
אחדילדותפסח
טשרניחובסקישאולשל
לפנוכשכתוום *המשוררשלהחגוםוצורתבמכלולהפופולרוהחגהואפסח

לפסח"מצותבלוכשארתו"אוךבשםאוטובווגרפוולדוםסופורכתבמותו,

פסחבערבבעותוןווחודהאחתפעםשפורסםזה,סופור *בהמשך)(ראו

בספרכונסלאומעולםתש"ב

פרילוקניצה

קלילים, ,םי~;:כ,עריחותסע,ר;~הו;גן ~ל,ע~ / .ה~~~ססח.ןשית l;::לו;נז,ו~דר~~גס w~ו;ג
וקל~ים iראשגי iראשת iךיח /ךח"ךף,ק~ץ~ןע~םלאע,די~ים,ע,די~יםת iךיח /

ישראל.ילבתי~באממשמשפסחעללכריז /טים iהשהעשבים
 ••ז;• ••ז; r• -• ' -;• -•.•-;-:•• Tי-;rי

הודפסטשרניחובסקישאולשללפסח"מצותבלינשארתי"איךהילדיםסיפור

ליצירותבדומה 2ת'ש'ב.פסחערבבגיליוןלילדים","דברבעיתוןויחידהאחתפעם

לאמעולםהמצהיבים.העיתוןבדפיזהסיפורנשארטשרניחובסקי,שלנוספות

טשרניחובסקי,שלבחייוהודפסמאז-לראשונהאוררואההואעתה,בספר.כונס

חגיבנושאמיצירותחלקוהואילז~ת.זיכרונותעלמבוססהסיפורשנים. 74לפני

פואמותושירים,שירהשונות:בסוגותטשרניחובסקישכתבבמספר)-30(כישראל

ולילדים.למבוגריםוסיפורים
העבריהשנהלוחבארץ.החינוךבמוסדותאיקונימעמדהיההחגיםלספרות

בשיע.וריבבתי-הספר.היסודובכיתותבגניםהלימודיםשנתשלוהרצףהשלדהיה

מתוךהקךבהחגעלוסיפוריםשיריםושיננולמדוקראו,"ספרות",או"עברית"

מקומועלבאההזרמהסוגתאףהחגים.:;וסזרכרונולוגיתשמתכונתהמקראה,

תלמידיםשלזורותחונכוזהבזגםההורים.בפניהילדיםשהעלוחג,בהצגות

ציונית-אידאולוגיתמחשבהזוהייתההראשונות.ובשנותיההמזינהטרוםבימי

ההיתוך;כוראתשימשלימודכנושאהחגלימודים.תכניותומפתחימחנכיםשל

אתוהעשיר~כתיקים,עוליםשלהצעירהלאוכלוסייהמשותפתתשתיתהציע

ובמשרדחיפהבאוניברסיטתעבריתובלשוןבספרותלימודיםתכניותמפתחתהיאפרילוקניצה

בתחום.מאמריםעשרותופרסמהספריםחיברההחינון.

95 
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בארץ.פניהאתלא-במעטששינתההיהודית,למסורתהזיקהואתוהרגשהידע

טוביבידימאוירשלם,גיליוןהוקדשחגלכללמהלך.הצטרפוהילדיםעיתוני

הילדיםספררתשלהמצאיאך 3בתצלרמים.לרנה-יותרומאוחרבארץ,הציירים

כתיבהשלגדולה"תעשיית"פעלההשעה,בצרדל.היהעדייןהארצישראלית

לאהמגמהזר.וחינוכיתלארמיתלשליחותלהתגייסהוזמנווהכותביםמואצת,

ערבבגיליוןחדשהספרותיתיצירהלפרסםשנהגרלמבוגרים,עיתוניםעלפסחה

פורסמויצירותיוזר.כתיבהבמסורתלכאורההשתלבטשרניחובסקישאולהחג.

הואבדרכו.הלךהואאולםלילדים")."דבר"מאזנים",ר'הארץ",חגבערביבעיתון

ישירבארפזעסקולאלילדים,אורמלאיוממסריםדידקטיתמכתיבהדiק 1·הת
ככולה,רובההחגים,בנושאכתיבתו 4לימינר.החגמשמערתשלבאקטראליזציה

ראשוןמקרםהפסח;חגהואטשרניחובסקיביצירתהפופולריהחגאוטוביוגרפית.

כתבטשרניחובסקיהפורים.חג-השניבמקרםעליו.שנכתבוהיצירותבו;גספר

לקוראהעיצובדרךאתוהתאיםוילדים,מבוגריםיעד:קהלילשניאלהחגיםעל

לילדיםובסרגה.המיליםבאוצרהתכנים,במורכבותהטקסט,באורךהמשוער:

רעלהפרוזהעלהייתהלאתפארתופואמות.-למבוגריםשירים,לחברהיונה

הקשורהקטנהאפיזודהשעיקרםלילדים,בסיפוריםזאתעםהמעשה;סיפור

שחיבר,היומיומיתובעלילהמנהג-הררי-טבע,שלבתיאוריםהסתפקלאבחג,

שאולתמידהואהחגבסיפורהגיבורפואנטה.מעין-תפניתלהוסיףהקפיד

עלהיטבמצטיירתזה"אני"שלדמותוהרופא-המתמחה.ארהגימנזיסטהילד,-

"מזיכרונותאר"זיכרונות"המשנה:בכותרתלא-אחתהוסיףלבביושרמאפייניה.

סיפוריואתבדיונית.עלילהזרשאין~דעשהקוראלוהיהשחשובמכאןהילד~ת",

משרקערברגשבאירוניה.ארקלבהומורשרבבה,בנימהתיבללמבוגרים),(גם

המסורתקירםעלההקפדההחג,לקראתהתכונההדתיים,הטקסיםבזיכרונות:

מאוזכרתהיצירה,כתיבתבעתהדוברמצריבה (1'ארץ-ישראל,אףההררים.בבית

ניחוחות-בעיקרההיאחושניתטשרניחובסקישלהחגחווייתאחדות.פעמים

עציםצבעוני:כתצלוםומדויקיםצלוליםמראותעםמתקשריםהריחותהחג.

הילד~ת.ביתוהמאפים,התבשיליםופרחים,

טשרניחובסקיכתב ,) 1943-1938 (אביבבתלבשבתוהאחרונות,חייובשנות

"פואמותאותןהמכניםישישראל.בחגימעוגנותחלקןאוטוביוגרפיות;פואמות

עלוהמשפחההצאריתשברוסיהמיכאלרבקהבכפרשאולהילדחיי sזיכררן".

ים·"קריעתהפואמות:ביןטבע.ומראותריחותדרךגםבהןמתואריםחגיה

בארץ"שבוערת"היההשבועות","חגמדונים","פסחחירותנו",זמן"פסחסוף",

לפסח",מצרתבלינשארתי"איךהסיפורים:אזנכתבוכןכמרבספר).כונסה(לא

קטנה",במצה"מעשהלילדים:שיריםנוספועליהםפורים".ר"זלמןבחנוכה""פעם

האפיותהפואמותלרבותאלה,יצירותהקושיות".אתישאל"מיבאגוז","מעשה

הביקורת.שלמזעריתלבלתשומתזכרהמזוקקות,



 97טשרניחובסקישאולשלאחדילדותפסח :פרילוקניצה

שוורץ)סידנישל(צילוםטשרניחובסקישאול
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ג 9ה·המאהבשלהיילדבעיני

המתרחשיל,דשלבעיניוהפסחלחגוההכנותהתכונהשעיקרוהווי,סיפורזהו

ואירוניהןמעבהשישבפואנטה,מסתייםהתיאורהתשע-עשרה.המאהבשלהי

נאמנותב;~שלדווקאנגרםמצותיואוגדןעלהילדשלהנפשלמפחהסיבהקומית:

יעדכקהלילדיםאלטשרניחובסקישלהפנייההרוסייה.המשרתתשלהיתר

ימישביןהבדל-עיקרהשאלה-חידה.בהצגת-הסיפורשלבאקספוזיציהנעשית

ציפיותלעוררואמורהלקוראאתגרמציבהזורטוריתתחבולהההווה.לימיהעבר

מצהמהלכאורה,למצה?מצהביןמה"לכאורה,בהמשך.יתבררלאשרוסקרנות

היהזאתובכלכלום.לא- ?בגולהשאכלנוזומצהוביןבארץאוכליםשאנוזו

לביתכם,שלכםהמצהנכנסתאידנאמריודעים.אינכםשאתםטעם,שלנובמצה

לעומתבמכולתשנקניתבקופסהמצהוהתשובה:שלנו?"לביתנושלנונכנסהואיך

נוסףכךשלה.ומהקמחלמשפחהבמיוחדבמאפייה,ידבעבודתשהוכנהמצה

לחג,ההכנותמנהגיעלתרבותי-היסטורינדבךאוטוביוגרפיים,שיסודותיולסיפור,

הטכנולוגית.הקדמהעקבשהשתנו

אחדות.מצותבעבורובמיוחדהוכנוהחג,למצוותולקרבוהילדאתלשמחכדי

בה".חלקבעולםאדםלשוםאיןשלי.המצההיאזו-פסחשלריח"נודפת

כשרה,"מצההיותה:עדצורהלובשתהקמחערמתכיצדהילדעקבבסקרנות

במאפייההמצההכנתשלבילקראתנו".בשמחהומחייכתחמה ] ... [ועגולה,צחה

ושמותיהםתפקידיהםעלבההעובדיםוכןדוב-באר~שהיהודישלהכפרית

הנערותהכשרות,עלהמפקחהמסוגל,הבצק,חותךהלש,בסיפור:מתוארים

גדולבסדיןהושמוהמצותהבצק.אתהמזקקתהמעגילהבצד wה"שקצות"

המרגליםשהביאוהענביםלאשכולבדומהמוטגביעלבשניים,הביתהונישאו

אותרמהרהעדנעלמה.הילדשלהמצותחבילתכינתגלההיום,למחרתליהושע.

אותהלמשפחה.חלבשסיפקהדוו;נסה,שלהבןק~ל~ניקזההיההחמדן;הגנב

הסדיןאתמחזירהדוו;נסה 6טשרניחובסקי.שלמוקדמתביצירהמופיעהדוו;נסה

מלאותגדולותלביבות-בנהידיעלשנאכלמהעלכפיצויומוסיפהמצותיו,על

לפסח".מצותבליונשארתי .] ...שבחמץ["חמץגבינה:

שראשיתם-האפייהשלבישלהחמדהעםבמפגשהפסח,ערבבחווייתאולי

כידומה"לביבות".טשרניחובסקי,שאולשלהנודעתהאידיליהנולדהקמח,

בכתיבתלועמדהזובקיאותונשים.במטבחיהמתחולללפלארותקמילד~ת

וביןלביבותהכנתשלביביןנוגהאנלוגיהבנהעתבגרותו,שלהבשלההיצירה

חייהםמרקםמצטיירזהרגשומלאפשוטבסיפוריהודייה.נערהשלחייהמהלכי

ההקפדההכפר.בניפרבוסלביםבצדהגריםהתשע-עשרה,המאהבסוףיהודיםשל

הכפרבחייהמעורבותעםבד-בבדנשמרתהיהודיתהמסורתועלהדתיהייחודעל

הלא-יהודים.תושביובעבודתוהתלות
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חגלזיכרוןנוסחיםכפל

לפסח",מצרתבלינשארתיבסיפרר"איךהבאיםודמויות,כליםלרבותהררי,תיאורי

ישטשרניחובסקי.שלאחרותביצירותשרנה,מעטב~רסהנוספת,פעםמופיעים

ההשוואה.דרךעלבתיאוריםלעייןטעם
המצות,הרש"מרבראשרהצח,הסדיןמתוארבסיפורמהמאפייה.המצותהבאתא.

תיאורבאחירותנו"זמן"פסחבפואמהוהנההבית.אלבשנייםנשארראותו
שירת.ובלשוןדרמה

 1ת, iע,~ל~חרתת iו;נצל Wריסן~ת~תרו;נ~~יס /ג~פר,ה~אס~זכח,ךא~לם

:g. םי~;:~ת~ג~ם '-1\~ל~ר~ר /ל~ן.~ח:;~זכדיןכ.ת~נרתסוג~!;נ~ת.ו;נןארת, w ~~ל,ע~ 
~זכח.ל Wר~תר '-1\ ~~;:ד pער ry'?רקלי~ב~.?תוך ~ס~~~ /ק.ןם;~סדיום

בגבינתהיל,דעלהפורענותאתשתביאהואהכפרייתשלהבןהכפר.בתהגויתב.

וחסרמקרילהיראותעשוידרו;נסה,-הכפרייתשלשמהלכאורה,מצותיו.

להותפקיד"לביבות",הגדולהבאידיליהמופיעתדרו;נסהארתהאךחשיבות.
גיטל,עםומשותתתמתעכבתהיאלכנסייה,בדרכה sהעלילה.במבנהשם

ההולךהדורעלקובלנהשעיקרתבוקר,שלזרחוליןבשיחתהרב.אלמנת

שתגיעגיטל,שלהאישיתלטרגדיהו;נטריםרמזישמהדת,ומתרחקופרחת

אתזכרטשרניחובסקיכילהניחישרי!ל'ה.נכדתהשלהמאסרהעלילה:בסוף

מילדותו.השם

ס~נ~ /- ל~ש~;:?-רדס~םס~ה wסקט,ססדר ת~נ;!~;: /ו;נקלה~תדרו;נסהי Pבנכע
·רר w ~ל-ערלם wרברנר-:;~ד:וז;כדי /דרו;נסה:סררארת,"ע.יג~ר-~;ו.ריא~סר?"סך.

נ~~ה ] ... [ / !ו;נה-פ~~יםסו;נ~זר~נ;רל.י~םר, iסדדכת i~פל.ן i"ת ] ... [ / ."י <i' ~?רר:;וי
iךםו;ני~יםו;נוp?~ם~םרס~ה /ע,ז~:;גת-סק"ןש.:;וו;נ:;ג:;וים~ים, iס!ביע,מל iק~ם

 ."ת .g: ש~;:גןוקן~ו;נע,ליםבח.זירת Qו;<ר~ל~לים iא /ך~ים, iך~!;ויק
עלשנשמרוהיפים,הפסחכליובגעגועיםבאהבהמוזכריםבסיפורהפסח.כליג.

שרשםאוטוביוגרפית",ב"מעיןהיל.דשלהמצוירותהצלחותובייחודהבית,גג

מעטבנוסחהכליםתיאורנמצא ,) 1942-1941 (בארץימירבערובטשרניחובסקי

 9שרנה.

החליפת,בכללשתייתהפסח,שלהכליםמערכתהייתהעצמהבפני"פרשה
כזראחתכרסוכבדה;יפתיקרה,זגוגיתעשויות][שהיותה,שלהכרסותמן

והיהשלו,כליםלמערכתזכההילדיםמןאחדכללמזכרת.בידינשארה

בהם.שישתמשוהחגימייבוארמתימחכההשנה,כלעליתםמתגעגע

והמזלגכתומים.דקליםבינותכתומיםבאריותמצרירותהיושליהקערות

לתם".צהבהבהעצםשלירות-בטעםמגבלות,מעשהמלוטשים,והסכין

וההדורים,המשובחיםפסח,כליאותםשלנרחבתיאורבא"האיי'ל'בסיפור

בפסח,ייןלמזיגתשימשאיילבדמותהחרסכליהפסח.סדחגלימישנשמרו

תרדה.אסירכפריידיעללאבכמתנהוהרכן
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הםפהלפסח.הכליםפינתהיא-השירהפינתמעניינת,היותרהפינה"אבל

כאן:וכולם !לנגועאסורבהםוחבושים,צרוריםתיבות,בתוךנתוניםעומדים

המרורכלישפותיהן;עליפהכליל-אלהועליפרחיםעםהלבנותהקעריות
המידהמןקטנות-הילדים""קעריותעליו;צבעוניםארמוןותבניתלבןכולו

עלכתומיםפרחיםוכלילקרקען,עלברעמותםמאריכיםכתומיםואריות

שכאילווהסכינים,המזלגותציצים,מעשהידותיועםהמרקסירשפותיהן.

וניצבהמידהמןקטניםומזלגותיהם,הילדים"ו"סכיניהחנות,מןבאועתהזה

וכפות,קדרותויעים,סירותהמטבח,כליכללחודבתיבהלהם.כתמתמהעצם

תיבת-לחוד-אחתתיבהועודוכרימזלאות,וקיגליםלפילירצ'יקיםרות iק'

ומוריק".כתוםבזיגוגחרסשלאיילהאייל,

ארוחתאתהפסח,לפנילאכול,יושבשבסיפורהילדעתבחלב.שחורלחם.ד

-טרייהבמצהלשפרהורוצהקר,בחלבשחורלחם-עליוהחביבההבוקר
טשרניחובסקי,שרשםאוטוביוגרפיה",ל"מעיןהצצההמצות.אוגדןלומתגלה
בילדותו.יילאכול,נהגאכןזאתכיתעיד

מכניסהשהייתהרוח,קורתבפעםפעםמדילנועושהוהייתזאת,ידעה"אמא

חלבעםה"שחור"הלחםענייוהיהלמשל,כ,ךזה.אוזהמתבשיללשולחן
באוהחלבחם.כמעטטרי,לחםכשהיהטובהמאכלטעםהיהניחרדוחמאה;

למעלה".שמןוקרוםקרהמרתף:מן

הפסחבחגהקשוריםילדןתזיכרונותמעלהלפסח"מצותבלינשארתי"איך

החגים.בנושאטשרניחובסקי,שאולשלהאחרונותהיצירהלשנות~אופייני

היהודי·העבראתהעמידהפסח,חגבערבבעיתון,הקטןהסיפורשלפירסומו

החומרים . 1942ימישלההיסטורייםלאירועיםבזיקההמשוררשלהאישי
ועוצבוטשרניחובסקי,משפחתשלהכפרימההורישאוביםוהדמויותהתמטיים

מצויואינואב,דהידכתבדרמטית.בהפתעההנחתםמעשהסיפורבסוגת

אתבעיתוןשימראחדמהרסעמודרק"גנזים".שבמכוןטשרניחובסקיבארכיון

מסמךמציעלפסח"מצותבלינשארתי"איך 12נשכחה.שכמעטהקצרה,היצירה

ובכךטשרניחובסקי,שכתבלאוטוביוגרפיותלהצטרףהעשויחן,רבנרטיבי

חשיבותו.עיקר

הערות
 • 313-316עמ'תשכ"ו,דבירואידיליות,פואמותטשרניחובסקי,שאול[פואמה],חירותנו"זמן"פסח 1

 .) 1.4.1942 (תש"בבניסןידהארץ,ראשון:פרסום

ת'ש'בבניסןידלילדים,דברטשרניחובסקי,שאולילדים],[סיפורלספח"מצותבלינשארתי"איך 2
) 1.4.1942 (. 

בחוברת .) 3.4.1947 (ת'ש'זבניסןי"גלילדים,דברפיעלחגערבחוברתלעושראחתדוגמההנה 3
סיפוריםוארבעהחדשיםשיריםארבעההודפסו ,) 420-393(עמיהעמודים 28בתהכפולה,פסח

בןבחגנו,"שr,נחבקפריסין),היקריםלמעפילינו(מוקדששלנגד,משה /נחשון""קפיצתחדשים:
אגוזים"תריסרגולזבדג;/לאההגזול""המסעקדול,צבי /אדמה""ילדמוהר,מאיד /צעיר!"
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"מישקיפניס,לוין /זהב"של"אגוזספורטה,רפאל /והאפיקומן"הננס"פלאיהןעופר,מ'גנובים"/

אנדהששלחההמחנות"מן"מכתבמיזע,שלטקסטיםשלושהבאוועוזרבינוביץ.זינא /אליהו"
פסחתשבץהפסח.בנושאכולםהימים").ר'במעגליציביצחקשלוביקורתזעהומאמרפינקרפלז

"חגקולקה,יואלשלמקפריסין""מכתב , 9בןג.צבישלשירפסח:עלילדים"ו"זבריכשעשוענוסף

הקדמית,העטיפהעלמתנוססגוטמןנחוםשלציורוחצי.שמונהבתקפלןיעלשלשירהפסח",

האחורית.העטיפהעלותווים)(מיליםקמזוןי"זשללא" 9ו"הפלאוהשיר
קשריצר ) 1.4.1942 (בעיתוןתש"בהפסחחגבערבחירותנו"זמן"פסחהפואמהשלפרסומה 4

הפסחחגהשירי:בהווההקשוריםאספקטיםשניוביןהמשוררשלהאוטוביוגרפיהעברביןאיןאי

האדם.לחופשכקריאההקוראיםאצלהתפרשהשבפואמההערבהחירותהשנייה.העולםומלחמת

 , 1995ירושליםביאליק,מוסדחבר,וחנןה~סמתיעורכים:קטיפה,שלברבותבר-אל,יהודיתראו:

 • 46-42עמ'

ירושליםכרמל,שירים,מבחרטשרניחובסקי:שאולערפלי,בועזבתרן:דבר","אחריתהולצמן,אבנר 5

העברית,האוניברסיטהוהמשורר,האדםטשרניחובסקי:שאולקלוזנר,יוסף ; 419-411עמ' , 2015

 . 313-308עמ'ת'ש'ז,ירושלים
טשרניחובסקי.של"לביבות"באידיליהמופיעהמקל,עלהנשענת"דומתה",בשםזקנהגויה 6

מאירותועיניהלביבותהמלבבתזוהיהודייה,גיטלבצדביצירהמוצגתומגדפת,מתוספתדומתה,

הישן".'ל'עולםשייכותהנשיםשתישמש.שלבבוקר
 .) 1הערה(לעיל,חירותנו"זמן"פסח 7
השלח,ראשון:פרסום . 1949שוקן ,) 19Z0-1910 (שיריםטשרניחובסקי,שאול[אידיליה],"לביבות" 8

 • 105-97עמ'תרס"ג,

ירושליםביאליק,מוסדאוטוביוגרפיה","מעיןותעודות,מחקריםטשרניחובסקי:שאולערפלי,בועז 9
 . 91עמ'שם, .) 1942-1941 (בארץנרשמהאוטוביוגרפיה""מעין . 109-17עמ' , 1994

עמ'תרצ"ב,תל-אביבועז-היובל,ז,כרןסיפורים,טשרניחובסקי:שאולכתבי[סיפור],"האיי'ל'סר

ע-עג.

לכןקודםשניםכתבטשרניחובסקיכינזכיר, . 42עמ' ,) 9הערה(לעיל,אוטוביוגרפיה""מעיןךך

באוזסה.הכירשאותוקלוזנר,יוסףשללבקשתו ) 1904(לוזאןקצרה"אבטוביוגרפיה"
 .) 23.12.2011 (תשע"בבכסלוכ"זשבת,מוסףראשון,מקורהתום",ימישל"שליחותפרילוק,ניצה 12

העתבכתבויחידהאחתפעםשפורסםקטנות","מעותטשרניחובסקישלבסיפורעוסקהמאמר
בספר.מעולםכונסלאזהסיפורגםהמשורר.שללזכרוכולושהוקדשבגיליון ,) 1944 (מאזנים

 1.1.16ראשון","מקורהנשיא,ביתמנכ"לטובי,הראל

מאתגרת.מורכבותברישהימין.שלהזהרתאתאיחגרתמידריבליןראובן)"(הנשיא

רבשיורירןבחירותהארץ,בשלמותבמקבילשמאמיןהאחרון,הז'ברטינסקאיהוא

במילימטרהשתנהלאהוארחב.ביטויובחופשליהודים,רקולאלכולםזכריות

וליברל".דמוקרטותמידארץ-ישראלאישתמידבדעותיו:
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כארץאוכליםשאנוזומצחכיןמהלכאורח,למצח'?מצחכיןמהלכאורח,

שאתםטעם,שלנוכמצחחיהזאתוככלכלום.לאנגולח'?שאכלנוזומצחוכין

המצחנכנסהואיךלביתכם,שלכםהמצחנכנסתאיךנאמר,יודעים.אינכם

שלנו'?לביתנושלבך

כתוךחבויהקונח,שהיאהמצח,אתומקבלתלמכולתשלכםאמאנכנסת

אמא,אתראתהלאשהמצחכשםניירות.ככמהוכרוכהקרטוןשלקופסה

אתומוציאיםחתיכהאתשמפרקיםעדהמצותפניאתאמאראתהלאכך

מתוכה.המצח

טובח'?""מצחהמכולת:כעלאתאמאשואלת

טובח!"אינה"לא!שיאמר:כךלידיעדחראטיפשכלום

הלוואיכסוכר!מתוקה"מצח'? .אחריוועונהכחכמהפיחאתפותחתאשתו

מתוקה!"שהמצחכשםזושנחמתוקיםחיינושיחיו

שכלולה,גמרטרםמצח,שחייתהטרםשלנוהמצחאתראינואנואכל

צורחפשטההלכהלעינינווממששק.כתוךנתונהקמח-כקמחוחייתה

ועליהועגולהצחהכשרה,מצחתכניתלעינינו,שובשיצאהעדצורח,ולכשח

יוצאתוהמצחלכאן.וקולכאןקן-קןח"מסרגל":גלגלשהשאירסימנים-סימנים

 ijעשוולשמנוכשבילנוהלואכילקראתנו,ושמחהומחייכתחמה,התנורמן
חשקצותוכלהמאפייה.מןיצאהלמעננוטרחהמתוךשהבאנו,הקמחמן

וחותך-וחלש,ארתח,והמחליקותכלישההעוסקותלכניםהלבושותהעליזות

הזריזוחמסרגלכחםומתרחהגוערהכשרותעלוהמפקחוהאופה,הבצק,

אבאראשועלאמאראשעלניתךכרכותשלומטרכשבילנו,נתבררנוכולם-

כצאתהוקטנותגדולותמטבעותלכולםמחלקתכשאמאהילדים,כלראשועל

המאפייה.מן

כנפותיושתיקושריםוצח,גדולסדיןלתוךהמצותאתמכניסיםחיוואז

כ~תוךאותוונושאים~תזך,עלאותומרכיביםמכאן,כנפותיוושתימכאן

ככשרותוושמחבחירלומחכההעומדלטרקלין,המצותנכנסותוכךכשניים.

 .) 1.4.1942 (תש"בבניםזי"ד , 29-28חוברתי"ב,כרךלילדים,דברמתוך:

פרילוקניצחלרפדם:והבאההסיפוראיתור

102 



לפסחמצותבלינשארתיאיך-טשרניחובסקישאול

כדיהמאפייהאלאותנוגםלקחובבית.נשארנולאהילדיםואנופםח.של

מגעתהשמחהוהייתהוהעליזה.הזריזהוהתנועההיפההמראהמכלשנהנה
הילדים.-בשבילנוקטנות,אחדות,מצרתמכיניםכשהיולשיאה,

חרתךדב-ב~רושאיךמתבונניםהגדול,הבצקגרשאצלעומדיםאנו

החתיכהעלש.מהזרהשקצרת.מןלאחתרמרםרןקטנות-קטנות,חתיכות

ומתמתחתהולכתהיאכןאחריעבה.ערגהמעידנעשיתוהחתיכהמעגילה,

המעגילה,אתהשקצהעליהמעבירהשרבומחוקקת.הולכתומחוקקת,
המעגילהאבלקרע;נראהאי-שםלכאן.לשרןלכאן,לשרןמוציאהוהחתיכה

קצורתמתאחדות:הלשונותרכלומתאחים,הולכיםוהקרעיםבשלה,עםרקה

הפםחשלפנישבימיםהחדרים,באחדריש-דרכנארהירשלאחת,רשפהאחדים

אינוידית.בתרךקבועשערןשלמםרגלובידרהשולחןאלקופץמםרגל,נעשה

בתרךערגהעגערגה,בתרךערגהעגאלאכתמיד,קוריםומצליףקוריםמעביר
משםובצאתהלתנור.רנכנםתהגדולהיעהעלמצתיוכברלכברדי,זה-ערגה

אין .שליהמצחהיאזר-פםחשלריחונרדפתחמהוחמודה,ורודהעגולה,-

בה.חלקבעולםאדםלשרם

-קטןםדיןבתרךשליהמצותאתנותניםהביתה,המצותאתכשנושאים
שאקבלכשםל"םדר",אקבלאותןבטרקלין.המצותלידנחרתחןולבדןבנפרד.

שליחםכיןואתצהובה,רעמהםרמרקרקעה,עלהאריתבניתעםשליצלחתי

צרוריםבתיבה,מונחיםחםעתהלכנרת.גרםשלירותעם-שליהמזלגואת

חפםח.כלייתרעםחגגעלוארוזים

כך.חיהההיאכשנחגם

לחםעםטריבחלבאתה"רוצחאמא:אותישואלתבבוקרלמחרת
שחרר'?".

לזה'?ידמהמה-חייליםלחם-שחררשיפוןלחםרפררםרתקרטרילבןחלב
והשארמשלי'?אחת,רקלחלב'?המצותמןלקחתחירםמותראבל"אמא,

אמא'?"מותר,-שחררלחםעם

 ."ןח"אמא:אומרת

המצות.אלהטרקליןאלרץואני

לאלי:מנבאלביאיננו!חםדיןאינן,המצותמדפוק:וחדלמחזינקרעלבי

המצותהחדר.בכלומחפשחולךצערי,עלמבליגאניאבלאותן,לראותאשוב
אינן!

שלי'?"המצותהיכן"אמא,שואל:אניברכהכמעט
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תמול."שהניחזן"כמקום

 " ...אותןגנבו"אינן."כוכה:ככראניעכשיו
לחדר".בכנםלאאישגנבו?מתיגנב?"מיאמא,אומרתםח",אתה"מה

פתוח."החלון

המשרתתהשקצהה~שקה,אתשואלתוהיאהמצות,אתאמאגםמצאהלא

שלנו:

המצות?"עםהקטןהםדיןאתראיתשמא"ה~שקה,

יודעתאנינפשי!חייודעת,"אניה~שקה:כנגדהקופצתדודה!","דודה!

אותן;גנבמייודעתשאניכשםשלילחופהליכנםאזכהכךאותן.גנבמי

התלבטלחינםלאהחלב.אתכשהביאאותן!גנבהואכן-רומחהקtזלtזניק,

קtזלtזניק!"בכנם,ראשיחיבכנם.החלוןדרךכחצר.

חלב.לנומםפיקההייתהז~מוכיהחלב,אתזהבוקרגםהביאזהקtזלtזניק

דו~זךה?גרהאיפהיודעת~ת"האשקה,אומרת:והיאלאמי,גםהדברנראה

אולי.""אותה,תשאלילשם,נאמהרי

כבית.איננהכן-רגעראשה,עלמטפחתהאתכורכתוה~שקה

ומןשחור.והחלבלכן,הלחםלינראהלאכול.יכולתילאהארוחהאת

התייאשתי.המצות

כלום,יודעתאיננה"דו~זךהכשורה:וכפיההtזשקהחזרהקלהשעהלאחר

איננו."הבוקרמאזאיננו.וקtזלtזניק

ובכיתי.ישבתיואני

אליה.ומזדרזממקומיקופץאנישלי,הםדיןוכידהנכנםת,דו~זךהוהנה."

קtזלtזניקזה,שטןככור"כני,דו~זךה.טוענתנמצאה!",הגניבה,"נמצאה

מהאצלו.מצאתי,הלואמצאתי.ושםכtזמכר,והצפיןגנב,הואהמנוול,

כזה,לכשישובאבאמידיקבל-לקבלעתידשהואומהממני,קיבל-שקיבל

אניתצטער.אל-המצותמןאכלואםתצטער.אלאפרוחי,ואתה,יקירה!

יקירי."טול,הכאתי,לביבותזה.כשכרלההכאתימתנה

הםדין:אתפותחתרומחה

הכשרות!"למצותייואבויאוילי!ואבוי"אוי

גביעלמונחות-שכחמץחמץ-גבינהמלאותגדולות,לביבותחמש

שלי."הקטנותהמצות

לפםח.מצותכליונשארתי

טשרניחובסקישאול
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