
דמויות

טנאבבינויוהילדיםסופרעםפגישה

קרוןפכינה :מאת

האוטוביאוג-ספרולאוריצאלא-מכבר

כיתה"קורותטנאבנימיושלהשניואפי

ל"בצלוהמשךכעירשהואהספר,אחת".

ול-רבהלהצלחהזכההערמון",עץשל

הצעירים.הקוראיםהתעניינות

ומ-שנה 61בןכיוםהואטנאבכימיו

בשדהעבודהשלשנהארבעיםאחוריו

ופואמות",("שיריםכמשורר-הספרות

לחג"),"מזמורהפלא","קציר"הזמיר",

מאתובלאדות''("שיריםשירהכמתרגם

"המ-ט~בים,יוליאןשירימאכגר,איציק

רה iפמתרגםויטלין,י~זףשלכובות"

מזה-וכןויידיש,בפולניתזה iמפר

לילדים"."משמרעורך-שכה 30

הערמון"עץשל"בצלוספרך :שאלה

בשלושלאוריצאואחת"כיתהו"קורות

הערב-אתתסבירכיצדהאחרונות.השנים

רבב"איחור"פרוזהלכתובשהתחלתזה

ןכל-כך

ברוחאותךלפטורהייתייכול :תשובה

שי-דבריאומרצעיר,"כשהוא :בדוחה

הייתיחוטאשאזאלאוכר',-רה"

עלשעמדתימאזשכןולעובדות.לדיוק

ואףפרוזה,לכתובחלמתיכסופרדעתי

ב''גליו-ראשוניםפרקי-פרוזהפירסמתי

-ז"ללמדןיצחקשלבעריכתוכרת",
ארבעיםלפניארצהעלותילאחרכשכה

שנהשלמשליחותבשובי ,-1947בשנה.

למברג-זה iספר-פרכתבתיבפולין'וחצי

ספריםהוצאתעל-ידילדפוסשא~שרריס,

האחרוןברגעגנזתיואניאךמכובדת,

לקבועיכולאנישנים,לאחרעתה,ממש.

הנפשיהכוחלישהיהטוב :בסיפוק

שבמעשהאומרתזאתאיואךאותו.לגנוז
כתי-חלוםעלהגוללאתסתמתיהגניזה

פע-אילונסוגותיאםשלי.הפרוזהבת

בישהיההחששמתוךזההרי-מים

רחבה,יריעההדורשהזה,המדיוםבפני

גדול.היקף

אתכוסבירהזותשובההאם :שאלה

הער-עץשל"בצלושלהמיוחדהמיבנה

סי-הבנוייםאחת"כיתהו"קורותמוך"

בשרשרת,חוליותמעיופורים-סיפורים,

הואואיועצמאיקיוםסיפורלכלכאשר

ןשאחריוובזהלובקודםתלוי
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ממסג-חששתילאמת.כיוונת :תשובה

הספראתבניתיולכןמדי,רחבהרת

חששאןלפסיפס.שנצטרפולבנים-לבנים,

כתי-שאתהשלישי,וספריחלף-עבר,זה

הואשמוואשרזה-עתה,סיימתיבתו

אחד.רצףעשוי ,"ר iמתולדות"אלה

כללהפרדה.ניתנתאינהשבוהאחדףת

קיוםבעלתעצמהבפניכיחידהאינופרק

השלמףת.מןחלקאלאמשלה,

אחת"כיתה"קורותהספר :שאלה

ב- 11שלהמשכוכרונולוגיתמבחינההיכר

הייתהראשוןבספרהערמון".עץשלצלו

 14-בןבשני . 10-12בןהמספר"אני 11כ
תול-"אלה-השלישיהספרהאם . 12

ש-לשנייםכהמשךנכתב-ר" iמדרת

 ?לוקדמו

אתלהשליםהייתירוצה :תשובה

הראשן-ספרישבשניפרקי-החייםתאור

שיח-שלישי,אוטוביאוגראפיבספרנים

ש-וההתבגרותהנעוריםתקופתאתתום

חברי,ושלשליחייםפרקיאתארובולי,

לאותושםאפילולייש . 14-16גילאי

אםנעורי"·"מיקדש :והואשלישיספר

עיק-מעגליםשלושהאחתוםלכ,דאזכה

מע- . 1 :האוטוביאוגראפיתביריעהריים

הער-עץשל("בצלובהוהחייםהחצרגל

כי-("קורותבית·הספרמעגל . 2 ;מרן")

ה-תנועת·הנוער,מעגל . 3 ;אחת")תה

וכר'.השקפת-עולם,עיצובהשומרי,"קן"

במנייןהשלישישלי,ספר-הפרוזהאן

הנושא".מןסטה

 ?תכנומהו :שאלה

ספרהואמורתולדות"אלה :תשובה

בישר·ילדיםהרריהמתארפרקים, 21בן

גילאיםשלהוויזהר . 12-13בניאל

ר iהףמבצד-בווישתנועת-נוער,בטרם

שלקשיםמוטיבים-ושימחת-חייםרב

החייםמןלחלקשנהפכוויתמףתל iשכ

הזו.בארץשלנו

הוויהמתאריםספריךבשני :שאלה

ובמקום,בזמןהרחוקהבפולין,ילדים

ביורבהקירבההרגשתליצורהצלחת

היהודיוהילדהצעירהישראליהקורא

שבכ-זהלהישגמףדעאתההאםבגולה.

תיבתך

כת-הנ"להספריםאתבכתבי :תשובה

יקבלכיצד :לא-מעטיםספקותלילוו

"חבריו"אתהישראלי,הצעי,רהקורא

אותותרתיעלאהאם ?כל-כןהרחוקים

הספ-בכתיבתשהתקדמתיככלךהזרףת

הוא,אחדהילדףתשעולםלינתבררריס,

הואאחדהיל,דשלסולם-הרגשותוכי

גםעשויכןשעלזמן.ובכלמקרםבכל

להיותהרחוקהוארשהילדיעלספר

תה-מןשלנו.ה"צברים"שלללבםקרוב

הספ-שלהופעתםלאחרשהגיעונוזים

היושספקותילדעתלמדתיבשוקריס

ספקות-שוא.

לספרי-לפנותאותךהניעמה :שאלה

 ?דווקאאוטוביוגראפיה

ילידשאניתשכחיאל-נא :תשובה

אי-אפשר"וארשה",וכשאומריםוארשה.

אותןומכלוארשהגיטוממרדלהתעלם

עיר.באותהשנתרחשונוראות,עלילות

שדווקאקרהזהכיצד :עצמיאתשאלתי

שהתקוממוהםבגיטו,היהודיםקומץ

נגדהנאציםעולתחתהכורעתבאירופה

ויו-ןהאדירההגרמניתמכונת-המלחמה

זהכיצד :השאלהליהציקהמכןתר

עזבתישאותואנילביץ',שמרדכיקרה
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ב-הצעירהשומרב"קן"ארצהבעלותי

מחניכיאחדצעיר,נערוהוא-ווארשה

והיההמרדאתוהנהיגנתעלהה"קן",

לפתורשנסיתיככלןלאומיתלאנדרטה

אתלחשוףשעליהבנתיהזו,החידהאת

מקורותאתאנילביץ,שלגידולושרשי

עולמו-אתלשחזראצליחאםצמיחתו.

תשובהשאמצאייתכןבהתפתחותו,שלו

בדעתיעלהואזלי.המציקותלשאלות

ילדותיאתכלומרשלי,עולמיאתלשחזר

אותםגדלנו,עירבאותהשהריונעורי.

מקורותמאותםעינינו,אתהזינונופים

מנת-היוואהבותאיבותאותןינקנו,

חלקנו.

ולו-לסכםאתהיכולהאמנם :שאלה

בילדיניצני-המרדאתמצאתשאכןמר,

וב-בווארשההיהודיברובעאשרהחצר

ןעירבאותההכיתהשלקורותיה

מצאתי.אמנםאםיודעאיני :תשובה

והשתדלתיהרבהשחיפשתיליברוראך

המת-העימותאתשיכולתי,ככללהאיר,

הגוייהעולםלביןהיהודיהעולםביומיד

שבשנימקרהזהאיופולין.בגולתאשר

אתהמציגותהאפיזודותרבותהספרים

רא-מרכיןשאינוגא,כילדהיהודיהילד

!'דוד(סיפורלו.המתנכלהגויבפנישר

הקרב ,• 1הערמןןעץשלבצלו 11בוגלית"

התלמידיםחבורתלבין 11ה"שקציםבין

ועוד). 11אחתכתהב•וקורות

כתי-בדרךיצרדעת,ךלפימה, :שאלה

הקו-עםהקומוניקציהאתובתוכנהבתך

שספ-בלב,דמקרהזההאםןהצעיררא

ןכל-כךרבהבאהדהנתקבלוריך

וראשונהשבראשלינראה :תשובה

-הצעירהקוראהאוטנטיות.כאןפעלה

ושמ,חלאמתנכבשהואלו.קשובהאוזן

הראוי'פרטנר~בורואהשהמחברכךעל

בחוויותיו.לשתפו

רבותשניםלאחרזכרת~כיצד :שאלה

ותאפי-הקטניםהאירועיםכלאתכל-כ,ד

ןילדותךשלהרחוקותזודות

אךלמדי.נכבדחלקלזכרון :תשובה

עלחזרההםהספריםששניהיאהאמת

"תמוליםשליבפואימהאחדיםפרקים

/!שיריםבאסופות-שירישנכללה 11הסףעל

כ- 11הסףעלתמולים 11(את '. lופואימות

חורבותעלבפולין,שליחותיבימיתבתי

אוטו-פואימהזוהיילדותי.עירוארשה

ו- 1ובחרוזים)בקצבכתובה 1ביוגראפית

ימיושיחזורסיפור-מעשהכל-כולההיא

ונעורי.ילדותי

ש-היאהאוטנטיותרקiראם :שאלה
ןהישראליהקוראעלהשפיעה

גורםגםשהיהחושבאני :תשובה

מתוארהספריםשבשניהעובדה :נוסף

עלמא,דהדומהאךרחוק,אולם-ילדים

הילדיםשללעולמםשבתנאים,השוניאף

מעשי-חסדואהבה~שנאה :בארץכאן

הילד-המנהיג iוידידותקינאהורשעות~

באלה.וכיוצאלסמכותוהמצייתוהילד

מיוחדים-במינםקשייםהיש :שאלה

ןאוטוביוגראפיהבכתיבת

ספיצי-קשייםבהחלטישכן, :תשובה

קייםאחדמצדזה.מסוגלכתיבהפייס

איוסוף-סוףעצמך.שללחישוף-יתרחשש

-כךברבים.עצמופנילהשחירששאדם
יששבהחלטמעשיםעשיתאמנםאם

להצ-אתהכשיכולגםאךבהם.להתבייש

יש-של,דטובים"!!מעשיםעלניע
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בהתפארותבןיחשדושמאוחששרתיעה

לוישוכאןבנוצות-זרים.ובהתקשטות

ממ-להחלץכדישונות,טכניקותלמחבר,

למשל,כן,סתום.לכאורהשהואזהנוי

וחוסר-זהותניתוקהיאהדרכיםאחת

האוטובירג-ו"האניהמספר""האניביו

- nמההמחבראתפוטרתזודרךואפי"·
להי-לוומאפשרת"חשיפת-יתר"שלשש

תמידלאזואמתכיאםהאמת,אלצמד

המחבר, :ועודמקור-גאווה.לומשמשת

באן-שיסודרספרכתיבתעצמועלהנוטל

כלן-כותב-כרוניקה,אינוטוביוגראפיה,

מעשיםשלבלבדרושם-רשומות-מר

לבני-הנעוריםמיועדהספרואםשאוער.

אס-מתוןהדמויותאתלתארעליו-

שלהמחנךלערכוזודאגהחינוכי.פקט

עי-אתלמחבר,לו,המכתיבההיאהספר

ונו'.העלילההדמויות,צרב

דוגמהעללהצביעתרכלהאם :שאלה

באחדזוטכניקההפעלתשללפחותאחת

 ?הסיפורים

הך-למשל.לדיו, iגשלדמותו :תשובה

במ-שהיהכפילהציגולישאסורגשתי

בשחרר-לבןשציורמשוםרקולאציארת.

שחסי-כירוןאלאבאמינות-הסיפור,פוגם

ח-החינוכיוהאלמנטלילדים,נכתבפור

האמנותי.מהאלמנטפחותלאכאןשוב

את"להחזירשהחלטתימקרהזהאיו

א-כיתהב"קורות-בתשובה"גולדין

-לוגםולהעניקלנסותכלומרחת",
וה-הבגידה Iוצרות-העירהרשעותסמל

ריהביליטציה.מעיולחבריוהתכחשות

להט-תיחפזאללעולם :לקוראלהראות

דרךישתמיד-לרשעגם !חרתםניע

חזרה.

ילדיםעלרבהבאהדהכתבת :שאלה

המאיריםרביםניצוצות-אורועלעניים

כי-האםחומרית.מצוקהשלבחייםגם

ש-דלות-אמצעיםלשכבותכתיבתןורכת

 ?הקוראיםביו

וב- Iאותיהטריז·העונינושא :תשובה

הילדים.שלבעולמםהשתקפותועיקר

כיוונתילכתוב,שבבראילומרקשהאן

רב-מסריימת.סוציאליתלשכבהדברי

בשררה"."לשאתהתימרתישלאוודאי

חי-שלהמיוחדת-במינההפרובלמטיקה

בער-כמחבר,שליברקעקשורההענילד

בניאםמאדאשמחילדותי-שלי.לס

את"יראוונוער-מצוקהבישראלעניים

מקווה,אניאןספרי.בגיבוריעצמם"

נהניםוהםמזלםשנתמזלילדיםשגם

עםויזדהויקראורווחה,שלמילד~ת

עליהםתקלזווהזדהותהספרים,גיבורי

לזולת.הגישהואתההבנהאת
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