
שלהספר"אצל"התישסיפורי
מספריולכמהוזיך,תםןסט.ור 7

רגבמנחםמאת:

משנתהספראצלהתישסיפוריולקובץבהקדמתו

ממנוביקשושלושהמו"ליםקסטנרמספר , 1961

 :בספרפורסמולאשעדייןקצריםסיפוריםמשםויוציאשולחנו,במגירותשיחפש

יסןדי,ניקןיבשעתכמןאיבקתיהכתיבה,שןלחןך 1לתלכתפיעדראשיאתאיפןא"תקעתי

לןחאחת,שמאליד-מכפפתחןץ-ןמצאתיש 1של 1ם 11פעמפעם,אבקגרגרכל iהפכת

ריקהרים 1גפרןקןפסתם 11נ 1צבעת 1נ 1עפרשנידש-בגד,שלבש 1מירן 1ציפ , 1871משנתיןמי

אשראתבדיןקמתןכם?העליתימה .בהםהןפךהתחלתיישנים.עיתןניםקטעיכתריסר-

שמןהיהחרדל'מביא'פליקסילדים.עלרים 1סיפ .לילדיםסיפןריםילדים!סיפןריביקשתי:

שנייםשלשמםהיה!סל-הרשת'האריהעם!'המעשההסקרן''פריזריך .האחדשל

שלכתבי-עתבשבילתב 1כהייתית 1ת-רב 1רבשניםלפנישכןת, 1מעשיכתריסר .האחרים

הילדיםמספריאחדבאףנכלל~שלארים 1סיפטאגבלאט","בולינוהעיתןןןבשבילילדים

 ".להםמתאימיםשיריםכמהגיליתיכןשלי.

ועשרהאעסוק,לאשבהם ,שירים-סיפורייםחמישהשכוללהקובץנולדכך

והןבנושאיםהןהארוכיםמספריולכמהזיקותלהםשיש ,קסטנרייםסיפורים

אלולשעראלאאפשראיהסיפורים,נכתבומתיצוייןלאשבספרכיוון .במסרים

בעקבותנכתבומהםוכמהבספרים,לאפיזודותמוקדמותטיוטותהיומהם

סיפוריוגםכךוחברה,משפחהסיפורישהםספריו,כמו .הספריםפרסום

מןשנעדריםוהדגשיםהיבטיםלעיתים, ,עוליםשבסיפוריםאלא .הקצרים

אוזהבספרהמתוארמןבתכליתשונותשהןתפיסותבסיפוריםגםיש .הספרים

ידענואילו .הקצנהלידימסויימיםנושאיםמובאיםהקצרשבסיפורוישאחר,

אוזואפיזודהעלקסטנרויתרמדועלשעריכוליםהיינו ,הסיפוריםנכתבומתי

בסיפורים,שמרתקמהכ,ךאוכך .הארוךהסיפוראתלכתובכשישבאחרת,

באותםתמידעסקשהסופרהעובדההיאספריו,מרמתנופלים,לפחות,שבחלקם

 .חייוימיכלאותושהעסיקוהנושאים

נקראבמקור :קסטנראתמשעשעתבוודאישתיתה ,אחתמקדימההערהועוד

עברהסיפוריםובאחד ,הספראצלהחזירשבו,הראשוןהסיפורשםעלהקובץ

תקופתוראשיתההשכלהבתקופתהחנוכה!לחגוהפךמטמורפוזההמולדחג
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'דומיאומאוד:מקובללעבריתמתורגמיםספרים"ייהוד"שלהנוהגהיההתחייה
'הילדהאנדדסןשלסיפורוהכושי',ל'איתיאלגו?ד'אוחלו'ויעל',ל'דםהיווירלית'

שלהנאמןועוזרוחנוכה,לערבפדישמן,המתרגם,ידיעלהועבדוהגפרורים',
שאנחנוהקובץאבלדניאל!ספדפיעל 'ד~ג~ש·לשםזכהקדוזודובינזון
הקריאהשבעקבותוהמו"להמתרגםחששוהאם-1974ביצאבו,עוסקים

 ..ליצלן?רחמנאהצעירים,הקוראיםיתנצרוהאלה,בסיפורים

,.כנ:יוגל.כבלשהס,עו

עלבומסופדוהבלשים.אמילהיה , 1928בשנתשיצאקסטנד,שלהראשוןספדו

חבורתבעזרתואזלברלין.שלוהעיירהמןברכבתממנונגנבשכספואמיל,הנער

אמיללמשטרה,הגנבאתלהסגירמצליחיםהםרבה,ובתושייהבחוכמהנערים,

נושאאלחוזרקסטנדמהמשטרה.כספיבפרסזוכהואףבחזרה,כספואתמקבל

 .מיצירותיובכמהוהריגולהבילוש

והבלשיםאמילאתגםוכןלילדים',כ'דומןהגדירושקסטנדואנטוןפצפונת

הנושאאתנדגיםבפתרונה.עמליםהספדשגיבוריבלשיתתעלומהסביבסובב

אנדכטגברתשלה,המטפלתשבידימגלהפצפונתהספד:מןקטעיםשניפיעל
הנהאורחנם''חדרבענפרון.מצןננרנםרנבןענםכולה"מכוסהניידפיסתמצויה

שלוהצנומותהגדולותזךזהחזרומזךאךכשנו.העבודה''חדרמהם,באחדכתוב

אתאספר"הערבזה.מהועלמההבונהלאפצפונתהנזזר.אתוכוסוהמטפלת

מביןאכסוןובאמת .) 52 ( 11דה' 1החפשראתדע 11 1'אולבה, 1בלגמרהלאנטון',הדבר

שחיככנוהפושעים,תפיסתלידיומביאפצפונת,שלדידתהתוכניתחיתהשזו
פצפונת.שלהודיהלדירתפריצה

בתו:מעלליאחדיומדגלפוגה,מדפצפונת,שלאביהעומדבסיפורמאוחדבשלב
לעזתזםרקמאדם,רוקהנההרחובדק.גשםנרךוחנכה.פוגהמרעמד"בקזצור,

שהואבחזון,הראשונההפעםלוזופוגה,מרשזכרכמהעדנועף.מכוננתבועברה

אךסוגרה,הןצנאהשעה,אתלקצרכךזשנתגלה.נסתרלדברומצפהבגשםעומד

בנןוהנוחהמקומו,אתלגלותעלולהבחשכהדולקתשסוגרהדעתו,עלעלהמוך

ממכזרז!אחדחלולהכאןלווזרמן'אםבלבו,אמרזקרה','מהלהדלזקה.מבלושזננו

ומרגל',עומדבנתז,לפנוהלזלהבשעותעומדפוגהמרמזה!לווצמחנאהעסק
 .) 98 (ות"' 1הבר 1בפה 1ה 1

הסקרן","פריזריךנקראהאחד .קצריםסיפוריםשניק'מקדישהאלהלנושאים

בולשהנההסקרן"פרזךרזךמקום:בכלובולשסקרןשהואפריזריךעלמסופדובו
חברוןאצלמבקרזרזם,בתוםאלמדרגותפנועלהזהמתגנבשלו;כבותורקלא
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......, 

סקרנותואתלספקכךזורקאך-דברלקנותשזאמרבלוחנוזות,אלנכנסלבותה,

היכולתאתלומקנהרזההרלמס,שדלוקבשםפלאיזקןפוגשהוא .) 19 (הנתעבת"
"ראהרגם:סיפוקה,עלבאהשלושהסקרנותמגלההואואזקיררת.זרןלראות
הואמתועבכמהלראשונההבזןזאזזבזלשזם.מצזתתזםאחרזםסקרנזםולרזם

הסיפורהמיוחדת.הסגולהאתממכרשיטרלומבקשלזקןחוזרהוא .) 21 (הדבר"

הבלששהרזסקרנות,עםכלזםזלאלהאזן"בלשזתפריזריך:שלבהבחנהמסתיים

 .) 21 (לעזרה"ך 1שצר 1למלעמזדלהגנה,הזקזקעללהגןמבקש

בילושעלבכריהסיפורכלהריואנטון,בפצפונתגםק'עומדהזאתההבחנהעל

עלק'מדברשבספרה"הירהררים"באחזאבלפשע.מעשהגילוישסופר
 :'קאומרכןרעלהחג.לפכילושקנוהמתכותמהשמגלהילדעלומספרהסקרנות,

 .) 56 (השמחה"אתהורגתהסקרנותלהמתין.האדםילמד"לעולם

עלהעירהכשלחגיאררגמרגלת: טי~ר':' 'f' ~יtהגברתהואבקובץהאחרהסיפור
ספרית,ניזרעחיתה,ק'שלאמרט~ררת.צורכילהלקנותכזיהט~ריתאמרידי

גםקטן".כערהייתי"כאשרהאוטוביוגרפיבספררבפרוטרוטמתואריםוהדברים

ספרית.היאוהתאומיםרבאמילוהבלשים,באמילכמתואראמיל,שלאמר

ועוקבתבזר,ןמשהרלויקרהשמאדואגתגיאררגשלאמרלסיפורנו:כחזור

"הגברתממכה:ניצלדגשגיאותארכה"ל"כמעטעזההיא .בחשאיאחריו
הדרך ] ...המדרגזת.[אחזרוהכותבמבזאהתחבאההואהתחבאה.הברשטךזזט

האבזךזם.רחובעדגזאזרגאחךזעקבההבשטךזזטהגברתסכנה.ללאעברהבחזרה

כזאתוכמהזרותהכותה,-זלואזזהאלברטהרחובותדרך-חופזתהואהחלהמכאן

הסזרההואהכותה.הנערלפנודקזתחמשהגועההעקלקלה,הדרךאףעלשהוא,

1מ שלגדולהכה 1חתנה 1זהכהלבן,ם 1פר oבחלזק·ההתעטפהכובעה,את 1

אבלפרגה.מרשלהריגולעמדתאתמאודמזכירהתיאור .) 45 (ם" 1עוגת-דובדבנ

כאשרהאוטוביוגרפי,בספרומצויהזאתהבילושסציכתאתהולידשבאמתמה
זוצאשהזזתועדמחכההזתה ][האם"הואאמו:עלמספרהואשבוקטן,כערהייתי

וראהאחרו.חרשזרצהלראשהכזבעהאתמהרחושחזבשתהזתהאזהכות.את

וכךלעצמאזת.כשאופתולפגזערצתהלאזאתזעםבדרכו;משהולוזקרהפןהזתה

לאחזרז,אפנהפןחשששלברגעזךזעתז.ללאלבזת-הספרללזותנזלמחשבההגועה

]דאגתה ... [מזרעות.לזחאחזךזאוהכתום,אחדשלמבואלתוךמהרקזפצתהזתה

זעגלזת-משא.מכזנזותמחשמלזזת,ההזמהאלברט,כזכךהזתהבזזתרהגדזלה

קוךפזרסטן,מרחובמצוצהכשהואאזתז,שראתהלאחררקחזלפתהזתהלוחרדתה

 .) 85 (הספר"ת 1בסת 1בכננבלע
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עלמבטהעוףאמולבזהורות.ולנהוגעוןלפקוחוש"עכשווהבלשים:רבאמיל
מאחורוה.להסתתררץכוחותווובכלעותונוםסוכתראההרחובבפונתסבובותוו.

אתשםהנערהמודעות.עמודזבוןהעותונוםסוכתנוןמקומומצווון.מארבזההוה

ארבוועונווקומתומלואהתמתחראשו,מעלכזבעזאתהסורהארץ,עלצרזרזתוז

 .) 82 (למוחזק"

פרגה,מראכטרן,פצפונת,למדי:ארוכההקסטכרייםוהמרגליםהבלשיםרשימת

שק',דרמה, .קסטכרהגברתלכולםומעל-פריזריךהבשטרייט,הגברתאמיל,

להתבונןהאפשרותובבילוש.בעיקובממשמאוהבהסקרנות,בגנותדבריולמרות

המשחקוההרפתקנית,המחשמלתהאווירהבן,ירגיששזהבלאהזולתבפעולות

שלמרחוקהציידתכונותאלהאיןהאם-וגילויהסתתרותשביןהמתמיד

להפוךשידעמחרכן,עיתונאיכלקודםהיהקיקסטכר?אדיךוהסופרהעיתונאי
בדרןהיאבספריושהצלחתולומראפשר .ולסיפוריםלכתבותחומרי-חיים

ואינטואיציהמותחתעלילהמהיר,קצבלהםששירותההכמו-עיתונאית,הכתיבה

 .ורצונותיהםעולמםהבכתהפוטנציאליים,קוראיולגביככרכה

שלדרכוהן-הטקסטבתרןהמתערב""הסופרהערותרכןלספריו,ההתקדמות
הואואנטוןלפצפונתבהקדמתוקוראיו.עםחיקשרליצורשבסופרהעיתונאי

ואזשהיה"."מעשההואכלקודםלסיפור:הרעיוןאתשאבמכייןלקוראיומגלה

אלאהמעשהתפסלאבעותזן ...בעותזןעלוזקראתושנהכחצו"לפנומפרט:הוא

קצרהודועהזזהותהבז.הךגושזלאאףהקזראוםשרזבאנו\סבורשזרזת.כעשרום

אתלקוראיםמסבירהוארכן .) 3 (זכך"כךבברלוןקרהזכךכךבוזםכוכתזב,ובה

אמרוהקוראוםשאר .בעותזןשמצאתוהודועההוא"זכןהספר:שלהולדתוכסיבות

ווהו-'לחש-נחש'לחשתואנוואולזשזרזת.עשרוםשלודועהאלאזואוןכלובם:

 .)-1' (ספר"

ידיעלמרואייןאמיל .כעיתונאימספריובכמהעצמואתמציגק'וערד:זאת

הנסיעהדמיאתאמילבשבילששילםעיתונאיוביניהםעיתונאים,קבוצת
הוא"ושמוכן:ואחרעצמו,אתמציגאמילממכר.כגנבשכספרלאחרבחשמלית,

למערכתאמילעםנוסעקי .) 156 (לנער" tד 1אתט 1והוש 1תונא 1העאמרקסטנר,

ומורהלאמילמוכיתמזמיןכןאחרלכתבנית.אמילשלסיפורואתמכתיברשם

בעתרןלעייןלאמילקימציעהיפרדםבטרםקרוביו.ביתאלאותרלהסיעלנהג

לספרבהקדמה .לאמילשאירעמהכלעלהכתבהתופיעשברהצהריים,אחרשל

אמילספררלהסרטתבמקרהשכקלעכמיקימככבוהתאומים""אמילההמשך

דמיוןביןבילברלנוצרלרגעבספרר,שיצרה"דמרירת"אתרואההואוהבלשים.

כשאלהוא"הפרופסור",שלאבירהואהגברהשהאישמכחשוכשהואלמציאות.
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 .) 31 (הספר"אתכתבתיאשראני"לא.עונה:והואוהבלשים","אמילאתקראאם

בגורלםשנים,אחריעלה,מההסיפורבסוףשמספריםאחרים,מסופריםבשונה

יצר,שהואהאירועיםלזירתשובלחזורחייבהעיתונאיק'-הגיבוריםשל
"הכיתהבסיוםגםהואנוקטזובדרןרוחו.פריהגיבוריםאתו"לפגוש"

אביושהואהקברניטואתהספר,מגיבוריטרוץ,ג'וביאתפוגשק'המעופפת":

כןעלתמהג'ובי .הסיפורגיבורישלמעשיהםעלג'ובישלמפיוושומע Jהמאמץ

על ...ספרעליכםכתבתי"הריהסופר:מגיבזותמיההועלחבריו,אתמכירשק'
 .) 143 (המולד"חגבימישנתייםלפניאצלכםשנתרחשוהמוזריםהמאורעותכל

במהלןגםמתערבהואקי,שלהילדיםספריאתכןכלהמייחדותההקדמותבצד

שיצר,מיוחדבאמצעיאבל .שיצרהגיבוריםשלהתנהגותםעלומעירהסיפורים,

כל"אתהצעיר:לקוראמסבירהואואנטון.פצפונתאחד:בספררקמשתמשהוא
שורפוסהאדםומןעצמם,בפנוקצרום oבפרקואבואב"הרהורום"הכרוכוםהרברום

אתשוךפוסהאותוותבאותןקטנות,באותוותהךהןךוואתשוךפוסאבקשהספראת

שמותרלכםרעוקטנות,באותוותשנדפספרקאופןאתראואםהזאת.ההקרמה

עלערכייםדיוניםהםההרהוריםנושאי .) 5 (כלל."נכתבלאכאולועלוןלדלג

שלוםגאווה,אחריות,כגון:אליו.צמודשההרהורבפרקהדמויותשלהתנהגותן

אינוהואהבלש-העיתונאי:שלזושובהיאהמוצאנקודתטובה.הכרתבית,

רקהואחקירותיו,תוצאותאתהקוראבפנימביארקהואבמתרחש,ממשמעורב

בכתביומסויימיםלנושאיםגישתואתאולימאפייןוהדברקי,דו"ח.מוסר

מאפשריםשלו,העיתונאיבגישתנחרצת.בצורהדעתואתמביעאינולמבוגרים,

הואכאילו"בחוץ".וגם"בפנים"גםאחתובעונהבעתלהיותה"הרהורים"לו

הכלבסךאניעצמם.בפניחייםישלדמויותלסיפור.שיירלאכבר'אניאומר:
התנהגותן.'ועלעליהןדעתיאתמביע

כתיבתנסיבותעלסיפרהוא-1960באנדרסןפרסקבלתבעתקישנאםבנאום

הואאםאותושאלהכתב,שבוהעתכתבעורכתוהבלשים:אמילהראשון,ספרו

 ,'קשואלהזה?"האבסןךךוהרעווןברעתהעלה"בוצךספר-ילדים.לכתובמוכן

הוצאתבעלתהותההואהעת,כתבשלהמו"לותלהוותהשנוסףהותה"הסוכה

וצ'אפק!מולןלופטונג,הוןההוצאהסופרוושות'.נוןןולואמסבשםורועהספרום

הוהמוזרפחותלאגרוטסקו!ועווןממשהוההזאתהנכבדהלחבורהאותולצרף

הותההזאתשההצעההוא,שברורמה ] ... [ולרום!סופרממנולעשותהרעוון
לכןהוהלאלאתגר?נענותוזאתבכלמרזעשלו.הספרותווםהאונטרסוםמןרחוקה

הוצעאולןכושןרו:אתלכחזןסקרנזתביהוותהצעור.להיזתיאלאההצעהעםקשן·

ליברות.לכתזבמנסהבןןךאוהייתיילדים,ספרבמקוםלאופרהליבריתלכתזבלי
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אלאמוסיקהספרישלהוצאההיתהלאהמו"לית[]היאועקובסון,שלאדותאלא

בפניענייוהיאהציפיות,לכלבניגודופה,עלהשהניסיוןהעובדה .ולדוםספרושל

 .) 40 ,'ג , 1999ונוער,ילדים(ספרותמאוד"מופתעיםנו 11הכולנואכןעצמו.

לילדים.סיפור-בלשיםשלבז'אנרדווקאבחרמדועזהבמעמדסיפרלאשק'חבל

בחרשהואנראה,ליאותן?פסלמדוע-כןואםאחרות?אופציותעלגםחשבהאם

לעולםפקוחותשעיניוכעיתונאי-ציי,דלעבודתוישירהמשךכמעטהיהזהכיבכן,
בועוררדברשכללאדםכןכלהמתאיםז'אנרואירועים,אנשיםלצודאפשרשבו

עלרומןלכתובשרצהוהבלשיםלאמילבהקדמהמספרשהואכנון,עצומה.סקרנות

"מוטבהמלצר:עצתאתמקבלבקשיי-כתיבה,שכתקללאחרהוא,אבלהדרום","ים

בתיועלהתחתיתהרכבתעללמשלכמול,ןהנהיריםענייניםעלסיפוריםשתכתוב

שגםפני,ךעליום-יוםהחולפיםהילדיםאותםועלבהם.כיוצאדבריםושארהמלון

 .) 8 (לפכים"כמותםהיינואנו

האי,ננהולו J~יך;ה

אורה :'קשלאחרבספרלעייןעלינוהבא,הקצרהסיפורשלטיבועללעמודכדי

שלהחורגתאימןלהיותעומדתשכמעטבסיפור,השליליתהדמותהכפולה.

 .גדלןרכהאיהיאהלאפלפי,מרהאב,שלוההדורה,היפהחברתו,היאהתאומות,
מצייר-שליליותדמויותבציורהתקשהקי,שלעדותולפישגםטרייריאפילו

כקריקטורהקיאותהמתארלמעשה,ודוחה.קרהמהודרת,כגברתאותה

התאומות.שלבאביהןושולטתילדיםשונאתאנוכית,היאאשה:שלחד-מימדית

האופרהעלהמוסיקאיאביהמכצחשבוקונצרטבעתגדלןאתפוגשתאורה

ונבהליםהממתקים,מביתחלקיםהשנייםמכרסמיםהבימהעלוגרטל"."הכזל

דוחה"אורהממתקים:קופסתגדלןלהמגישהשעהבאותההמכשפה.שלמקולה

א 1הגם 1ל 1"אבליבה:חושבתהיאכי .) 70 (נמרצת"ד-1בתנופתהצעתהאת

 .) 71 ( 11מה? 1הבשעלמזווותרופהמכשפהמכשפה?

הואמהופה"וזדעתהיאהגרוש?הגברעםגדלןאיונהשליחסיהשלטיבםמה

הואבעונוה.חןמזצאהזאמפורסם.אושהזאפלפו.למרלהונשאהוארוצהרוצה.

\דע 1אונןל\ד(וגא\מ[ם(דרכה.ממששלמכשןלוםאופןאאון .\ l]l(עחןמ\צאת

ידמהולבסוףבאזזנוו,הדבראתתשוםהזמןבמשךאןלו,הצפןוהאושרעלעדוון

 .) 91 (במזחן"צץן 1א 1ש 1הנן 11שרעבנפשז,

לעוררכדי-גסיםובקווים-הכלאתעושהבסיפור,גדלןשלהופעתהמרגעקי,

פלפי,אתאוהבתאיכהשבעצםמכשפה,היאותיעוב:סלידהשלרגשותבקוראים

 .מפורסםהואכיבוולשלוטאיתרלהתחתןרוצהאלא
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שלמסויימותבדמויותהילדים,סיפורדרך"נוקם",שק'הרושםאתמקבלהקוראו

אותועלאיתהשמתחרהאשהאורהבילדהרואהגדלך .אותולצודשניסונשים

בו!מושלתשבתוכךעללפלפילועגתהיאגבר:

אתמחראלבשוקורו,כן,"אםבארסוןת:מגובההואנושןאוןלאורנהמצועכשפלפו

אתמגדירהאיונהאכן ) 97 ( "!ממנה 111אחלבקשבחךאל~אלךבשמלןחופה 1ה

גדלךשללביתהאורההולכתבמצוקתהמלחמה".כ"הכרזתאורהעםיחסיה

מסקנתה:היאומהאותה.דוחהזואביה.עםתתחתןשלאומבקשת
ושןאחר-כךהאפשר.ככלנה 1החתאחלהחושאחת:רה 1בררקלהחרה 1נ 1עכש 11

שלחזקה 11חזקה,וךאלאכאןחןעוללאןמוד!חוכףה. 11לפנומהולדהאחר 1למס

להצלחתהיחידהסיכויהואהמתחרהסילוקאחרות:במילים .) 104 (זרום"ם 1אנש

 .פלפיעםשלההזוגיות

מסרבהואהמשפחה,אתולאחדלחזורהתאומות,בהשפעתמחליט,כשפלפי

השניים,ביןקצרהפגישהנערכתמאוחריותרלשיחה.איונהאתלקבל

האחרונההסצינהלתמיד.מסתלקתגדלךוהעלמההסבר,וללאברוגזשמסתיימת

אתורואהכתמיד","הדורהגדלךניצבתשבקירבתוהאופרה,ביתלידמתרחשת

שת~בה 1ת 1נ 1מברת 1ערגע 1ח 1"בא .שבועוןשלשערועלהתאומותתצלום

0השתשל]אמןאשה, 1הוטב,רה 1מכהוא 1ח 1שאהגבר,א 1ההן, 1אב 1ח 1מ 1התא 11 , 

הגברתאתרואההתאומות,אחתלי, 11עד! 1לם 1לער 1להכצה 1רנה 1אחה 1שא

 .) 144 (ן" 1לשלהלחח 1שהותהרבן 1ברצ 11ההדורה,

ממנהוהסתיראותהשרימההואפלפיהריגדלך.שללרגשותיהלגמריאדישק'

חסרת-רגשות.אמביציוזיתכמפלצתמוצגתהיאבנות!שתילושיש

להשישמבנותיהןאחתמכלוהסתירושנפרדוההוריםאלהמחברמתייחסכיצד

הגילוי,לאחרהתאומות,אחתרבה.בעדינותדווקאמבקרהואאותםאחות?

נחמדום'הןרוםתנוה: 1במןךוהחןמכחלוחן!'שאבאממךהסחורה'"ןאמאאומרת:

 .) 41 ( 111נה! 1הגמנהלהםחן 1נ 11עחכו,בחיו! , 1לניש

אחותה,עםשעשתההזהויותהחלפתתעלולעלאמהלפנימתוודהליכאשר

ך 1אר 1ךן 1ןזההוהמעלליה.עללהסלחההאםחה, 111הת 1לת. 1שע"עברן :'קכותב

באלה"ה 1ה 111קה, 1נשמבט,-דבריםללא 1קצרה 1ה " 11כ 1הז 11ןאולןס. 1דברבה 1מר 1

זוכהאינההאלה,לחילופיןגרמהובעצםהאמתאתמבתהשהסתירההאם, .) 117 (

מוגדריםמצוקה,מתוךשנעשוהבנות,מעשיואילוקלה!לנזיפהאפילו

זאתבכלמי"חטאים"!)חריפה:יותרהרבהההגדרהבמקור(אגב,כ"מעללים"!

שהאםלאחרדעתהאתשמביעההבתשלהמורהזואותה?ומבקרלאםמעיר
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הוונןסבזרוםזבעלו.אנואזהחלטנז"כןהבנות:הפרדתועלגירושיהעללהסיפרה

הוותולא"מומוהבת:שלהמורהמגיבהוכך .) 113 (בוזתר"הטזבההדרןשזןהו

אתמחשובןתהנשזאזתשהגשוםהואדעתואבלולדום,לוןאוןמחנכתאנונשזאה.

 ,'קזהרוהרי ) 114 (הולדום!"שלאזשרםהואהעוקרוםעוקרזהרומדו_וותרבעלוהן

במסגרתשלאזאתרגםלעולם,ילדהביאמאוחרבגילורקנשרי,היהלאשמעולם

המסראמר.ולצדלצידוחילאפעםאףהרילבנו,התכחששלאלמרותהמקובלת.

זהאיןוישמי,באופןהוריםשאתם'למרותברור:הואהאחריםובספריוכאן,

בילדים!'לטפליודעיםשאתםאומר

בקשתאתבגסותדוחהשהאבלאחרסרקסטי:לטיפולזוכהזאת,לערמתהאב,

בתר:בעיניהדמעותאתרואההואלארוחת-ערב,שיבואאורה

דבר!מכלתועלתלהפוקוןדעפלפוכמראמןערן!להןושהולדוםדמעותגם"אכן,

אתןושפשףבנחת-רזחלאחןךוווושעןלבסוףתווום.עלוןןוךשזםנווךגלוזןוקחמוך

בקורנתוומצאלא(האזמנםמונורברזונפלאעצובשוךלחברבורושעלהעלוךון

כמההיטבמכירק'אכן, ) 96 (הגזנה?")מנהלושוךבוץאחר,מושהזאזענקמקזם

עלק'כאןמדברואוליחייו!ימיכלחישבקרבוהברהימהבעולםמעמיתיו

 ...עצמו?

רוצהלאק'אבלגדלך?!לעלמהראויזרגבןבאמתהואפלפיאוליחושב:והקורא

רעליתרחיקאלישובהזההאנוכיהאיששרקם:האידיליהסיוםאתלקלקל

 .בנותיוו

מופיעשברוהבלשים,באמילכברק'אתהעסיקהורה-תחליףשלהנושא

אליהמצטרףהוא .אמילשלהאלמנהאמואחרילחזרשמתחילישקההשוטר

קונדסמעשהרובץמצפונושעלאמיל,לברלין.לרכבתבנהאתמלווהכשהיא

והנה,בו.ינזוףשישקהחוששהגדול,ההרצוגשללאנדרטהוחבריו,,הואשעשו

לשלומהשואלאמוואתצלחהבברכת-דרךאמילאתהוא"מברךלתמהונו,

פוגשהואהשוטר.ישקהמפניבורחהואברכבתהסירטיבחלומו .) 39 (ולמצבה"

הרכבתמתקרבתוהנההלקוחות.אחתשלראשהאתחופפתשהיאבזמןאמואת

שלה:tירקבהואהשוטרוישקהאותהמושכיםשסוסים
ושמוםהאחואלהוורדוםוהסוסוםהרכבתאתוראתההחוצהטישביוןמרת"השקופה

בתומהון.האםקראה-השוטר!ושקהזההרי-הטחנה.אלפנוהם

כמטורף!אחרוהוארודףהזמןכלכן.-

קרה?מהוכי-

העומדזהעקום-הלחי,הגדולההרצוגשלחוטמואתאדוםבצבעצבעתיזמן-מהלפני-

 .) 59 (בפנוו"לועשותושפםוגםהעלוון,בשוק
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-
בחלומו,אמיל,השוטר.מפניבנהעללהגןמצליחהמסוייט,חלוםבאותוהאם,

ביןלהתרחשעלולשמשהוהעמומהלתחושהישקהמפניפחדיואתמצרף

אמילההמש,ךבספרבמציאותמתבהריםהדבריםאמו.אתממנושיגזולהשניים,

שבואמיל,וביןישקההשוטרביןלשיחהכולומוקדשהראשוןהפרקוהתאומים:
אמןעםזהבענווןשןחחתו"כברלאשה:אמואתלשאתרשותואתמבקשהוא

לארןחן,לפוהדבראוןאםהדבר.תלזיבןכיטןענתהואאבלשעבר.ראשזןבוזם
 1ת 1רצ 1 "אחרת,בצורהאמועםהעתידאתלותיאראמיל .) 2 8 (כלזם"מזהצא 11

אתמביעוהוא <אושרהאתלמנוערוצההואאיןאבל l 11 • ll}יוומכלאותהלשבת

בו:שידוברהקצרהסיפורלגבירלוונטישיהיהמשהומוסיףישקההסכמתו.

הואזןכאב.לןשאהוהןךאואבא.לותקראשלאאלון:לואחתבקשהרק"זעתה

 .) 31 (לו"ע 1מגאונןהשםאבלאחרת.פרשה

בהיותהבלילה,היאגםאבלבעיצבונו,חשהלאשאמוכןאחרבטוחאמיל

חשבה:לבדה,

אבל .לכרנןאתז,רקלחוןתספתוהןאולןלוהוהשנזחהדבר,לןוןןרעאל"לעזלם

ומוםעןך Oאוןךע,מועתוךן_ןעל l (ל([עךועל Oא 1 (אןךןתו,עללחש!(לואסןך

1 ) 0  .) 32הנהן"(הגזןארםושקההאוזןזגם- . 1בעצמלהתפרנסאזבל 1

בשלנישאתאינההיאהכפולה:באורההמורהשאמרהמהאתמגשימההאם

בנהלעתידלדאוגכדיאלאייתכן,לאהדברק'לפילשוטר,אהבתהרגשות

"אידהקטן:נערהייתיכאשרהאוטוביוגרפי,בספרוקישכתבכמוהאהוב!

לאלכן,שהשתוקקהומאחרלבנה;מושלמתאםלהיותהשתוקקהקסטנר

דמיונה,וכוחאהבתהכלמושלמת.לאםוחיתהבעצמה,לאאףבאיש,התחשבה

כפויכקלפןבקנאות,הניחהוקיומהישותהכלמחשבה,וכלרגעכלחריצותה,כל

שכתבובמכתב .) 131 (כולה"כלחייה,כלהשקיעהלמעניעלי.-אחדקלףעלשד,

כתב: 30בןאזוהוא 19 2 9 ,בינוארלאמו

מכוךום.שאנחנזןהבנוםהאומהזתכלמאשרוןתרזןאתזהאןהבוסשאנןטןב"מה

אוןבה 1המררה 1העבמחמתאםגםוןתר.עמןקום~משקלערן oלחוומענוקזההרו

0מצרללאן 1טח 1בתמוךלט 1שרע 1בתת-מהךו-לת 1הזעללחשןב 1פנא בכן 1

0חס 1שלערכםמהשם.או 11מצלת 1שהז 0אחר 1 0חס 1לאה 11בהש 1 אהבההאלה? 1
אגןזז.אהבהלעזמתמשמעזתםאתמאבךוסאלה,מעוןןרבךוםוךוךןתו,בנןסח

עלתשמרוחנוכתו, ] ... [מאחזרהרחקנשאךוסהאחרוםןכללזן,זהחשןבוםשגונן

 ."!ולשושבוןתרהוקרהדברןתהווהוותכי'אתעצמן!

פירושהרחבה,כולםהםק'שלהילדיםבספריהורים-ילדיםשיחסילומר,ניתן

 .חייהםימיכללאמוק'ביןשהיוליחסיםוהמשך
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הזיוןלכלרלוונטישהואאח,זוילדאמהותשתיהקצר,לסיפורחוזריםאנו

זה:בנושא

לאשהנושאאביהם .מאמםהתייתמואחיה'וחמשתהשמונהבתנייריץ'מרלין

החדשההאשהחדשה".ל"אםכביכול,להם,שתהיהכזישטמפפרהעלמהאת

החיבהגילוייעלהצנועה,החתונהבמסיבתלנוכחיםבהתרגשותמספרת

עםומבקרת,מהמסיבהמתחמקתמרליןבעלה.מילדישנייםשלוהאינטימיות

אםלנזשאוןמאחרזאת.מכוןאונן"אבאלבה:אתושופכתאמה,קבראתבובתה,

 .) 55 (עזר"אםלןאוןהרועזר,אםלןשאוןמואבלאמר.חדשה,לקבלעלונןעוד,

נייריץהגברתנוטלתהקברות,לביתהלכהשהילדהמרלין,שלבביתהכשמתברר,

הילדהאתשואלתהיאהקברלידשםאותה.לחפשוהולכתפרחיםזרהחדשה

הילדיםששתבגידוללעזורהוארוצהשהיאמהכלהריעליה,כועסתהיאמזוע
השוטרשללדבריוהמקבילמשמעותי,משהולמרליןאומרתהיאוכאן .היתומים

מתההואוכאשרןוחודה,אחתרקלהוזתוכןלהאםכואנו"וןךעתלאמיל:ישקה

ביןהגשרנוצרכך .) 59 (מרלון!"למושהו,צרוכוםהןאבלאם.בלולעזלםנשארום

האםשלובזיכרהבמעמדהלהתחרותכזיבאהלאהחדשההאשההשתיים:

אביהאךמאם,התייתמההיאגםילדותה:עללמרליןמספרתהאשההביולוגית.

חזשבת,"אתבילדים:מאודרצתהאךרווקה,נותרההיאחדשה.אשהנשאלא

בשתיקהמרליןנוטלתואז .) 60 (ממך"עזרגלמזדהאנואכןאת.גלמזדהכומךלון,

הןמפוייסות,אמה.קברעלאותםומניחהאיתה,האשהשהביאההפרחים,את

הביתה.בזרךהקברותמביתיחדיוצאות

שלופתיחותהלבביותהכנותה,השתיים,מןאחתכלשלהמצוקההכרת

ביניהן.ליחסיםהנכוןהבסיסאתיוצרות-הילדהכלפישבהןהמבוגרת

גדל,ךהעלמהשלהסרקסטיהתיאורמןמאודשונהוסנטימנטלי,רךסיפורזהו

יותר'והמבוגרהמאוחרקי .ואמילישקהשיחתשלהקלילההאווירהמןואפילו

בלינו,גםאלאבשכלו,רקלאמביןלעיל,שהובאוהקטעיםמןכךכלהשונה

הילדיםשלהאוייבתלהיותחייבתאינהשבמעמדה,העצבכלעםחורגת",ןp"אם

בענייןהשתנהלאשק'לצייןחשובאבלשונות.בנסיבותאמםאתשאיבדו

אינוהצעיריםלקוראיודבר!לכלקודמתהילדיםטובתעולמו:בהשקפתמרכזי

לקשורמסוגליםהתגרשו,אושהתאלמנוהזוג,בןאוהזוגשבתמספר

הערכיםאתקימייצגזובגישההחדשים.השותףאוהשותפתעםיחסי-אהבה

 .תקופתושלוההשקפות
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הנטישהחוד.ת

מחששבנהאחרישעוקבתהמרגלת""האםאתקודמיםבסיפוריםראינוכבר

שבובפרקואנטון,בפצפונתהבן.נחלתגםהםהאלההפחדיםאסון.לושיקרה

מתנהלקנותכדימהביתנרגשיוצאהואאמו,שלהולדתהיוםאתאנטוןשכח

אותו:לחפשויוצאתמתעשתתהיאנעלם'שהואמגלהאמו .לאמו

אףלמטבח,נכנסההשנה,לחדרפנתהבנה.אתמחפשתהתחולהגסס"הגברת

בוא-קראה-'אנסו[!הארונות.מאחרזוהסתכלהאורהדלוקההצזצה.הכזסאלבזת

ורןחרזשזבקולקראהרם,בקולקראהאנטון!'עלזן!כועסתאנואזןשובבנו,הנה,

קראהפעםעודלבה.אתאחזהחרדהברח!אנטוןבדורה,אזנןאנטוןלשוא.הכל-

וזרדההדלתאתפתחהעזהבתנועהנעלם!אנטוןאיננו.תחנזנזם.בקולשמואת

ואיכראנטוןחוזרמהבית,נעדרתכשהיא .) 85 (בנה"אתלחפשהרחובאלבריצה

חרדה:מתמלאהוא .אמואתמוצא

לשואשצילצלולאחררוגז?"ב 1מרשניתחלתהשמאלאמן?דבראזרע"שמא

צערמרזבואזלי ? 01לקיכולהנה 1א 1טתה 1מעלשוכבתהיא"שמאדירתם:בפעמון

 .) 89-90 ( "?ה 11לחקץלשיםכדיהגזברזאתפתחה

ק'מספרקטןנערהייתיכאשרבספרולסמוך:מהעלישאנטוןשללפחדים

מונחיםבחיפזון.שנכתכןהפתקים"אתמוצאהיההספר,מביתבשובושלעתים,

בהם.נאמרתחפשןנז!''אלתוכנם.הזהעוד!'וכולה'אינוהמטבח.שןלחןעלהון

ואז .) 132 (!שוממה"רוקההזתהוהדירהבהם.נכתבהוקר!'נערישלום,'הייה

בוכהכשאניפראי,פחדצלף 1מ 1מןרדףאץ-רץ 1היית"ןאזהכואב:החיפושמתחיל

11בכת, 1ב 1ברחמדמעות,ר 11נ 1מס!כמעטרםל 1בק רקותייהאבן.!גשריהאלבהנהרן 1

מדי?"מאוחרכבראןת, 1שהעןךהזש ] ... [השתולל.הלבזומזם.ראשוהלמו.

שםהגשרים.אחדעלתמיד!כמעטה. 1מצאתתמוך"כמעטכך:ואחר ) 132-133 (

בקתיה, 1ח ] ... [ה. 11בזבת-שעת 11דמלמטההנהרעלמשקיפהניד,ללאהיאניצבה

ממעיןנעורהואז-וחיוורתגדולהבזבההזתהבאזלןאותהוטולטלתיבכותוצעקתו,

לוחשתוהיאהביתה,אמואתהילדמובילואז .) 133-134 (פקוחות"נים 1בענה 1ש

כשזרה!".הכלשזב"עתה

אמו:אתמוצאואינוהספרמביתפטרחוזרבבית,איננהאמאהקצרבסיפור

ניקויבשעתהרחובאלהחלוןמןונפלהמעדהאםומהשלו?אמאהיאאיפזא"היכן

כאןהאם,להיעלמותהסברישהקודמיםהתיאוריםבשני .) 26 (שמשות?"

אך .'קשלהאוטוביוגרפיספרואתקראשלאלמימובנתבלתיהיאהיעלמותה

חיתהשזוספק,אין .לעולמיםהאםאותועזבהפןלפחדעזביטויניתןבשניהם
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הסיפורבראשיתכברהטראומטי.הזיכרוןאתלעבדקיניסחשבחתצורותאחת

באמיל(כמומספריובכמתשמופיעפסיכולוגי,באמצעיכאןנקטשק'מסתבר

מנפחקטנת,מכוניתמכיסושמוציאשוטרפוגשפטרחסיוטי.תחלוםוהבלשים):

מגיעיםחםתאם.אתלחפשכדיאיתרלנסועפטראתומזמיןהנכוןלגודלארתח

אצטבותוו"עלבפינת:שעומדארוןאלניגשתפקידבמשטרת.המציאותלמשרד

קטןנערקבלום. 1וובואוהם 1שקרובלכך 1כ 1ח 1רות, 1וצעם 1ר 1צעם, 1ונשם 1גברעמד!

אתכן,שמו.מהשכחהואדמעות.מלאוועונוןשםומוםחמושהזהכברנמצא

 JJבעצבהשוטראמרעתהבארון.נמצאהלאפטרשלאמולזכור!ושדווקאהשם

במיוחד:מענייןחראלמעלתלקטעתקשר .) 29 (מאומה"לעשותעודוכולאונו

דומת,וחיוורת".גדולתכ"בובחוגםכ"בובת-שעווח",אמואתשםמתארחרא

הייתיבכאשרהמתוארהסיוטחמשןאלאאינוהמציאות"ב"אררןשהמתואר

קטן.נער

מגיעוחנהעוגת.שלמגרתריחנודףחדירתומןחביתת,פטראתמחזירהשוטר

יוצאתומתוכההקופסה,אתפותחפטרגדולת.קופסתחדלתמולומעמידהדוור
אותו,הפתועהשכהלבמטזבצחקההואואולןנדהם.עמד"הואפטר!שלאמר

 .) 30 (באפז"לונקרה 1וסהקזפסהמתוךעלתה

המציאות,במשרדבחנויות,מקום:בכלאותתשחיפשלחלספרמתחילפטר

נעלמת!שהיאלהפתעתונוכחחראהקופסה,עלולספרלהמשיךרוצחוכשחרא

שחיתתבחיוך,לו,מספרתבחדר-המדרגות,ישןאותושמצאתהמשתוממתתאם,

חדירת.דלתאתופותחתחבושיםבריבתעוגתעכשושיקבללוומבטיחתבקניות,

 .חיפושיואתשליווהפחדיםחיועמוקיםמתלחמגלחאינופטר

חלוםאלאחיהלאבסיפור,שקראומתשכללקוראיו,מספראינותסופרגםאן

כלולכןתסבר,כלללאחראהמציאותאלשבדמיוןהסיוטמןהמעברפחדים.של
אפקטיבי.כן

נמצאתשתאםעלושמחתתקלחשלרגשחראתאחדרגשות:שלתערובתכאןיש

וחטובתמסורתבןלרגשותמאוחרביטויאחר:יסודגםישאבלושלמת.בריאת
השימושטראומות.חרבתכןכלבילדותולושגרמתבכןתאםאתהמאשים

למחברמאפשרוהבלשים)באמילתחלוםגם(כמוחזהחסוריאליסטיבאמצעי

שלו.חתת-מודעמןשעוליםופחדיםרגשותילדים,סיפורבמסגרתלבטא,

37 



ך

הנ:י,שיעהחרדל
החג,מתנותאתשקיבלולאחרפןיקר,משפחתבנייושביםהמולדחגבליל

נשלחבבית,חרדלשאיןכשמתברר .שלהםהנקניקיותארוחתלתחילתומחכים

אכןהנערחרדל".מביא"פליכסהקצרהסיפורמתחילכןלקנותו.פליכס,הבן,

"הנקניקיותונשברת:מידרהצינצנתנשמטתשבדרןאלאהחרדל,אתקרנה

לאהואהיוםחרדל!בלוכן,הכותה.ללכתכוחעצרלאהואכבר.זהודאונתפקעו

"לולותשנים,כמשןלשרבומצפיםההררים .) 82 (לחו"סטורותבפנולעמודוכול

 .) 82 (ההורום"נחווהוגוניםכוסואילןמכאןהפכוהמולדחג

בזמנו,להםשנתןהמתנות .בזמנושקיבלובמצלמהבתצלומומתבונניםהם

המולד.חגעץלרגליהשניםאותןכלמונחותלאם,והכפפותלאבהסיגרים

יראתמתוןאבלונקניקיות,תפוחי-האדמהסלטאתאוכליםהםהיו"שנה-שנה

 .) 83 (לחיכם"עודהןערבולאשובלהם,איכפתלאגםאכןחרדל.בלישמים,
אבירחרדל.מלאהצנצנתומביאשניםששכעבורהזקנים,הרריואלחוזר,פליכס

פליכס .) 84 (שב!"שכמון.חסר-לבמדי,רבזמןארןזה"אכןואומר:לוסוטר

הקשיבולאשמחה"ומרובבידיומחזיקיםואלהבניכר,חוויותיועללהרריומספר

מונחותהיוחג-המולדעץ"לידהסיפור:אתהמסיימתרהפיסקה ,, ...לדבריו

השניםחמשכיהיהונדמההזולה.והמצלמההאםשלהכפפותהאב,שלהסיגרות

אביאעתהפליכס,:'ובכן,ואמרההאםקמהלבסוףבלבד.דקותעשראלאארכולא

 .) 85 (שלן'"הנקניקיותאתלן

מזרעהביתה?לחזורפליכסחששמזרעשאלות:שמעלהסרריאליסטי,סיפורזהרגם

אינוק'בנכרןעליושעברוהחוויותהיומהשנים?ששלאחראלאהרריו,אלשבלא

האוטוביוגרפי?ספרראלאותנו"שולח"הואואוליתשובות.לקוראנותן

סיוטלגבירהיהבשנה,ביותרהיפהשהחגמספרהואקטןנערהייתיבכאשר

לאילד,בחייביותרהיפהבערבזה,בערבדווקאשאלתו"ומדועשנה:מידיחוזר

שלאהבתועלההררים,ביןהמלחמה, .) 124 (יחיד?"בןלהיותולאבודדלהיות

לכנרלהכיןרביםימיםכמשןטרחהאבהמולד.חגבערבהוקצנההקטן,אדיך

שלאדירהכמרתבשבילווקנתהבחנויותשרטטהוהאםמיוחדים.צעצועים

המועקה:אווירתאתקימתאררכןמתנות.

זוהיתהמרה.היתהוההתמודדותאותי,מאהבתםמתחריםביןהתמודדותזו"הותה

בערבבשנהשנהמדימתקיימתהיתההאחרונהוהמערכהנפשות.שלושעםדרמה

תלויהיהשלוההמצאהבכשרוןקטן.נערשיחקהראשיהתפקידאתהמולד.חג

לביבפעימותחשאניהיוםעדלטרגדיה.אזלקומדיההמחזהייהפךאםהדבר,

שררהולחלק,דיפלומט,להיותצריךהיההוא .) 127 (בכן"מהרהרשאניבשעה
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לתגובתובמתחהמצפיםהוריושניביןחיבתווסימניליבותשומתאתבשווה,
השכנים,מדירתהנשמעהשמחוהשירומתוחה,עצובההאווירהמתנותיהם.על

היחסיםחגיגית.להיותצריכהשתיתהשבסיטואציה,העגמימותאתמדגישאן
בשעהנאוחזר,רק oנזכרוהון"לעתוםבהמשך:מתואריםההרריםביןהמנוכרים

אתלזהזהלתתשכחובותפוחו-אדמה,וסלטנקנוקוןתזאזכלוםוזשבוםשהוונו

 .) 129 (הארוחה"'אחרואפשרדוחק,זה'אוןאמרה:ואמומתנזתוהם.

בילדותוהמחברביןשהתרחשלמהמתקן""משלמעיןהזהבסיפורלראותאפשר

לאשהואהיאהאמתאביר!שלהלחימסטירתחששלאבוודאיהואהוריו.ובין
חלום,מגשיםהואואזאפשרי.הבלתיהמצבואלהשנתיהסיוטאללחזוררצה

לחוויותרחוק,למקרםזהמכללברוחהימים:באותםכבראותרחלםשאולי

אחרת:משאלההגשמתגםכאןישואוליהארור.המולדחגעללדלגאחרות,

מהיודעאינימולד!חגמדילבנםגורמיםשהםסבלבאותוההרריםפעםיחרשו

 .הצעיריםהקוראיםמבינים,מהארהבינו,

אתומביאואףהמול,דבחגדווקארבות,שניםאחריהאוב,דהבןחוזרזאתובכל

שניםבמשךהיההמספרהתבגרות:שלסיפורשזהוספקאיןחרדל!צנצנת

יכולהואעתההמשפחה.שבקרבהלחציםמןומשוחררעצמאיהגדול,בעולם
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