
וילדקוציםנחש,

שוניםנרפיםלחארריהושעב.א.עברוילד"ימים"שלרשההסיפורפרסוםעם

התרחשו ) 1הזקן"חשב"מוריםוהסיפ .הזקן''ב"מותאריםוהמתהמאלתבמקצ
 •זמןשלאוםומקשל pמדויירקעםהלהיהלא •דמיונייםחמרבערלםלכו

העירשםםארל ,ירושליםהיאהמתוארתרשהעיהיהברור ,משלל , !1םיוהס IIב

ירושליםמופיעהזאת,עומת,ל ) 2ז"לויימיםב"שלושהפורש.מבהוזכרלא
ןבהצועדשהגיבורוהדרכיםנותוהשהשכונותשלתיאורניחןוכןבשמה,

ברסיסהבאונילומדגיבורהאחח.בעתוואוהבשונאושהוא ,טן pהלדהיתייבלוו

עלבלמתקףצרו-בהוראהעוסקעצמואחרגםפלכזיו ,אוחהםמכיריושאנ

 ,מאודםיישחומקוציםבמחקרעוסקת ,יעל ,הגיבורשלותחברולואי •הזעת

אלה,פרטיםעלוכבנהתעשריטות.איםלמתמידשגפיהכךדיכד yשייםחמו

הסיפוריםגבילםייומסשרני-נוברידלתיחבתרנוהשהזכנקודהלהדגישכזי

בדוחהער ,כלומר ;ימפניולאוניצחיהואזהשרניכי ,דימיכאןנוסף •מיםדוקה

המופיע ,יםלהסמעולםריאליסטיח.תמרנה ,למעשה ,יוצרותאינןחהמדוייקו

הגם ,וילד"ימיםב"שלושהגםמשתקף ,כהעדיהושעב.א.לשסיפוריובכל

אפשרים.הקודמהסיפוריםמןיוחדיסמדוייקבאביזריםנעזרזהאחרוןורשסיפ

יבשנלקריאהניחןוילדייימיםשלרשה"הסיפוראחרת:ורהבצגםזאתחלנס

 •ליהסמהמישורהואוהשני ,יחלילהעהמישורהואהאחדשונים;םרימישו

ימיםשלושהמשךלשמורתבקשנרהגיבו .ימיםשלושהרתרקומתארחלהליהע

סיטה.רלאוניבכניסהחינותבזמןפרקוחבאובריםעוהוריורשא ,קטןדליעל

חימהואין •רביותמורכבואהלילדהמספר)נאמר:שמא(אורובהגישליחסו

מספרפנילהזעהבאהאותהאהבשהמספר ~אישהשלבנההואדלהיבזכר:

אתראהשלאלמרותזו,מרההמאהבשתחררלההצליחאלמעשהל .שנים

שיחסו ,בזבלוזאל •מזכרונוארחהלדחוקוניסה ,שניםמשךלשעבראהובתו

בערבוביה;ובמשמשיםושנאההבואה ,י yדו-משמהואדילהאלהמספרשל

קיצוניותהןכביותח,ד •בפועלמעשירןביליותותכניוויותבמחשביןר yפגסםקיי

 :תריוב

לאאבל •רמיתהלחפצתיחרא ,דלהיאוזרחעליחרהרהיה"תחיל

-מקרם,למכ •אוחימנעהמקלבדואניצריךעדיין •בידינסתייע

ווכשרים,היווהמקוםהזמן
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-איחולי .תודבעויוצראינומוצלע 1t <כהומישלהמיתהרצוןכי ,רלומלמותר

וכבר , oאדלכלאצביותרשכיחיםהםנותבבסביוהלמישאונומצלעהמוות

כמהרפהמסעדוצ ,השלמע •רמכבילתויגפסיכולוותתיאוריכךעלנכתבו

אם ,לדעתאין ;ובזרחוכךואחר- ,הקודריםאוויומתשמהגבכיווןצעדים

ש"לאמשום ,פשרם 9lא ,דהיללאםאהבה ,לשהוח ,ושייםנאתורגשמשום

לשכיהרדובכבישיהוש·ל v.הבןהפעוטאתאחריורגוראהו •ודבייע"יתנס

בצעידההילדעםעוברהוא ;יםצהרתלעלוחסיםובערביםוננהצ ,ושליםרי

 •הדרךיתצמחפנילכברמתמוטטהיהדםושרבשלפעוטלכשרא ,חקיםרמ

פנילתחחמשנחכגתהאור ,הרעהבכוונהןט pהשויחלבל-מהרבעתזאוכל

 ,דהנדנבנדנוד ,ושהדגהדגלינחמ ,ריכהבכשחייה ,החיותןבגביקור .השטח

טשטשל ,קטןילדלמשוךאלהלבכשיש ,מובןאממיל-עוצעצ-tכבקייתנק

 ;)הזילכג o.סיייקכללבחשאלמידה(בולשיקורתהבשוחואתנתוחהבחכואח

 •חשתרהמאחתופשאינואךחוההחמוtכטסףעלצאמנואה

 ,חלטתומגופניתחולשהשלצבלמהילדהבאתשל ,הזראשוןבבשלגס ,בשו

אתלייגעוןכומתאהואמנם •לוטיןחלמעייםד-משחרמספהלשומעשיןאי

אוה ,מודעופןבאולברורההשאינדרךבילאב-חרחרכאפיסתלעדהילד

רגילאינושהקטן ,העירמתענוגותתנוליהלפעוסלחתגסשעהבאותהשבקמ

הילדמוטטמתוםהישלבסופואליו.בר pלהת ,בעיניוחןואלמצוילואפ ,בהס

בשלהילחמתועתה- ,כן)פגילבההרכברססומתמהיהרגילדיל ,ר(כאמו

 ,כךחן;וחסרכבדוא;הכןשמוכו ,לנומתבדר ,דב(שמוהמספר .השני

מזעיקנויאהקשוחותתיוכניותלבהתאםמו)צעחאהואומתאררואה ,תוחלפ

 ,אתזעםיחד ,המדעיכלללפיטיפוללדואגאינו ,חולההדהיללארופא

ולותןנואף ,בגדיואתמחליף 'ארוחותלייןכמ ,פעוטהתא yרוחהריהו

אפשריאולשהיהכפי ,עהרלבילדגעונאינוחרא .החוםדתרולהליותבס

ותלימאמעשהעמבצאינוהואר:מכלות.נושואהרקדמהההתממילולשער

שראפ •ןכאולןכאלםינפעלתב 9הססנית ,כבדהאהילתופעודרךמפורש;

אף .ליהםאמםמתגשמיהיומוסיםהכמאוויואסולנוחהיהכי ,עוליקבכמעט

ניסיון ,מקוםמכלאו, ,יבפאסיון(ניסיוןשהראניסיוןהראחלו,עצמהוא

לפמסהוא •יתגלוהגה pדמ,סהצ pלעדהמצבתאפתחלממשיךאינווה)וסומ

שאינוקרווהואש ,בדההעועםחשבתבה ;יזלמיעילהרהובצלההחובילד

שכברוכפי •נחשלולפוסיאתצייןלוילאפאפשר ,קטניםםילדילאצצוימ

חוגןלתיבזהיהא •יותרבמורכביםסהדבשלולמעשיניעיםמהיהרינוייצ
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ותלטיהחחוסר , nאיטיולהאיטיח)התההמ(אוצחהר nחכנישמחאי-הגאתסלייח

 ,השטחלפניחמחחדבחארניתדוהזהכוונה ,פניםכלעל .דבלבמעשחוסרו

עליהם ,המעגליםשנימתלכדיםןאוכ-ארסאלפכנחש 'ההכרהסףמאחודי

דתעלמבלי ,החייב ,הילדעםוכ pהקרנפליהואירהעיקהמעגל •הסיפוריבנו

סביבמתרקםהשניהמעגל •הנעדרת ,הובההאומאוםמקחאאלמל 'אתז

 fוךראגופה •יפה"אינהליע •הקוציםרתחוק ,יעל ,דב•ל v.הנוכחיתוידידת

יההרר ,בקיצור 11 •דתמיתרוטושדגליה •וסבוכותיבשותשעדותיה •ונמרץקד

אתרמספ{דב .הבואגברידיעלניחןזהרואתיכי ,רלומשהק ,קוציםשל

פיעלף"א :האהבההיעדרעלמעידמוצעהוא ,ןואכ .אשון)רףובגיפורסה

אהבה 'יעלאחוהבשאzכיישאמנם 11 •ההבנהגדולהמה ,בינינואהבהןא•ש

הואמהעדיו"אינניממקצועו.ואולוגז ,צביהואואלה- ,תקורהאלל ,להגדו

םימפאטיתלתיבהערה .כך"כלחהאואוהבהואשאניחשממקרסלכמ ,בהמוצא

אלליעלעםיוסיחאתלקייםספרלמלושרתפמאיצבשלתואהב .ודלמאעד

נעיםהדי ,תרויהעמוקיםרגשותיומהלמעניקאינוומצעאוהאם .כליותמוסד

רבןכמיש .אחרורממקות,רגשחםלאואיההזוכאכןכייטחוןבבדעתלול

 .דב-זאב-חיהרת:חאשלישיהביןלי-צבלדב-יעישיההשלביןמכוונתלהבהק

ואהבת •המשולששלאחתלעבצרקקיימתהיא .ימרגליחרסימטאינההלבהקה

שהיחסים pלהסיניחן ,זאתעומתל .ליעלצבישלולאהבתמשולהיהלחדבשל

 .ליעלדבביןהיחסיםמאשרתרויייםוהרמונמיםשלבעלהזאביןבלחיהבין

הםליעלבדביןהיחסים .חרכיחיאלי)מוזרבשם(הנקראדהילותמציא

מיון ,איסוףבהואיעלשלרי pהעיהקושעיסשמענוכבר-םריעקםסודיב

צמחיםי:-סוגומתרביםפתחיםמתוציםקהטבעךבדרשוהגם ;םציקווייבוש

תוינחיושללסמדווקאלארהואהקוץונשלמוייםדיהשבעולםהרי ,ריםאח

 •ןומעודדןנשיחןמסמלשאינודאיוו ,ופריון

חרקיםמיני •יבצשלוהמשוניםהשרביםיר pחרהםיעלשליהצר pליםקרוב

 .ארסייםשאינםומהםארסייםמהםימכיסיוחדירלןנושריםומשוניםשדנים

 •םרבי pוענחשיםאףתזויזרבתפושלהואדעיו ,ייתוארבהקשההליקוילמרוח

דבשלהרעותנותיווכו :ןכלפניבהנגענושכבר ,ודהלנקמגיעיםאנוןוכא

שפלחבבואו ,באמחחחויצבעמואיבשמ ,הצפעמותבדיתחשמוהצררותמקבל

שלגירושםלוגרםחווהתאהנחשיתהפבו ,יוםארחולמןננה.ישאיעלאח

בדבלשמוהזכרת •תיותספרוביצירותמלכסהואמשמש ,העדןמגןםדהאניב

"כשלדשהשהצפע •וצביעותרשע ,תנימיהאוותונוח:שתאסוציאציויוצרת
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חולפהאותיובמחשבווגידוללידתוזאתועם ,ממששלצפעהוא "דוילימים

וב ,דלהיתאלא-ןוהלא-נכהאדםאתמקישאוה , 0העולרךדוכ ;דבשל

צביאחאלאמוסרית;חינהבמייבחשהוא ,דבאחאל ·לפגוע;בדוןכונת

אף ,בראייהרייקל ,צבישלמומר •שמחהלאולהקורתללא ,יעללהמתאווה

 ,עצמויעינאתרקניאדיפוסרכב .תבספרוקבועהסמליתמשמערתנודעתלו

צבישלםאפליהושיוישג •עריותלוייגאיסורעליעה)די(באיברשעמשרם

 ,זאתבדמל ;הסיפוקעלאהבשאינהתאווהשלהכלליתנהלתמושריםמתק

מצליחשאינואדםשלהלילהכסיוטד,כבסרסישלרהיאווליצורםהםיעוזר

 •םהנואשייומצאמתרומל ,עיניוחאפקוחל

והמספר ,הרריואל Oושלבריארזחיאלי •רבמספקהבדהילדשלמחלתו

רתכמשביכאי ,בכרנספגשרן")בוסםד ,("קיאדלהיחיראתקרבולאשואף

תימרעעםיולטהמןרהזח ,.יפה"תהיהלאערלםל'שי ,יעל •הראשון"לדומי

 ,האדישבאהמהשלורחדבהמשאירשהיאצמחה ,האירוניההבלמר .קוצים

 • "וסביבשוקקותםבורידיוהמונ ,דבשחצמייאקדוואהו

כלאין ;ןכניפלברשהיוםמקרבתמויודהכלתנותרו ,רופיהסשליומובס

לוטהנשארהחוליםבביתצבישלולרגורק •ליתכחירחסהםהחייםיכישינוי

םכדרואילו ;םימחבצרקאומצלאפשרשבד •לונדאיבראישםאול-לרפעב

 •ובחשיםםציקוזרועהאדםבנישל

 • 1965 ,מאי

וילדקוצים 9חשנלותרהע

 • 1962ת"א, ,המאוחדוץיבהקאתצהר ,יהושע .ב.אמאח ,הדקןמרת • 1

 ,יהושע .ב.אמאתת"והיער"מולספרבללנכ ,וילדימיםשהרשל • 2

 • 1968 ,ייא nד,מאוחהוץבהקיצאתרה




