטניםמן"הלומד

אדםחייבתנחומא).(תולדותממנו"פוסקתאינהשובבנוובןלבנותורה"הלומד

יד) 13(תנחומאולבניולעצמותורהללמדממונוכללתת

"אבלהמתרגם:כותב zההיסטוויתבהתפתחותךהחינוךבע•ותלספרבמבוא
ודאילמעשה,והןלהלכההןוהתלמו,דהמקראבתקופתלחינוןהיהדותגישת

בסירוסי-מה".אפילולעיתיםבחסך,לקויהידומתחתשיצאה

ופ•דה
מתקיימת".תודחאיזויודעאתהשאיובזקנות,ןלמד-בנעורתןתורהלמדת"אם

 .)ר"ב(חכמים"אין-תלמידיםאין"אם

המלכות".ומןהכהונהמןיותרתורה"גדולה

חמשנהמונהוכאן ,-t8>ב-והתורה , Z<tב--והכהונהמעלות-30בנקניתהמלכות

<tS :ופרק(אבותונו'.בשמחהבעכרה,ביראהבאימה,הלב,בבינתמעלות(. 

הדברלמה"פדגוג":להםוקראונוספים,במחנכיםהשתמשוהתורהבלמידת

"הניחהוצועקלחכותולבקשומתחיללקיטוןוהכניסובנועלשכעסלמלךדומה?

מב).(שמ"רואפייסנו"שאלןמבקשהמלךבחוץ,עומדפדגוגוהיהושאבנו,לי

תנחומא).(מדרשומזמר"בוכהמצאווהפדגוגבנועל"שכעסאמירה:ועוד

ד lהו•פננןח•ם pו
-נטלטובה,אבןשהיאסברמושלכת,גחלתראהרבו.עםשהלןלתלמיד"דומה
(דבריםבה.לנגועמתיראוהיהגחלתשזוחשבטובהאבןדאהזמןלאחרונכווה.
רבה)."

מתילתלמידמסביראינו(המלמד)שרבולהסיקניתןרבו?עםהלןהתלמידלמה
להתירא.לאומתילהיזהר

בה 1חד lו•פ p1ח
התקינותורה,לומדהיהלא-אבלושאיןמיתודח.מלמדו-אבלושיש"מי

ומושיביןגמלאבןיהושעשבאעדופלך,פלךבלתינוקותמלמדימושיביןשיהיו

ועיר".עירובכלמדינהבכלתינוקותמלמדי

79 



נאמר:א'ה'-כא'באבות

חמשבןלמצוות,עשרהבן-שלושלמשנה,שניםעשרבןלמקרא,שניםחמש"בן

 .)'גיכתובות(ידוש,ומשנה,לתלמודובי"סלמקראבי"סונו.'לתלמוד"עשרה
דירוגאתוקבעוהגיליםביןהבחינוחז"לאןברורה."הבחנהשישמשמע

הילדבהיותלתפיסהקלשחראבהתחלה-המקרא .התלמידיםיכולתלפיהלמידה
רמההילד,שלהבגרותתחלתשחרא-עשרהשלושבןהמשנה,אח"כחמש.בן

 .וכשהנער(בר-מצרה).המצוותילדות-לבגרותביןהמעבריותרמאוחרשיזוע
השפהמבחינתגםבזכמושזהתלמו,דללמודלומותרעשרהלחמשמגיע

 .יותרהקשההתוכןמבחינתוגם(ארמית)

שניםשלוש'בןאמירה:גםמוצאיםאנוחמש.בגילמתחילהאינההלמידהאן

התורה.אותיותללמדוהאבחייבשניםלשלושהילדשבהגיעהכוונהלאותיות.'

נספגתשהזידכיווןלמה?חדש",נירעלבהכתולזיודומה?הואלמהילד"הלומד .

 .למחקהוקשה

עצמו,אתיפרנסשאדםכזיאומנות.ללמדוחייבכןתורהללמדושחייבכשם

תורה.בלימודרקלהתקייםיכולאזםשאיןכמובןהכוונה

אחר:במקוםנאמרגםוכןאומנויות".מלימודעתידולהכין"חייב

 .)בב,(אבותבטלה"סופהמלאכהעמהשאיןתורה"כל

לפיחסידים).(ספרשמים"ויראחכםרבאלאלותקנהאלללמודבנן"כשיגיע
שמים.יראוגםחכםגם-המלמדבאישקשורההוראהטיבאזהתפיסה

סדירהשאינהמשנתובשביל-כברזל"עליוקשהשלימודותלמידראית"אם

(תענית).פנים"לומסבירשאינורבובשבילעליו,

מוגה.בספרלמזהו-תורהבנןללמדבקשתאם

והמבאריםהמפרשיםלביןכמשמעו,פשוטותורה','דבריביןהבחינוחז"ל

סופרים.דברישנקראו

נאמרלמהתורה.מדברייותרסופרים,בדברילןהזהר"בני,נאמר:נא'בעירובין

כןועלבשלח),(תנחומאאותן"ודורשיםשבתורה,אותכלשסופריםסופרים?

 .ודורשיםשסופריםאלהלדבריםהצדקהאיז

אתסופריםגםואוליהמופרים,שכראתסופריםמסביריםאוליהיינוהיום
מפריםכמהעליונה.חשיבותהספריםלמספרהמייחסיםסופריםישכיהכמויות,

 .ולפרסםליצורהספיקהסופר

מ'דבריסופרים''דבריאוסופרים',מ'זבריתורה''דבריעללוויכוחבהמשך
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סנהדרין).(ידוש,תווה.'מדבריחביביןסופדים'דברי-תווה'

צריךולאהיטב,מוסבריםהדבריםמהסבריהםמהם,כיחביבין?אלהמדוע
 .לחביבםכדילדרוש

ית pתיני

 .) 8-7גילעדקטןילדשושן(אבןביה"ס'ילדי-ובןביתשלתינוקות

(ילק"שתווה"."ומלמדוהקודש,לשוןעמומדבראביולדבר,מתחילכשהתינוק

שמעוןלשבט(חנונהמשמעון".אלאתינוקותומלמדיוסופדיםעכזוםלך"איןא)

תינוקות).מלמדישהיו

"אם ) 13 'ת(עומד"העולםהיהלאהקרבנותבסדושקוויךהתינוקות"אלולא

למביאיהן",שנוליתן"כדיבאין?למהטףלשמוע,"נשיםללמוד,באיןאנשים

(חגיגה)

 .)ב(טהרותופוסל"מטהומאירוביבעיסה),(להתעסקלטפחהתינוק"דרך

כשדים.שאינםבדבריםנרגעשהתינוקכיווןכשדההעיסהשאיןהכוונה

 ךJ((ב

שווהיחסהישבעיה:התעוורהאך .זקנהועדמקטנותברורהיהללמידההיחס
 .בנות?ולבניםל

מחלוקת.ערווההשאלה

תפלות".לימדהכאילותווהבתוהמלמד"כל(בסוטה)לאימות:עדיםאנו

ענייםבנ•

בלפידים".הבאבעולם-הזהבעולםושחוויםכעוריםשנואיםתודח"בני

יט-ג).ובה(ויקרא,תזונה"מחוסר-ושחוריםערנ,ימדובהכוונהושחורים''כעררים

(נדרים).תווה"תצאשמחןהענייםבבני"תזהרו

מןתווהלומדישלבכשררנרתיהםלהבחיןאפשרכלוםענזזםןבבנידווקאמדוע
וענזזםןעשיריםהסוציאל,יהצד

לדעתםהאוכלוסיות.שתישלהבניםביןחדהבעיןלהבחיןידעוחז"לאך
בלימודמתמקדיםואינםבחומריות,ענייםנכסיםלצבורנתונהעיניהםהעשירים
להם.שמחוצהלדבריםנתוניםואינםללימודפנוזזםהענייםבניואילוהתורה,

עליוןערךישכיבהם,לפגועלאכדיעצמכםאתשמוותזהרו,אמדו:לכן
רמזפהישאוליכך.'ינהגובניהםגם'ואחריהםתורה.תצאשמחםלבניהם,
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בו-ננצ~ה

הבר-מצרה.חגיגת-בימינושנה",וג'עדבבכרלהטפלאדם"חווב

הרמב"םשיטתולפי .זה"שלמעונשושפטרנו"בררןהאב:אומרבר-מצרהבחגיגת

האב,עלהאחריותאלאעונשעליוואיןקטןנחשבחראיג,'עדכיהבן,זאתאומר
זאת.מאחריותהאבנפטרליג'וכשהגיע

בןכלומרבר-מצרה,שאיברמעבדלהבדילובר-מצדה','"ישראלמשמעותבתלמו,ד

עדרת.למתןלאשרושאפשרכשםלגדולים,לצרפוואפשרלמצורה,שלוש-עשרה

לחגיגותאחדויוםשלרש-עשרהבןלנערזהביטויקבעו-14הבמאהרק

כן.לפנינפוץזהשמנהגסובריםשישהגםבר-מצדה.

נאמר:ר-ז'כבבדברים

והאםביציםאואפרוחיםעל-הארץאועץבכלבדרןלפניךצפרוקןיקרא"כיו)

הבנים".עלהאםתקחלאהביצים,עלאוהאפרוחיםעלרובצת

ימים".והארכתלןייטבלמעןל,ןתקחהבניםואתהאםאתתשלח"שלחז)

יג'לפניהקןאתשמצאנערלגביהדיןמההשאלהכשאלהבר-מצדהעלבוויכוח

פטוראוהאם?אתלשלחחייבהאםבניה,עלהאםאתונטלקטן,כשהיהשכה,

 .קטןהמעשהבעתשהיהמשוםזאתמצווהמלמלאהוא

לחזהולא-ידעאשרוכסילזקןממלךוחכםמסכןילד"טובכתוב:יג'ד'בקהלת
עוד".

כשרובות.בעלצעירילד .מאושר-טובהעם:מדלתענ,ו-מסכןככר:לעניי

 .בעושרוהיזרעמלןלערמתעניבוררה:הנגדהפהיש

שלושטויותיומעריצותוהיזהרוחכורנה:כסיל.לעומתחכםזקן,לעומתקטןילד
ברשתו.יפרלשלא-הקטןוהילדשלטונו,עלשסומןהמלך

שלאהמצוותלערלכניסתונירםהאדםאצלמופיעהטוביצר"כיאמרוחז"ל

לזרו.מדרושעובריםולגניםלתורשה

אימרות:הרבהעודלנוישעונישלזהולעניין

ל"ה)י(רמא-העניים"אתמחייב"הלל

התורהאתהמבטל"וכל .מערשולקווםסופו-מערכיהתורהאתהמקיים"כל

 .)אי-'ד(אברתמעוני"לבטלוסופרמעושר,

הואהעושרכישבנדרים,בפתגםהנאמראתמחזקתיונתןרבישלזאתאימוח

 .ענווםבבכיהזהרוולכןתורה,לביטולהגורם
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רבהבקהלתשנאמרכפי ,)א"צ(סנחדריזיצירתו"משעתלאדםהנטפלהרעכיצר
אינוכיילדךשמונקראולמהחטוב,יצרזה-וחכםמסכן"ילדלעיל:הכתובעל

 .ומעלה"שנחיג'מבואלאלאדםמזדווג

 :סי,;:ו'ם
סוציאלייםחברתיים,משפחתיים,החיים:תחומישבכללמדיםאיפוא,נמצאנו,

הזקנה;רעדמהינקותהחלהגיליםביולהבחיןידעוותרבותיים,

מספרשל(הגבלהההוראהטיבעלעמדךגמלא);בן(יהושעחונהלחינוןדאגו
מבחינהעתידםלקראתהתלמידיםאתלהכיןהקפידודוכנא);ודישתלמידים
לבנימחשבההקדישווקשה,קלניןבלמידהדירגוומלאכה);(תודחכלכלית

בהתאםלמידהחומריסיפקו(בנות);המיניםביוהנחינועניים),(בניעניים

ערכים.והקנייתלימודיםלתוכניתדאגואגדות);סופרים,ודברי(תורהלגילים

-14חלמאהמקורותינולפיחיכולא-החינוןברמתהעולם'אומותאצלכמושלא
החדשה,לעתועדותלמודמשנהדדןהמקראמןהחלדנאמקדמתחיתהזואלא

 .עליוןערןבלמידהוראוהגיליםניזהבחינו

,,גוע•ח 7ב•ב
 . 1966עם-עובדמהדורתשביט/זוהרילדים,ספרותשללפואטיקהמבראילדות,מעשה } 1

רקכמעט ).".(התפתחההילדיםספרות :שביטזוהרפרופ,מציינתספרבאותוהשנילפרקבמבוא

בשלהילהתגבשהחלה ) ... (למבוגריםוספרותלילדיםספרותביןהאופוזיציה .-20ההמאהבתחילת
 .-19חהמאה

 .שרפשטייוצבימאת 1אחלקבישראלחהינוןלתולדותמבואא)ראהזהבענייו ) 2
העברית,הילדיםבספרותדורותשלושה ,'בשערהעברית,ילידםפסרותשללתולדותיהב)

ן, r~תשכ"יסוד",

בדוור.חייםך 11ךעברית:יחדיו,הוצאת , 1965ברואבכר, .ס. 1ג ) 3

 . 1985פועליםספריתריבלין, 1אאשרל, 11חזשלפדגוגיהכולם,כבגד ) 4
תשכ"א.י-ם/קוק,הרבמוסדסבר,מ.ופהתגמים,המאמריםמכלול } 5
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 11ג 1לסוו 1של {.fה 11פ 1ה''ס

רזהרצליהכתבה:

כולםאלגוריות-ספרותיות,אגדות-מודרניות,אגדות-אמנותיות,משל'סיפורי

 .ומעולםמאזולילדים)(למבוגריםהעולםבספרותהמצריז'אנרשלשמרת

משלי""סיפורבר.הקייםהרב-שכבתיבריבודהואהז'אנרשלה"משל'י'היסוד
המחויבתאלגוריתיצירהזוהיבכתב".ש"נרלדהיצירההוא"המשל"כמדשלא

יצירהבתרךקטעארמחזהשיר,רומן,להיותיכולהוהיאפניםבשתילפחות

כלשהי.

שהואסמרימסרבהישאךופשטנ,יתמיםכביכול,החיצוניהפןאלגוריתביצירה

היצירהמובנתאזורקבחשיפהמחויבזהפנימיפןהיצירה,שלהאמיתיהגרעון

רבדיה.כלעל

פנטסיהלהיותיכולהואשדנים,גווניםבעללהיותיכולשביצירההאלגוריהיסוד
לספירההשנייהבמאהיווניע"י(נכתבהזהבחמוראפרליאדס .לשלבספררכמר

הרצלשלסיפורוכמדאוטופיהלהיותיכולהואמאנגלית).קינןעמוסע"יותורגם
כברנסנס,להתלבשעשויהואקמחי).דבע"יותורגם 1900ב(נכתבבלוד•הסולון

כמרהיצירהשלהפנימייםהרבדיםאתמארגניםוסרקזםסטירהכשהומור

לראיסשלליטין>רינהידיעלעתהזהמחדש(תורגםהפלאותבארץבעל•סה

קררל.

כביכולכשאלהגםפוליטיתסטירההיאהאלגוריהסידדןאפריםשלביצירותיו
-ליריגררןמקבלתהאלגוריהזרחינוריתשלמיצירותיהברבותלילדים.ספרים

 .הומוריסטיאדפנטסטי

בעליאלגורייםסיפוריםלמכסהבאגדותכתבהרצל)שלדורו(בןמכס-בוודאו

העכשדית.לשפהמחדשמתורגמיםשאינםוחבלביותרמודרניתמשמעדת

אתהסווהויילדארסקרסרקסטית-אירונית.בדרךבאלגוריההשתמשקפקא

פנטסיה.באמצעותהסרקזם

הסטיריכשהיסודפנטסטיים,הומוריסטייםברובםאנדרסןשלהאליגדרייםסיפוריו

לילדים.סיפוריםהםשסיפוריולחשוברביםטועיםכךבשלבהם.מסודה

היושאילולינדמה .ולילדיםלמבוגריםשכתבונודעיםיוצריםבכדונההזכרתי

השתמשיוצרשכלמגליםהיינותבל'יוצריכלשליצירותיהםאתr,נr,נפים
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יצירותיו.שלהפנימיעולמםאתולהעמיקלהרחיבכדילסוגיהבאלגוריה

שלהפיענוחיכולתפיעלולעומקה,לרוחבהיצירהכלנבחנתלמבוגריםבספרות
וטעמובסיון-חייוהשכלתו,פיעלרבדים,ביצירהחושףקוראכלהמיומן.הקורא
האישי.

מעבדהיצירהשלהפנימיעולמהאתמרחיבהאלגוריהיסודיהילדיםבספרות

 .הילדהנמעןשלהקליטהליכולת

 ) 1973עם-עובדבהוצאת(שיצאשהתחפשההביצהפגיםזןשלהמאוירהסיפור

כתבההמיומנתהחוקרתדוןצילהשלו.החיצוניבפןרקהצעיריםלילדיםמגיע
הואהזה.ילדי"ה"כביכוללסיפורשוניםרבדיםהחושףמעמיקמחקראודותיו

 .אחדיםחוקריםידיעלמענייניםזיוניםלכמהגםזכה

ידיעלמצויר ) 1976בפועליםבספרית(יצאופוזה""תנויזהרס.שלספררו

לגננותמשמשהספדומנוקדות.גזולותבאותיותומופיעסמולנסקינעמיאשתו

לאריזהמהפרדס,התפוזשלהדרךאתבאמצעותומלמזותהןריאליסטי,כסיפור

נפלאיזהריסיפורהואטרגית:אהבהעלסיפורזהושלוהפנימיברובדולאוניה.

עלולהשפיעמלהגיעבעזומונעשלו,החיצוניה"ילזי"הלבוש .הנעוריםלגיל
הפנימיים.לרבדיוומתאיםרחביעזקהל

ומאמריםמפענחתעזרהבליב"מתווך".בדתמחדיזרחינוריתשלמיצירותיהבדתו

(מסדהבלום"מומי"וולפינאהאתלתלמידיםלהציעמורותמתקשותדידקטיים

(ספריתאטוסה"אשיג"אמוריבמינוהמיוחדהסיפדוןת l ~מכירותואינן ) 1986

שניאחריות.לקבלללמודשצריכהמכשפוכתשלהתבגרותסיפורזהו .) 199 2פועלים
ולהתבגר.אחריותלקחתאותהמלמזיםבכוונה,לאשיצרההמופלאיםהג'וקים

וגםבשירהגםרבות-רבדיםשלההאלגוריות .תמידמפתיעהזרחינודית

 .לילדיםבסיפורת

לרבים.קשהביצירותיההקריאהכךבשל

אלגוריום,כולםהםנאור,לאהידיעלבעיקרהמתורגמיםזריםז"רשלספריו

עלשתודגםצבצבחמלןהפוליטיהסיפורבלבד.החיצוניבמישורנקראיםוהם

בספריתלהוצאה)תאריך(איןשנהכשלושיםלפניויצאגולזבדגלאהידי

וחבל.דמוקרטיה,להוראתאמצעימהווהאיננופועלים,

גולזבדג,לאהשל ) 1959פועלים(ספריתלהשכירדידהכךכלהיזרעסיפורה

בחטיבתבולעסוקצוירהיהככזהבינאישיים.קשריםלהבנתבמיוחדחשוב

מזהירה""בזיזותעלבעצםמזורחתבזירההזוכה(יונת-השלום)היונה .הביניים

יכולהפרטית,טריטוריהעלובשמירהחיצונייםבמיפגשיםכ,ךרקשכניה.בין
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מסתתוהזההעומקהרובדטובה.שכנותלהתקייםהזה)הסיפורשל(לדעתו

לקטנטנים.להגיעלומסייעותשבוהרבותשהחזרותמתחרז,קליל,ספרובתוך

 .ומסובךעמוקסיפורחראמליתוסיצורניתערכיתמבחינה

הפנימיעולמם .להסהמתאיםהיעדלקהלמגיעיםאינםוביםמשלייםספרים

 .כראוינחשפיםאינםהסמויוגרעונם

נושוובעליבחייםניסיוןבעליצעיריםולאנשיםלבני-נוערמתאימיםורבם

וצעיריםחדשיםעוליםעםלחוואהניםמצריימשלייססיפורים .הפשטה

כביכולח"קל"הסיפוריהשירארהפשטניהחיצוניהסיפורבקריאה.המתקשים

הפנימילעולםומתאיםברהעוסקיםאתמעשירשברהפנימיהעולםונוח.קריא

זכרחמשלייסהספריםמןמעסיסרוחני.אתגרהמחפשיםומבוגריםנרעדבנישל

רובםהקטן.חנטידאכזרפריזהאנטראןעלספררכמרהמדף,עלבהצלחה

מתגלח.איכרהפנימיויפיםחכסאות"בין"מחלקים

מוריסוציור.מליםהאלגוריה:ליצירתכליםבשניהמשתמשיםיוצריםישנם

חד l ~חראהפראיצור<ארץהספרמשל).(סיפוריאלגוריותומציירכותבסנדק

והעפווןאהווןכגוןספריםומציירכותבג'ונסוןק.בארצנו.ביותוהנודעים

הנדיב.העץוחמצוייר,הכתובבספרואצלנונודעוסילברסטיןהסגול

שנישביןהתפרבקוטמונהחזוהאלגוריהשלוהתרופההדקההאירוניה

יצאוהספרמלצריהודהתירגםהכתובהסיפור(אתוהמצויר.הכתובהסיפורים,

 .)-1946ב"אדם"בהוצאת

הכתובשהסיפורקולטשביצירה,הכפולהמסרעםזמניתבושמתמודדמירק

פיזיבשינויעוסקהמצוירהסיפור .הסיפורכללאורך"ילד"מאושר",ב"ילדעוסק

נשארהואנפשיתמזדקן,הואפיזיתולזקן.לאישלנער,גדלהואב"ילד".שחל

ונתינה.אהבהלמקורסמלכמובןהואהעץ ...לוקחלוקח,רקהרכ"ילד"לכןילד.

העץגזעעלעצוביושבפעםאףבנפשובגרשלאהזקן"ה"ילדהסיפורשלבסופו

 .עליובירששהזקןגדם-עץלאותודומהנפשוהכרות.

לנמעניםהפוניםהמסדיגיעאיךהיאלילדיםמשלסיפורישלהכלליתהבעיה

המיועדים.

שלוהפנימיחתוךביןלהספדשלוהפורמטהגרפיהעיצובביןההתאמהאיבשל

 .היצירהעםנכוןעימותנוצרלא

שיצאוישראלייםמשלייםספריםשניבאמצעותלדברידוגמאותלהביאברצוני

לאחרונה.לאוד

 .) 1992יסודילנהאל,(איודיםיהושעהענקטןבשםאדרתמושלספד
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הקבוץקדם.דוד(איורים:הכל.שידעחמלןבשםגלברט-אבניעפרהשלספרה

 .) 1998המאוחד

ריאליסטיסיפורכביכולכולועכשוית,עניינית,בלשוןכתובאדרתמרשלספרה

מחשבים).טלפו(,(פקס,מודרנייםבאמצעיםהמשתמשתבעלת-עסקמשפחהעל
 .הילדיםכלכמולשחק,האוהבומשתוללמפונקילדויש

ובמושגיםבמליםהארקסימרררניבשימושחראהפנטסטי-הומוריסטיהיסוד

מצבים.ובבלבול

נקראהתינוקועשרים.מאהבןדרקוניםוגררמאומץאריהעםבטירהגרההמשפחה

וערפלה"."סגרירבשםרוח""ענקיהםמחלותהמייצרהעסקביגלירהו;ררים"ענקטן"

עכשר,יריאליעולםעולמות.שנישלשרבבמשחקישסופררעדהספרמראשית
ענקטןבר.הנוצריםבבילברליםמצחיקמטורף,פנטסט,יועולםילדלכלמרבן

שבשמייםחרדמתוןאורפסומרשןחורףנושףחראילד),כל(כמומשחקיהושע

סדרי-העולם.ואתהמבוגריםשלהעסקיםאתמבלבלהמשחקאביב.ומביא

בארגוןלהבחיןמבלינצחרנרעםמזדהיםהצעיריםהקוראיםמנצח!המשחקהילד

"ענקי-הרוח"לביטויאירוניתתשתיתעלהדעתאתלתתמבליהדוהר,הקצב

ועשרים"מאהבןדרקונים"גררכגרןהמבדחיםסימרררניםבאור,להבחיןומבלי

 ...רעודמחלות)(ביצירתמוצלחת"והעונהקשהיהיה"החורף"ענקטן",

מאוירהספרפתוח.הסירםכיהמשך,לולחברהקוראיםאתמזמיןהסיפורשלסיומו
הומוריוצריםרהפנטסיההריאליהשביןהבלבולביותר.הריאליסטיבארפזלתפארת

ביותרמרבךלהיותועשוימשעשעהואשמבי[).(למיאירוניהשלדקברשםעם
האחרים,קריאה.ראשיתלילדילהם,מיועדשחראלנמעניםאחדרובדמאשר

למשובת-רוח.מזמיןהספרכינוספים,ורבדיםרמזיםעליתענגוהמבוגרים,

שלשמראירונ.יבעיקרהואהכלשידעחמלןהנקראאבניגלברטעפרהשלספרה

חראשרקבריחששכולם"רצהשהמלךברורהראשוןבעמודשכברמשרםאירוניהספר

הזה.הספרשלמרכזוחראהטירן,המלךשלבמחלוקתהשנויהאישיותוהכל".יודעלבדר

בשלותמחייבתאירוניהלצחוק.ואוהביםהומרדקולטיםצעיריםילדים
הילדים.לצעיריבקלותמגיעהואינהמחשבתית

ביזשברהפערבשלהכסארת"ביןר"נופלבסוגרלספריםטיפוסיזהמשליספר
 .והתוכןהצרדה

גדולים.מרווחיםברוישבצבעיםמאוירהואמנוקדות.גדולות,באותיותכתובהספר

קשרת.הלשרזותבניותהלשוןצירופיגםגבוהה,והשפהעשירהמליםארצד
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נבערים,חברפי-המל,ךמוצאשוכנע, ...פסיקות ,ות~;נערף,תחבו,דילמה,זוגמא:

 .לטמיוןיורדשהיות,בלי

פשוטיםאינםהאיוריםגםמחשבתית.ובבשלותרבהבידיעהמחוייבתהלשון
מחורזסיפורהחריזה.בשלגםלתוכןהצורהביןהתאמהאיןפיענוח.ומחייבים
 .צעירקוראיםלקהלכללבזרןמתאים

רוחניתלהתפתחותכתנאיהמחשבהבחירותהעוסקרובד,ירבסיפור-משליזהו

בניאתהופךהואוכךלשאול'מרשהאינוהרוזןהמלך .והכללהפרטשלונפשית

לעמנומוסדיסודהואלשאול"ה"חירותעניין .ושכלנפשלמשותקיממלכתו

ובהגדה.הפסחבחגמרכזימשרבומקבל

במליםזהבספרנמסרלעזרעמואתההופךהמלךשללנוחרהאירוניהביטוי
לנמענים.מתאימהשאינהובלשוןגבוהות

בספרלעסוקעשוייםוהםומנוקזמחורזסיפוראוהביםאינםו'ה'בכיתותילדים

דידקטיים.ואמצעים"מתווך"באמצעותרקזה,משלי

לחלוםשייןהסוףיותר.טובלעתידהבוקעאורעלמרמזהסיפורשלסופך

לילדים.בספרהכרחיסיוםוהואעם,וכלאזםכלהמלווההכמוסות""המשאלות

הז'אנר.שלהמתרסצידילשנימעניינותדוגמאותהםבהםשעסקתיהספריםשני

לחשוףיוזעהמיומןוהקוראהיצירהשלהחד-צדדילרובדרקמגיעהילזיהקורא
היצירה.בקריאתלקחיםולהפוךרכזים

כשהיצירההדידקט,ילתחוםבנפילההיאזהבז'אנרלכותביםהמאיימתהסכנה

הופךוהספרמאולץבאלגוריההשימושופשטנ,ימעשילקחשלמסרבעלת
מעניין.לבלתי

'אנד: rה!:וענ•ןנבחד•םמאמד•ם

-זרחינוריתשלביצירתהאקסיסטכצי}זליסטיעירןמאומה.היהלאבלומהלגברת-בן-שחרדבורה
(מאו). 25-26 1998קריאהמעגלי

 . 1987(מרץ)ונועוילדיםספרות-לילדיםוספרותהאלגוריאנר 1הז-משיחסלינה
 . 1992כיולי! zוקריאהמעגלי-וחבותיפוליטיכמשלילדיםספרות-רגבמנחם
.י 1985(ספטמבר} 14-13קריאהעגלי iכ-כוודרניתכמעשייהבסגולוהעיפרוןאהוון-שטרןדינה

תשל~'ה.ניסוי!(כוהדורתוהתרבותהחינוןמשרדלמורהמדרידנתון-רוךצילה

 . 1981לינוודיתטלויזיה-היסודי)הספרלבית(מישדריםמשלווםסיפורים-למורהתדריך
 . 1981רדית iלינטלויזיה-היסודי)הספרלבית(נוישדריםלשהכירדירה-למורהתדרוך

תש"ל.(איור)הגןהדלהשכירדירה-רזהרצליה

 . 1987(ספטמבר}ובוערילדיםספרות-לחינוןככליםמשלוסיפוריאוטופייםספרים-רזהרצליה
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 0117ל 11לכתיבהן t1ש::נהתפרעלהוהוךעם

ם 11ג. 1למ:נוכתעבה

חבושיחוהמאת:

להםלהסבירצריךתמידהמבוגרים:שלדרכםכן"כי

זהאןאנטרמאתהקטן''הנסיךמתוןהכל."

סנט-אכזרפרי.

בפתחומידרות.ליארןלידידוסגט-אכזרפדיזהאנטראןהקדישהקטןהנסיךאת

לאדםזהספרהקרשת'כ'על'לר'ס,הסל'חה,"אתכםואומר:מתנצלהואהספר

אחר:טעםבעולם. 1לש 1שס 1ר 1ר 1בהטובהואזהמבוגרארס : 1עמ 1טעמאךמבוגר.

 ".ס 1לר 1לוערו jשס 1ספר'לו J'אהכל.להב'[מסוגלזהכזבוגרארס

"כלאומר:הואולהסביר.להצטדקאכזרפדיממשיךיל,דלפגיםהיהידידאותר

אתדוכר'ס'הס Jמב'ס 1מעט 1כאסקטנ~ס,לר'ס 1נ'ס J'לה'וס 1גר 1המבהאנש'ס

הדה."הדבר

אליוהגעתיאשרהזההקסוםבספרהפזורותאחרותאמירותכמרהזה'המשפט

בוישלי.הפריעשהואלהודותמוכנהאנירבות.אותיהעסיקיחסית,מבוגרבגיל

כבראותושקראתיכיורןהילדים.קהללעברקריצהמעיוחנפני,משהולכאורה
המבוגרים,'עמיתי'וכלפיכלפיהזלזולמנימתלהתעלםיכולתילאכ'מברגרת,'

 .ונעלבתי

המתרס?צידימשניבהכרחניצביםומבוגדיםילדיםהאם

נזקקלאגםהוא .חנפניספראיננושהבעתי,הביקורתאףעלהקטן,הנסיד

האותנטיות.ואתשבר,הכנרתאתלהדגישרוצהאניזאתובכלשלי,לסגיגרריה
האהבה,משמערתוהמרות,החייםמשמערתעלפילוסופיותתהיותשזורהוא

מורכבותר'אמירותלבצובטיפיוטייםמשפטיםשופעהואוהנאמנות.הידידות

שנשאלתעזמשמעירת,רבואפילומשמעירת,ז·ךהןזהעםויחדתרםבהןשיש

לילדים?מתאיםבאמתהזההספרהאםהשאלה:

במישוראלאהאקדמית,ברמהרקלאאותי,המטרידותלשאלותמגיעהאנימכאן

ילדים'?'ספרותבעצםהיאמההמעשי.

מזריקת?ולהגדרהלתיחוםהניתנת(ז'אנר)סוגהזוהיהאם
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ילדים?ספרותכותבתאניהאם-שליהאישיההיבטדבר,שלובסופו

להתחילכדאי-ילדיםספררתהיאמה-הראשונהלשאלהלהתייחסכזי
וי'לדות.'י'לד'כמרבמושגים

הללו.למושגיםהתייחסותחיתהלא-17ההמאהעזכיהגרוסיםמחקריםיש

מחברתחלקהיההילדי'לדות.'ללאילדיםהיואלהאבלהיו,כמובןילדים

הוויותבכלמלאשותףהיהחרא .שלהסהפעילויותבכלוהשתתףהמבוגרים

במאהרקהללוהמחקריםעל-פימוות.מין'מחלות,אהבות,המבוגרים:שלהחיים

ביןההפרדהוהחלהמשלו,צרכיםישלילדכיההכרהלהיווצרהתחילה-17ה

לאטולאטי'לדות,'המושגהתפתחמכאןובחברה.במשפחהומבוגריםילדים

נוצרוהזמןבמשךהילד.שלובצרכיםבהוויהוהתחשבותהתייחסותהחלה
ספרים.גםוכמובןשעשועים,ביגו,דאוכל,החיים:צרכיבכלמקבילות

 .הילדשלהמיוחדיםבצרכיוהכרהמתוןנולדההילדיםספרותכיאיפוא,מתברר
צורהופשטהבשהלושינויים'התפתחותבעצמהעברההאלההצרכיםהגדרת

שהיוגישותומואצת.מתמדתהשתנותבמצבנמצאתהיוםועזהזורות,במשך

להתחלףנוטרת-שניםחמשאפילושנים,עשרשנה,עשריםלפנימקובלות

 .מהעולםולעבור

מהווההיל,דבצרכיהכרהמתוןנולדההילדיםשספרותהעובדהמקרה,בכל

ככלירביםבעינינתפסתהיאהז'אנר.שלהאכילםעקבאתרבהבמידה

כל'י'רקהיאנחיצותוכלעםאבלונחוץ'בזמנוכליאמנם .הילדשללהתפתחותו

שהודבקוה'פשוט'ה'נמון'העצמילדימויהמקורזהר .עצמובפניהעומדברזולא
בצדקשלאשמתלווהוהמזלזלתהקלילההתוויתגםמכאןילדים'לספרות

לילדים.לכתיבה

מחייבתלילדיםהכתיבהלילדים,''לאגםבכתיבהשהתנסהכמיזעת,יעניותלפי
להישפטצריכההיאלילדים.טובה'ל'ספררתמתכוונתאנייותר.ותובעניתיותר

להיותחייבתהעלילההנחות,ללאספרותיים,ערכיםשלהמידהאמותכלפיעל

טובהספרותחוויה.מעוררתהתרחשותונדרשתאמינות,-והדמויותמשכנעת,

זאת,עםיחדאבלאינטלקטואלי.ענייןאוהתפעמותשהיאאיזוליצורחייבת

(ולאהילדשלצרכיואתבחשבוןלקחתחייבתהיאלמבוגרים,בכתיבהכמושלא

לאמשימהזולעתיםמנסיוב,י .בשלותומידתאתרגםוהעדפותיו!),טעמואתדק

פשוטה.

מדויק?ותיחוםלהגדרהניתנתהילדיםספרותהאם

מיוחדיםצרכיםעםמשלהם'עולםבעליהםשילדיםהנחהמתוןיוצאיםאם
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חללו.הדבריםאתבחשבוןלקחתנדרשתלילדיםהכתיבהיחרד,יחוזיותועולם
בנושאהמתאימהכספרותילדיםספורתולהגדירנוסף,צעדלעשותאפשרמכאן

היינוזוהגזרהפיעלהילדים.שלהמושגיםלעולםובסגנונהבתכניהעיסוקה,
ספריםישואכןהילדים.ספרותגבולותאתולתחוםלסווגבקלותזיאמורים

לילדים.ורקאןהמתאימים·ואחרים,לילדים',כ'לאמובהקבאופןהמוגדרים

אבלילדיםשלהמושגיםבעולםהעוסקיםמעטים,לאספריםישזאת,ובכל

זריזמאתהפנימיהדקדוקספוכמוספריםילדים.ספדימלהיחשברחוקים

ספונברת;אמנוןמאתהמלכיםעונתבדבש;בנימאתסוניפיוסטמיגדוסמן;

בהזויה,ועוסקיםילדשלראשוןבגוףנכתבולדרגמא,חופמן,יואלמאתיוסף

עליעלהלאזאתובכליל,דשלחוויהאבלמתוסבכת,מורכבת,קשה,אומנם

 .ילדיםכספרילסורגםהדעת

שלגוליכ.רמסעותכמרלילדים,נכתבושלאאחדיםרביםספריםשנ,ימצד

עריםרשתיקופופ•לד'וידדידיקנסשלוספריודפו'שלקווזווובינזוןסויפט'
ילדים.ספרותשלכקלאסיקחחירםנחשבים-

הפלאותבאוץאל•סספדיכמולילדיםבמפורששנכתבוספריםנמקםרחיכן

ומועדחדשלתרגוםזכולאחרונה(שדקקרוללואיסשללמראהמבעדואל•ס

שלההוביטפין,מאתאנהכאןאל'מרלמבוגרים),בפורמטליטויןרינהידיעל
להתמודדשהצליחוילדיםהרבהמכירהאינניעצמו?הקטןהנסיךואפילוטולקין

 .הללוהספדיםעם

מיותר.ואףנכוןאיננונוקשיםבגבולותילדיםספרותולתחוםלהגדירהנסיונות

לא?-ואילוילדיםספריהםספריםאילוכן'אם

כזבד-אומנותלגבימשעשעתוגםבאלגנטיותמתחמקתהגזרהאותהמשקלעל

שמעמידיםהספדיםחםילדיםספריהגזרה:להציעיכולהאניבמוזאון,שמוצג
 .ילדיםספרימדףעל

ההגדרהפיוגלהילדים,ספרימדףעלנמצאיםחלקם)(לפחותוספרימאחד

כיאחתלא'הואשמת'יזאתעםיחד .ילדיםספדיאכןחםשהצעת,יהמחוייכת

 .לילדיםמתאימיםאינםלמעשהמדף,אותועלהנמצאיםמספריאחדים

פיעלהללוהספריםמחותאתלנתחאנסהאובייקטיבית,להיותלהתיימרבלי
שציינתי.הקריטריונים

לשבתנאלצתשאניעדעצמווכופהליניתשומתאתתובעמסויםרעיוןכאשר
לעתיםאומנםהעתידי.הקוראאתלעצמילדמייןמנסהאינניפעםאףולכתוב,
שכבדכמואןנערה,אונערילד,שלראשוןבגוףלכתובבוחרתאניקרובות
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ילדים.כספרספדלקטלגכזיזיכשלעצמהזרבעובדהאיןכ,ןעלהצבעתי

כבזיםהירתםאףעלהתאמה)באיה'מראשמים'ספדיס(אותםספד,ישלהתכנים

ומורת)מיןנפש,מחלותמשפחה,בחייובגיזותפתוריםבלתיחשבונות(סדקים,

בספדימבטיחהשאינניהעובדהגםהילדים.בספורתלגיטימציהמכבדזהקיבלו

חורגתאינה-קסםפתרונותארהשכל''מוסדמנדבתבהכרחולאטוב''סוף

כמרת.מחמוס

הכתיבה.ובזדןבסגנון'האשם'אתלתרץאיפרא,נותר

וחדמרננתברודה,בחירה,לחיותחייבתלילדיםהכתיבהכילחשובמקובל

הקריאה .מכווןוטשטושעירפרלקייםמרזח,אנימספר,יבאחדיםמשמעית.

חלליםבמילויהקרואשלפעולהושיתוףפיענרחעבודתדורשתספריםבאותם
נובעתהללוהספדיםשלהאמביוולנטיותאבלהשוררת.ביןקריאהיכולתרגם

למבנהבהתאםתרבנה,שלשונותברמותפרשנותמאפשריםשהםמשרםבעיקר

הקרוא.שלובסיון-חייובשלותועולמו,

נכתבראשונה','קריאהבסדרהמעריבבהוצאתשיצאקקטוס,לחרוגקשהספרי

מעטהורחבהמקוריהסיפור ." 77ב"עתוןוהתפרסםלמבוגריםכסיפורבמקרר

לאהדהזכהשהספרלמורת .שינוייםברהוכנסוולאכמעטלכןפרטאןונוקז'

ניקודגדולות,אותיות-החדשהלבושאףעלכיוטענושחזרומיהיווהצלחה,
 .ילדיםלספרמתחפשרקח'קקטרס'-ואיורים

שציינת,יכמרלספרי.ביחססובייקטיביתכמרבןאניככותבת,הזבד?כןהאם

ארספרים,כותבתאניהכתיבה.בשעתהפוטנציאליהקרואאתלפניוראהאינני

הספר?מיועדלמילקורא.גםורצהשחייתימהסוגמפרים,לכתובמנסחלפחות

רקבחםעוסקתשאנישאלותאלחלמבוגרים?ו/ארלילדיםמתאיםהואהאם

לעברהזההראש''כאבאתלגלגלמשתדלתכללובדרןיותרמארחובשלב
מיועדיםספדי-משמעיתחדפסקוהספריםהרצאותכהעד .הספריםהוצאות

לילדים.

חופשמאפשרזההפינוק.מןישלמנוגדים,ילדיםשביןהתפר''עלכזר,בכתיבה

גםלילדיםשנוסףהעובדה .ומגביליםכובליםרחוקיםאילוציםללאלכתוב

ריכולים Cאכזרפרידבריעל(כפרפראזההספריםאתלהבין''מסרגליםמבוגרים

אכזרפר,ישלקביעותיואףעלכיתקווהבינוסכת-הםבזרכםמהםלחיבות

מיתוסים.לחצותיכוליםומבוגריםילדיםוכיילדותם,אתשוכחיםלאמבוגרים
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ום n1כ 1ז:נ

גבעתידונימאת:

מלח,ומצופהמלוטשתירוקה,אבןמצאתיהאבנים,ביןהמלח,יםבחוף

טעמהאתהחספוס,אתחשתיבאור,סובבתיאותה,לקחתישקופה-עמומה.

וידעתיזכוכית-ים,""מצאתיאמרתי:פעם.כמוידי,בכףארתחחפנתיהמלוח,

ובמיברוחשהוחלקהשלי,ךשמישהושבר-בקבוקרקשזהליויגידושיחייכו

ונשארהחיתההיאעבוריכיחייכתי,אניגםאבלמיליון.יששכמוהוהמלח,

רסיסהזכרון'שלוהפותחת-עולם-ומלואוהפתלתלהבדרכושהעלתה,אבן-יקרה,

אבודבהיותואבלשהיה,כפיולהיותלשוביוכללאשאמנםשלי,האבודמהזמן

בראשוניותנוגערחל'כדברילע.דקנייניל,יאבדאשרזהלהיותהפךגםהוא
כזולהערכואתתקלקללאכבר"באמת"חראמההכרהושוםילדותי,רשמישל

אחריומלחמחולנוצץהרטובגופהשרצה,ילדהשלהפליאהרוויהזכרוןאת

שהתחרוכיתתה,ילדישמונתשלשורהבתוךלגל,וחיכתההחולעלששכבה

שבחול,ובגומותוהאצותהצדפיםביןהגל,כשישרךראשון,ימצאמיביניהם

מיואשריתכולה,אוירוקהאוחומההים,ממעמקישתבואנכספתזכךכדת-ים

כלשלהיםזכוכיותושלפרוסט,שלמזלןעוגיתשלאחותהאתאותה,שימצא

שלוסמויאישישובלנמשךשבזכותםרסיסיםילדותו,אתבתוכושנושאאזם

שכותביםאנשיםגםישנםוביניהםבמד-הזמן,הזכוכיתכשברמשויפיםזכרונות,

לכתובקצת,לחשוברציתיועליהםלמבוגרים,אולילדדםילדותם,עלסדפורים

כברקובשכתבכפיבפז,יסולאלאשערכההילדותעלהכתיבהעלכאן,קצת

זכרון":ב"דבר

האנושות,לתודעהבהשוואהוננסיערךקללנו) 1•כקנ\.רושלס 1(כקום 1ההואקטן"כזה

 1אחרפן 11צאת 11במידהך 1כרשאונואפשרם! 1בכול 111וביטד, 1n11אחדלזכרוןבהשוואה

עדן,גןאלאותיהוליכוהםלהם.תודהאסיראנילשוואלאהריאבלהראשונים, 11רשמ

 ... lמושוש' 1ךאו~השלתחושותאלכמשמעו,פשוטן

אבלדוזעת.אזנניבאמת,שעיכב?מהוהילדות?עללכתובהגעתיבמאוחררקלמה

שכותבכפיאולילבואם,חיכיתיאבלפנדורה.כתיבתלינזמוהםשפחדתי.לינזמה

 ...אחרלמקוםא!תיהוליךהעטאבלועכשיו,כאןח"עללכתוב"רציתיאפלפלז:אהרן
כפויה."תרצו:!אםהכרחית,הליכההיאהילוותלנןפוהליכתיכיהבנתולא
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הילדיםשבספריוהיפיםמהרגישיםהילדות,עללילדיםספריםכמהאלהלכתי

הםושבעצםזרכם,בתחילתמידלאהסופריםכתבואותםשגםונוכחתישלנו,

שוניםהםאםגםילדות,עללמבוגריםמספריםהפנימיתבמהותםשוניםלא

האדם,שלוהכנותהאינטימיותבחוויותנוגעיםהםכיהמלים,ובבחירתבכסות
באמנות,ביטויוולבתוכושלילדהמביטהמבוגרביןניצוץנוצרחסדברגעיכש

שלשלןהואהחמישיהדגצורן'גבריאלשלהזמירמורדכמויצירותונוצרות

שלבכפרגבכ.יםעוז,עמוסשלסומכיזרח,ינוריתשלחוץילדת .ירון-לוימאיה

פה.הזכרתישלאואחריםשנהב,חיה

 .אחרמאגםכ.רכ.ורים-הילדותעללילדיםספריאתכתבתיבמאוחר

להתרחק,רצוןמתוןאוליאחרים,וספריםהדחקהשנותאחריחורף,ומשאלות

אולישהיית,'הילדהשלהבושותשובלאתלגרורלאהישן,המלבושאתלהשליך

אושהעזת,יעדכאב.עםיופישלמודחקתפקעתבאותהלגעתאוניםמחוסר

עודגילתההחוטהתרתשעםהמושכת,מהילדותחוטלתפוסבנפשיהתחזקתי

בנפש,יאזוריםלבררהדברים,שללגרעיןלעומק,להגיעהרצוןעםיותר,ומשכה

המוסתר'שלפחדים'פליאות,צלילויות,שלראשוניות,תחושותשלחריפותן
עזמדתבאמתאת"תגזןז,ילדות:בספרהסארוטנטאלישכתבהכפיהלא-נעים,

מהלך."כן,נעזמזתלאהאלההמלזםהזלדזת?זכרזנזתאתלהעלזתזאת?לעשזת

בבושותלהביטליהיהנעיםלאכיהתעכבת,יאולי "."'תזאמזשךזהלעשזת,

החינוןשלגרורת-נפשמיןעצמ,יעלרקלספרליהיהנעיםלאגםאבלופחדים,

למעןרקלעשותשעלינולעצמ,ןולדאוגעצמןעללחשוביפהשלאשקיבלתי

שמלווהתחושהוהנאבקת,הנבניתהמולדתהקיבוץ,החברה,הכלל,למעןהזולת,

לספרככפויה,נמשכת,אניבגללהאוליאבלעצמ,יעלבכתביהיוםעזאותי

עצמי".על"רקבכיסו,יאובגלוידבר,שלבסופו

ואיניחומקתהיאאבלבסיפור,אותהלהחיותכמההילדות,יאלידמושיטהאני

לכתובאצליחלאפעםאףמדועהסיפור?אלבלכתהלילדותקורהמהמצליחה.

אלשזאפזםהספרזםשכלסזענזם,הספר"פרשנובשאיפה?שהיאכפיעליה

מחצבתם.צזראלחזזרזסהתעלזתשלברגעאשרשאזלזס, Oח"אך Oח"ההמקזר,

המרפאבביתשולץברונוכתבמתעצם",המקזרבעזדפזחתזםשהספרזםנן 11ןה

זיוף,בתחושתומוחקת,כותבתאניוגובר;הולןתסכוליהחול.שעוןבסימן

ולך",~להזזתלשןברזצה"אנומגיעה.ולאמושטתנשארתידינבובות,מליםהצגה,

שמשאלתואחריאבלקטן,ואהיהאשובכאשרבספרוקורצ'קיבושכתב

לאפרזךזןתחדותוזהבהלזכרןנזת,נתפתזתז"חזרת',למסקנה:מגיעהואהתגשמה,
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ומדועלנסות,שיכים iמכמדועאבל ...ם" 1בכלזכיתילאתיה, 1ע 1שב 1ת 1הילדימישל

המאבק,הניסיון,הכתיבה,מחותזוהיהאםיותר?אתרחקכןיותר,שאנסחככל

הקטע,המשפט,אתליצורדמיוננו,כנפיובחיבוטיידנובקוצרשיש,מהעם
והואבובלוליםובדיהשאמתואפר,פניניםשלכמרבדמגומגם,לפעמיםהסיפור,

הכפרנשמררב"זמןהחול:ב-שעוןאורלבאורישכתבכפיוגעגוע,סיוטרווי
סים 10לשנים 1רתל 1גדם 1ארן 1קרהגיעאחדם 1יד. 1האבהעדןגןעדן,כגןני 1בזכר

ליהבטיחהאמאספר.בביתד 1ללמשאתחילכרילעיר 1עברנ ...ענקייםבלגיים

לכתובממשיכהואניהבטחתה".אתקיימהלאלם 1מעאבלבכפר,נבקר 1ר 1שנחז
דברפירצה,עודמתגלחוהנחהכל,עליהכתבתישכברכשנדמהגםהילדות,על

סיבובכבסן-הכלמתגלחהגמורהסיפורכמבוע,מתגלהנפתחרגעדבר,גורר

בההולכתואניהתחלה,היאזרןשלסופהבגל,דחיטוטמנטה,הרמתמפתח,

 ....בהםותועהשבילים'ערדומגלח

אודהלאמדועהזה,החולניהחיטוטמההמכאובים?עלדווקאמדועאבל

עלתוההאנייפים?חגיםחוויות,עתירתמחסור,ללאמוגנת,חיתהשילדותי

היל,דמכאוביעלהרבהכותביםמדועוהזכרון,הבחירהשלהבררניתזרכם

בסיפורירות,הנוישלשיכהואוליגורק,ישלילדותהנפלאיםבספריםלמשל,
הכותב,אוליוחשבתי:שטקל•ס.ילךמריםיידיקכסיי,עליכם,שלוםשלהילדות

ובאחר,שבוהילדשלעלבונואתלתבועסוף-סוףבאמבוגרים,ביןשרוחכמבוגר
מאמיניםולאסליחהולבקשולצייתלהתנצלוצריךומושתקוחלשנחרתשחש

עללכתובכמקרסמדוענוספתסיבהישואוליהמבוגר?שלוגודלוכוחומוללו,
ונמלה-גוררת-קליפת-גרגרושפיריתחיפושיתכלשבחםוטיוליםוחגים,דגלים,

שלתחושותעלהילדים'בביתופחדבזיזותלילותעלכתבתיאות,יריתקו
מהאתלבטאהרצוןזהואולינכזבת?אהבהנטישה,עליבות,נחיתות,

להםלומרליטוף,לחםלתתגבם,אתלזקוףביטו,ילהםלתתכדישבמחשכים
הקטן,שלערכםבלברבשכמהשבאפר,הפניניםשהםמותרים,נחשבים,שהם

והסיפורהחייםשבלעדיהםהנכשל,הנרדף,הנלעג,המוכה,המכוער,הנפח,ד
סיפוריםהכותבלאדםשווהשבשבילםמנופחים.ריקים,עלובים,באמת

אתהפחדים,אתהמחשכיםמןיפרה"מיאפלפלד:אהרןשכתבכפילהתאמץ,
אםר, 1כב 1ם 1חמעטלהםיעניק 1האפלהך 1מתציאם 1ימי ...רים 1היסאת 1הכאבים

שאחריסיבה:עודישנהואולי ...המלים"בבחירתכךכלרחת 1הט , 1זת 1אמנלא

הילדהיפקחותאלכבדה,לאבןמתחתכמומקום,יתפנהבסיפור,אותםשנבטא

קרריעלטלמחרוזיהתפעלותאלמעיניו,נעלםשבמצוקתויופיאלהעולם,אל
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אחד.יוםרקהתכולהבעינושפורחעולשאואדמהעלכפוררקמתאועכביש

אוקרה,באמת"זה~לוותך?"עלכותבתאת"למהאותי:שואליםלפעמים

ככה?"חשף 1להפוחדתלא"אתהמצאת?"

אינניכברלפח,דשבאשריודעתרקאניהאלה.לשאלותלענותיודעתלאאני

מסווים,עודלהסירויכולתיהלוואילהסתתר.רוצהואיננילהיחשף,פוחדת

כמעטשלצערימהדברים,שלבלבםלגעתעו,דולהתקרבומסכים,ומחיצות,

בידי.עולהולא

איזואלבמודעולאבמודעחותרתאניבפרט,הילדותועלבכלל'כתיבהובשעת
והביטויאחדל.לאוכולת'",מוטבזהזה,"זהואגידשלאשעזביטוי,שלתמצית

ובדרןומקלט.כביתעומדאוברוחחומקעטוף,אוחשוףורחוק,קרובנמצאהזה

"שוםהעובדתית.האמתדווקאלאואמת,לומרוגםלהיחשףגםהכרחישאליו

הללוהשורותאתלכתובמכעך~~עצורלאולקלס,ללעגלה~ותהחששלאגסחשש,

יום.הולדתבספרהקולטכותבתהזה,"הס~כוןאת 1עלנוטלת ' Jאאור.שוראו

מגוננתשהיאלינזמהלה:זקוקהאנימזועעצמיאתשואלתשאנילבז,תוואשר

כמיההאותהלכמיהה:אלאלחשש,קשורהשלאנוספת,סיבהלהישאבלעלי,
ואגדה,סיפורישנםבשבילהשגםביקום,ולהתמזגותנוספת,לקומהשבנו,

הילדות,במבטאותהלמצואואפשררוח,לשארששייכיםודמיון,מסתורין

בבבואתהקשת,צבעיאתשמגלגלותסבוןבבועותבעשב,בגחליליותלמשל,
מעלה-מטה.ומרקיזראיבשברלכדשילדשמש

שניתןחושבתאינניהילדות.עלובמיוחדבאהבה,שנכתבבסיפורמאמינהאני

אפשרבסיפור.אחתדמותולולאהובבלילגמרי,וחסוןחשוךבלבלכתוב

בידיעהקייםאושנמצא,אח,דבאדםזיאבלורשע,ואפלהקדרהילדאתשיאפפו

גמישסיפורליצוראו ,"ןה"לחייםולומרבסבללעמודכזיבעזר,והואבזכרון,או

שלבנפשוהילדותאימיאתשמעלהרות,הנוישלשינהבואולילמשל,כמווחי,

עומקואתולסיפורלילדנותנתוהחמההמגוננתגניהאמושדמותהקטן'זריז

הנרדףאוליברלמעןשמסתכנתננסישלדמותהאוהכוח,ונותןוהמנחםההומני

בחלחולשנהב,חיהשלמהגשםב<לדהארטוויסט,באוליכ.רהגנביםבמאורת

 .חייםוהזוזהילדהביןהאמוןשלוהאיטיהעדין

מסוגלתאינןלכתוב.שמאפשרפנימיגרעיןמעיןהזאתבנקודהראיתיתמיד
נהייתהשליל,יבידילכודהנובלת,אתאזכידהתנכדדת,ודעעלרקלכתוב
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בפתיחותאותה,חשיםבאהבה,שנכתבספדקוראתוכשאנימתאבנת.קורבנו,

וגםהטובאלגםאנושי,במבטולהביטומורכברבגונילהיותביכולתהכתיבה,
הרע.אל

שיהיהשאפשרלינדמהעכשיוואילואדם'להיותחייבעוגןשאותוחשבתיפעם

עלורמשיועשביוביןשוכבתשילדהשדהלמשלונחמה,לחוםאחרמקורגם

לערבהמתחתהירדןשפתעלפינהאוהבית,שהואומרגישההחמימההאדמה

ברפתפרהאודגיגים,מים,עכבישישלדגים,פשושים,הםידידיהששםזקנה

אחרילחיימולשלההבטןשלוהפועמתהרכההשעירותאתחשהאניהיוםשעד

הילדים.מביתלשםשברחתי

 .שםמלהכללהביןמבליביאליק,שלמהעיירהספיחאתאהבתיילדה,כשהייתי
אניעכשיו,עליכם.משלוםבמיוחדהתלהבהממרוקו,כעולהאלינושבאהמרים,

שאינולחיי,עדכןאתומבינהיקרות,זוטותהמלאיםילדות,עלבספריםמביטה

בעינילחשיבותםאוההם,הגדוליםהימיםלמאורעותקשראולגודלקשור

ספרקריאתלאחרל,יהעירפעםמישהו .טפליםאושולייםלהיותםאוהזולת,

אינוילדבעיניעולםעולם,הכלהריאבלוהעולם.אניעללכתוב"עליךשלי:

כערכההואוכתיבת,יחייאתכמזינההילדותשלערכהמבוגר.בעינימעולםקטן
עבור,יחיתהשמציאתההים,שפתעלשמצאתיהשבורההזכוכיתשלהסגולי

מהשביחברשלשובועלהחבריםשמחתאוהמדינה,מהכרזתפחותהלאבזמנו,

שעושהכפיערכם,להםנותניםאנחנוקטנים.ודבריםגדוליםדבריםאיןהירדני.
ביתבסיפורושולץ,ברונומופלא,סופרשכתבכפימקרוב,מבטבמבטך,הילד

לעומקה:ירדתישטרםלישנדמהבפיסקההחול,שעוןבס•מןהמרפא

כמבטזאת,!ככל!אמצעי!. . 1צא 1כמכהתחשב!אפסידללהי!תל 1יכמסןיםרע 1"מא

שקיןםהטעםמןפית, 1אינס 1קןרנתפרספקטיבהבקרכןלהיפתחלה 1יכמקרןב,

עצמת!."בכלבן!מבהוק , Iי lביטאתבןלמצןאשןאףתר 11גבןההכרמה
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דרתן-גפןרותמאת:

ונוערספרות-ילדיםהרבעוןליוצריובהוהערכהאהבהבבוכה,

אישיהלמחקריה,ילדים,קריאתלעידודרבותכהשניםהעושים

ותוצריה.

;יו 17711ומ SIN'1j ' 1 ' 77למעו n11.ווסטלגמחווה
ן 1יכר rדעי

תמידנזהרוהקריאה,מתתאתלישהעניקוהנזירים"המבוגרים

בהם.כתובמההבנתיאםמלשאולונמנעוהספריםבצללעמוד

 " ...שקראתיהספריםעללשוחחנהגתיכמובן,איתם

 ) 1997-'ז 1תשנשזקןהרצי nא·רומןכמו-פנק(דניאל

עםילדיםיידוןבפעילותהקשוריםשונים,ומיפגשיםבמסגרותקוונות,לעתים

ע"יהנשלטיםבימינו,רקכיוקביעותמשפטיםושומעתחוזותאניספרים,

לעודדחובתנולכן,קוראים".אינם"הילדיםאוצרם,כלעלהמחשביםהטלוויזיה,

במספרעלייהחלהלנושא.המודעותגבוההאחרונותבשניםואכן' .קריאה

עלונוערילדיםספרותחוברותבזכותמעטלאקריאתם,ואיכותהקוראים

 .הארץבוחניבנושאוהעוסקיםעורכיומערכתו,חבויבוגסון,ג.המסורעורכן

לקביעה:לענותשנים-15-10כלפנימאשוקלותביתוניתןכיום'

היכן?מתי?מי,תלויקוראים?"לאבשאלה:גםקוראים!"אינםהילדים"אבל

אחריםבימיםהילדיםכלהאםביושו:עצמנו,אתלשאולכמובן,גם,ניתז

גםכלומר,מעולם.דבריםהיו,ולאהיא,ולאוייזוז?!עידודללאקראו,ורחוקים

דרדקיעדייןואניתבדיכלבהןהמאוחרות,-30השנותשלמאודהרחוקיםבימים

שכונתהיאהלא-גבעתייםבעירשנבלעהבשכונהאי-שם,היסודי,ביה"ס

אופק).א.מאתהגבולהיהוהנחלהשכונה.מסיפוריגם(ראהבוווכוב.

לחשוב,ולעיין,לחזורלקרוא,להאזין,לבכיו,אותנוו"משכו"גירואלמליאז,כבו

הזה.היוםעצםעזספוואוהביקוראיםהיינואםספקולהרגיש,

הןוט(הח(ה'ו'הש'והשב.תשנ.י'ו.תשלאביה

יותרמאוחרשמו,אתשעינותשוויגויצחק-ומחנךמווה-סופולנו,היהמווה

ל"זמיאל".
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מעט,מרושללבושבולטים.בקמטיםוחרוצותמעטסגופותפניםמעניינתדמות

מתחת-הכחולותלעיניולבן,שנירובלוללראשואפורים,-תכוליםבבגדים

זגוגיות,עבותמשקפיים-לראותנוכזי-משקפייםזוג-עבותות-לבנותלגבות
הוציאשמתוכוממורטטעורתיקנשאתמיד .ועיוןקריאהבעתלמצחשהורמו

שישי"."יוםספריו-הלימודספרי-אוצרותיואת

ובקריאתבהשמעתהשבועננעלהאחרונה,הלימודיםבשעתשיש,ייוםמזי

מתיישבספר,מוציאהתיק,אבזמיאתפותחהיהקבועבטקסספרותית.יצירה

לכזיהורסלאשמעולםבקולרבה,בענווהקראיצחקמורנווקורא.שולחנועל

הקריאהלקצבנעוהמצחשעלהמשקפייםרקמשחק,בתנועותלדוחאוצעקה

יצירהקצרות.היוהנבחרותהיצירות .אלינוזרמוהקורות-המשפטים-והמילים
עמכם"חלקי"יהישלהעולםענוויאלינוזרמומתוכןכלה.ועזמהחללשיעור-

אשש.שלהכפרי"ה"צזיקשלי.ל.פרץ.האלמות"ה"נשמותמחזורביאליקלח.כ.
ודומיהם.

מעולםילדים".-שלוםר-"שבתלתיקהוכנסבשקט.הספרנסגר-הקריאהבתרם

היינודקה-שתיים,בתזממהלאחר .כלשהומשפטנוסףלאבנודהמהנשאלנו

יצחקנכנסאחזשישייוםהסיפור.בזמרתמלוויםהביתה!החוצה.מתפרצים

אפורה,פשוטה,מחברתמחברת!אלאספר,לאתיקומתוןוהוציאלכיתתנו

ימים.באותםכמחברותינו

שלאהקטנה".חנהל'השלחשבת"שמלתוקרא:פתחודבריםאומרבליכדרכו,

סףעל ',זמכיתהילדיםאנחנוהראשון,מהרגעהיוצר.בשםקראלאכהרגלו,
הקשבנו,קטנים".ל"ילזים(לכאורה)שנועזלסיפורהאזנושלנו,בר-המצדה

שניסיתיזוכרתאנימיוחדת.לשמלת-שבתשזכתההילדהעםלבבכלהזדהינו
לפחמילעזור"מתנדבת"הייתיאמ.יאתלצערשלאכזיאנ,יאםעצמיאתלבזוק

לשמועחיהניתןההם,השחוריםהפחמיםסיפור,שלבסופווזהרו,כשזרחוהזקןד

כולה!הכיתהשלהרווחהאנחתאת

בהערצה.בולהביטאלאיכולנולא-הסיפורככותביצחקוכשהזרחה

כנושאההוא,הסיפורעללהצביעיכולהכמובן,אנ.ישנותיממרומיכיום,
בסיפורשקרהלנסלבבכלהאמנתיאזאבלואחרים."כאלהספרותיים,חסרונות

יוםמסיפוריהואאףדרבונים"הביאו"עיזיםבסיפורו:גםשקרהכפיההוא

בכוונתו,ה-אזם!יתגלהבההדרךעלאחת,שיחהגםזוכרתאנישלנו."השישי

יוזעתאניבספרים.לחפשצריךומעשיםאנשיםלגלותכזיוכיבמעשיו,

הדבריםאתנשאנוואניחבריאבלכאגדה,כיום,(אולי>מצטלצליםשהדברים

שלהספרותגיבוריחוויתעלמחזור-בכנסכ.ןעלדברנופעםלאבלבבנו.

99 



הזוהרים",-ה"כתמיםאתולמצואלחפשהוכוונושבעצםועל,סף-נעורינו"

 .כבספריםבח"םהמעשיםבעקבות

-עש'יה Pה lהאגדהשלבכ~חהכי J'Pשהאס;;וו pה-כהןד lד
(ה lב lבד.ת 1עעו l (ע.ת lל.ת(חי'םדוך.ת 11לה.ת

תנועתשלדרכהומתווימנהיגיהמייסדיהביןשהיהמיכייספרמישהואם

סיפוריבאמצעותזאתעשה-המדינהטרוםשלישראלבארץהעובדהנוער

-ובהווהבעברקשי-יוםונעריםצדיקיםוחסידים'אגדות-קדומיםמעשירת,
זקןנראהשבעינינוכהן,זרד-עובדה!אבלהנ"ל.לקביעהלהאמיןיקשהוודאי

בארץ,הנוער-העובדסניפיקצרותלכלהביאתמי,ד-צרודהיהוקולרמאר,ד

באותההאקטואלי-המדיני-ה"שרבילנושאהןתמידומתוזמנותמתואמותאגדות

המעשייה!אוהאגדהסופרהבההיממהלשעתוהןעת

בוועידות,גםכך .השחרעלותעםשנסת"מו-מאוחרותלילהבשעותתמיד

אווהחלטה,הכרעהשלאחרמתחרוו"כולםדחוסיםבאולמות ...מחנותמועצות,

התנועה.שללב-לבההיהשאזה"בית-האדרם"למרגלותמבליחותמדורותליד

"חוזיותתמיד-המעשיותבת"א.הירקוןרח'מלונותבאזורשלטרקהואוחירם
 .. '.בעל"המעפיליספינותגירושבימיבזכררן-יעקרבהרצלעעלאלינו,זרמו

"על"הלאחרגלילי,שחרשלהמקפיא"בקררבתל-חי,השואגהאריהלמרגלות
אלמונים,גיבורי-רוחענווי-עולם,עםנפגשנוההןבאגדותבאדר.בי"אלרגל"

 .דרכםבצדקתאמונםבכוחשניצחו

החיים.ובדרךהאגדהבדפיאותןוחיפשנולהןלהידמותרצינושאהבנו.-דמויות

חדש Jpוlב lNעגלה 71Tל 717 .. 1
מופלאזם.דבריםהם"ספרים

קזראים.בהםהילריםכל

טזבים•זתרהםמצעצזע•ם

עוברנםהםה 1ז 111טל 1ת 1

ספרים."זהכן,

'עמיר!ן Iקיבוץ ,'דכיתהשפיוא,תוםכתב:

 1998-'ח 1תשנהעמק""לבבוה"ס

העליון)בגלילספרים-הם-ידידיםילדיולחבריולתוםלהנחילהצלחתיאם ...

שאוליאחרים,רעוד ...עליהםשכתבתיהשניםמורשתהןספקללאאלה,שורות
עליהם".גםנספרפעם
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ה 1גךפ 11ע:נקטעום

חקק.ובלפורהרצלמאת:

p ו;ו"יוע.ח 1ב)

לא?)למה(בעצם"נשר"?למה"נשר".בשםילדיםקבוצתהקמנועשרבניבהיותנו

השםחסמב"ה,לקבוצתכילדיםבהערצתנוהיתהנערצה"גשר"לשםהסיבה

הסופראתאזהערצנובהחלט.מוחלטסודחבורתתיבות:ראשיכידועהואחסמב"ה

קראנושהקמנולקבוצהלהם.להידמותורצינושיצר,החבורהואתמוסיגזוןיגאל

פלוגה.עלפיקדאחדוכלפלוגות,לשתיהקבוצהאתחילקנורז.שומרינעריםנש"ר:
ערב.מזיחברתיתפעילותקיימנווגםדרגותהענקנוחבר,כרטיסחברםהדפסנו

עליוהיהערבכלהקבוצה.שלהסיפורים""מספרהואמיוחד:תפקידחיהלבלפור
יצאנוכןמדומות.הרפתקאותביימנווגםרגליים,לטיוליםיחדיצאנוסיפור.לספר

לכפרלגבולמעבראליוצאיםשאגוהשכונהלילדיוסיפרנולליפתאאחתבשבת

םלעים.מאחוריוהסתתרוועשביםקוציםעלהמעייןלעברזחלוהילדיםערבי.

סיפרנוהשדה.בלבבודדביתוראינולירושליםהכניסהלעבריצאנואחרתבפעם
לערבים.חומרולמסורמרגללכאןלהגיעעומדוהערבמרגלים,שלבסיסשזה

צריכיםהיוהם .השומריםהתחלפושעותכמהוכללמשמרות,הנעריםאתחילקנו

אןמרגל,שרםהגיעשלאמובןהמרגל.מגיעמתיולהודיעסלעמאחורילהסתתר

הבית.עבראלוצפומפחדרעדוהילדים

והואמרגלים"לרכזתנש"ר"קבוצתהסיפוראתפרסמנועשרהשלרשבניכשהיינו

רצינופורסםשהסיפורלאחראופק.אוריאלשלבעריכתולילדים",ב"זברפורסם

וביקשנוהמלכההלניברחובישראל""קוללמשרדיהלכנוברזיו.ישודרשהואמאז

לאהשוערלנוער.התכניותמנחלאזשהיהגוזאר,זיוסימרעםלהיפגשמהשוער

איתן".להיפגששרוציםתאומיםשניכאן"ישבאינטרקום:לגוזארדאמראןהסכים

לווהראינוגוזארזיוסיאללאולפןהגענואותם"."תכניסלוענהגרדארדלהפתעתנו,

"תביאוואמר:מאדהתרגשגודארדהסיפור.התפרסםשבולילדים""דברגיליוןאת

הגענוחיה:כןואכןסיפורכם".עלבתסכיתברדיויופיעווהםהשכונהילדיכלאת

נכתבשעליהםהאותנטיים'השכונהילדיעםישראל""קולשלחודיולאולפן
אתמשחקיםהשכרנהוילדיעצמנוכשאנובוצע,כולוהתסכיתואכןהתסכית.

שנינו,עםראיוןקטעשודרסיפורנושללפרקפרקביןהראשיים.התפקידים

קרנינואתהעלההפרסוםאלבוחר.איתמרבשם:הרדיושלצעירכתבהיהוהמראיין
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ב"קולשלנוהבכורההופעתהייתהבעצםוזוהספרובביתבכיתההילדיםכלבעיני
ישראל''.

בד.ח 1עס lהדענ.ח l נ:.<!

ביתעמד(שוקניון),החדשאגריפסשוקהיוםעומדשבובמקוםלשכונתנו,סמוך

בפועליומביטיםהספדלביתבדרכנובמקוםעובדיםהיינוברקךמדיקטן.דפוס

הסופריםהםהדפוסשפועליילדים,שלבתמימותחשבנובקנאה.הדפוס

המכונהומתוןבידיתמושכיםהמכונות,לידעומדיםפשוטוהםוהמשודדים,

עמדו:הםבפועליםבהםשקינאנוכמהמודפסות.ניידידיעותנפלטותהאדירה
כתבו!עתהשזהיצירותשלהמודפסותבידיעותוהביטוומפריחיםשחודיםבבגדים

נפלטותיצירותינואתולדאותבדפוס,לעבודנוכלאנורגםיבואשיוםאזהתפללנו

שם.מעשנומההבינולאוהםלדפוס,באנויוםמדיוכןהמכונה.מןמיד

ברשיםרןצ•ם?"אתםמההזמן?כלכאןעןש•םאתםכזה"תג•ךןאותנו:שאלואחדיום

"טןב,ואמדו:צחקוהפועליםכשנגדל".ברפזסכאןסןפר•סלה•ןתרןצ•ם"אנחנןאמדנו:

היוםבלט",ךפןסשלמסרזצןתלכסהנהאז,עדם 11ןב•נתכאן.מקןסלכםנשמןר

וגםשקיבלנו,במטריצותהיינוגאיםכהכאלה.לראותניתןבקושיהמחשבבעידן

הפרכהב'הפוכה,א'הפוכות!היובמטריצותהאותיותכלחשוב:עיקרוןמהםלמדנו
משלנו.פרטיתדפוסמכונתלבנותגאוני:רעיוןבראשנועלהימים,מספראחדיוכר.'

בעזרתןהאלפבית.אותיותכלאתמהםוגילפנומחקים,ושבעהעשריםקנינוהכיצד?
הדפסנופשוטשכונתי.עיתוןהדפסנושחורהבזיוהטבולהחותמותכריתובעזרת

כמהבנפשכםשערואות.אחדאותהודפסמחדשעותקוכלאות,אותהעיתוןאת
בנפרד!עותקכללהדפיסכלומדשכונת,יעיתוןלהדפיסכזיצריךהיהעמל

יזינותחתשיצאעיתוןכלבהחלט.משתלמתאןוקשה,מפרכתעבודהזוהייתה

לזעתסקרניםהיורכלםאותו,רכשוהשכונהילדיאחז.שילנגשלבמחירנמכר

שקיבלנומכונהלנושישוסיפרנובלחץלעמודיכולנולא .הדפוסמכונתלנומנין

אמרנו:ואזהמכונה.אתלראותרצווהחבר'הגב,רהלחץבאמריקה.מהזוז

התאספווכ,ןתה". lאלשמזעאפשראבללראזת,אפשראזהמכזנהאת"חבר'ה,

רביםבבתיםחלונותכמושלנו.הביתלחלוןמעברועמדוהשכונהילדיכל

עמדכלפורהרצל.עמדשם-רחבבאזןהתברךביתנוחלוןגםכןבירושלים,

מעברקראוהרצלפעם,אחרפעםסיר,עלבמזלגבחוזקה,הכה-הביתבתוך

עובדת".דפוסמכונתעובדת!דפוס"מכונתלחלון:
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 ע~;ל~ pהת 1על•ל
ייצרנוצעיר.מגילקולנועניםגםהיינוועיתונאים,סופדיםדקלאהיינובילדותנו

קולנועהיהזהמסן.עלשוואיםאמיתיקולנועסרטבדיוקלאקולנוע.סוטי

במכסהפתחניקבנוקופסת-נעליים,לקחנופשוטלנעליים:בבוטיקשיוצר
ארוכים.ניירותהדבקנואלהבקופסח"ולגליליםעץגלילישניהשחלנוהקופסה.

כלהניירות.אתלהדביקומיםמקמחמיוחדדבקעבורנומייצרתחיתהאמא
היההוצלשלנו.הקולנועעלילותלחיבורומתמסריםמוקדםקמיםהיינובוקר
שלם.קומיקססרטיחדוכתבנוציירנווכןהעלילות,אתחיברובלפוומצייו

הלשון:בזומודעותהשכונהבכלפרסמנו-נשלמההראשונהכשהיצירה

עללבשוגאיםחקקובלפווהוצל

הראשון:סרטםהולדת

אפריקה"בדתבער"גי'מי

כרטיסעבדושילםילדכלביתנו.חצולידבכסאותישבווהילדיםושעה,יוםנקבעווכן

קטן.שולחןעלסרט-הקולנועאתהעמדנוואנושלנו),ההדפסהבמכונתהואגם(שהוכן

פעלוליכלאתמשמיעיםשאנותוךהעלילה,מהלןאתסיפונוואזהעץ,גליליאתגלגלנו
וכיו"ב.פגזשלקולוכבת,שלקולמטוס,שלקולג'יפ,שלקולהקולות:

והשניםסוטים,ייצרנולשנהמשנהוכןובנו.טרזןהסרט:אתציידנואחר-כןמיד

לנוגםהעברי.הסרטיוצריביןהוזכרנולאמדועהזההיוםעדמביניםואיננוחלפו,
 ...אגדתיובווןדבבןמיעקבפחותלאהעברי,הספדבהולדתונחלהחלקיש

 'וl )Jהש.:.והסער

במספרההביקורעלהואלפעמיםמצחיקסיפורזהתאומיםבספדנוהסיפוריםאחד
עמדהשלווהמספרהכהןיצחקבשםספוהיהסייזוף","בתישלנובשכונההשכונתית

ניננוהבחיןולאתמהוניהיההואלשכונה.סמוךיפוברחובעומדת)עדיין(למעשה,
כתאומים.

ממש:נחודהואבלפוו.הגיעשעהוכעבדווהסתפר,למספרהנכנסהוצלאחדיום
דמיוננובסיועלפיתוחזכתהזומשעשת.סצינההשיעו?"לןצמחכבוקדה?"מה

לדרכו.פונהוזה ),בלפוו(כלדמומידדאתr,נד;כפוו 9הד;כהכתובבסיפורהפודה.

כישוףלושעשוחושבהוא :עליוזועםהספדהוצל)כלדמו (אלדדמגיעוכאשר
התאומיםשניאתהספדודאהכאשואותו.לספומסובולכןהשיעולוצמחוכבו

נמלטים.שניהםאןלמספרה,חזרהאלדדאתלמשוךמנסההואלמספרהסמוך
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לו?מג'עהאם
כ(-גר~ענני Jשל ~ל'י-י« Pהסעדעל

שדקרדןגריזרננהמאת:

מא,דעכשוויספרהוא ) 1998פועלים,(ספריתלומגיעגורבןנעמישלספרה

לכלשמתאיםאוניברסלי,ספרהואזאתועםוהזמן,המקוםרוחאתשמשקף

כסףבנושאיבימינוהילדיםשלמעורבותםאתמתארהסיפורזמן.ולכלמקרם

שאינוהתיאבוןאתוקניות,ממתקיםאחרפוסקתהבלתיהרדיפהאתוצרכנות,

היושרעללוותרמוכנותםואתלעצמאות,הילדיםשלדרישתםאתנע,שדיודע

זאתתקדפתנדאתמאפייניםאלהכל-מיידיבאופןצרכיםסיפוקלטובתוהאמת

שלומתמי,דמאזהמוכריםבנושאיםעוסקהספרלכךמעברשלנו.השפעחבות
לשקו,אמתאמירתביןהקונפליקטוזכויותיו,הילדכבודבמשפחה,יחסים

המתוק.אחרילדיםשלהמתמדתונטייתםואמינות,אחריות

מסריםלהעבירומבקשיוםהיוםמחיילילדיםהמוכריםבמצביםעוסקהספר

מצליחהואהאםהשאלהנשאלתבעיות.עםבהתמודדותלסייעואולימחנכים,

הקונפליקטמתוסכל.הקוראאתומותירהבלבולאתמגבירהסיפורשמאאובכך,

התהייה .הקריאהבטרםוסקרנותתהייההמעוורהספר'בשםכברנרמזהמרכזי

להם?שמגיעמהקיבלוהסיפורגיבוריהאםהקריאה.בסיוםגםהקוראאתמלווה

מה?מגיעלמי

פערביניהםיוצרשנהשלשהפרשואיילת,רוןוהאחות,האחהםהסיפורגיבורי

שמשתמעמהכלעלהגדולה,האחותהיא ד',כיתהתלמידתאיילתמשמעותי:

לשניהםנתנהשאמאבכסףהבית,במפתחהמחזיקההיאזה.מכובדממעמד

להשנותניםכמובטוחידחוהכסףאיילתשאצלאמרה("אמאבמרכז,לקניות

גבוהיםכיסדמימהוריהמקבלתהיאובכלל, .) 20ע'המיכתח"עללשמורתמיד

להוישבוגרתיותר"שאיילתהוויולומסביריםכךעלמתמרמררוןוכאשריותר,

במראהעסוקההיאההתבגרות:גילסףעלעומדתאיילת .) 13 'ע(צרכים"יותר

ועומדתפיז,יבאופןלהתפתחמתחילהבבנים,מתעניינתשלה,חיצוני
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עלמתנשאתהיאמעמדהממרוםפיה.אתממרהואףהאםמולבאסרטיביות
אותךאקחלאאני"תפסיק, ,) 15 'ע(למרכז"לברךללכתמרשיסלאעור"לךאתיה:

תינוק'אחיהאתמכנהאףהיאהזדמנויותובמספר ) 37 'ע(יותר"

ג'כיתהתלמידהצעי,רהאחווןוהחלטיות,עצמיביטחוןהמפגינהאיילתלעומת

צעירילדשביןהמעברבשלבנמצאהואמתמדת.התלבטותשלבמצבשרוי

אמואתלשתףולאלהתאפקומתקשההחלטותבקבלתמהססהואומתבגר.

להוראותיה.בניגודשעשוובמעשיםשקוובדברים

לאבשעותהמשפחתי'במשרדעובדתדירות,מתווכתהיאואיילתווןשלאמם

-ובעיקרומאפשרת,מבינהתומכת,כאםמצטיירתהיאוקבועות.שגותיות
בוקעמוזכרהאב .החינוכייםהמסויםכלאתהקוראיםישמעומפיהמחנכת.
מילואים.שירותלרגלהביתמןוכעדוהסיפור,

החד-מימדיתדמותובמיוחדבולטתעומק.בעלותואינןמורכבותאינןהדמויות
לממתקיםחדבניגודעומדתהשליליתדמותו .הממתקיםבחנותהמוכרשל

מתוק""הכיבחנותהיחידיהדבררון:זאתשמתארכפיאוחנותו,אתהממלאים

שללאתבעינייםובולעשלולחנותנכנסכשילדהמוכר.זהמתוקלאשהוא

מתוןממתקלבחורכשרוציםשתצא!"אושתקנהאו"ילד,צועק:הואהממתקים,

אותוהכללבחור."אסורכועס:הואהדלפקעלשעומדותהגדולותהצנצנותאחת

נכנסיס"כשילריסאותם:מומהגםהואלילדיםהמעליבליחסובנוסףדבר!"

דמותו .) 28 'ע(בעורף"אותםמרמהוגםהמחיראתמעלההואלכרם,לקנות

מזכירותיאורוולאופיו,להתנהגותותואםחיצוניבמראהמלווההסטויאוטיפית

קרחתבעלמכוער,אישהואהמוכרהמעשיות:מסיפורימכשפהשלמראה

ענקית.בלוטהעליהשצומחתמבריקה,

ומסופוויאליסטיבסגנוןהכתובהסיפור,בעלילתחלקנוטלותהללוהדמויות

חלקים,משניבנויהסיפור .כרונולוגיאיגדהסיפורמבנהרון.ידיעלראשוןבגוף

שלהסיוםתמונתלמעשההיאהספ,רבפתיחתלקוראיםשנמסותהסצינהכאשר
מידמוכנסהקוראצעירים,למתבגריםהמיועדתבספרותכמקובלהראשון.חלקו

להמשיךאותולפתותמגתעלהוודאות,וחוסוהמתחההתרחשות,לזירת

מנסיםהילדיםמהקרה?מהשאלות:ומעלהסקרנותמעוורתהפתיחהולקרוא.

אתמחדדתזובנקודההסיפורפתיחתשעשו?האסורהמעשהמהולהסתיר?
ושמחאורכו'לכלוהאחותהאחאתומלווההסיפורבבסיסהנמצאהקונפליקט

מתאווהואשלנו","חסוד :'אפרקשלשמוהזרקורים.ובאורהבמהבקדמתאותו

איילתהביתה.המסחריהמרכזמןבחזרהדרכםאתהעושיםואיילתווןאת
אומו:ווןהביתה.שיגיעולפניהשוקולדממתקאתלאכוללסייםבווןמאיצה
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"הרילו:מזכורהואוולתשגנבנו",נקראלאזהמהתנות.אותוגנבנולא"אבל

כסותהה'תה"א"לתהמספר:רוןמוס<ףהפרקבסוףלאמא".נספרשלאהחלטנו

מעשה-מחדכפולה"ה<לז<סשלהך<למהשקרה".מהתדעהואאםתכעסשאמא

אתמפנותלהסת<ראוהאםאתלשתףהאטההתלבטות-ומאוזן"הגנובה",

 .שקרוהא<רוע<ס

להתוודעוכולהואהס<פור,שלהמרכזותלז<למהמוקוזקובלשהקוראלאחר

כסדרו,מסופרהס<פור-ב'מפרקולמעשהבמצ<אות,הופעתםבסדרלא<רוע<ם

להלן:ועוקרו

במרכז.לאכולאתםותלןהעבודהמןמוקדםשתשובלילדותמבטיחההאם

שתסמוךדורשיםהםעימם,לצאתתוכלשלאלהםומסבירהמאחרתכשהיא

אןמתרצההאם .המתוכנן<לויבלבזלללכתשיוכלוכךוכסףלהםותותןעליהם

תלכו"אל ) 20 'ע(בהחלט"ק 1מםפזהן 11ומדה 1גלצה, 1"פגבולות:להםמציבה

להומציעהלאוולתהכסףאתנותנתאמא .) 21 'ע(ם" 1הקוצשבשדהצור 1הקבדרך

שלאמבטיחהאוולת .אותותאבדשלאכזיקטןתיקבתוךהארנקאתלשים

עצמןאתשמגשימותכנבואותמתפקדותהןאמתיותאזהרותשלוכזרכןתאב,ד

ברכו.אתולשפשףליפוללושגורםמההאסורה,הדרןמןאחיהאתמובילהאיילת
שתייה,קניתעללוותרומציעהמקורות,בתכניתשינו<רוןיוזםלמרכז,בהגיעם

שלבמדיניותנוקטתהסופרתהסיפורשלזהבשלבממתק.לקנות-שיוותרובכסף

עלמתגבריםהםאןבנחת,לאכוללילדיםשמפריעותדבוריםמזמנתועונש,שכר
מנסיםהםהרמאיהמוכראתבהכירםהנכסף.הממתקלקנייתופוניםהמכשלה

אתמצאוולאאחרותבחנויותשניסולאחראן .חנותואלמלהיכנסלה<מנע

משכרהממתקיםכשריחמתוק","הכילחנותברירהבליתמתקרביםהםמבוקשם,

הםהנוקשההמוכרבמקוםלהפתעתםקסם.בחבלילחנותאותםומושךאותם

להמשלמיםשחםולאחרטלפון'בשיחתשעסוקהצעירהמוכרתשםמוצאים

ששילמוהסכוםכלאתמשיםמבלילהםמחזירההיאעודף,לקבלידלהומושיטים

לחנותרציםוהםהחוצהאיילתאתמושןמושןרוןבטלפון.לשוחחוממשיכה

חלקומסתייםזובנקודהמיץ.פחיותגםקוניםבידיהםשנותרובכסףהגלידה

הביתה.החזרהבסצינתכזכור,שנפתחהסיפור,שלהראשון

הטעםעםמוחלטתבהזדהותזהבשלבשבוייםהסיפוראתהקוראיםהילדים

לחםמחכהכאןאןוהרווח,הניצחוןתחושתועםהסיפורג<בררישבפיהמתוק

מסתבר,איילת,מהחנות.צלצלודקותכמהשלפניומודיעההפתעהעםאמא

עלבוערשכרבעווכגנבשנעשה,ראוילאלמעשהאחראיתשהיאבבירוריוזעת

אותומשךהןאהתבלבלת'.במקרה,הוה"זהולהתנצל:לגמגםמתחילההיאראשו
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אמא .) 40 'ע(קרה" 1לאזהןתר 1שחה 1כזבס 1אנרה. 1מחזת< 11האחרתהחןצה,

שהמוכרכךעלומדווחתמתנצלתהיאמהעללהביןמבליאיילתאתמנחמת

אותושומרוהואהארנקאתבחנותושכחהשאילתלומרצלצלהגלידהמחנות

העבירותכלאתוחושףהפשעמזירתחסוייםפרטיםמסגירהמופתערוןעבורה.

איונפילתו,הקיצורמזרךההליכההקניות,תכנית(שינוילאחתאחתשביצעו

שקדה).מהלספרלאהמקוריתהכוונהאתוגםהממתקיםעבורהתשלום

המעיקהמרדאתדוןמגדידהראשוןבפרק .אורכולכלבסיפורשזורהכסףנושא

עטורענקישוקולדלמטבעהשוקעתהשמשאתומזמההכסף"עלכ"סוזעליו
מחיריםמפקיעיותם,הילדים,אחזאידמתארהואהביתהבהסעהזהב.בנייר
מתלונןהואשלימהחבילהשלבמחירהנוסעיםלילדיםבודדיםמסטיקיםומוכר

אןתןעןלהש"מסס<קבצדקוטועןהכיסזמיבנושאבביתםהנהוגההאפלייהעל

ממנו.גבוהיםכיסזמיתקבלהגדולהשאחותוסיבהאיןולכןג<ל"לכלדבר

שלשהכסףשחבלרוןחושבאחותו,עםהמונופולבמשחקבביתמשחקכשהוא

הילדים .כרצונםולבזבזלמרכזללכתיכוליםהיואזכיאמית,ילאהמונופול

שלהם,המשותפותלתכניותקודמתללקוחותיהאמאשלשמחוייבותהיודעים

הללוהאיזכודיםכלהלקוחות.שמספקיםבפרנסהתלויהשהמשפחהכיון
העובדהאתומבליטיםהילדיםבחייהכסףשלהמרכזימקומואתמדגישים

בכךישרלאמעשהעושיםשהםיזעוהמשחק""כלליאתהמכיריםשהילדים
 .לשלםמבליהממתקיםאתשלקחו

לקוראיו.הסיפורשמגישהחינוכייםהמסריםאתבפיהנושאתאמאכאמוד,

בנושאידיוןמנהליםהםהמעשה,סיפוראתסיפוראתמילדיהששמעהלאחד

ומוסרית.ישרהוהתנהגותאמת,שקד

אותושידמולומגיעכןועלרמאיהואהממתקיםחנותשבעלטוענתאיילת
'<'ןשרומוסיפה:אצלן",תקנןשלאלןמג<ערמא,'הןא"אםעונה:אמאחזרה.

אחר,שהן 1מבגללאןתהלקלקל 1כדאןלאם, 1בפנלכםש<שפה 1נה 1תכזאתת 1נ 1ןהג

שמציגההערכיםעםלהשליםמתקשהרוןכאשדןהגןן".<שרכל-כךלאשהןא

ם. 1ח 1מרןןם 1לפעמ 1ד<ם 1מפסלפעמ<םבא".ןכסףלך iה"כסףממשיכה:היאאמן,

תמ<ד iאתנשארהאדםשלהלבאבל .שלבןמהעסק<פהזהאתדע<ס i 'אנ< iאבא

שלהםולקושיילדיהללבמבינהאמאשר". 11ב 1סש<ה<הג iלדאזהחשןב 1הכ\לכן

אתויחזירולחנותהשבועבתחילתשילכומציעההיאזאתעםבפיתוי.לעמוד
להםויעניקהישרהמעשהאתיעדיךשהמוכרלהםמבטיחהאףהיאהכסף.
 .תודהלאותחינםממתק

הבטיחה.שאמאההגיוניבתסריטכמומתרחשיםאינםהדבריםבמציאותאולם
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חטובהמעשהלכברזפתאומיבאופןעדרואתמשנחאינווהמעליבהרמאיהמוכר

כבזשאוויר(לאחדונרגשים,מתוחיםלחנותו,כבואם ..לעשותנשלחיםשהילדים

 ,) 16> 'ע(מאיימתמפלצתכמדהיםמכידוןהגיחוכהיםרענניםאותם,ליווהומעיק

רי lלסיפזמןלי"איןאיילת:שלההסברדבריאתוקרטעבקולדעליהםמרעיםהוא
שקיבלתדף 1העזגזג.שמגרשיםכמזידזאתזהניחרזחבקזצרהמזכרפלטילדים,

ומפילקדימהידואתשולחהמאוכזברוןלך".נפלבטחהכסףגמזר.בסדרהיה

והאחדתהאחנמלטיםהמוכרשלצעקותיוולמשמעממתקיםצנצנתבכדונהלא

בדמעותיהםשמתערבבחזקגשםאותםשוטףבמנוסתםנפשם.עלהמבוהלים

 ,ברדןשאוחזוברעד

פעמים:שלדששרומוחשיסהםומבולבלים.מתוסכליםהביתהשביםהילדים

גםבגסותאליהםכשהתנהגבשנית,בעבד,אותםרימהכשהמוכרלראשונה,

והביטחוןההיגיוןהצדק,מעוזאמםע"י-ובשלישיתהכסף,אתלהשיבכשבאד

 .בהםופגעלהםשהכאיבלמקדםאותםושלחהצדקה,שלא

איילת .ורדןאיילתשלכריהםומדהסיפורעלילתמתוןנגזרלדמגיעהסיפורשם

שלאלדשמגיעגורסתאמאבחזרה.אותרשירמולדומגיערמאישהמוכרטוענת
רון,ואילוהישר.מדרןהילדיםשלסטייהמצדיקהאינהושרמאותואצלו,יקנו

בבכיממררנידח,שהידהמטבעותאתלמוכרנתנהלאשאיילתמגלההואכאשר

לד.הושבלאשהתשלוםלמוכרשמגיעומתכווןלו!מגיעואומר:

ממתקים,בצנצנתרוןאתמנחמתאמאטוב.בסוףכביכולמסתייםהסיפור

הקוראיםאןבפיר,מתפשטמתוקוטעםטובילדשהואלדואומרתאותרמחזקת

 .מרירטעםעםנשארים

המחייבתהמקובלת,הקונבנציהאתהסיפורבסידםלשבורהעזהבן-גדרנעמי

בן-גדרלרשע.ועונשלצדיקשכרהמעניקטוב,בסוףיסתיימוילדיםשסיפורי
קסםבמטהוהופךמשתנהלאהרעהאישלפידואמין,מציאותיסידםלכתובהעזה

לאישרההתנהגותעלחשוב:חינוכימסרמעבירהעדייןהיאזאתעםטוב.לאיש

האדם,שלהפנימיתבתחושההואהאמיתיהתגמולמייד.יבפרסתמידזוכים

 .עצמועםשלםוהואמצפונוצדפיעלשנהג

סידםעללחשובהקוראיםאתמחייבהקריאה,בסידםשנותרהמרירהטעם

 !}<ןקהסיפור .מעוררשהואהשאלותועללושקדמוהאירועיםעלהסיפור'
והחרבהלכברר"הזכרתבשנת ,'ה-'בבכיתותלילדים ~ומומלץומעניין

הבאות.בשניםגםוכמובןלכבד"
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האהבהשלהבונהוכוחהההרסנוכוחהעל
.ת pעיחו;ןא.ת.ו.והלך:נ.תאיםט;וךיוגהשלסערהעל

ורזינושלומיתמאת:

ממש"מקם•ם,חמישה-עשו.פרקאתכשסיימתיחצותשעתכמעטחיתה

בעינייםהגבעלשכבתיעודדבוזמןהאודאתכיביתיבקול.אמדתימקס•ם!"
הקריאה.לתוויתמתמסדתבדמעות-ריגוש,מלוחלחות

את(שיבשהרוסנו"סלמתעבוררשוםמכתבכאן ש•"מלמטה:התקשרההדוורית

ליומסדהלדלתיכשהגיעהאךמה?עלממי?ושום?מכתבללחץ:נכנסתישמי.)

ואניבמעטפההטמוןהואשספדהיהניכר .נרגעתימכתב,ולאקטנהחבילה

שאתככהלן"מתא•םטפויונה-סקרנית.בלהיטותאותהלפתוחמיהרתי

המאוחד"."הקיבוץשבהוצאתפלוס""עשרהבסדרתחדשספר .צוחקת"

שעלהאיורמשעשע?מבדר?ספרהואהאםשמו?הואשכזהמספרלצפותאפשרמה
אתהפכתיזאת.מציעאינובה,שזוריםונערהבערשפניטלאיםשמיכתהכריכה,

"כשה"תהדמעות:מלאוועיניהאחוריתהכריכהעלעליוהנאמראתקראתיהספר'
שבגרעיןספר, ...שלה"הקנא•המחזר •ך•עללת, 11התאחותהל•ה,נרצחה 14בתרוב•

לבביבספרותבושידונומצפההייתילאשלמעשהמשהובורא;טרגימאורע-שלו

בספרותגםבולעסוקלגיטימיקיימת,תופעהזוהישלצערנוכיווןאבלהנעורים.

והוא 16בתשלבלשון , 16בתנערהמפיראשון,בגוףמסופרשהספרגםמהכזאת.

התמודדותאתובמיוחדהאסון,עםכולההמשפחההתמודדותאתהיטבמשקף
דוני.-הספרגיבורת

איןאבלהומוריסט,יספדאיננואופןבשוםבמשפחה,רצחמקדהשלושברקעספר,

בהבנה,בהדרגה,שמוליךספדזהוטראגי.אומאו,דעצובשהואהספרעללומר

אתאלה,בנסיבותהמציאותשלריאליתובתפישהפסיכולוגיביזעבטוב-טעם,

מדיאמון,חוסרהסתגרות,עמוק,וצערמייאושהקוראיס,אתועמההגיבורה,

ללמד,ךומרפאה.בובהאהבהו-לאהבה,לפתיחותלהתעודדות,להשלמה,והתקוממות,

לרצחשהביאהזוכמווהרסנית,שתלטניתרכושנית,קנאית,כולאת,אהבהשיש

הקשבה,-ובהאמיתית,רעותשהיאאהבהגםישאבלליה,-הגזולההאחות

אתעידןכובשבהתחשבות,בזהירות,לאט,לאטוסובלנות.סבלנותעידו,דתמיכה,

עלשגובותהיאזו,ואהבהלאהבה.אותוופותחאמונואתרוכשרוני,שללבה

שמנצחת.היאהמכשולים'

ואחורה.קדימהשלבהשחהלעצמ,יזאתשהגדרתיכפימסופ,רהספדשלהראשוןחלקו
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חוזות-Flasl1בפעם,ומדיהאסון,בצלרונישלחייהמהלןאת:כגוללתהמחברת

שנרקמהוהסבוכההקשההיחסיםמערכתדמויותיהם,ויוזן:ליהשלאהבתםלסיפור
התמונה,ומתבהרתהולכתהדבריםומתון ...בהםנזכרתשרונישוניםאירועיםביניהם,

שקרה.ואיןשקרהמהשלוסקרנות,שאלהמעוררתהקריאהשבתחילת

במבנה-אתו?וההתמודדותהאסוזביזלבינומהתמיהה:מעוררהספרשלשמו
בלשוןבאהמרהואשציטוטניכרצוחקת",שאתככהלן"מתאיםהמשפט:

המנסההנערעידז'שאמרמהזוזואמנם' .למישהיאמרשמישהומשהוכרת;מזו
בעדינותבזהירות,זאתועושהרונ,ישללבהאתהעוטףהכאבגושאתלהמיט

עללהצביJככזיברוישבספרזהמשפטנזכרפעמייםרבה.ובהתחשבות
מקרםבקיסריה,צפריבלתיבאורחנפגשיםורוניעידן .לעילהנזכרתההתפתחות

העובדהגנניםאחדהואעידןשלוזרדוגן,ברףאדריכלורנ,ישלאביהמקיםבר

בגינוןעוסקהוא'מוררון,לצחוק.והתחלתיהרגלמתוןשאלתילוי'?'"איזהאיתר.

ופתאוםוהחמותהחומותעיניואתבינעץהואעירן.ענהאותו',זוכרשאנימאז

היהזהפעימה.החסירשליהלבצוחקת.'שאתככה Jל'מתאיםאגב:כבררןאבור

 ) 46(עמ'בקרקע."עיניאתוכבשתישהסמקתיצפוי,ולאפתאומיכל-כן

המטפלהפסיכולוגמבן-בסט,שקיבלהבמחברת"הגיגים"רוניכותבתואחר-כ,ן

היאאבלומצוקות,פחדיםלפרוקכדיהסתם'מןלה,ניתנההמחברתבמשפחה.
פיוטדבריכרתכתהיאהפעםרגםפיוטיים.התרשמותזכרירקבהבהכניסהמתחמקת

 ...כבסדיןבולהתעטףהכחול,אתולחבקידייםלפרושים.סוףאיןים.המון"ים.הים:על
לכתובגםרציתי ..וחולכחולושמיםמיםהסוף,קצהערכחוללמעלה,כחוללמטה,כחול

היםכאילווהעצב,הכובדאחלסלקליעזר.ס 1אבלברירות,אותימלאהיםמראהאין
מוסיפהוהיא ) 47(עמ'ללב".ענקיתתחבושתלשמשיכולוהאין-סופ,יהאדישהגדול,

על"להתנדנד ,) 48(עמ'האישית"במצוקתהנוגעתאגבכבזרןורקהים,עלעודוכותבת

ככהלן'מתאיםהרףבשוליהוספתירגעברחףולבסוף, ...שקרהמהכלאתולשכוחהגלים

לעצמיהבטחתיכינראות,בלתיכמעטקטנטנות,באותיותזהאחכתבתיצוחקת.'שאת

אניהאלהבדבריםכימישהו,עםירידותאובחברותהקשוריםובריםבכללאזכיר)שלא ... (

 .) 48עמ' J " ...הנחהליעשיתיאבלמאמינה.לאבכלל

וכששובהמפנה.נקודתעלהמחברתמצביעהעדיין,ומגששתהססניתבאצבערכ,ן

אמיתיקשרעלבביטחוןמצביעכברהואהספ,רלסירםממשומופיע,זהמשפטחרזו

קראצוחקת,'שאתככהלן"'מתאיםבאהבה.שישוהכתמההפיצויעלוהזרק;

 ) ...חשבת',(לברי,בגלר~הכשאה~האחר"כן,אותי.הציפהמתוקהלאות ...זזכשהאוטובוס
ליהבטיחואיואתוכשאניי.שה 1מראנימהועדין,נחמוהואכמהעירן.עללליהלספראוכל
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 1ללחשלאהבה,'שני~םשצר~ךיודעת'אתכמוה.ולדאוגממנולפחדאצטרךלאשלעולם

ה 1ה 1לאזהאותך,אוהבשאנ~כמואוחי,שתאהב~'ובלילגלים,מאזינ~םהחוףעלכש~שבנו

לאהסיטואציהאבלוהים,החוףשובמוזכריםבמקרהלאובוראי .) 165(עמ' "'".םלש
ונרפאת.רפויהבשלה,אלאמהוססת,עוד

רונישלבהתייחסותלמפנהשמביאההדרגתיתהתפתחותאותה

לפרטים,אכנסלאבהוריה.הדניםבחלקיםגסניכרתאל-החיים-לאחר-האסון,

שהןלמרותהטובה-יערה,והחברהזהרסבתאשלבדמויותיהןכללאגעשלאכשם

המוכיםההורים,שגםלציין,הראוימןאןהעלילה.במהלןביותרמשמעותיות

בסיומו.ומרפא,מרגועבהםשישלהישגיםמגיעיםהסיפור,בתחילתכךכלושבוריס

("הצבעבהומתבטאתיוצרתשהיאאמנותשלה,הטלאיםעבודותאתמציגה-האם

רצחלאחרשנעשואמהעבודותאתרונימגדירהכאב"שלאוק~אנוסהואהשחור

והבנהבקיאותמגלהשהמחברתלומר,ישוכאןנכבדת.בגלריהבתערוכהליה),

לסוגוהערכהכבודהקוראאצלשמעוררתבגישהאותהלהציגומצליחהזובאמנות

הים,חוףעלשהקיםהגןאתחונך-והאבאמנות.שלכמדומני,נפוץ,לא-כל-כך-

נמשכים!הכל,למרותשהחיים,הישגים.שיש-היאהכלליתוהתחושה

בפרקלמשל,כ,ןיבינן.בוגראדםרקלי,נדמהאשר,נקודותוכמהכמהישבספר

בעצמםשהתנסוכאלהאומבוגרים,רקליה.שלהשנה""יוםעלהמספרהשמיני,

אבללנחם,שאמורות"מל~םשלסיטואציהעםיזדהומוות-במשפחה,נחווית

היום,קרההואשנה.לפניקרהלאליהשלהרצח 1ל 1בשבכ~הרגיזו,רוקאהןאותי

שעבר,שהזמןבוודאותהרגשתיעצמ.יאתזוכרתשאנ~מאזחורש, 1לפנאתמול,

עםאו .) 53(עמ' "."רתו~לחזק~םאותנו~הפוךולאהפךלא~עבור'שעורוהזכזן

לאכאילושבעולם,דברכלעלומדבריםחבריםבאיםבהסיטואציה
וטובנמשכיםהחיים-כינחמה,זאתבכלישבומצבהגיעו.למפגש-זיכרון

זוכרים."הםשגםמוכיחהנוכחותםעצםאןשנמשכים'

לבניספרזהוזאתובכלרבה,והזדהותבענייןבספריקראמבוגרשגםספקאין

בלשונה 16בתנערהמפיראשוןבגוףשנכתבמשוםכאמור,בעיקר,הנעורים

ושיחהלדיוןמונחית",ל"קריאהקלאםיספרזהולדעתי,שלה.העולםובתפישת
לילדיםגםיגיעאבללנוער,שנועדספרזהו .קוראיםבמפגשיבספרייה,בכיתות,

משוחחשילדילד-ממליץ-לילד,אשרספריםלאותם(\!ייןהואכי ,'וה'מכיתות

 .מבוקשונעשהדרכומפלסהואוכןיל,דעםעליו

שידונוגדול,קוראיםלקהלשיגיעצוחקת,שאתככהלןמתאיםהואראויואכן,

ולזעזעלטלטלשיצליחונקווהוהרעים,הטוביםשבו,והשוניםהרביםבעניינים

הפתוחה.האהבהשלכוחהאתחיוביבאורולהאירשליליותמערנות-יחסים
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- 12מהטרדה n11.11 לנספרות 11טt1 7כ'צ-ם 11לד ? 

גלשטייןנקהרמאת:

געשאלישבע-איוריםטרומר,חנה-כתבהבדלת?מצלצלמי . 1

ממוספר.לאמנוקז. 1998פועליםספרית

אזלןהנה-איוריםגורבןנעמי-כתבהמכיריםשלאאיש . 2

מנוקד.עמ,' 36 , 1998וכגולךהוצאת

 .צעירבגילילדיםשלמיניתהטרדהנושא:באותומטפליםהספריםשני
אףאלאמינית,הטרדהשלרקלאגילוייםנחשפיםבה-היוםהקיימתבמציאות

אםאלה.ספריםשללאורלהוצאתםחשיבותנודעת-קשותהתעללויותשל
-טאבובבחינתהיהונו'עריותגילוימינית,התעללותהטרדה,שלזהנושאפעם
בחברהחיכשהילדשהיוםהריעליו-כותביםואיןעליומדבריםשאידנושא

העיתונותהטלויזיה,באמצעותלנושאנחשףוהואזמיןהמידעבהמתוקשרת

ברצוניהילדים.בספרילנושאההתייחסויותומתרבותהופר,הזההטאבווהרדיו,

מהספרים.אחזבכללביטויבאהנושאכיצדלבזוק

מועט,זיהטקסטמנוק,זמארייו, , 6-5לגילאיילדיםספרזהבדלת-מצלצלמי

 .גןלילדיאלאבקריאה,הראשוניםצעדיהםעושיםאשרלילדיםלאבהחלט
תומ,ןגורםהואהחורהשלהליוויההורה.ידיעליוקראהספרהדבריםמטבע

בספר.המתוארתזוכמוסיטואציהעםהילדשלמפגשואתומרנןמסביר

היקלעותמפניהילדאתלהזהירגםאלאסיפורלספררקלאהיאהספרמטרת
מצבעםלהתמודדותהתנהגותייםכליםלוולתתבספרהמתוארזהכמולמצבים

קליני,מרכזנעמ"ת,-מקצועייםגורמיםעםבהתייעצותיצאחטפודומה.

פסיכולוג,

שהיאלכןארתחמכינהשאמהאחריבביתלבדהונישאות 6בתהיאעינב.

גדולה.חיא ..כילב,זלהישאררוצחעיכב,לסידורים.יוצאתהיאכילבדה,תישאר

צילצולנישמעלפתעואזציור,לציירומתחילהמוכרים.חטיפיםעםנישאותהיא

בבית.אמאאואבאאםשואלהזלתמאחוריהאיש ','?םש"מילשאלתהבזלת.
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היאעיכב.עבודלאאולםאזהרה,סימןזהויותר,בוגדבגילילדאומבוגדעבוד
פותחתהיאהדלת.אתלפתוחאותהמשכנעוהאישבשלילה,השאלהעלעונה

אתזוכרתגםהיאמחשיד,בומשהוכביראהכייותר,לאסדקלכדיהדלתאת

לאכבדהדלתאולםלהיכנס,לולתתרוצהלאהיאאבא,שלהאזהרהדברי

אםבסדרשזהעיכבאתולשכנעלרווחהלפותחתאדםלאותומספיקוזהסגורה,

עיכבל .אודחים iרבחדדלויחכההואאםוישמחאותומכידאבאכייכנס'הוא
בבית.כבדהאישלהתנגד.אפשרותאיןמקדהבכל

עידנותהאת"מדדים"ובעצםבקולואותהמרגיעהספה,עללצידהיושבהוא

וחששותיה.

אינציקלופדיהלהמראהכךאחדמהצבא,מכיריםואבאשהואלחמספרהוא

שלתמונהצבעוניות.תמונותבפניהמציגחראספרים,כסוכןעצמואתומציג

דומהשהיאאומדוהואליבהתשומתאתלוכדתצבעוניותכנפייםעםפרפר
ובמישורשיעדה,עלהיפות,פניהעללהלהחמיאכדיהדימויאתומפתחלפרפר,

אתתופשתואינהילדההכלבסךהיאעיכבאולם .מינייםרמזיםמאותתהסמוי

שהואבשעהלגלויחופךהסמויחמיניוהאיתותממשי,ךהואהמחמאה.משמעות

אותה.מלטף

זדבידיגופהליטוףשלוהכפוינעיםהלאחאקטאתהופךהילדהשלדמיונה

מפחידותעינייםלוישדעה-זאב,חיהניצבתמולהכימדמההיאחיה.שללמגע
בהתחלהשכבדבפעולהנוקטתוהיאמתקומםגופהכלהזאתבנקודה .נוהםוהוא

ובורחתלדלתמחוץאלחזרהאישאתדוחפתקמה,היא-לנקוטצריכהחיתה

בינתייםומבולבלת.מפוחדתהביתהחוזרתעיכבנימלט,הספדיםסוכןהחוצה.
היאתומכת.מרגיעה,מחבקת,האםשקרה,מהמספרתעיכבחוזרת.שלהאמא

בילדים.לגעתהאוהבחולהאדםהואהאישכימסבירה

עיכבעםיחדההודיםהולכיםלמחרתלישון,אותהמשכיביםהםמגיע.האבגם

שלהקלסתרוןאתמרכיביםהילדהשלתיאוריהפיעלתלונה.להגישלמשטרה
-טובהסוףבשכונה.בילדיםנוספותבהתעללויותחשודהואניתפס.והואהאיש
הסיפור.מסתייםובזאתיפהציודמציידתהילדההביתה,חוזריםכולם

הואהספרות.יהבדיוןלחוקילצייתעליווככזהילדיםספדזהווראשונהבראש

ממנויפיקואוליהכתוב,עםיזדההשהילדמנתעלואמיןמלאעולםלבנותחייב
נושאאמנם .לזדיםהקשורבכלהתנהגותכלליבאימוץ-וכאןמעשית,תועלת

כיד,יבכךשאיןמדגיםהספדאךוהודיםידיעלמועבדזדיםעםבמגעהזהירות

כדיהזדלאישהדלתאתפותחתלזדים,ביחסאותההזהירשאבאלמרותעיכב,
המתאיםוהכליהילדאתוללמדלחזורוישדיה,הופנמהלאהאזהרהכלומדסדק.
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 .הסיפוריהכליהואהמסדלהעבדת

אמיניםשיהיוכןבפרטיםלדייקנדושמהמחנותהנושאחשיבותבשלדווקא

הבאות:השאלותעולותזאתלאודהדעת.עלומתקבלים

-הביתהבכוחונכנסמוכולאדםהמתחזהבסביבהסוטהישנוכיידועאם . 1
לבד?האםאותהמשאידהכיצד

הדלתלעבדכמוהוגדולאישולדחוףלחמוקמצליחהשעיכבייתכןכיצד . 2
בהאחיזתו-ללטפהוהחלידייםעליההניחאםכילהניחסביולה?ומחוצה

תוקפנית!

ללכתהמקרהלמחותיכולהכזאת,חוריהעבדהאשדצעיר'בגילילדהכיצד . 3
קלסתרוןלהרכיבשניתןכןהאישאתבפרוטרוטלתאולמשטרההרריהעם

הקרדבןהראשוניבשלבלדובטיפול.יגודםשלסיועללאזאתוכללתפשו,רמייד

מעבד . 6בתבילדהשמדובועוד.מהואמיןשלםמידעממנולהצילוקשהבהלם

אול,ימשטותימטפל-פסיכולוג,גודםבהתעדנותצרוךישההודים,שללתמיכה

בשלבאבלקלסתרון,הוכנתשלתוצאהלאותהמגיעהיההילדהעםיחדאשד

אותהשלדופןהיוצאהנפשיהחוסןלגביהתמיההבימתעודדתכן .יותרמארחו

הדיווחעםמיידמשקע.בההותירולאהטרייההתוויהעקבותאשדילדה,

לגלותניתןבציודיהחומרנ.יצירומציידתחייה,לשיגדתהילדהחוזותבמשטרה,
בזמרתאותרשדאתהעזלהפחידההצליחהאישוצרירת.לאישויותשלקיומן

מודגש.אינובטקסטזאבאותרשלוישומרזאב,

לאחד , 10-8לגילאיםספדהוא-מכיריםשלאאיש-גוובןנעמישלספוח
בהיקףהספד .הספדאתבעצמולקרואויכולהקריאהמיומנויותאתוכששהילד

 .הספדיםשניביןושונידמיוןקרריוישנםפרקים, 6כוללחרא-יותרגוזל

וההתחזות:האסורהמעשה

היאאשדמעשהלעשות-בסיפורהילדה-נמניאתזדאישמפתחזהבספוגם

ללכתומסכימהשוקולדזדאיששלמידיולוקחתהיאלעשות.לחשאסרויוזעת

מזבדהואברבות.בתיאטדוןלשחקןמתחזההזדבובות.תיאטדרןלדאותאיתר

לוישמההילדה,נמניגםכמריוזע,לאהקרואקטנה.במההצגה,ברברת,על

שלברברתבשקכילהאמיןהקרוא,כמרהילדה,נוטההראשונ,יבשלבבשק.

מתגלהחזוהאיש-מופוזהאמוןהעלילה,התפתחותעםאולםנוברת,תיאטדון

 .ומאייםכמפחיד

להתעלםנמניאתהמסיתהזרהיאדינההנובחנוסף,גודםקייםכאןאולם
כילזדים,להתלוותשמסוכןיודעתנמניזדים.אוזרתהילדהשהפנימהמהיזע
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ומזיחחמסיתהקולהרע,היצרהיארינההבובהאבל-ולחבקלנשקיכוליםהם

משכנעים:נימוקיםלכןמוצאתאףוהיאשאסורמהאתלעשות

נה 1ך )(הבןבהתמההלעשןת?,כןל 1הא'שרע•ם 01ךבך"א•זה

 1במבהש•בה~לנשק','ללטףאןט, iלשרט, 1לצבל 1כ 1"הןא

ה. J\Jהפסקה ," D'Jlט 1J'0דךןקאזה\לנשק"ללטף

אחד",כובלןלא l 'בראשה,כמבוהגזרה ," 11תמ"לא

 ) 12עמ(שם,

שהיארינהלבובהואומרתהזר,שלמידידשוקולדלקחתמסרבתבהתחלהנמני

וכשהיאאותה,ירדיםשהואחוששתאןהשוקול,דאתלאכולרוצהמאוד

עלהמלגלגתרינההבובהמנצחתכאןגםדחוק.עצמהאתתמצאהיאתתעורר
פתיון.שבלעוזגיםהיוכאילואותןיאכלחזרהאישכאילונמנ,ישלפחדה
כיצדאותווהזהירויודע,שהילדלמרות-זהבספרגםכיהרעיוןמובלט

נדרש.כשהדבראלחזהירותכלליהפניםלאהוא-זריםעםמתנהגים

לחיה:חופןהאדם

חיהלאלחידתבעיניהאותוהופכיםלנמנ,יעושהשחזרהמעשיםזהבמפרגם
האישכאןואילונוהם,לזאבבעיניהחופןהאישטרומרחנהשלבספדהאחת.

אותהצובטיםידיה,אתמלקקיםאשריח,דגםואריחשועללזאב,בעיניההופך
מסייערבותפעמיםהילדיםשלדמיונםלילדים.שריםשלאשיריםלחושדים
תקיפהמעשהכל .איתםלהתמודדשקשהמציאותגורמיעםלהתמודדלהם

מנגנוןבאותונעזרותהמחברותשתיניסבל.בלתימעשההואיל,דשלובמיוחד

ממיראשרוהדמיוןההדחקה,מנגנוןוהוא-קשיםתכניםעםלהתמודדשמסייע

הללוהחייםבעליקלדת:ביתראליהםלהתייחסשגיתןלכאלהקשיםתכנים

-כאן .להתייחסויכוליםיודעיםהילדיםאליהם .הילדיםבספרותלהופיעמרבים
יכוליםהםלילדה,עשההזרהאישמהמביניםאינםהםאםגם-הסיפוריםבשני

האדם).(מישורוצובטהחיה)(מישורשמלקקאזםחיה-ספקכלזמרתלדמיין

אתהבובותבתיאטרדןאמהלפנימציגהנמניגררבןנעמישלסיפורהבתחילת

פוחזתהיאכיארנבבדמותמחליפההיאהזאבדמותאתאולםאדומה,כיפה

דפיביןנעולים"זאביםכיואומרתאותהמרגיעהשאמהלמרות .מזאבים

אמאיושבתעליוהכסאלמשל,זאבים,שלקיומםעלעומדתנמניסיפורים",

סייעלא-אמהלפנישהציגהההצגה-הסיפורובהמש,ךלזאב,בלילההופך

אדם.בדמותזאבשללחברתומלהיקלעלהימנע
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במכיאתהמודאגיםההוריםמוצאיםוינה,הבובהשלובעזרתהחיפושים,אחרי

ובורח.ניבהלהסוטהוהאישהמשחקים,בגן

החוויה:שלרישומה

שרוציםלהוריםממפרתאינההראשוןבשלבקשה,חוויהעברהאשרנמני

אולירינה,הבובההיאלזעתממנהשדורשמי .לוחציםאינםאבללזעת

אשרהילדהלילדה.עשובעצםמהלדעתרוצהאשרההכרהשלכפרסוניפקציה

מתחמקתקרה,מהלעצמה,אפילוהישירההפורמליתבשפהלספומסוגלתלא
"שלרםמשחקבאמצעות-אותהלדובבזרןמוצאתזואבללבובה,מתשובה

-הבאובשלבקרה,מהלעצמהובעצםלבובה,הילדהמגלהאזהמלך".לאדוני
קרה.בדיוקמהלהוויהלספרמסוגלתהיא-הקפהבבית

כךשעברה.החוויהשלהקשהרישומהתחתעדייןהילדההקפה,בביתגםאבל

בהשמעבירשםהשחור","היערחרא-נמנילמציעהשאמאהעוגהשםלמשל'

אשוהמשחקיםבגןוהזרעצמהשלהתמונהאתכביראהבהומעלהצמרמורת

בגופה.הנוגעותלחיותוהופךאותהמסובבוהואהסחרחרתעלכשהיאבחורשה,

הנתקלתשוקול,דמטבעלההנותןהמלצרשלהתמימההצעתוגםכך

צריכהאינהנחבסיטואציהגםממתקלקבלחוששתהיאעתהבהסתייגות.

ספרההצליחזאתומבחינהשקרה,מהשלהרושםתחתעדייןהיאאולם .לחשוש
חיתהאםקשה.חוויהעברהאשרילדהשלמלאדיוקןלשרטטגור,בןנעמישל

היההדברהמקרה,בעקבותמטפל,גורםאלפנייהשלאפשרותבסיפורמועלית
 .המקרהבעקבותהילדההתנהגותעםאחדבקנהעולהבהחלט

מקל,-הראשוןהסיפורים,שנישוניםהילדה,עלהחוויההשפעתשלזרבנקודה

לקבוצתמכווןהואכיאוליהחוויה,רשמיעםירתךמוצלחתהתמודדותישובשני

עלעובראשרהנפשיהתהליךאתלפרשמאפשרוהיקפויותרבוגרתגיל
 .הילדה.חנונה
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תוד:ומי

ן 11ל 1לפער 11משלחתעם
שנערלאהמאת:

מאושרים,נעוריםוראשיתמאושרתילדותשםליחיתהבקרקוב.בפרלין,נולדתי

 . 15בתאזואני-שנייהעולםמלחמתעקבשנפסקו

אושויץ-בדקנאופלשוב,קדקוב,גיסו-שהתגלגלוכפיהתגלגלוהחיים

המשפחהמכלשניצלההיחידהאחות,יעםיחדהשתחררתישםובדגן-בלזן,

ומשם,לשבריההועברנוהאדוםהצלבעטהגסיסה.סףעלשתינוואנוהענפה,

 .ארצהעלינושהשתקמנואחדי

שנותלקראתהכבושה.בפוליןהמלחמהאתועבדבקדקובנולדהואאףבעלי
עיראתפעםעוזלדאותכדילפולין,נסיעהעללזבדהתחלנובעדך-80ה

נסענו.ולאעבד,זכדונותעםלהתעמתאומץלנוהיהלאאבלשאהבנו.הולדתנו,

בוהביתאתדאיתיכביכול.המעגל,אתלסגודלבד,ינסעתיהפתאומימותואחדי

נפרדתי .אחדיםומקומותהמלחמהבזמןכלואהיהבובית-הסוהראתבעל,יגד

למדתיבההעבריתהגימנסיהומןהמשפחה,עםחייתיבהנולדת,יבההעידמן

 .בחייםנשארומהםמעטיםשדקוידידי,יאני

הספריםאחרת.רצההגודלאבלבפולין.מבקרתשאניאחרונהפעםשזאתחשבתי

לאכינכנסת,ילאלמחנותפעמיים.עודנסעתיזהאירועועקבבפוליןיצאושלי

אמדתיאז"שםשהיוכמונ,יאנשיםבשביללא"זהלכ,ךהדרושיםנפשכוחותמצאתי

הםאבלאותם.לשתףלהם,להסבירמנסהמתגברת,הייתיאת,יהיוילדיילולעצמי.

כואבת.מפחידה,חוויהזאתבשבילםשגםהתבר,ראת.יהיולא

בתורנועדלמשלחתלהתלוותהחינוךמשרדליהציעאחדיוםשנים.עבדווכך

באמתהאםאבלכוח,לייתןשהתפקידידעתיאחדמצדהתלבטת.יעדות.אשת

עילאיבמאמץאלו,במקומותעבדתיזורעותהרבהכךכלנפש?כוחותלייספיקו
האםלחיות.להמשיךשאוכלכזיהכואביםזכרונותשלחלקלהדחיקהצלחתי

דקהואאותםהמכסהשהקדוםפצעיםלפתוחאלו,רפאיםדוחותלהעידכדאי

ושביד?
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 .בגיליאשהאצלמדולדליםוהםפיזייםנוהותגםדרושיםנפשייםלכוחותנוםף
חייביםאחריםעדותאנשישגםלעצמיהסברתיעצמיעםשניהלתיבדו-שיח

כאתגר,זאתראיתיאוכל.אניגםאולי-יכוליםהםואםבגיליבערןלהיות

מורים,ע"ימלוויםנוער,בני-120מהמורכבתמשלחתעםיצאתידברשלובסופו
 .לשעברפרטיזןאח,דעדותאישעוד-ממניוחוץביטחוןואנשימדריכים

חיכוכברלוורשהלילהטיסתאחרינוהיגעכאשר .מאודגדושהחיתההתכנית

לארוחהלמלון,היגענובערבמאוחררקלמחנות.אותנושלקחואוטובוסיםלנו

במחנהביקרנושבועבמשךוכןבמטוס.לילהארוחתאחרימסודרת,ראשונה
ורשהובגיסוקרקובבגיסוובמיידנק,באושויץ-ברקנאו,וטיקוצין,טרבלינקה

קברות.ובתיבתי-כנסתנמצאיםבהןעיירותובקצתבקילצה

פלשוב,קרקוב,גיסוהייתי:בהםלמקומותהתייחסעדותאשתבתורשליהסיפור
 .ואושויץ-ברקנאו

בובגיסוביתלמראההאיש,ילסיפוריאותנטיים,לדבריםמאודנתפסוהילדים

דברים.באלהוכיוצאהייתיבוכמקוםהצבעתיעליובברקנאולצריףגרת,י

הכאוב?עבריבשיחזוראניעמדתיאין

שנה, 50מלפניזכרונותשברידליתיכאשרהנסיעה,לפניעודעברתיהמשבראת

דהוייםשיקברושקוויתיכאלה,זכרונותוגםלהםיכלהלאהזמןששןזכרונות
תודעתי.בתחתיתיושןמרובוחיוורים

 .הילדיםעלאלאזאת,ברשימהלכתוברציתיעצמיעללאאבל

בחיפה,ספרמבתיוי"ב,י"אכיתותשלתלמידיםטובה,קבוצהזאתחיתה

ודאילהםהיוהנושא.אתלמדוהםטובה,הכנהלהםחיתהומעפולה.מהקריות
אירופה.יהדותלחורבןעדותמולהמחנות,שרידימוללעמודקשיםרגעים

ולשחזרלדמייןבאמתיכוליםוחופשיים'שבעיםבאיםכאשרהאם'תהיתי:אני
באמת.כאןהיהמה

מקרונותהמורדיםלכאן,המובליםאתלעצמםלדמייןיכוליםאלהנוערבניהאם

המותמולנזתייצביםמורעבים,מבוהלים,רובים,קתותשלבמכותחתומים,

הצדדים?מכלאותםהאופף

ומזוודותומשקפיים 1נעליינשלערימות .מתוחכםמוזיאוןהיוםהיא-אושויץ

אולי.בהתרשמות.אינפל~:יהאיזוחלהואוליובסרטים,בתמונותלמכבירנראו

תילוגדרותשמירהמגדליכמהבודדים'צריפיםלגמרי:כמעטהרוסה-ברקנאו
 .ירוקיםשדות-וסביב
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המוניות,להורגהוצאותמתבצעותהיושעליההגבעה,ועלגדולאחו-פלשוב

מרשימה.אנדרטהמתנוססת

עבודההשקיעווהמדריכיםהמודיםטובה,הכנהאלולצעיריםחיתהכאמוד,אבל,
הוסיףעדותאנשישלאישיסיפורוגםשידאו.מהולכללמסעאותםלהכיןרצינית

להבין.ולגסותלהזדהותכןורצוןרגשלהםהיהלכלומעלאמינות,שלנופן

 .שדאינוהראשוןהמחנהכאמודהיה-טדבלינקה

מאומה.לא-קרמטוריוםלאצריפים,לאכאן,שהיהמכלנשאולאשריד

אתחותכיםרכבתפסי-השממהבתוךויעועצימוקפתשממהזועקת,שממהדק

-אליהםעדלהגיעכדיההבעה.מלאתהאנדרטההם-וכבתפסיהידוק.העשב
קרבנותהלכובהבדדןעלים,ירוקיעציםביןהיעד,דדןהכבישמןרגליהלכנו

ברגעיםחשבומההמרות?לקראתהםשהולכיםידעוהאםהאחרונה.בדרכם
בדדןילכושנהחמישיםשבעודלרעתיכלולאודאיחייהם?שלאלאחרונים

לכבזעצמאית,ישראלממזינתשבאוישראלדגלנושאיישראלינועדבניזאת
שיו:מלותבזכדרניועלוסבלם.עםולהזדהותזכרםאת

האחרונהדרכ•הנהתאמרנאאל

עננה. 1שמהסתוךןס 11השמיאת

ו•בא•עלעודלונכספנוווםזה

ה. J'אנחנו'רעום:עודומצעד•נו

נועדבניהדליקועמנומבניהמוניםלמותירובהםבורותידעלוכבת,פסיידעל

קהילות 17,000לזכראבנים 17,000ומסביבללב.נוגעטקסועשונשמהנרות

אתשפכהאנוש,בנישללסבלםאדישהאבלחמימה,ושמשכאן.שנכחדוישראל

 .העולםעלאודה

ובתוךאולם,באושויץישקטנה.אחתאפיזודהדק,אזכירבאושויץמביקוד

תמיד.אשבועותזהובעיגולעיגולישנוהאולם

שמותקראוחנוקובקולזיכרוןנדותהדליקולעיגול,מסביבהתיישבונועובני

משפחהבנישלשמותאלההיוהבית.מןשהביאומרשימותהמשפחהבנישל

אבלהכירו,לאאותםזוזיםובניודודיםסביםשלשמותבשואה,שכיספו

אני.וגםבכו.והםגוונםאתחנקהההתרגשות

משדדכוונתזוהייתהלאאבלביים'דפוסילהיותיכוליםאלובמקומותביקורים

בנויההתכניתלדיכאון.אותוולהביאהנועראתלשבורהמשלחתמארגניהחינון
היהבטדבליינקהביקודאחריוכןיותר,קליוםישנוומדכאקשהיוםשאחריכ,ן

וטיולפולנינועדעםפגישהגםהיהודיתמוורשהחוץשכללבוורשה,ביקור

 .העירשלוציווייפהנעלוו
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הביקורואחדי-ברריליצקההמלחבמכורתבקודהיה-בארשריץהביקוראחדי
בלב.ותקרהאופטימיותנוסכתפגישההעולם,אומותחסידיעםפגישהבגיסו

שלאפרטוז 70שלהדנמצאשםמיידנק,היה-ביקדנובוהאחרוזהמחנה
 .בקרמטוריוםונשרפוגזיםלתאישהוכנסויהודים,

מתעודותהנראהכפישהורדוהקרבנות,שלתמונותכיומוחש,יחינעשההדבר

דמותלבעלהאלמוניהקרבזאתהפכואלותמונותהקידות,עלתלוייםהיוזהות
 .ופנים

לב.קורעטקסנועדבניערכוהקרמטוריוםשדידיליד

לשדהישרהמשלחתנסעהמשם .בפוליזהסיוראתחתםמיידנקבמחנההביקור

אותםביגרבפוליזשביקורציינו,כולםלישראל.חזרהלטוסכדיבוורשהתעופה
במלים.לנסחשקשהדבר-מהלהםונתז

ניסווהםמתחושתיאליהםלהעבירניסיתיימים.שבועזהנוערעםהייתי

וברגעיאדםלברועעלתהייהברגעיאותםראיתיברגשותיהם.אתילהתחלק
שלדרכועלתהייהוברגעישבו,והאציליהטובאתלהעריךותמיםכזוצוד

נעורים.משובתוברגעיבעולם.אלוהים

לדוראלוצעיריםשקשוריםהעמוקהקשרשלהתופעהבעיניחיתהפלאית

בהבהתנכרותהגובלההבנהחוסראתזכותישנכחדו.משפחהולבניהסבים,
דודשלוההזדהותההבנהעםוהשריתיאוצהבבראנוחובשדידיאנחנו,נתקלנו

העבר.תודעתאתלטפחששוקדיםלמחנכיםהוקרהדברימגיעיםכאזהנכדים.

בהשישידיעהעליהם,לדעתרוציםהםאבלוסבתא,סבאהיולאשלנולילדים

האלו,נועדבבנימורגשתחיתהשישנםולאלושאינםלסביםהאהבהאהבה.
מאוד.עדזאתתופעהריגשהסבתא,בתורואותי,

פעמיישמתיכלראשיתמה.תקופתלעודבפוליזנשארתיואניאוצהחזוהנוער
ספדבבתילהיסטוריהמוריםשלארציתלוועידהמולדתי)(עירלקרקוב

מקרםיהודית,תרבותבצנטרוםהתקיימההוועידהמוזמנת.הייתיאליהתיכוניים,

מורים-150כהשתתפובוועידהוידידותית.תרבותיתבאדירהומטופח,מכובד

מישראליחידההייתיאנימקום.חוסומפאתריקםהושבורביםכשפני

הפולניתהשפהטהרתעלהתנהלההוועידהכימקרים)צירוף(בגללשהוזמנתי

 .בדבלפולניםלמודים

טוב.וצודשפעווהמשתתפיםועניינייםרצינייםהיוהדיונים

בניסיוזאותםלשתףהתבקשתיואניבישראל,גםקלאינוהשראההודאתנושא

 .בכזוזשלנוהמוצלח
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בארץישיבתםשנותבאלףפוליןיהודיותרבותמנהגיםלהכרתסדנאותהתקיימו

אותם.ידעתילאאנישאףפרטיםליונודעוהסדנאותבאחתהשתתפתיאניגםזאת.

 .בנושאלימודוספריספר·יםשלמרשימהתערוכהשסחיתה

(כפיעלהערכהדבריבאוזניהביעוהםאתי.ודיברואליניגשוהמוריםמןרבים

דודותבמשךטריטוריהללאמעמדהחזיקישראלשעםהפנומןהתבטאו),שהם

הקדומה.שפתואתהחיהואףעצמואתובנההרדיפותכללמרותרבים

להילחםמנסיםלמיניהםומוסדותהחינוךשמשרדראיתי'לפנישהוצגומספרים
הםכיצדהמודיםאתשאלתיהיהודי.שלהשליליובסטריאוטיפקדומותבדעות

זאת?במלחמהמצליחים

בית,גםמשפיעילדיםחינוךעלשהריכיוןקלה,מלאכהזאתשאיןלפני,הודוהם
 .הללוסטדיאוטיפיםעדייןחייםובהוסביבה,משפחה

האירופאיםהנימוסיםשתמידקנאהברגשימעורבים:ברגשותהוועידהמןיצאתי

הצליחוהמוריםלפחותהאםבלב,ותהייהעלימשפיעיםהמהוקצעותוההליכות

בלבם?מהיודעומיכנים,כךכלנשמעוהםהקדומות.הדעותמןלהשתחרר

לה:קוראתשאנילתופעההנוגעיםברשמיםהקוראעםלהתחלקרוצהאניוכאן
במראה.פניםשתי-פולין

 .דוחיאתדוממהבבקוקומודיםועידת

שלמשכנההוא"אילת"קפהדוחי.אתדומם"אילת"בקפהבוודשח,הביקורגם

ספדיהופעתלרגלהליגהחבריידיעלהוזמנתיואניפולין-ישראל,לידידותהליגה

השנה.ראשחגולדגלפולניתבלשון

זאת,לאגודהובנפשבלבמסוריםתמהוניים,אוליגויים,כולםהאגודה,חברי

הפולני,בציבורידועהדמותברטושבסקי,פדופ'כבו,דכחברעומ,דשבראשה

ליהודיםשעזרהפולנית(מחתרת Zegotaב-פעיללשעבד,אושויץאסיר
במשרותבדטושבסקיפדופ'כיהןפוליןשלשחדורהאחדירבים).והצילה

יושבתמיוקרתו.האגודהעלומשדהישראלידידהואממשלתו.שלחשובות

כתב-העתשלהמוציאהחיתהשאףבדנסקה,יואנההיאבפועלראש

וטעיםנעיםראש-השנהערבביוזמתהאירגנהלידידותהליגה"פרלין-ישראל",

יחידות.יהודיותהיינומישראלאחתאורחתועודואנכי

ותקוות.תכניותוהרבהפוליןברחבימקומותוכמהבכמהסניפיםלאגודהיש

גדולה,ארץאותהשלפניםשתיידאהלפוליןמישראלשהבאלומד,שאפשרכך
למצוא.מזללוישפוליןואיזומחפשהואפוליןאיזותלוי
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בבקיאותםאותוויפליאופניםלושיסבירובאנשיםלהיתקליכולהוא

וקוראיםשקראוספריםבמספראותוירשימויהודיים,ובענייניםבהיסטוריה

לגשרורצוןידידותלענייןהכנהבמסירותםאותווירגשויהודייםנושאיםעל

נמצאיםמקומותמיניבכלהזדמנויות,מיניובכלהזמן.במשךשעוותמהולתקן

שלחלקישנוזאת,לעומתלישראל.ולבביחםיחםהמגליםידידותיים,אנשים
שלהשתלטותמפניהיחרד,ימפניהפחדחיסטריאוטיפים,חייםבהאוכלוסייה

חזרמשנאתהנובעאבסורד,יפחד-מהיודעמירעלהאומהמוסדרתעליחרדיס

קדומות.ומזערת(קסנופוביה)

דודיוטלוויזיהערוץמופעל(ובמימונם)שביוזמתםלאומניים-ימנייםפלגיםישנם

שלשופרוהואאותו,סוגריםאידאבלליגליבלתילמעשהשהוא"מריח",
ליברלישהואהאפיפיור,נגדאףהפועליםימניים-קתוליים,חוגיםשלתעמולה

מאושויץבמחלוקתהשנויהמנזרהועברהאפיפיורשלבהתערבותו .לדעתםמדי

צלביםאושויץמחנהבקדמתמרקמיםימנייםחוגיםביוזמתואילואחר,למקום

נמרצת,נגדיתפעולהאיןאבלהפולני.בציבורגםתרעומתשמעוררדבררבים,

 .מכןהמשתמעכלעםבאופקשהבחירותבגללאולי

ספרות,ואנשיחינוןאנשיליברליים,אנשיםבפוליולפגושמזלליחיהאישית
היכולהסטטיסטיקהאיןהפולני.הציבורשלאחרותלפניםגםמודעתאניאבל

 .קודמולעומתחזההחלקמחולאמוד

הנדונה:לבעיהבקשרפניםשתילפוליוחיושתמידיאמר,בסוגריים

עולםמלחמותשתיביןובפוליןופריוולגירת,זכויותונותניםחסדהנוטיםמלכים
מלאזכויותשוויוןנתנההממשלה-פילסודסקי)המרשלבימי(בייחוד-

חיתה-ומנגדולתרבות,לדתהקשוריםחעניניםבכלמלאחואוטונומיה

העם.ושלהכנסייהשלהרחוב,שלאנטישמיות

לעומתיהודים 20,000או 10,000חם(כייהודיםבפוליןשאיולמרותהיום,וגם

כדיליהודיםזקוקהשאינהאנטישמיות,ישפולנים,מליון)(ארבעים 40,000,000
 .המכוערפרצופהאתלהראות
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ם 11פ oשלדת 1מלכ
~רא•ם p(חחס~סא.תלהביאד• J J;י J:~לח.ת lל(סאעשראיו

ער ~(לשח•(רגננים 1ח!נ.תח pלס• pח(סערי.ת p1חשאל 1חנrעירים)
 .חע~לם).תרב~.תעעםשל

אופקבינהמאת:

ג<תשלהישןהמגדלעלשלשום.כחמולשלאהתכונהרנהבוו<לבייהספר"בבית

צלילימאדם.ר'קיםהמחלקותחדריהאנ\.לי.הדגלמתנופףקיסוס,!ולף Jהמהספר

הכ<כרבשםהתלמידיםבפיהמכונההקטן,האפרלאורךמרחוק. Dנישא'תזמורת

דחופהמתוקה, 1מינכרת 1שמזוף/ 1לל 1גהזקנהמרכבות.שלכפולטורפשטהראשות/

J 01החנוכה. 1וןמוצאתואזנהךךןפה l 'צD , 01ש 1לבמהםפני!.עכראלאוש 01צצ 1מתר 

0וםרספלנ•לשלחז<ות 0השרוולעל 1 ובא<םהולכ<םרביםחג.בגדילבושיםמהם , 1

עה." 1תנ 1חייםמלאהרב,מאדםהזמהכר 1הכ 1הם 1כ 1קר 1הם 1ת 11אחעםע tזר 1שלוב

 13'19בשנתלאורשיצאבווילביי'יהספרבית'זקניהספרשלהפתיחהזוהי

טלבוטר.הואשם,כתובכךהסופר,שםעובד.''עםהוצאת'שחרות,'בספריית
באמת,אבלקראו,בשקיקה.אותוקראודוריבניסמיאטיצקי.בידיתורגםוהספר

הבינו.לאממש,

קפטנ'ס.'ולובי'זההספרנקראבאנגלית

עשרה,שמונהעשרה,שבעבניהכיתות,ראשיהקפיטנים,הםהספרבית'זקני'

ראינוואנחנו'זקנים'להםלקרואהחליטהנכבדהמתרגםעשרים'היותרלכל
זקנים.זקנים.שראינוכפיבדמיוננו,אותם

שנקראוהצעירות,הכיתותמן'שמשים'היוהעליונות,הכיתותבנילבוגדים,

שנולדתינוק-שמשמעותופג,שמש'זקן,'לכלהיההעבריבספר'פאג.'באנגלית
מאדשהתקשיתילהודותחייבתאניפגים.בדמיוננו.אותםראינווכךזמנוטרם

ופקודות.שליחויותממלאיםאותםלדמיין

בסביבתונוראאיוםמקוםאיזהישראשית, .אחדיםמרכזייםאירועיםישהזהבספר

ח'אקווריום.'הואאליו,להיכנסחמורבאיסוראסורשלתלמידיםהספר,בית

משאתשחיהדברבאקווריום,דעמהלהביויכולתילאחזה,הספראתכשקראתי

בגללהספדמביתאותךיסלקושמאולפחדלשםלהתגנבצריךולמהלכולנו,נפש

אקווריוםלנולקנותהבטיחשלנו'הכפריהספרביתכשמנחלבעיקרחטוף,ביקוד
 .טוביםנחיהאםגדול
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ושרתיםבירהמוכריםשםהשכונת,ישלפאבהחליטהמתרגםמאד.פשוטרבכן,

שערתכמהלכםתארונר' .לוהתחשקככה'אקווריום.'הזהבספרייקראלשכרה,
שלאודגים,מיםהמרןישאקווריוםכשנתרןבעיקרשלנר,הדמיוןעברנוספות

 .בכללשםהוזכרו

הןהמחלוקות,בניהתחרולקראתההנהר,'על'התרדפההיההשניהגדולהעניין

כ,ןאחרמידאבלהסירות,אחתשלהי'תו'נקרעובסופההספרבביתהכיתות

מהאבלומתח,ענייןמלאהזההספדהיתר.'את'חרץשמישהוהסתברנורא,דנו

נורא.אסרןהיהזהנחרץכשהן}!ולמהי'תר'מהרלהביןיכולתיכשלאל,יעזרזה

עלסידרתתחרות.חיתהמאזפשוטהוארבות,שניםאחרילישהתחוורההסבר,

ובזדון.בכרונהשנחתןהסתברכךואחרנקרעההיגוימחבליאחדהנהר,

שלנר.הנקראהבנתאתמכורכת,בכרונהכאן,חתןהמתרגםגם

רעה,לאמדוברתשפהלנרחיתהכברלאור,הזההספדיצאבההשנה , 43בשנת

דווקאואולילילדיםגםשספררת,חשבבזמנו,אחריםרביםכמוהמתרגם,אבל
בשפההספרכתובבאנגלית,כיאףגבוהה,בשפהורקאךלהגישצריךלהם,

טלברטהואהפרטיששמרהמתרגם,שםאתלקצרהחליטגםהואלגמרי.מדוברת

 .ברטטל .רלווקראוי,דמשפחתורשםביינם

הקונגרסבספרייתרגילה,בלתיבילושעבודתנעשתההמקור,יהספראללהגיעכדי

מחדשותורגםהמקורגםנמצארכךהסופדשלהנכוןשמרנתגלהאזהברית.באוצרת

'כתר.'הרצאתעברווילונ'י,'אלופיבשםאופק,אוריאלבידי 1980בשנת

אתגםקראנוהרבה.היולאכיבעברית,לארדשיצאספדכלבילדותנוקראנואנחנו

מן'טרינקראהואשבאנגליתג'דום,ק.ג'דרסמאתהכלב,מלבדאחתבסירהשלושה

פרנקפורטאמנות,בהוצאתלאודיצאהספרדוג.'זהאבארטנטינגסייטרברארט,אאין
 J924בשנתאפשטיין,שלא.מאדהמופלאבתרגומוארדיסה,מרסקורהמיין,א.

וברויתבאלרנטיתמשתמשיםבאפותיקה,האפרתיקדאצלתרופותקוניםהזהבספר

במקוםבליטראותומשלמיםהכרכרה,היאבקייב,נוסעיםוסבון,מגבתבמקרם
הראשון.הפרק · 1מתרחלקהפתיחה,אתלפניכםלקרואלעצמימרשהאניבלירות.

 1שבנ 1זכונמורנסי.אנכיס, 1הארואל, 1סמלאם 11ו , 1ג'ורג-מעמד 1ת 1בא 1נ 11ה"ארבעה

לגנא,יעצמואתאישאושדורשוםעשון,תוךמשוחחוםוהוונושלוהקנונטכחדר

עדנהרסווהעצנוםמאדכגופנוחשוםהוונןוחךשלושתנוהגוף.כרואותלעגוןכלומר,

עושהנטרפים,מעשון , 01פתאסחרחורתתאחזהואשריש 1 (סזפר,האריסהזסוד.

ודעתובככדו.תשתוואנכוכךהואשאףעצמועלהעוךג'ורג'עושה.הואמהוןךעואונן

מודעהמתוךברורלדעתלמרתוזהדברהכבד.אלאאונההזוהקלקלהשכלנאמנה
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פיהםשעלהם•מנ•םכלנמנוזובמודעההכבד.למחלתחדשהתרופהדברעלאתת

ב;נמצאוהללוהס•מנ•םכלכשורה.שלאכבדוא•מת•לעצמו'לדוןודםבשרכלראו•

נעדר.לאמהםאתך

פלונ•תלמתלהחדשהתרופהדברעללפנ,והבאהומודעהמודעהכללךא•ןוראה,

תולהולאמתלהאותההזלהאנכיגםכ•וכן•ך'ת•כףמכןנהלוכןךאה•השלאאלמןנ•ת,

כלעםבבדבדעולההמתלהפרשתאלהכגזןבכלמרע.שכ•ככן, 1מםתןלהאלאסתם,

שעה.תה 1אחש 1שאנ 1ת 1ש 1תח

אלובכנסתוקלה,קדחתלכאורההותהז\ ,'פ J.\Jקצתחשהייתיאחר 011זכ~רני

המוע•לזתהםגולןתאתא lלמצהרפןאןת,כספרן 11לעמנתעלהבר•ס•המןז•אזס

כךאתררגע.באזתושהעס•קנ•הענ•ןעלבו\עברת•הספראתמצאת•לקדחת.

זוכרא•נ•בכלל.ת iהמתלבפרשתן 11מע 1קןראכספר,לדפדףבסלה,מתוךהתחלת,'

רע,פגע I'Dהוהזהכיאנכויןדעאולם , 1נ 1בעלראשונהשננעץהדברהזאמהעכשו

ס•מנ•אתאקראכטרםנורא•ם. iהקשיםהאדםבנימפגע•אחד\מכלה,משת•ת

פ.ו iגב•מקנןהזההמשת•תהנגעכ•בעיןע•ןרןאהאנ•זהנהמם iתעדהמתלה

ך iמתכך,אתרע. iנבל•ךןמם,•שבת•מהזמןבעורק.וקפא 11דכ 1עלינפלהמזזתא•מת
כיזאתאוןוהנה,ם 1בסומנעיינת'ס, 1הטיפבמחלתנתקלתינספר.לעווןשבת~ש, 1א 1

אםת 1לרא 1לפשפשאיפהכדא•אחדים.•רת•םזהמרגישזא•נותולההננ,וט•פזסלה iת

וכךהקדןש'ן•טהל 1'מתהמתלהלפרשתהגעת•הנגע•ם.ממסכתדברעודב•דבקלא

ס iכאתת 1לשתהתלטת• iלב•עדנגעהדברבמספר.לם iכבע•ן,הס•מנ•םכל-הווה

 ',כ iבתשוכנתהיאגםכ•ןמצאת•החוזרתהקדחתדברעלקראת•תומה.עדהתרעלה
ם. 11ע 1שבעודחסרהה•שנהפתה iשתקאלא

אפשר , iזן iכגןקלה.תה iנבצורהלאןשר,ואךבגזפ,'מצאת•ה Oבר"שלהמתלה

ת iהקשתיה 1צא 1בתעל•כבדההתזל•רע•דה•תהזהכנגדהארץ.על•מ•םלהאר•ך

בדקתידבר,שלקצרוומבטן.מלנדהכיתקועההזתהכנראה,והאסכרה,והמרות

רקכ•מסקנהליד•באת• lב•תהאלףסדרלפ•המחלות,מ•נ•בכלרבובע•וןבאמונה

ם. 11השוקשלנןשנתצרעת-וה•אעל•פסחהאתתמתלה

שלמה iמק•פקדלמההכ•צד?ד.ו 1בכבפגעזכא•לובדבר,עלבזןקצתרא•ת•מתת•לה

כדבר,קצתנת• 11שעלאתרלם, iואת? 1תל 1הכמשארזזעה 1גרבמהם? 11ק 1השמכת

גיה. 1ל 1ק 1האפרמבספר•ת 11המנות 1המתלכלב••שנן \!ממתלה (' Jתהלאהתנחמת.'

ןאנכ•בשר•אתאכלהקשהפודגרהתלקז.במתנתולהסתפק•צרואתש 1לכבאדםת"ב

•לדזת.ו •מ•מראש•תע•נ•ך 1מתפסקהלאהגרענתבמצ•אןתה.כללהרגשת•לא

רשימתתןכןגםןנשלםתםןממ•לאהמל•םבספרהאתרןנההמתלהה•תההגרענת

כאן.עדאנ.ו"מתלןת•
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אתאוהזה,הישןהתרגוםאתדקאבללקרוא,אחדכלצדיךהזההספדאת

באנגלית.המקור,

שלנקייהלשוןנ'י,מייז'סל'האוסתדגוםהואהשוקיים,'שלנושנה'צרעתאגב,

הספד.גיבורעלהזאתהמחלהפסחהאיןפלאממשהרחם.''דלקתהמחלה

קראנואנחנו .היוםעדשקראתימצחיקהכיהספדהואאחתבסירהשלושה

ושתההשוקתאלהסוסרץאזהשתדלנו.נוראובאמתשהיהמהזהכיונהנינו,

שיש.מה

מכלקריאה,חומדהמוןמוקףהואולחפש.להשתדלצוידלאהיוםשלהקורא
מאז.מבלבלוזההסוגים,

לבחור,כדאיובמההשפעכלמתוןטובמהמביניםלאאוליהודים,וגםילדים

אתלהביאולפחותמאדלהשתדלצדיךגםצדיךמפסידים,הםמהשיוזעמיאבל
 .הסוסאלהשוקת

טלוויזיהישהמערבי.העולםלפחותקטן,כפרהואשהעולםיודעיםאנחנוהיום
וכולםבעולםפינהלכלמידמגיעהכלוסרטים,דדיומוסיקה,יש .ואינטרנט
בארץגיליבןולמישהולישמשותףמהעדיין,אבלתרבות.לאותהשותפים

כולנובילדותנו.שקראנוהקלאסיקההואמשלנו,כןכלשונהבתרבותדחוקה,
הדודהקטן,פונטלדויהלורדטוויסט,אוליבדהםומיקוזזודובינזוןמיהויודעים

וז'אןנמוקפיטןקריסטו,ממובטחהרוזןפספוסו,הםמימונטסומה.ובתתום

 .ולז'אן

מפעיליםכשאנחנוהגיבורים,עםביחדושמחנוחדדנובכינו,הספרים,אתקראנו

רכושבתוכנו,אותםונושאיםאינטימיתהיכרותכזיעדמפנימיםהדמיון,את

היום.עדשלנו,והנשמההנפש

ואנחנוספריםכלקודםישהזאת,המתקדמתהטכנולוגיהכללפניבשבילנו,אז

זה?אתעושיםאין .מהםוייהנואותםיכירוונכדינוילדינושגםרוצים

שז'אןמפניהחיים,''עלובישלהגיבוריםאתלמשל,מכירים,היוםשלהילדים

שלהואהגיבוראבלהחיים,''עלוביבשםמצליחמחזמרשלגיבורהואולז'אן
אינטימיתשייךאיננוגםולכןהילדשלהפרטיהדמיוןמןזבדשוםבואיןכולם,

נפשו.אל

איןאבלכזה,סרטיצרדיסניוולטכיהג'ונגל,ספדמתוךמוגליאתמכיריםהם

גםהילדים .שלימוגליאוקיפלינגשללמוגלידיסנישלמוגליביןקשרשום

בידינכתבהלבהספרפתאום.מההלב?ספד?איזהמתוןמרקו.הילדאתמכירים
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אנריקו.בשםתשע,בןנערהואשלווהגיבור 1ssqבשנתד'אמיציסאדמונד

שלהחודשסיפוריתשעהמתוךאחזהקצרים,הסיפוריםאחזגיבורהואמרקו
אתלחפשהאיטלקימרקוהילדיוצאבוהאכדים,ועדהאפניניםמןושמוהלב

עשירים.בביתכמשרתתלעבודאמריקה,לזרוםמגנראהשנסעהאמו,

ובוהתשעבןאנדיקושלכיתהכיומןנכתבכרס,עבכדןהואעצמו,הלבהספד

חודשיתשעהבמשך .זהאלזהואבירהילדשכותביםמכתביםגםשזורים

בכיתה,המודהשסיפרהחודש,בכלאחדסיפורליומןהילדמכניסהלימודים

התקופה,ברוחהשכל,מוסדומלאיחינוכייםסיפוריםהםאלה .הכלבסךתשעה

לעיכול'קשיםוהמכתביםהיומןלעומתם .מענייניםהסיפוריםזאת,בכלאבל

אשםמלאותוחרטותבעצמווהבטוחהסמכותיהאבשלמוסדהטפותמלאים

 .הצייתןהבןשל

הילדיםחושביםומאזהתשיעיהסיפורמןמצרייוסרטלעשרתהחליטמישהו

 .לענייולאממשעצמושחראהלבהספדאתמכיריםשהם

לספראותםקיבץהגדול,הספרמתוךהאלההסיפוריםתשעהאתשהוציאמייש

 .מומלץהלב.סיפוריטפולווקראאחד

דובאבלויזרע,מוכר 1719בשנתדפודניאלבידישנכתבקרוזו,רובינזוןהספר

מלאהזההמענייןהספרמזה.יותרהרבהולאהנושאאתדקמכיריםהקוראים
אתעבדולאאבירבקולשמעשלאבןשלאשםרוגשינוצריותמוסדהטפות

דרכיועלמשמייםכעונשלו,שקרהאסרןכלמציגחראשצוין.כמואלוהיו
בכלמנסהרגםפרקבכלאחזרתפעמיםדתימוסדלעצמוומטיףחוזוהדעות,

טוב.נוצריולהיותהפראייםהרגליואתלזנוחהפגאניששתאתללמדכוחו

הזה,החשובהספדאתלקרואיסכימוהסבלנותוחסדיהחכמיםשילדינוכדי
והמשעממות.הדתיותהמוסדהטפותאתממנוולנפות.להוציאצדיו

עלמספו , 1868בשנתהאמריקנית,אלקוטמיילואיזהבידישנכתבקטנות,כשים

במלחמתלהשתתףיצאהכומרשאביהןאחריהאם,עםבביתשנותרובגרתארבע

האזרחים.

ולילהיומםשמשרתתזקנהאחתמשרתתדקלהישלכןמא,דענייההמשפחה

לאברמתןלבנותנשיםכיבורר,וזהפחותלאבריאהואמאבריאותבנותארבע

אוכלתורמתמביאותשהןמכךומתרגשותעניותנוראהןהבית.לעבודותנועדו

ספד-מופלאהמתנהבתלכלהאםמעניקההמולדבחגוחולות.מסכנותלשכנות

לכבודמכינרתהןדמעות.עדומתרגשותשמחרתלא,איךוהבנות,קטן,תפילות

בטקסטעוסקמהספדרבעולפחותהקודש,לארץצליינימסעעלהצגההחג
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נאהאםוהבנות,האםשלהפוריטניותובהתלבטויותהזההמשעמםנוצרי-הדתי

רוציםלאאםאזקורא.כללהרדיםיכולממשזהמרפק.אוקרסוללחשוףויאה
ניפו.יעבודותלעשותצריךהזה,הספרעללוותר

טוויזמרקבידישנכתבהטמבל,ררילסוןבשםמכיריםשאנחנוהמקסיםהספר

זרגארהסתום,דרילסרןשלהטרגדיהבשםנקראובמקור , 1896בשנת

עלגזעית.באפליהדוגלבהחלטאבלמופלאה,בלשיתבבעיהעוסקהתאומים,

רמאייישארללבןיתחפשאםגםהכוש,י-דברשוםיעזורלאהזה,הספרפי

כמלאןיתגלהאפס,מגילכעבדאותוויגזלובויתעללואםגםוהלבן,ושקרן,
בהחלטאפשראבללשנות,אפשראיאפילוהזההספראת .כנפייםוצחורעזיז

 .עינייםמאירתהקדמהלולהוסיף

ארבעיםלפנישתורגמושספרים,פלאאיןרבה.במהירותמשתנהשלנוהשפה
כמוכתובים,הםכיילדים,לקריאתעודמתאימיםאינםשנח,וחמישים

שבת.'שלב'עבריתאותנ"כית,בשפהשאומרים,

בארימתיוגי'ימסשכתבפן,פיטרלמשל,כמוושוב,שובתורגמורביםספרים

להישארורוצהאופןבשוםלהתבגרמוכןשאינוהילדהואפןפיטר . 1904בשנת

'מחברותהוצאתעבורהזח,הספראתותירגםחזר 1963בשנתאבלנצח,יילד

כאלה,'תלתלים'לוועשההעברית,השפהאמןגלא,יבנימיןהסופרלספרות,'
לחלוטין:מקריקטעמצטטתאני .עליולהתגברמסוגליםלאמבוגריםשאפילו

שהפליגהדרלינג,מרתהיתהשבכןלםעליזהאלה!פןחזיםשלמשןבתם"צהלת

ןאםעליהט 1לעיכןלתזןשעהנשיקה.חת•מתאלאממנה,שרדהשלאעדבכרכןרים,

פשוטה,משפחהבארץעןןהותהלאבה.זוכה iנשכרשהזזתזכןללמדי,הוותזךון

דרלינגמרתשמעהלראשןנהפן.פיטרשלרגזןלפתעעליהשקפץעדכן,כלמאןשרת

אם 1 (הןא, 011שבכלמעשהה. 1לן 1לבבהרהוריסדרשהשלוטהבשעהשמו,את

ןמשטרטןבסדרמשכבם,עלנכןיםשהםערבה,!משכינהבניהבנפשהןפכתאןהבת

מקןמןלין, 1החיןםבמרןצת!נתעהשנתהגגהגיגכלמעשה:עןשההיאןכןלמחרן iנכ

 11מכןנו.על 1מושיבת 1 1ררת 1צא 1הלו,עד 11המ

פשוטה!כןכלהשפהבאנגליתו

עלכתבהוא . 1862בשנתלהופיעהחלובזיונ,יבמדעהעוסקיםוווןז'ולספרי
בטןאלמסעעלאטומ,יבדלקומונעתהיםבמעמקיהנמצאתנאוטילרס,הצוללת

שהיואחרים,מופלאיםומסעותפורחבכדורמסעהירח,אלמסעהאדמה,

128 



 .ימיםבאותםהדעתעלמתקבליםבלתיובדיונים

בשמרניםהעולםסביבמכולם,בדיוניהפחותהספראתהמהוללהסופרכשכתב

היולאאחרתכיוהרוחב,האורןקוויענייןאתלקוראיםלהסבירהיהצריךיום,

הספראתומסובליםהיוםמיותריםהאלהההסבריםהפואנטה.אתמבינים

כדיהטקסט,מתוןאותםולנפותלהוציאצררןישלכןהזה,והמקסיםהחמוד

הצרפתיהמשותזאתהאלגנטיפוגפיליאסאתיאהבוונכדינוילדינושגם
פטפוטו.החן,ורבהמקסים

מחדש,לאדריצאובמספר,כארבעיםוטובים,וביםועודשהזכרתיהספריםרוב

ילדינו,שלולסבלנותלשפהמותאמים'עופרים,'בהוצאתהתשעים,שנותבסוף

ואחת.העשריםהמאהילדי

כלשדנהשלהםהשפההוריהם.והוריהוריהםמשהיושדניםהםהיוםשלהילדים

משלכשדשוניםבגדיםלובשיםהםלנד.מובנתאינהקרובותשלעתיםעדכ,ן

לנדשגורםבאופןמתקשטיםמוזרה,בצורהמסתפריםהם .בגילםכשהיוהוריר;ם

הדריהםבחםשהתעניינומאלהשוניםבדבריםמתענייניםגםהםבטן.כאב

בכלל.קוראיםהםאםשונים,ספריםקוראיםוהםבשעתם,

הקלאסיתהספרותאתווקהשתנוהחייםשלהדרישותהשתנו,החייםנסיבות

נתאים?לא

העולמית,הספרותמיטבשלהברזלצאןנכסיהקלאסיים,הספריםהותאמולכן
עבוראלהחשוביםספריםומתאימיםמוסיפיםואנוהיוםשלהצעיריםלצרכנים

 .שלנוההמשךדור

 .הסוסאלהשוקתאתלהביאנוסיף,רגםהצלחנושכןנקווה

129 



הספו:עלכעתהענוות
ל:נ 11א • 11אשלם 111הצפונ n:נו 1הא

ישועהיעלהכינה:

הכיתה.מקירותאחדעלמקוםלונקצהבכיתה,לעבודהכלשהוספרהביאנועם
העבודה.אורךלכלויתווסףילךהחומר

אה: 1קךטרוםעבודהנ.

השםדווקאומדועברחוב'נמצאאיאיזהאי?הואמההספר.שםעלשיחה

ב?לוחו"צפורים"

נוספות?מחשבותישהאםבכריכה.התבוננות

ונתלההמשערהילדשםעםפתקיםעלללוח)(בנוסףנכתובההשערותכלאת

 .לכךהמיועדתבפינה

הספריםאתלהםשנחלקלפני .הכיתהבפניהראשוניםהפרקיםשלושתקריאת

שאלות.לשתיתשובותלמצואמהםנבקשלקריאה

ישלםאחדגרמני"לפחותלאלכסאמרוהואסכיןהיהלברוךכיכתוב 12בעמ'

החשבון.""את

בשלישייה.וברוךאלכסעםחיתההחובשתרחלכימצוין 26בעמ'

החשבון?אתלברוךשילםכלשהוגרמניבאמתהאםהשאלות:

החובשת?רחלאתהסופרהזכירמדוע

הטפר:את 1קךכד<תוךעבודה . 2

אתשמחזירילדכלנוספת:בקשהמהםנבקשלקריאהלילדיםהספריםנתינתעם

פתקעלתירשםהשאלה .הספרמתוךאחתשאלההילדיםאתישאללכיתההספר
המשיב.שםעםהתשובהתיכתבהתשובה,אתיודעיםבכיתהאםהשואל"שםעם

גםלמצואצריךלכיתה,שיביאלשאלהבנוסףהבא,מהקוראנבקש-ידעולא

הספרבפינתיתלווהתשובותהשאלות(פתקילכיתה.שהובאהלשאלהתשובה

מתמשך).כחידוןוישמשו

אה: 1הקךלאחרעבודהכ.

שהספרושליליותחיוביותאסוציאציותהעלאתבשלמותה:ליצירההתייחסותא.
רבים).ילדיםאצלשחוזריםלדבריםלב(שימתעורר.
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(הדפים ...מיוחדיםאירועים'תיאורים'דמויות,החומד:מיוןקבוצתית:עבודהב.

המיועד).במקוםייתלוהקבוצותשל

הםאםולדאותבשואההקשוריםשוניםמושגיםהילדיםעםלנווכדאיג.

להם.בדווים

אוהבים,אנחנודובושלםוגאיזה .ראשוןבגוףדובובסיפור?הדוברמיהו .ד

עד?דובוואוליכל-יודעדובואוראשוןבגוףדרנו

"אניאחו)פרקכל(ארז'פרקאתהילדיםעםלקרואאפשר .ונגדבעדנימוקים
שם:המופיעותהדמויותעלפעריםלהשליםלנסותועבים",הםגםאבלועב,
אומהם,אחדכלשלואותמנקודותהפרקאתלכתבאח"כוהבת.האםהאב,

הכל-יודע.הסופדשלמנטרמנקודת

אתמלוויםובורךההודים . 47-48 , 35 , 19-20עמ'ובווך:ההודיםעםהקשוה.
ומכוונים.יועציםובהדהודיובמחשבותיולומשמשיםהםהדרך.אווןלכלאלכס

הביטחון.תחושתאתלונותניםעליושהרעיפוהאהבה

גיבוריעםמזדהההואספו,ואוהבתרבותיבביתחישאלכסמגליםאנחנוו.

כדוגמה.לוומשמשיםפעם,לאלועוזריםוהםהספדים

 . 94 , 91 , 88 , 85 , 65 , 59 , 50 , 46 , 1'3 , 28 , 16עמ':ח

אותוולהשוותלנסותואפשרקורזו""וובינזוןהספד:אתהיטבמכיואלכסז.

ואיךאי,עלהואכאילותחושתואתאלכסמתאו 90בעמ'לוובינזון.עצמו
 .העולםאתלדאותלועוזרתהמשקפת

העלילה:חלקיביןהמעבדיםעלהילדיםעםשיחהמעכבים:גודמים .ח

מח,דהמעכביםהגודמיםעללדילוגלגיטימציהנתינתוכד.'מחשבותנוף,תיאורי
באמצעלמשל, , 22בעמ'לנו.להוסיףיכולאלהבתיאוריםמהשיחה:-ומאידך

מחשבותיועלקטעמופיעהחרושת,בביתהגרמניםשעורכיםהחיפוששלהמתח
ללמודאפשרכמהאךעליו.לדלגאפשרהעלילה,מבחינתלמעשה,אלכס.של

יכוליםאינםאדםשבניהבסיסיתאמונתוועלאלכסשלחשיבתודוןעלממנו

לא.ולמילחיותמותולמיולהחליטאלוהיםלהיות

מחלתועלהקטע , 118בעמ'או .האםעלהקטע , 7עמ'לדוגמה:הספר:שפת .ט
הבריק.של

דרמטיזציהללאבפשטות,עליהםכותבאורלבאודיאךדרמטיים,מאדקטעים

הרבהכךכלאבלעליהם,להתעכבלאכמעטאפשררגשות.עלניגוןוללא
 .מאחוריהםמסתתו
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בבדידותו,הבזיזות.רגעיאתהמפיגמקור,ימאזרעיוןהעכבר:עםהקשרי.

 11>ובעמ'לאלכס,דואגוהחזקהגדולאבא 17בעמ'רבה.אהבהעליומרעיףאלכס

העכבר.לשלגדואגאלכס

איוריםהאםנקי".לאב"עטשרטוטבטכניקה:איתן:אורהשלהאיוריםי"א.

האםברצף.ולסדרםהאיוריםאתלצלםאפשרהכתוב?לתחושתמוסיפיםכאלה

איורים?להוסיףכדאי

עזרותושייתובחוכמתוהוא,גםאןמזל,הרבההיהלאלכסבסיפור:המסריב.
 . 36עמ' .למזלו

נוספות:עבודות . 4

לאחרשבספרהדמויותעםפגישהרשם-קול:בעזרתאובהמחזהבכתב,א.

המלחמה.

בעזרתאלכסעםהדמויותשלהקשר .אלכסנפגשאיטתןהדמויותכלרשימתב.

ועוד.כתיבהזרימה,תרשיםציור,

איורויאיירקטעיעתיקילדכללקטעים.התוכןחלוקתהספר,תוכןכתיבתג.
לרצף.הקטעיםחיבורמתאים.
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ולהתרגשש 1להוג , N11ן 7ל

מלואודיהדקלחיהכתבו:

בתחומיודרמטייםמחיריםבשינוייםתאופייןהקרוביםבעשוריםהחברה

שלושחללותמחיריםלשינוייםוהידע.האומנותהחברה,הכלכלה,הפוליטיקה,

מציאותיוצרהתכוףהשינויעצמת.בפנימטרתלחיותמתחילהשינויפנים:

שלמעורבותמחייבתהשינוייםמחירותפוסקת;בלתיהסתגלותהדורשתחדשת,
שלתחילתואתוכד.'כפועלכמתכנן,כלומ,דחידושים,ליזוםהנדרשתפרט,

מאופיינתחפוסט-מודרניתהחברההיום.כברלראותלמעשהניתןהתהליך

תוךמוחלטים,מערכיםהדרגתיהתפרקותובתהליךוערכירעיוניבפלורליזם

יכולבאמצעותםאשרמוסכמים,וקריטריוניםלקני-מידתבאשרתספקהתגברות

ולהכריע.לשפוטתפרט

יציעורביםלהפיקךצריכתשלנוהחינוןשמערכתהרצויח"תוצר"מהוזהבעידן

ברשותושיהיההחיוניהידעפירוטבאמצעותהרצוי"המערכת"בוגראתלאפיין

רשימתבעייתי,הואזהפירוטבימינואןמשכיל"."אדםהבוגרייקראושבזכותו

היאהתוצאההתכנים,כלאתללמדרוציםואםמא,דארוכההחשוביםהתכנים

נראהכ,ןעלנוסףבשטחיות.נלמדתוכןכלשבמסגרתהעמוסה,לימודיםתכנית

יהיהשהאדםחיונימא,דמהירבקצבומתחלףמתרבההידעשבובעולםכי
שלמחיוניותהגזולהזווחיוניותבו,צורןכשישהמתאיםהיזעאתלאתרמסוגל

היזע.צבירת

מספיקלהצלחההילדיםלחינון"בזרןכילמחשבההגיעוחינוןאנשילכן,
להכירושלנושלהםלצורןהדעתאתלתתוישהזעת",מ"עץלטעוםללמדם

בחייםכיידועהלב")"בינתלוייוסף(ן"רהחיים"מ"עץגםבטעימהולהתנסות

לבחינתחאמיתיתוהדרןותחושותיהםרגשותיהםעפ"יגםהאנשיםמונחים

הרגשיה;<ן *, E.Q .-הע"יגםולא • J.Q .-הע"ירקלאהיאהלומדשלהאינטליגנציה

"חינוןכיטועןרגשית""אינטליגנציהבספרוגולמןדניאלז"רבאישיותו.

טובוחברתירגשיאינטלקטואלילתיפקודמביארגשית""אוריינותאוהרגשות"

הילדבאישיותהשכלייםהכישוריםאתמשלימיםהרגשייםהכישוריםיותר.

יותררבהשיטתיתלבתשומתנקדישאםולטיפוח.לגילויוניתניםוהמבוגר

שליותריעיללניהולהעצמית,המודעותלהגברתהרגשיתלאינטליגנציה

* . Q11'1\ity = E.Q. lntclligcnt Quctlity = l.Q \eן notion וE 
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עשויהעתיד-חברתיולקשרפעולהלשיתוףודאגה,לאמפתיההיכולתהגדלת
יותר.רבותתקוותלעורר

בקרבהרגשיתהאינטליגנציהשלהמאפייניםלהטמעתמנוףהיאהספרייה
אנושיאקליםשעיקרהפדגוגיתתרבותליצורניתןבספרייההצעירים.הקוראים

הלב")."בינתלו,ייוסף(ז"ראהבה"של"מצערוגע",של"אימעיןאחר.

בספריםישהזימיון,פיתוחבצדאחר.מדיוםבשוםשאיןמשהוישבספרים

בקולנועבתיאטרון'גםמאלהיש .האדםנפשאלעמוקהלחזירהיכולת
עוזלקהללהגישוישמוגבל,ההצגהמשןבאלהאבלאחרות.ובאומנויות

אלולהגיעלחפורלהעמיקיכוליםספריםונו'.ויזואליתאקשן,כמו-מרכיבים

שיסייעוהכלים,שיירנווככלאוצרות.ולהעלותגגעליותאלומרתפים,תהומות

אתהרחוקזה.אתזההבנתנואתלהשביחנוכלכןהנפש,אלעמוקלחזורלנו
השונה.אתהשונההרחוק,

פעילותשתשלבילדים,עםלעבודהזגםלהציגנוכלהנ"ל,התפיסהלאור
רגשות.עלהואכשהדגשחוץ-ספרותית,ופעילותספרותית

טפו.'יונההסופרתמאתלןאכפתלאועליבספר:בחרנו

טפו,יונההסופר:שםל,ןאכפתלאועליהספר:שם

ג-הלקריאה:היעדגילהמאוח,דהקיבוץהוצאת:קדמון,כריסטינהאיורים:

מכשף!להזותהחלטתזמתיזוכר/'אני

מנשהןכאנלוהיהזהאותו.עזבהלאהנאאבלהזאת,המחשבהאתדחותוזכוןהרבה

מכשף.להיותלןגםכדאימכשפה,שלןאמא"אםלהפסיק:כל•ולוחשכתוכי•ושכ

לן!"כדאי ...לןכדאי

ן, iעכברליתקראלאאמאשארצה:מהלשנותכוחלנזהוהחשבתו,מכשף,כשאהנה

 11 •••יחזורשאנאקסםלעשותאוכלחשזב:\הכילו,וצוקןלאהספרכננת 01לן 1ה

פוגעתאמאלמהמביןאינוהבית,אתשעזבלאבאמתגעגעהואקשה.לנח

מתקשרכשאבאלו.ומציקיםשמלגלגיםמהילדיםבכיתהוסובלאותו,ומעליבה

אליו.לברוחנ"חמחליטנמצא,הואהיכןלוומגלה

לשינוי.וסופר-תקוהוגעגועיםקושיעצב,שתחילתומרגשסיפור

מטרות:

לפיתרון.השונותוהדרכיםוחברהאמאמולילדהתמודדותשלבעיההעלאת ) 1

'". olio1ic1J Quality = E.Q. Intclligent Quality = I.Q וEn 
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 .הקוראבפנימציגשהסיפורהרגשותזיהוי ) 2

הזולת.לתחושותהקוראשלאמפתיהטיפוח *) 3

אינדיבידואלית.קוי,~הא)הספר:לקריאתדרכים

בקבוצות.קריאהב)

כולה.לכיתה-מונחיתקריאהג)

המורה.ע"יבהמשכיםקריאהד)

התלמ•ד•ם:עםלפע•לו•ותהצעות

(טרום-קריאה):לקריאהמכינהעבודה

(טרום-קריאה):לקריאהמכינהעבודה

l ( חבותי-וגשי"."מילון-רגשותמילוןעריכת

בהםשנתקליםסיטואציותמתוןשוניםרגשותשמותאישימידעמעליםהילדים

קנאה.")פח,ד(אהבה, .יוםהידסבחיי

 .בהמחזההועלהוגשאיזהבכיתה:ודיוןמהמציאותסיטואציותהמחזת ) 2

המופיעלרגשהילדיםהתייחסותמגוונות.פניםהבעותבהן-תמונותהצגת ) 3
קצוסיפורלחבר(ניתןומזרע?!מזדהיםשאיחההתמונהבחירתבתמונה.
הרגשות).לאחדהמתאים

הקר•אה):(לאתרבספרלד•וןופע•לו<ותהצעות

l ( סרטיםסיפורים,סמןעלארתח,רואיםשהםכפימכשפהדמותיתארוילדים

והצגות.

 .לילדלקרותשיכולגורעהכיבוחדזהמכשפה"אמאמהספר:חפתיהקריאת ) 2
כזאת".חיאשליאמאכיזה,אתיודעאני

דעתם.אתויביעונ'חאותהשמדמהכפיהאם,בדמותידונוהילדים

 .חספרלפי"המכשפה"האםוציור"אמיתית"מכשפהציור ) 3

אתינתחו'נח)שלמבעיותיו(לדוגמא:מהספרסיטואציהיבחרוילדים ) 4
לפתרון.שרנותתגובהדרכיויציעווהפעולותהרגשותהמחשבות,האירוע:

גרפי)(ארמילוליביטויהנותניםליומן,דפיםיכתבוהילדים'נח:שלמיומנו ) 5

מצבלשינויהצעותיעלווכןואירועיםאנשיםלגבישלולפרשנויותלרגשותיו,

 .יותרביחיועצמיולדימוישלוהרוח
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(בוצךנ"חשלסיפורובעקבותאישייםסיפוריםיכתבוהילדיםאישי:סיפור ) 6

דומים).במצביםמתמודדיםהיוהם

אמא,יופיעו:בטלויזיה.משפחתי""קשוהמשדרבצוותסימולציה:משחק ) 7

תמוה.אוון,נ·ח,אבא,

העלילה.מאירועיאחזעלדיווחלעיתון:כתבה ) 8

מתים".נמצאוחתולים"גווי ,"ח"נשל"בריחתולזוגמא:

דומות.חוויותהחוויםאחרים,ספריםלגיבוריהספרגיבוריביןטלפוןשיחות ) 9

נחב)בלום.מומיוולפינאהמהספר:אמאעםמשוחחתנחשלאמאא)לזוגמא:

מילי.בשבילרקמהספרמיליעםמשוחח

(ואחרים),זהספומתוןרגשיותבעיותהעלאתבאינטרס:אתופתיחת ) 10

להתמודדות.פתרונותמציעיםוילדים

 .טפויונההסופותעםמפגש ) 11

זה.ספולכתיבתהגיעהכיצד-ובמיוחדשאלותהצגת

ב•בל•וגרפ•ה:

 . 1995מטו,הוצאת /גולמןדניאלן"ך /רגשיתאינטליגנציה-

לשכתע"ישהוצאהחובות-לוייוסףך"ך /חינוכיחייםבאורחהלב""בינת-
 . 1998מוץהחינון.משרזשלת"אמחוז

החינו,ן/משודטקסטיםבאמצעותהלב""בינתלטיפוחהאור«נותתבנית-

ת"א.מחוז
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נאוץמשוט

קרןעזהורשמה:התרשמה

:נתל-א:נ•:נבנווה-צדקגוטמןמזויאוןא.

מיטבובומוזיאוןכבווה-צדקהוקםגוטמןבחוםשללהולדתושכה 100במלאת

 . 1980כשכתלמותוועזהעשריםשנותמסוףגוטמןשלהאמנותיצירות

הקטנהאביבתלשלשכוכהבתוךומיוחדיפהאבןבביתממוקםהמוזיאון

אלה.בשניםהמשוחזרת

ימיהאתומתאריםהמתעדיםוקטניםגזוליםמיםוצבעישמןציורי-בתצוגה

לגוטמן:אפוכייםציורים .בארץהראשוניםהחלוציםוימית"אשלהראשונים

ובעליהדשנותהדמויותבצדהפרדסיםשלוהירוקהחולהבוהקת,החזקההשמש

 .והחמוריםהגמלים-למזרחבייםהאופיהחיים

תלאתרביםבציוריםתיעד 11בגילבית"ל"אחוזתמשפחתועםשהגיעגוטמן

ריבואפילוהחולותהים,הרחוב,פנסהעיר,ותושביהפועליםבראשיתה:אביב

 .העירשלהראשוניםבבתיההשכנות

ציוריוכןעצמו.ושלודורה,האמן,אשתשלבעיקרבתצוגה,רביםדיוקנאות

ופרחים.פירותשלזומם

גוטמןשלהגויתוההספרותוקטעיבןבשחור-להרישומיםהםפחותלאמעניינים
השונות.הדמויותאתומלוויםהתמונותביןהמפוזרים

השביחונקומחגוטמןשלהילדיםספרישלקטנהתצוגהלמוזיאוןבככיסה

תכלת"שכולוחמורו"חרפתקאות"ביאטריצ'ק"לספריםשכעשוהאיוריםמוצגים

שלהאטליהאתהמשחזרמיוחדחזרכן,כמולילדים"."זכרמתוךאיוריםוכן

אותו.ששמשווהכניםהצבעיםהמכחולים,עםהאמן

מישורים:בכמהלהתמקדיכולבמוזיאוןתלמידיםעםבקור

התמוכותלדוגמא,זה:במוזיאוןבכקורוהחשובהעיקרשהואהאמנותי,בצד ) 1

נושאים,-השישיםשנותסוףשללתמונותבהשוואההעשריםשנותסוףשל

בציוריוצורהצבעאוונו.'העולםמןאמניםהשפעותחצירו,התפתחותצבעים'

וכדומה.בעבודתוואנשיםנוףגוטמן,

המלוויםהאיודיםגוטמן:בסיפוריקריאהאחרילהיערךיכולה"ספרותי"הנקור ) 2

בעצמוכתבשלאספריםכמאיידגוטמןהסיפור,בצדתפקידםמההספורים,את
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ונו').אביזרימימה-אחדבעקבותשמונהלביאליק,היוםויהיופזמונות,(שירים

שלהרגשהביישו"כאשרלצייר"אוהבאניבמילים"גםגוטמן:אמרכןהלוא

אתלהנציחכדיזהמוזיאוןכמוואיןמצייר".אוכותבאני-החייםטעםשלשפע,

 .ומיליםציוריםשלהאיש

מנחותפג<שתב.

מרץבחדשהתקיימהלשנהאחתהמתקיימתילדיםלמפרותהמנחותפגישת

 .הארץבמרכזספרבבתיספריותבשלשבקוריםונערכו

ולאכולההקהילהאתהמשרתתמסודרתמאדספריהיצחקביתהאזוריבביה"ס

המופיעיםהספריםעלכעתבדיםערהתלמידים .במקוםשבית-הספראתרק

 .הספריםמצעדבפרויקטהשנה

תלמידים .הספרעללעבודהשונותוהצעותעבודותובומיוחדתיקספרלכל

בביה"ס .זהבנושאבהמחשאתמפעיליםכןוכמוהספריםמתוןוהמחיזוספרו

ואמנות.מוסיקהשלבונשיליפהעבודהנעשית

הושקעהאשריחסיתחדשהספריה-יעבץבכפרשכטומןע"שממ"דבביה"ס

המשתתפיםספריםשליפהתצוגהישמסדרה.יום-יומיתועבודהמחשבהבה

לפעילותלשבועאחתמגיעה 'ו-'אהכתותמןאחתכלהספרים.מצעדבפרויקט

בספריםהתמצאותוסופרים,לספריםבנוגעהדרכהמקבליםוהתלמידיםבספריה

בית.ושיעוריעבודותלהכנתבספריםנעזריםוכן

מתבקשיםשבוהמצטיין""הקוראבמבצעביה"סיצאקריאהלעודדמנתעל

ספרים. 10לקרוא 'ד-'אמכתותתלמידים

הקוראיםמועדוןשלבשילדהואתקוהבפתחשיפרביה"סבספריתהמיוחד

הקוראיםהתלמידיםעםעליוודןאחדספרבוחרמורהכלהספרים:במצעד

מא'-ב'תלמידיםעםהדנים 'ן-'המכיתותתלמידיםשלפעילותישכןכמו .אותו

מורים).(בהדרכתקריאהספריעל

הצומחיםעציםעלספריםמתכונים,ספרילספרים,פרסומותשלתצוגהבספריה

 .תלמידיםע"ינכתבואלהכל-צמחיםעלואגדותבשכרנו;

 .עצמןבכיתותובפרוזדוריםלתלמידיםזמיניםועיתוניםספריםבביה"ס

ארגוזעליביזעפרהולמנחההנאההפניםקבלתעלהספרבתילמנהליתודה

 .קרןעדההמנחותפגישתאתסיכמה .היום
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