
,נ,עוילדיםלסע,ו.תהפדו,שלשנ.תיהחציה:,נס

 .סטנו pלה,לד.תשנים 100

של 111נספמחודשת n1.1.11התנ
lנ l 1.Jקסטא. 1111N 1 ! 1ט . 1של 

שבידסכינהמאת:

זיכהקסטנראריושל-100ההולדתויום

ספריושלחדשבתרגוםלאחרונהאותנו

קסטנרמספריכמהמחדשוקראתיחזרתיאניגם .יצירתועלמאמריםבכמהו

יתכן .היוםגםורענניםחייםהםכמהעזלראותוהופתעתימילדותישזכרתי

האותנטיותוהיאביותר,העריךעצמושקסטנרהתכונה,מןנובעתזאתשרעננות

ש"תנאיקסטנרטעןאנזרסןפרסקבלתלרגלשאמרבדבריםהילד.הוריתשל

מהילדןתן.אתזןכרהיןתןאלאילדים,מכירהיןתןאינןילדיםסןפרלגביהקןבע

 ) 1 ( .עצמית"היזכרןתעלאלאתצפיןתעלמבןססאינןכןתבשהןא

המציאותית,בסביבהמתרחשיםלילדים,"מותחנים"מעיןשהםהעלילה,רביספריו

ולמרות .העולםמלחמותשתישביןגרמניהשלמתפשר,בלתיבריאליזםהמתוארת

רבים.ערכייםמסריםספריוטעוניםכביכול"הקל"הז'אנר

תחושתמתוןלנהוגלאהוב,מסוגלותדמויותיומחמאה!זואיןשהיוםיוזעתאני

שאותםערכים,אלהבכלרואהקסטנרלזולת.עזרהלהושיטאחריות,מסירות,

דוגמהלשמשהיכוליםאנשיםמתארקסטנרלחיות.ישולאורםלטפחצריך

 .דופיבהםשאיןאידאליותדמויותאינםשהםלמרותראויהלהתנהגותומופת

הקוראאתהמשכנעתהיאהמורכבותזוקא .פניםכרתרדמורכבותדמויותיו

שתהיה.ככולמוזרהתהיההעלילה,ושלהדמויותשלהפנימיתבאמת

גםמסוגלהואאבל ,טובכאדםנראהוהבלשים)אמיל(מתוןגרונזייסהאדוןלמשל

נבון,זאת,עםאןושובב,ילדותיהואואנטון),פצפונת(מתוןאכסוןמאז.רעלהיות

היאמענייןמשחקבשביל .זעתקלתילדההיאפצפונתחושיה.ובעלאחראיאמיץ,

כמוסנוביתאיננהוהיאלחברלמסירותגםמסוגלתהיאאןהוריה,אתלרמותמוכנה

ובסךמעמדםלפיולאהתנהגותםלפיאנשיםשופטתהיאמעמדה.מבניורביםאמה

ונדיבה.אמיצהוקצתטיפשה,קצתילדההיאהכל
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--, 

מגיבוריו.אחדלכלביחסאנושחולשותעלולהתבדחלצחוקמעיזקסטנראדיך

הוריםאםאחד".לאףחשבוןעושהלא"הואהיום:לומרנוהגיםשילדיםכמו

נצחקאנחנו,וגםשילדיהם,חםראוייםאחריות,חסריכטיפשיםנוהגים

ריקה,התנשאותגאוותנות,מוצדקת,לאתוקפנותגם .ומאנוכיותםמטיפשותם

עוזראלהלתכונותוהלגלוגמפחידים,שחםממהפחותלאמצחיקיםאלחכל

מפניהן.הפחדעללהתגבר

אתאיירהוא .איוריםידיעלקסטנראדיךשלדמויותיואתהשליםטריירולסר

 .הספריםאותםשלהחדשותבמהדורותגםנדפסיםואיוריו .המוכריםספריוכל
מורכבותובאותהטובהומורבאותוחןגםמצטיינותטריירולסרשלדמויותיו

 ) 2 ( .קסטנרשלבתיאוריושישאופישל

זהו .) 1(תמונההכפולהאורהמתוןלי"של"אניחשלתמונתואתלדוגמהכקת

הואנוקשח.קצתאפילורצינית,מתוחח,הבעהבעלצעירגברשלפורטרטמעיד

צלל"גאון".עצמואתהחושבמנצח,לאמן,כראויובאלגנטיותבקפדנותלבוש

מוארמפניואחרחלקאן .הבעתולרצינותומוסיףפניוועלראשועלנחכהה

כלמצחיקהפדחתעלהמסתלסלהמרדניוהתלתלורכות,חושניותושפתיוכולו,
רכה,דמותמסתתרתאוליהנוקשהלתלבושתשמתחתלהביןמתחיליםשאנוכן

במוזיקאימדוברכאשרבייחודמצחיק,ממשופרוע,נערימרדני,משחובהשיש

אורח.שלואביהלישלהאבאשלדמותואמנםהיאוכזאתחשוב.

לאופיהודותוזאתמגבן,אפילוהדמויותשלאופיזאתלהכיראפשרטר~רשלבאיוריו

 .) 2(תמונהניואנסיםשלרגישביטויהמאפשריםהמצוינים,רישומיושלהמימטי

לטר~ר.קסטנרביןהנפלאהפעולהשיתוףלסיומומגיעכאןלצעריאן

לזןשייכיםהםטר~.ר.שללאיוריומאשריותררבעומקישקסטנרשללספריו

ישמשיחסלינהשללדעתהזמני"."עלמשהובושישילדיםבספרותהנדיר

לאנקבעיצירה)(שלזהממדזמניות"."עלשלממדהגילים,לכלטובה,בכתיבה

שלההשתנותסגולתבשלדווקאאלאמשתנות,ובלתיקבועותתכונותבשל

אחתרבעונהבעתשחםנשכחים,הבלתיוהדימוייםהדמויותהמשפטים,היצירה,

תודעהעליהםשמטילההחדשה,הקריאהלמטלותונעניםומשתנים,קבועים

סיפוריו .קסטנרשלספריואמנםהםהכאל ) 3 ( .תדירהמשתנהגותיתתר

משחק.כמוהמציאותאתהחורהילדשלהאותנטיתהעמדהמןמסופרים

הילד.שלבעולמוזהלצדזהפועליםהמציאות,ואילוציהדמיוני,המשחק

באמצעותאיתןלהתמודדיכולחיהשלאבעיותלפתורלועוזרהדמיוןלפעמים

בלבד.לוגיתחשיבה
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ביןפירודעללהתגברכדיבמשחקנעזריםהםהזמן.כל"משחקים"גיבוריו
חברתיתאלימותלאבטלה,המוליךפוליטי-חברתימצבעלעוני,עלההורים,

 ,-20ההמאהבסוףאותנולהעסיקהממשיכיםזמניים""עלנושאיםאלהומלחמה.
הםוהדמיוןהמשחקאחרים.ובזמניםבמקומותגםאדםבניהטרידושהםכפי

הקשה.המציאותעםלהתמודדלוהמאפשרהילדשלהסודי""נשקועדיין

להסבירכדימבוגד,שלדאותומנקודתשנאמדיםהדהודיםבספריוכללקסטנד
הקשההמצבעלבהדהודיםילדיםלשתףכדיבעולמם,כראויהכלשלאלילדים

אחרת,לחשיבהאותםלעודדהראשונה,עולםמלחמתאחדיאירופהנתונהבו

 .בולמלחמהגםואוליהמקולקלהסדרעםהשלמהלאי

הנושאים.כלעללמחשבהילדיםהזמיןהוא

ולדוםושזאתמת tלע ...פשטום tמענונוםעללהרהרהבום t"שאטען:כןולדום","וש

את tוטעמשלאבלבד tקר, tקווסתרקפום tרצומוםשה tשלל tלאכלהםטב tשמ

 .) 4 (ד" tהחמ tהקטןחם tמותקמטשמאהםששום tח ...ת tמסובכת tשאלשלטעמן

לפעמיםפילוסופי.אופיבעלידבריםקסטנדהקדישלחשוב""שאוהביםלילדים

ה"חנופה"דבריבהשפעתאלהדבריםקראתיכיצדזוכרתאניקטנות.באותיותהדפיסם

באותיותהנדפסיםדבריםגםלקרואביכולתיחברתיבפניהתגאיתיכיצדהסופד,של

תכנם.אתגםזוכרתעדייןאנילהפתעתיחושבים"."לילדיםבמיוחדקטנות,

הוהשאפשר(ולדום)רום tסבאתם"האוןהבאים:במשפטיםבהתרגשותנזכרתאני

קשהכמהתם, tולדנומוכברהעשוךום tודע tאוללם, tהעמןהעונואתלהעבוך

בהגשמת!?"חלקלקחתאתםצום tהרהדבר?שותכואתםהסבורום ...ענו?ת tלהו

רעגדא,-לבושהמזלברר tועזלאאם tמום, tזע tקשום"החווםאחר:ם tבמק Iא ) 5 (

t סוהוהמרt עולמנשלפוt ."6 (זה ( 

עלגםאלאוחברה,פוליטיקהעלדקלאהכל.עלילדיםעםדיברקסטנר

נישואיןעלאיתםדיברהוא .הודיםשלואגוצנטריותקדיידיזםעלהמשפחה,
המתרחשכלעלבקיצורלילדים,ומשמעותםגירושיןעלאהבה,בהםשאין

אףכמעטאותמי,דשלאלמרותבחייהם,לשאתחייביםשהםמהכלבעולמם,

עדיפויות"."סדריבתכנוןאוהחלטותבקבלתאותםמשתפיםאיןפעם,

המנסיםילדיםסופדיעלבביקורתואותםשיתףלילדיםשרחשהכבודמתון

"בוצךבפניהם:טעןהואוממתקום".מחמדוםש"כולהכתקופההילדותאתלהציג

כמהכלל,ודעלאשובאחדבהוןם tשבועד , 1רו 1נעומואתלשכוחמבוגראדםוכול

 tתנוחאל tעצמכם tתשל"אל ) 7 ( "?ת tלהוהולךוםעלולוםמללום tא lעצובום

אתלבכםח tלעל t"כתבהזהיר, ,"ת tצרבפנוד tלעמלומד!תכם. tא tשושללאחוום
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---, 

לבאמץבלאופקחותפרוטה:שזהאונןפקחותבלאלבאמץלכם:אומראשר

הטיפשיםהיושבהןהרבה,תקופותרןאוםאנועולםימובדבריהוא!השוםכקליפת

 ) 8 (הצלוחו."לאואלואלולב.מוגי-והפקחיםאמיצום

הואבאכזריות.ארצםאתתיארלמבוגריםגםלרחם.דידקטי,סופרהיהקסטנר

את"הידעתבשיר:המצב.לשיפורלעשרתגםואוליכןעללחשובמהםדרש

אמר: ) 9 (התותחים"פורחיםבההארץ

התותחיםפורחיםבההארץאתהידעת

תמתין.רקאםתכיר,עודשמעת?לא

מנפחיםמצחצחים,הפקידים,כלעובריםשם

 .קסרקטיןכמובנזייםבתי-משרדנתזך

באזשר;לחיזתיכלההיאהארץ?אתהידעת

זכבזד.באשרלחיזתיכלההיא

ובחשת,ברזלפחם,גםבשפע;דגןשדזתבהיש

זעזד.חריצזתכפיס,ותבזנת

החזחים.ביןקמלההיאשם;גדלהאינההחרזתכמזחן;מאיןטהזרזתשם,תמצאטזבזתנשמזת

קסרקטין.תמידהזאבית,שםבזניםאםנכרת.כמותלאאבליש,גבזריםגם

קטןילדוןמסתתרשםשניאדםזבכל

עופרת.בחילישמשחק

התזתחים?פזרחיםבההארץאתהידעת

תמתין.רקאםתכיר,עזרשמעת?לא

כנראהנבעהדברהדרן.שלזהבקטעקסטנראתליוולאטר~רשלאיוריואן

פרסומותלציירהעדיףבסימפליציסימוסכקריקטוריסט .עולמוומהשקפתמאישיותו

תחלואיהארבגרמניה,רעבכמוטעוניםבנושאיםלעסוקמאשר ) 3(תמונהלשמפניה

 .) 5 ,-1'(תמונותהיינההמאיירהעת,כתבבאותוחברולמשלשעשהכפיאירופה,של

ביןבברליןהמתרחשעלאןהומור,חרשובעללבטובמוכשר,מאיירנשארטרייר

איפיוןאינולדעתיאיפוא,בהם,שחסרמהבאיוריו.סיפרלאהעולםמלחמותשתי

ההקשריםובייחודהצגתן,סגנוןאלאואותנטי,מורכבשהואכשלעצמן,הדמויות

סביבתם.עלתגובתםואתהופעתםאתעיצבהואובתוכםשמתוכם

המלחמההשנייה.עולםמלחמתפרוץלפניהרבהלקרואהספקתילאכילדה
לאספר,ביתהיהלאכןאחר '.בבכיתהללימודיםהראשוןביוםאותי"תפסה"

עםלבדלהתמודדחייבתהייתיכאשרהורים.ואפילובית,היהלאספרים,היו

הייתילפעמיםאלה.בכללפעמיםמהרהרתהייתיקלות,לאהישרדותבעיות

באכסוןאובאמילנזכרתהייתיהמלחמה.לפנישקראתיהספרותבגיבורינזכרת

מהעצמיאתשואלתהייתילהתייעץמיעםליהיהשלאנירןבפצפונת.אפילואר

אפילושואלתהייתיבדמיוניהבעיה.אתפותריםהיואיןכמקרמי,עושיםהםהיו

חוסרשולטיםבהבמציאותובאומץנפקחותלנהוגאידבעצמו,קססנראריואת

או"אכסון",הואמילצבועים.הטוביםביןלהבחיןאיןואכזריות.היגיון
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גרונדייסמראואנדכטגברתהיאמיצרה?בעתלהיעזראפשרבמי"יוסטוס"?

עםאןקסטנר,שלגיבוריועםושיחסיגליישהיוםעדלסמוך!אסורשעליהם

העירעלידעהואמהמשותפת.שפהעודמוצאתאינניטר~.רולטרשלדמויותיו

ועניים?עזוביםילדיםעלידעהואמהוהמסוכנת?האלימההגדולה,

ברליןמפתמשמשתזהבאיור .) 6(תמונהפרידמןמירהשלאיורהאלימדברהיום

 , 3וה-ס-20הלשנותהאופייניותהמכוניורבבסיפור.למתרחשכרקעהקרועה

ניצבתשלומיאלית,-הקבצניתפצפונת,וסדר.חוקשוםבליברחובותיהמתרוצצות

מהיודעמיהגדולה.העירשאוןלביןהזוממתאנדכטהגברתביןלכודהעיגול,במעין

אנטוןאילוליפוגה,משפחתכלושלהטיפשוניתהילדהשלבגורלהעולההיה

העירשלהקרועההמפהאל"מתחברת"אניהתמונה.במרכזבאומץהניצב"הפיקח"

יכלהזאתאןברלין,העירשלהיאהמפהאמנםרחובותיה.שלהבלגןאלהזאת,

 ...אחרתעירחלילהאוכלגרדאוקוסובו,אוירוסלבגםלהיות

ספרותקוראישכלליונראההזאת,בתמונההייתיאניגםכיזאת,עירמכירהאני

זה.באיורכשיתבוננוילדותםאתלזכוריוכלובזמננוילדים

טר?.ר.שלמאלהיותראמינותפרידמןשלהדמויותאיפוא,לי,נראותילדותירקעעל

אותהשלקוביסטיכמובסגנוןומצוירות ,-30השנותשלבבגדיםלבושותהן

תיארשקסטנרהפירוק,שלתהליכיםלתיאוריהמתאיםהסגנוןזהוואכןהתקופה

רקעאתיותרהולםאבלטר?.ר,שלמזהחמודפחותאולינראההחדשאנטוןבספריו.

צרה.לעתעליולסמוךשאפשרופיקח""אמיץחושיהבעלילדחיינו:תקופת

פרידמן?מירהשלבאיורהיותרעצמואתאוהבהיהאנטוןגםהאםמעניין

ביבוי,גועי,.חהע,ו.ח

 . 42-35 1עמ , 1999מרסונוער,ילדיםספורתילדיםוסופרמהו-רגבמנחם . 1
 . 48-36 1עמ , 1992יוניונוער,ילדיםספרותאופטימיסט.טריירוולטר-רותגונן . 2

0מאזנילדים.ספרותמעמדשואלתג'סקןומיקילפאן,פיטר-סלינהמשיח . 3  , 1995ינואר , 11
 . 49-44 1עמ

 . 4 1עמאחיאסףהוצאתואוטנן.פצפונת-קסטנראויד . 4
 . 63-62 1עמ :שם . 5
 . 71 1עמ :שם . 6
 . 9-8 1עמ , 1981אחיאסףהוצאתהעמופפת.הכיתה-קסטנראוין . 7
 . 12-11 1עמ ,שם . 8
לשבת,ספרותבמףסונדפס .עוזא.תירגםהתותיחם?פוריחםהבהארץאתהיעדת-קסטנראויד . 9

 . 1999מרץ
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 5תמונה

כתבשער

יהסטירהעת

מוסיציסימפליס

 1921מפברואר

מוכתאירופה

לוזיס" iרונק~"

 6תמונה

 .ואנטוןלפצפונתמןפריזמירהשלאיור
ברעננהתיהעירונייהבספר "רוחוטחנותתהמסיבת"תערוכהבמסגרתהוצג
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