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המאהחונותלחגיגתבוכותעודונוים,עוד
ו.ווערילדיםספרותשל

לנוערעמיםתרבותבמרכזבירושלים,התקימהיוניחודשבראשית

ונוער.ילדיםספרותשל-100החוברתהופעתלכבודמסיבה

החינון,משרדאנשימבקרים, ,משורריםסופר.ים,שלרבקהל

סביבהתכנסוילדיםספרותואוהביהחוברתבמלאכתהעוסקים

 .ערוכיםשולחנות

פתחהיום,ועדמאזהרבעוןשלועורכומייסדוברגסון,גרשוןמר

הכותביםשלזכרםאתוהעלהבעיתוןהכותביםלכלברכהבריבד

 .עמנועודאינםאשרבדתהתווידידיהראשונים

הכרמליביה"סמקהלת

ואתנחתאמשוררים,בשיריהנעימהתנרמליביה"סמקהלת

 .מרוסיהעוליםגיטריסטים ,שפיראהאחיםע"יהושמעהמוסיקלית

הפדגוגית,המזכירותיו"רשילדעוזרהפרופ'מפיהושמעוברכות

 .סומליוןנציגת-מגןרבקהוהגב'

 .במסיבהשניתנוהברכהודבריההרצאותמןחלקלהלן
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,ואים? pאינםבאפ.חיודינ,האם
דריעלמאת:

היולאמעולםמבוגריםלמעשה,הקריאה.לעתידדואגיםשאנחנורבזמןכבר

מסוימותבתקופות .מאיכותהאווהנוערהילדיםשלהקריאהמקצבמרוצים

האיסורבתכליתלאסורהיהואפשרטובה","ספרותרוא jל(להכריחהיהאפשר

מקובל,פחותכברזהוהשבעיםהשישיםמשנותקלוקלת"."ספרותקריאתעל

 .הצעירהדורעלהקריאהאתבכלחכיצדשיטותספוראיןמנסיםהחינוךואנשי

לאילדיםבאמתהאםתם:שאלתלשאולהזאתהבמהאתלנצלרוצההייתי

אנחנו?שקראנומכפיפחותקוראיםבאמתהםהאםקוראים?

בשניםאורשרואההילדיםספרותעםמהיכרותבפעוטות.הבדיקהאתנתחיל

כלהפעוטותספרימדףשגשגלאמעולםבוודאות:לקבועיכולהאניהאחרונות

לילדיהםלקרואהוריםשלכךכלרבהנכונותהסתמנהלאמעולםמכ,ךיותרכך.

מתענייניםהם .ילדיםספרותעללהרצאותמצטרפיםהוריםיותרב.המיטאת

שלידהציבוריותמהספריותספריםושואליםספריםקוניםהםהביקורת,במדורי

שנרשמותוישהילדים,בספרותלהתעדכןלצורךמודעותהגננותגםהבית.

בנושא.ולהשתלמותלקורסים

מקצועייםקריינים,להםקוראיםשבהןספרותיותבקלטותמוצפיםגםהפעוטות

מחשבומשחקיאודיוקלטותגםוישהספרותמתוךפחות,ומקצועייםיותר

 .סיפורהקוראקרייןשלקולובוקעשמתוכם

כךכדיעדשלהם,מהעולםחלקהיאהספרותמכוסים.כן,אםהפעוטות,

סיפור.הואכתובטקסטכלשמבחינתם

הילדים.שלהקריאהבתפריטהספרותמינוןמשתנההקריאהתחילתבגיל

תמידלאוהםשלהם,הקריאהמיומנותבתירגולכשנתייםבערךעסוקיםהילדים

זונחיםמדירביםומוריםהוריםאיכותית.ספרותיתקריאהלקרואמסוגלים

נופלתהספרותקרובותשלעתיםכךהספרותי,המתווךתפקידאתהזהבשלב

 .הקריאהשלהטכנייםלקשייםבןקור

טובה,קריאה''ראשיתספרותמוציאותהספריםשהוצאותלצייןישזהעםיחד

מבחינהלקריאהפשוטיםגםשהםספריםלהוציאמשכילותהוצאותויותרויותר

ואסתטית.רגשיתמבחינהמענייניםוגםטכנית

אפשרהקריאה,לימודבשלבספרותבקריאתעסוקיםהילדיםכללאאםגםאך

שלטיאתקוראיםהםמאוד.אינטנסיביתבקריאהעסוקיםהילדיםכלכילקבוע
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לקרואמתחיליםהםהקורכפלייקס,אריזתאתקוראיםהםברחובות,הפרסומות

בכיתה.שלהםהלימודחוברותמתוךקוראיםוהםובקולנוע,בטלוויזיהכתוביות

גמרוהילדיםכאשרגם-שאתוביתרממשיכההזאתהאינטנסיביתהקריאה

קוראיםהםראשית, .המוןקוראיםהגדוליםהילדיםהקריאה.מלאכתאתלתרגל

ספרותיתקריאהביןמבחיניםתמידלאהספרשבביתחשדליוישהספר,בבית

הפנמתחשבוןעלהנקראהבכתאתדווקאומדגישיםאורייכית,קריאהלבין

מורכבת.יותרהרבהקריאהלתפישתי,שהיא,הנקרא,

הםסרטים,שלכתוביותקוראיםהםבאינטרנט,קוראיםהילדיםהלימודיםאחרי

הםהבית,שיעורילהכנתלימודייםטקסטיםקוראיםהםעיתונים,קוראים

זאת,ובכלמלים,מלאשלהםהעולםכלהאוטובוסים.הגעתמועדיאתקוראים

ספרות.מאודמעטקוראיםשהםלומריהיהנכון

משמזיקיםפחותלאהספרותיתלקריאהמזיקהבקריאההזאתהאינפלציה

קריאה,שעותעשרתשע,שמוכה,אחרי .המסורתייםאויביהוהמחשב,הטלוויזיה

ספרותית?קריאהולקרואלמיטהספרלקחתיכולבאמתמי

אםביןהתלמידים:לביןהספרותביןשמתווךמיכלבפכילשטוחהמקוםזהולכן,

להוראהבמכללותבמוריםהמדובראםוביןובספרנים,במוריםבהורים,המדובר

השונות,ההוראהושיטותהטקסטיםמבולבתוךהלימוד:תוככיותבמתכנניו

להאיןבכיתהסיפורהקראת .עצמוהספראתתשכחואלמעולות,באמתשחלקן

שאנחנולפכיעודהספרותי.לטקסטרגישותלפיתוחהקשורבכלתחליף

צריךטבלאות,עושיםאומצייריםשאנחנולפכיעודולנתח,לדברמתחילים

 .הסיפוראתלהפכים

מדי .בכךדיפעםשמדיולומרלהעזרוצהואנימתכוונת.אנילזהולשתוק'לקרוא

להכילה.יוכללאניתוחששוםהחוויהמספיקה ,ר~~סשהסיפורמספיקפעם

לדעתצריךאך .חדשנייםלימודספריצריכיםולאתקציביםצריכיםלאכךלשם

בישראללהוראהספרבתיעלליידועלאלצערי, .קהללפניסיפורלקרוא

עםנולדיםכולםלא .קהללפכיספרותלהציגהיכולתלפיתוחקורסיםשמועידים

לאמהקול,המקסימוםאתמפיקיםכיצדיודעיםכולםלאדרמטיים,כישורים

קוראיםכאשרגםהמאזינים'עםעיןקשרעללשמורמאודשכדאייודעיםכולם

זוהי .יותרארוכותפאוזותלעשותומתילכשוםמתייודעיםכולםולאספר'מתוך

שהןהתיווךמשימתאתבהצלחהלמלאיוכלוומורהשגננתוכדישלמה,תורה

בוריים.עלטליכג"ה"סטוריסודותאתלדעתצריכותהןעצמן,עללקחו

הקראתשי:rורגלוילדים .לתלמידיםגםלהכחילכךאחראפשרהללוהסודותאת

3 



במלואאינטרפרטציהלנקוט'טוןבאיזהבחידהכדיתוךיעשו'כיתהבפניסיפור
זהכלשלוהתוצאהאינטרפרטציה'עודבן'כמוהן'הקהלכרתתגו .המלהבןמר

פרשנויות.שלנהדרתפוליפוניהלהיותיכולה

חמישהאועשרהששמעוילדים .קולואתלהשמיעלותנו .בדלדלסיפורתנו

הםנדידה.ספרותיתהשכלהעםילדיםהםהשנהבמשךמוקראיםסיפוריםעשר

ובליאחדאףלרצותבליפנימה,לחלחלובראשונהבראשנועדשספדיודעים

מאתנואחדלכללנו'נועדשסיפוריודעיםהם .כיווניםמינילכלאותולתעל

ואףשאלותתהיות,ולעודדאותנולהצחיקאותנו'לענגאותנו'לחזק .אישיבאופן

מעשים.

הםאןסוף,בליקוראיםילדינו .קוראיםאינםבאמתילדינוהאםבשאלהפתחנו

אתושותקים.קוראיםאינםהםכלומד,המלה.שלהאינטימיבמובןקוראיםאינם

 .אותםללמדשכחנואוליזה

 Jידליאהרןלשעבר: 7החינ,שרדברי
ונועד",ילדים"ספרותהרבעון-החשובהחינוכילמפעלנרגשתבברכהאפתח

לוחעלבהקפדהובשיטתיותלאודיוצאוהוא .בליוחצי-שנה 2 5זהלאודהיוצא

הינענוזולהקפדההודותואכן'וחינוכית.ספרותיתאיכותועלמדוייקזמנים

לחי!כההמאה.לחוברת-25הבשנת

מטפלהואבאשדלחשיבותו,עדרןשאיןמפעלהואונועד"ילדים"ספרותהרבעון

ומגמותהיסטוריהומחקר,עיון-ונועדילדיםספרותשלהשוניםבתחומים

שוניםבמרכזיםנעשהמהמודים'להדרכתומיתודהביקורתהספרותית,ביצירה

וסקירתהספדים'מ'מדף-והעיקרייחודייםונושאיםתרגומיםהילדים,בספרות

הקריאהבעידודחיוניתשליחותממלאהואנושאידבכרבעוןחדשים.ספרים

החינון.ובמעדנתבמשפחהחשובכגודםהספרותעלחזקדגשובשימת

בדוןמידיד"דהמדעית,היועצתואתהמעדנתחבריכלאתנאמנהמבדןאני

מד-הרבעוןלעודןנתונה-ולבביתמיוחדתבדנה-דוחויישרכוחיישרובדנת

 .בדגסוןגרשון

שנים.-35כלפנישד,כסגןוהתרבותהחינוןלמשדדכניסתיעםבדגסון,מדאתפגשתי

ירושלים.מחוזמנהל-ילדיםלספרותכמומחהלמעמדומעבד-אזהיהשבדגסוןדומני

למעלהלפניוהתרבות,החינוןכשדכהונתילסיוםעד-החינוןבשדהיחדפעלנו

לתפקידיכניסתיעם ,-,1'197בדדנואתהתחילהרבעוןכילצייןוראוישנה.-20מ

המתמדת.לתמיכתיזכהוהואהחינוןכשד
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ואישעיוןאישבמדינה.החינוךמערכתשלהתווךמעמודיהוא-לברגסוןואשר

לכת.מצניעזאתעםויחדונוער,ילדיםספרותבנושאיאורייןברואמן,מחנך .אירגון

ומתמיד.יוזם ,עמיתיועםפעולהומשתףמלהיבהליכות.ונעיםהליכותאצילאדם

שנאמרכפישל,ךהיאהחגיגה .גרשוןמפעלך,הואונוער"ילדים"ספרותהרבעון

ילדיםספרותאם"שמגן)רבקהע"י(דומניהרבעוןלהוצאתהעשריםבשנתעוד

 .הנשמה"אתה-גוףהיאונוער

-100:החוברתבמסיבתהפנלאנשי

שילדעוזרפרופ'שמראלי,אליעזרידלין,אהרן

כרתי'רדמורי

מנשוא.וקשהנאצלאתגרהוא-החינוך

ובראשונהבראשמתייחסוהוא .מורכבתמערכתשהואלאדם,מתייחסהחינוך

ומשתנה.מתפתחתמערכתשהואהצעיר,לאדם

החינוךאתלהגדירניתןהזמן.ממדיבשלושתהקשורקולקטיביסטי,ממדלחינוך

להתמודדויכולתכשריםוטיפוחשבהווהלחברההכנהעבר,מורשתכהנחלת

 .המחרעולםאתולעצב

אדםוכלפרט.לכלמתייחסהואמובהק.אינדיבידואליממדלחינוך-זאתעםויחד

אלאידע,והקניתלימודרקאיננוהחינוךכןועלמלא.עולםוהואומיוחדיחידהוא

 .חברתיתשייכותתחושתבעלאדםוטיפוחאופיעיצובאישיות,הצמחתהוא
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חברהואיןחברתיתהשתייכותללאאדםאיןשהריערכים,הנחלתהואוהחינון

ערכית.תשתיתללא

חיונית.משענתהיאוהנוערהילדיםספרות-אתגריםעתירתחינוןלמערכת
לחנן,זכותישוהאםלחנןאפשרותישהאם-הקשותהשאלותשתילנוכח

ואמצעיפורהתוכןעולםהיאהילדיםספרותבית,חיוהיאבתיתשוולשתיהן

ערן.יקרחינוכיפוטנציאלובעלחשיבותרבומיתודיפדגוגי

טובה?ספרותשללקריאהוהנוערהילדיםאתלעודדעלינומדוע

הילד.שלדמיונוואלרגשותיואלשכלו,אל-אחתובעונהבעתמדברתהספרותכי

לזולתרגישותמחדדתהיאהתמצאות.ושלדעתשלאופקיםמרחיבההיא
 .לכיסופיולשמחתו,למצוקתו,

תוקפםמידתעםלהתמודדשישערכיםאומחייביםערכיםמנחילההיא

שבמרביתמלמדתהיאהחלשים.עםוסולידריותלכללאחריותכגוןהנורמטיבי

מחויבות.ליטולחייביםערכית.ניטרליותלנקוטאפשראיהחברהבחייהמצבים

לכלמגמה.יש-ספרותיתיצירהלכלסופר,לכלמגמתית.היאספרותכללדעתי,

תיזה.קונספציה,עולם,תפיסתחיים,השקפת-השקפהישספרות

אומנותיים,מזהבקניהואטובהספרותשלמבחנהכיהדברנכוןאמנם,

בהשקפות.תלותללאאסתטיים,

טעםערכית-עלהתמודדותאוזיקהללאספרותואיןסופראיןאדם,איןאבל
ואיכותם.משמעותםתכליתם,החיים,

וקפדני.מאוזןדעתלשיקולומעודדתהשיפוטכושראתמפתחתהספרות

ולחולללשנותבאהשהיאוביןהריאלייםלחייםביטוינותנתשהספרותוזאת-בין
הקיימת.בחברהמהפכותאומהפכים

לחזונותוגםלאבסורדיםגםלפרדוקסים,גםביטוינותנתטובהספרות

לחינון.תרומתהובכןאוטופיים,

עשירהששפתואדםבונההיא .לשפההזיקהמבחינתחיוניתהיאספריםקריאת

יותר.מעמיקהלמחשבהתורמתעשירהושפהרדודהולא

לשפהחשופיםאמריקאי,ממטרופוליןמושפעיםהגדול,לעולםפתוחיםאנו

לעםשנהפוךמצדיקהאינהזופתיחותאבלהאנגלית,-ימינושלהבינלאומית

הציבורית.הפרהסיהעלישתלטהלעזוששילוטמתלעז

ולעכללבלועביכולתהאלאמלעז,טוטליתבהימנעותאיננולשוןשלכוחהאמנם,

שפהכילהעלם,להםאסורדומיננטיים,להיותחייביםהמקורייםהיסודותאןאותו,

שהביטויהדברטובלאעולם.משקפתהיאמהות,היאורכלי.מתחםרקאיננה

ולהתראות.שלום-הביטויאתיחליף-שפות)משתי(הלקוחיאלה-ביי
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השפה-ולשפתנוישראל,מדינת-למדינתנויהודי,עםקוראיםאנולעמנומעניין,

 .עבריתיודעאיננווהוא-למדינהמחוץעדייןרובו-היהודיוהעם ,העברית

לשמורעלינוכאשרגםהציונות,שלאפהנשמתעדייןהם-והעבריתהעלייהאתגרי

נוספת.רשמיתכשפההערביתבשפהולהכירהערבי,המיעוטזכויותאתולכבד

מחייבונוערילדיםשלקריאההרגליוטיפוחמעמדהוחיזוקהספרותנושא

המודרניים-עידןהתקשורתאמצעירקעעלגםממלכתי,וטיפוללבתשומת

 .והאינטרנטהזיויהטל
במקוםיבואו-באינטרנטוהגלישהבטלויזיהשהצפיהדטרמיניסטיהכרחאין

בספרותקריאהשלאקליםולטפחהמשמרעללעמודישאבל .בספרהקריאה

זוהי-וגםגםאלאאו ...אולא .ודינמימשוכללתקשורתיבעולםגם ,בהוטויפה

 .להלהידרששישהפילוסופיה
האםילדים?עלספריםהאם .פשוטהלאעיוניתשאלהזוהיילדים?ספרותמהי

ידיעלהנכתביםספריםהאםהילדות?גילשללפסיכולוגיההמותאמיםספרים

אמצעי?בלתיבאופןילדיםהמכיריםסופרים

סוויפטשלברגולימסעי .בהםמופיעאינואחדילדשאפילוילדיםספרייש

 .ילדיםספריבלכתוחלמושלאסופריםידיעלזיפו-נכתבושלקרוזובינזוןורו
ספרישנימתוכםנוצרוזאתלמרות .לילדיםנועדלאשלהםהעיקריהמסרגם

דופן?יוצאותתופעותאלוהאםפעם,אישנכתבוביותרהנפלאיםהילדים

-100:החוברתבמסיבתאורחיםקבוצת
אדןזהבההגב'לוי,אריהפרופי ,אדןשבחר"דידליןאהרן
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---, 

ילדים,מכידשהואזהאיננוילדיםסופדלגביהקובעשהתנאיטעןקסטנדאריק
עלאלאתצפיות,עלמבוססאינוכותבשהסופדמהילדותו.אתזוכרשהואאלא

שהואילדהעבד,מןילדמכידשהסופדפירושהעצמיתהיזכרותעצמית.היזכרות

עצמו.היוצר

מסייעתשהיאמשוםונועדילדיםספרותלקרואאוהביםהמבוגריםשאנווייתכן

 .שלנוהעצמיתלהיזכרות

מטפלהעתשכתבוהסוגיותונועדילדיםספרותשלזהעתשכתבמאמיןאני
 .ושניםימיםלאודןמעמדיחזיקו-בהם

בליתתקייםלאהיאאנושית,חברהקיימתעודוכלנצחי,דברהיאספרותכי
נצחית.תופעההם-הדודותחילופיכלעם 'והנועדוהללו-הילדיםונועד,ילדים

ננגןה pובננא.ח:הנ,אהוי,בובו,:,ה

חוברתשזומשוםלציוןראויהאכןונועדילדיםספרותשלהמאהחוברתהופעת

לילדיםהספרותעולםאלוהמחנךהמודהאתלקרבהבאהשליחותשליחות.של

הילד.אלהספדקירוב-ובאמצעותםולנועד

גםהיאכןועלבשדהלעבודהבאופיהמתאימהבהיותההחוברתשלכוחה

יישומית.

קלסייםבנושאיםמאמריםושאדהספריםממדףמיתודה,ומחקר,עיוןהמדודים:
לבתיוהנועדהילדיםספרותדבראתשנהוחמשעשריםבמשךהביאוועכשוויים

בדגסון,גרשוןמדשלה,והעודןהחוברתלאביגדולה:זכותוזובישראל,הספד

 .הילדיםסופדילנווגםלמעדנתבדוןמידיהד"דהיועצתגם

עםמידבברכהאותוקידמהלאשהחוברתלילדיםראויספדהיהשלאוזאת-משום

והמחקר.העיוןהביקורת,במדודיכןואחדהספדים""ממדףבמדודתחילההופעתו.

התייחסהלאונועדילדיםספרותשמעדנתביצירותינו,הקשורמאמרהיהלא

כסופדיבחיינומאורעהיהולאראויכשנמצאאותופידסמהולאברצינותאליו

 .סוקרשלאילדים

בתחוםחשיבותבעלימאורעות"זאב",פרסיחלוקתהספרותיים,הכנסים

 .ועודועודבעולםלילדיםהספרות

הספד"מפעלברשימותכןאחדהופיעובחוברתלהערכהשזכוספריםועוד:זאת

הילדיםסופדישלהספדלקידוםארוכותשניםכבדהעושה-מפעלהמוזל".

 .מאדזהמפעלמוקירהיוןסומל .הילדאלוהבאתובישראל
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שבועמידיהמופיעונוער"ילדים"ספרידריעלשלוהחובהרצינימהמדורחוץ

ונוער,ילדיםספרותשכולהזו,חוברת-"הארץ"עיתוןשל"ספרים"בשבועון

גטלשלאאלינו'מתייחסאינותקשורתיגוףאף .אצלנוהמופיעההיחידההיא
לשוא.השערעלמתדפקיםואנולחסדולא

הדורשללחינוכומאדמסוכןהזה,המסוכןבמצבלשינוינקראזומבמהואולי

תודתאתלן,מביעהאניכאןאיתנודר,יעלשאת,זובהזדמנותהצעיר.

בישראל.הילדיםספרותלמעןואהבהבמסירותעושהשאתמהעל"סומליון"

 .לעורןמיליםכמהועתה

ילדיםספרותשל 1מספרחוברתמתנהלינתתגרשון,אות,ןהיכרתישבוביום

מנהלכברואתהמתחילהומפקחתמתחילהסופרתואנילדרום,אליהגעת .ונוער

 .בישראלוהנוערהילדיםספרותסיירתומפקדירושליםמחוז

יהודהר'שלהפיוטדברשלושהסיסמהשלן,לסיירתמתנדביםלוחמיםחיפשת

שושניהם".וילקוטבגניהםרעהחבריך,ספרים"שובהנבון:אבן

מהמשפחהלהיותוזכיתיאותיצרפתגםאלאבידבקהשלןשההתלהבותרקלא

כמון:ומאמינהמסביבןהיוםכאןהיושבתהנפלאה

בתענוגותהמושלםהטהורהגדול,אלהמנחההדרןהיאהספרים"שאהבת

טרולופ.אנתונישלכמאמרולברואיו",הכיןשהאלוהים

"כולם . 99חוברתעדהחוברותכלשליהמדףעלעומדות 1 .מסמחוברתהחל

החוברתכללסייםקשההריהסועריםבחיינואבלבהם".איןוש~להמתאימות

לגימלאות!כשאצאאשליםתמיד:אומרתאניכןעלאותה,שמקבליםמיד

גרשון,של,ןוההתלהבותהחיוניותהאופטימיות,שהמרץ,הזאתבמשפחהאבל

נבחשיבה.אפילו"גימלאות".המושגקייםלאדוגמה,לנוהם

ביקשתי:אותולברךכשצלצלתיגרשון,שלההולדתביום

אתהנעורים,רוחאתלשמרמצליחאתהאידגרשון,הסו,דאתליגלה

האופטימיות?אתההתלהבות,

 .גרשוןליענהדברים","שני

קםואני .יוםבאותואעשהמהבדיוקיודעאניקם'כשאנייוםכלראשון:דבר
בשמחה.לקראתו

אתלפצועאורוחיאתלשבורדברולשוםאחדלאףנותןלאאנישני:דבר

נשמתי.

אמר:כברניטשהגרשון,שכמות,ןעל
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ר

מרפת".ליצירתצפהיח,דפועליםוכישרוןאהבה"כאשר

חוברתעלגרשון,לןמרדהאניבישראל,הילדיםסרפדיאירגרן"סרמלירן",בשם

הילדיםוספררתסופרילמעןהאחריםמפעליךכלרעלונרעד"ילדים"ספררת

עדייושהיאהיוםהשמחהכלתהחוברתאתלברךאלאלנרנותרולאבישראל

ימים.ארוכתלשליחותושתזכה 25בתרקצעירה,

 4.5.99רב,שלרם-ברגסרןלגרשון
ילדיםספררתשלהמאהחוברתלהולדתשנערכההיפהבמסיבהישבתיאמשרק

 .המעמדנעימותאתחשהאניועדייןונוער
הרוחהפעםאןונוער",ילדים"ספררתמטעםבכנסיםפעמיםמספרהייתיכבר

הכנס.מרגעירגעבכלשררההחגיגית

העקשנותעלאותןולברךלחזורברצוניהאורחיםבספרלןשכתבתילמהבנוסף

התכניםרעלהמאהלחוברתעדהחוברותשבהרצאתהמבורכותוההתמדה

בהם).להשתתףמזלימתמזל(שלעיתיםהמעניינים

כנ"ל!והתמדהומרץפוריותשלשניםהרבהוערדכוחיישר
איתןשולה

ברגסרןגרשוןאל

רב.שלרם

הידד!ונוער".ילדים"ספררתשל-100הלחוברתהחמרתלברכותמצטרפתאניגם

הופעתו.וברציפותימירבאריכותובראשונהבראשנמדדתכתב-עתשלחשיבותו

תרבות.ומעצבחותמואתמשאירהואכןרק

ימים,המאריכיםכתבי-העתהםשמעטיםלהעיד.יכולהאניכתב-עת,כחוקרת

 רת.נ;:?גםהתנאי.זהמסור!עררןלהםשישאלההםלכןשזוכיםאלהכללובדרן

שניםערדלערוךתוסיףלחי!כהמהבית.כןעליודעתאנימא,דותיקעררןשל
אוהביך.לבלשמחתרבות

15.6.99 

חמה.בברכה

בדיןגרנורית
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 3.6.99 .ברגסוןגרשוןלמר

יעקבזכרוןיקר!לן-איששלומותרב

חגן.ביוםלהשתתףוקיוויתירציתי
המאהחוברתהופעתלרגלהחגיגיבאירועאיתןמאדאנינוכחתאהיהלאאםגם

ונוער.ילדיםספרותשל

ממפעליאחדזהוכיהחוגגיםבקהלכטווסהיוםלהסתובבזכאיבהחלטאתה
שלן!לשבח,הראוייםהחיים

 ...רעיתןלזוהצהרהלהראותורצוי*אפשר

אותן*אוהבתאני

החמות.הברכותבכלומברכת

שורץאילנה

 1999ביוני 6ברגסוןגרשוןלמר

שלום,

יודעאניוגדולים,קטניםמ"וליים:;~פרוייקטיםשמעורבוכמיכעורןנסיובימתון

במשךכתב-עתשלסדירהבהפקהכרוןמאמץאיזהמשבעבריותרהיוםלהעריך

והםרביםאמצעיםהיוםעומדיםעורכיםשללרשותם ,שנים 2 5שלתקופה

המסירותפעילותבמערכותומסתייעיםוגרפיקאים,מגיהיםבמתקינים,נעזרים

 .העורךמעלהאחריותמןחלק
שלמרותמשוםיותר,עודקשההילדיםספרותבתחוםמקצועיתחוברתהוצאת

מקצועאנשיכמהונמצאיםאקדמי,מחקרלתחוםלכאורההפןשהתחום

נורמותנוסחוולאמחייביםכתיבהדפוסיבוהתגבשולאעדייןבו,שהתמחו

הביקורת.בתחוםמקובלות

לנסחאיןידעולומר,מהלהםשיהיהכותביםלגייסיותרהרבהקשהכזהבמצב

ונוער.ילדיםספרותשלהמוגדרהיעדלקהלמשמעותייםדבריםוישמיעוזאת

ולפרסםכן,עלולדווחלהעריךבתחום,הנעשהאחרולעקובלהתמידהיכולת

אםוגםובידע,גבוההבמוטיווציהרבה,בעירנותכרוכהמחקר,תוצאותפעםמדי

אומכעסולאאהבהמתוןזההריהגשתו,אופןועלהכתובעלושםפהחולקאני

יותרמשוכלליםאמצעיםלרשותןעומדיםשאיןאותימצערמכליותרמעוינות,

 .הפרסוםהיקףשלהצורןבעתולהרחבהלהגההלעיצוב,
זמןכלכתב-העתבהוצאתלעסוקלהמשיךוכוחענייןרבה,חיוניותלןמאחלאני

בכן.שתרצה
בידידות

עורן-זהביאלכס
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ברגסוןגרשון

ילדיםלספרותהמדור

החינוךמשרד

ירושלים

8.6.99 

הנכבדברגסוןמר

ה-חוברתלכבודבאירועחלקלקחתצפויות,בלתימסיבותממני,נבצרלצערי

זו,בדרךברכותיאתלצרףמבקשתואניונוער,ילדיםספרותכתב-העתשל 100

 .שלכםהמבורכתבעשייהידיכםאתולחזקולמערכת,לך

ועו,דעודנמרצת,ופעילותטובהבריאותבאיחולי
הראלנירה

רב,שלוםלגרשון 2.6.99

 .ונוערילדיםספרותשל-100הלחוברתחמהוברכה

יפה.ותוכןמרגשמפגשעםחגיגהשתהיהובטוחהלהגיעאוכלשלאמצטערתאני

והרגשתההתמדהעלהזה,היפההמפעלעלל,ךשעוזריםולאלהלךהכבודכל

קיומהעללהיאבקשצריכההילדים,ספרותלמעןעושיםאתםשבההשליחות

איכותה.ועל

ההזמנה,עלרבהתודהעבודתכם.שלפורהוהמשךטובכללןמאחלתאני

לכך.ומחכהבקרובהחוברתאתלראותמקווהאני

וידידות,בברכה

גבעתירוני

 :במסיבהאורחיםקבוצת

לרינסוןרינההמשוררת ,נרידבפררפ'כלפור,הרצל
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בסייד

בן-אליהוכחמהמאתברכה

צחזקלאזהרכזתימאה

זחזק.דיןפיעלרציניזהמאה

שמחמאיתנומיכלשלקראתןהמאהגליון

צמח.לאעץעלאףבגינה,נקטףלא

יגעהעזרןיגיעותכמה

נגע.בחילהמאהשבחוברתעד

והציעתיכנוחשב,הגה,

li? ,והגיה.תיקןמחק,א

חזברתלהנולדהזכך

חוברת.היאה 1חברזת ) 99 =צט(שאל

ברגסזןגרשוןידידנוכיידזעלכל

הואזבאישיזתזמניע,הזאמנזע,הזא

"פרסזן".

דבריםלהזיזקצתקשההיקרבמשרדנו

הרים".לעזקרשם"יחשבידידנואן

אדוםשטיחלופזרסים-מגיערקהוא

פוסלעםב"מזרח"יקבלכבודמקזם

ןהדזם.

פזעלזיזדעיםהכלכי

"לא"לןלאמויהיןלאואיש

השעזןלפי"פזנקט"בשנהפעמיים

באון.יטרחכנסקיזםעל

העיתויוחשובחשזבהמסזרתיהכנס

ימצאזהמחקרחידזשיהבאהבחזנות

ביטזי.

ניגש?אליןברגסןןמרברכותאילזעם

לעגהם-כאןועשרים"מאה"עדשהרי

לרש.

אישיתולןלמפעלןלנזהרבהברכזת

בראשיתנברןטובה!בריאות

בחדןזהגואהיצירה

באדזזה.הקזצפיםכמים

מניתןעםביחד

זתאדירתזרהתגדיל

אדיר.אזצראתההדעזתלכלכי

 2 3.5.99-תשכ"טבסירןח'כריפרופימאתברכה

שלרםברכתי-ולמשפחהברגסרןלגרשון

ונוער.ילדיםספרותשלהמאהחוברתהופעתלרגלארתךמברןאני

משקיעראתהשהשקעתהמאמציםאתיודע(ואניבחייורקלאגדולאירועזהר

 .שלכרוהנוערהילדיםספררתשלבתולדותיהגםאלאזה),חשובבמפעל-ברכה
שלאבלרחהמאה'כרתחדמשתתפיביןואינניהעניינים""בתרןשאיננירקחבל

מןמשתתפיםכלבחוברתלהשתתףהוזמנושאילומתאר(אניכןעלידעתי

מספיק),המקוםהיהלאהעבר,

המשוחחים)(המרצים,הפעיליםהמשתתפיםמרביתכיבעובדה,מתנחםאנו

מקורהאנימרכוס.אליעזרלדייררעדמגןמרבקהבעבר,תלמידיהםבמסיבה
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בבית-הנשיא.לאליעזרהחיכוך""פרסבמסיבתוגם"שלך"במסיבהשנתראה

 .נויזבפרופ'ובידידות,בהוקרה

סיפוק,וגורמתימיםמאריכה-היצירהבתחוםפעילותכמואיןכילינזמהכ.ב.

 .ביכינוהדמיוןאתאלהדפיםמוכיחיםזוומבחינה

רב!שלוםברגסון,לגרשון

וכוער".ילדים"ספרותשל-100ההחוברתצאתעםאישית,אותךלברךצורךהרגשנו

לךוהערכתנותודתנואתלהביערצינואבלעצמה,לחוברתברכהשלחכואמכם

 .כל-כךרבותשכיםהזההחשובהמפעלבראששעומדכמובמיוח,ד

הוא .בארצנוהילדיםספרותבתחוםיסודלאבןהפךשלךהייחודיהעתכתב

ילדיםבספרותשעוסקמילכלבמהומשמשעדכניתאינפורמציהמספקמעשיר,

 •ומוריםחוקרים Iיוצרים Iספרנים-וכוער

אותה,לפתוחממהרותאנו-הירוקההחוברתלשולחננושמגיעהברגעואצלנו,

 .הפעםללמודנוכלמה-בזוקוללעיין

כוחך!ויישרהחמותברכותינואתקבלכךועל

בידידות

קרמוועדנהמאירמירה

פועליםספר~ת

 6.5.99כצר-סרני,רב!שלוםהיקרלגרשון

לךהכבודכלוכוער".ילדים"ספרותשלהמאהלהופעתשהינענושמחאני

 .למפעלכתףשכתנובריםולח

להיענותאוכללאלפרטן,טעםשאיןסיבות,בגללאבלההזמנה,עללךמוזהאני

לבקשתך.

חמהבברכה

פורז.

המזכירותיו"רלשעבר

הפדגוגית
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יקירי'גרשון

ספרותלכתב-העת-100ההולדתביוםהחגיגיתבמסיבהנוכחלהיותלאל-ידיאין

 .ונוערילדים

הדרך,כללאורךאתךשהולכתרעייתךולמניהלךוגאווהשמחהרת p-היום

 .ביןוארהלמוקיריך

שלהעוצםאתולהפליאלהעריךכדיילדיםבספרותבר-הכילהיותצריךלא

 .בחיכוךזהמיפעלך

"תרבות"בסמינרכתלמיד 1934בשנתשכתבתליצירת-הביכוריםוע.דיודעהנני

רביםמיםהיטב.לישזכורהילדים",כמשורר"ביאליקבשםבוילכה,למורים

אתובנפשבדםאורגאתהשכים 65-ומאזשטפוךלאאבל-עבורך

ילדים.ספרותשלמרבד-הקסמים

 .לוומעברלאומימידהבקנההתרבותבחייחגזהו

וביקרבידידות

חולבסקישלום

(מברק)

לגרשון!

החוברות.ובמאהבךומתברכיםמברכיםצפוןמירכתיידידים.הםספרים

 2 . 6 . 99 ,תל-חי

וירדנהרות

לכבוד

ברגסוןגרשון

לאור,ההוצאהבמלאכתולעושים

וכוער.ילדיםספרותשל-100החוברתהופעתלרגלחמותברכות

הערכתיאתלהביעמבקשתאניאבלבמסיבההיוםלהשתתףאוכללאלצערי

 .בראשוולעומדלמפעלבההר

חמהבברכה

שביטזהרפרופי

 2 . 6 . 99גוריוןבןאוניברסיטת
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גרשוןהיקר,ידידי

המאהחוברתהופעתאתתחוגובהבמסיבהלהשתתףממנישנבצרהצטערתי

 .ונוערילדיםספרותשל

ילדיםוספרותחשובה,היאספרותכימרשים,מפעלתינהונוערילדיםספרות
הכללית.הספרותשלחיונינדבןהיא

נלחמתהספרותבהבתקופהבמיוחדחשובמפעלתינהונוערילדיםספרות

 .ערןופחותייותרזוליםבגירויים

חשוב.הואטובספרותילטעםחינוןכיחשוב,מפעלתינהונוערילדיםספרות

 .מאזאיכותיתהיאכימרשיםמפעלתינהונוערילדיםספרות

מנוגדתשנה 25במשךהתמדהכידופןיוצאמפעלתינהונוערילדיםספרות

 .חד-פעמייםלשימושיםרגיליםאנובהתקופתנולרוחכביכול

ומסוריםכשדונייםאנשיםכיהלבאתמחמםמפעלתינהונוערילדיםספרות

 .לתרוםוממשיכיםלותרמו

ברגסוןגרשוןחבריכילבי,אתבמיוחדשמחמםמפעלחיכהונוערילדיםספרות
 .דופןיוצאותואהבהבמסירותהוצאתהאתמוביל

טובכל

גורזוןזוזפרופי

הפדגוגיתהמזכירותיו"רלשעבר

יקראישיברגסוןגרשוןמראל

רשומהקודמת(מחוייבותתודהלןולומרידןאתללחוץלבואאוכללאלא,

נשיקה.לןלשלוחרוצהאניאבלביומני)

הלחמנית:גלגלספרימתוןבכיס""נשיקהבשירזאתאעשה

רעבתהיהאם 11לאיבתלןאםבכ•סגש•קה

גשםשלדמעהאםירביץ 1מישהאםהנשיקהאתקח

ריסעללן 11תרקיכעיסמשהןאםבכיס.תה 1אשמזר

בכיס.נשיקהלןישבכיס.נשיקהלןיש

ומןהשיריםמןתודהושובושלווה,בריאותשלשניםלןמאחלתאניברגסון,מר

רחבות.דלתותלפנילפתוחשידעתאזכורתמידשלי.הסיפורים

גזולהבתודה

אסיףכהןשלומית
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 3.6.99היקרברגסרןמר

-100ההגלירןצאתלכברזהחגיגיבאירועלהשתתףיכולתישלאמאזהצטערתי

הרצאתם,עםכמעטיומיומיבמגעובאהשאמונה,כמיונוער"ילדים"ספררתשל

אתלהעריךיוזעתאנירבים,עתוכתביעיתוניםשלהפסקתם,עםרבותופעמים

ובהשראתן.שבעריכתןונוערילדיםספרותזהכתב-עתשלורציפותוצאתו

רבות.שניםעוזממנווליהנותברלקרואונוסיףיתןמי
בברכה

גרזארזצלה

ידידי'גרשון

לקרואהתרגשתימארזומארזונוערילדיםספררתשל-100החוברתאתפתחתי

כמעטשסקרוגלירנרת,למאהזכיתהמאה.גלירןאתהפותחותהשררותארבעאת

לכן.זכרבדורנומעטיםשנה. 25במשךבישראלהילדיםספררתכלאת

 .באושרובבריאותכרתרשניםערדולרעייתןלןמאחלאני
רבבכברז

כהןיעקב

המחוזמנהל

 25.5.99גרשון,ידידילןרבשלרם

ילדיםספררתשלחוברותלמאהלחירכהעליה.חןחןהזמנתכם.אתקבלתי

 .שנותיהןוחמשועשרים .ונוער

קודמות.התחיברירתבגללהמאהבמסיבתלהיותארכלשלאמצטערת

 .ורוחיביבלאתןאהיה
ידולחיצתחמהבברכה

ממני

עומרדבררה

ונוערילדיםספרותשל-100ההגיליון

האיכותיהרבעוןונוער,ילדיםספררתשלהמאההגיליוןהופיעאלהבימים

במזכירותילדיםלספרותהמזורמטעםלאורהיוצאברגסרןגרשוןבעריכת

צבי.בןינאיתרחלשלמיסודהישראללילדיהספריותוקרןהפדגוגית

משוררים,סופרים,בקרברבהלהערכהוזוכהשנהוחמשעשריםמופיעהרבעון

ולחבריו,ברגסרןלג'ברכותונוער.ילדיםספררתוכותבימחנכיםרוח,אנשי

רהזפינג.הרייטינגבעידןמיוחדלעידודהראויים

חינוכי""ערוץמערכת
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המאהחוברתבמסיבתמדבריותקציר-מרכוסאליעזרד"ר

כיאוביקטיביאינניאולישנים. 25ובהתמדה,חוברות 100להוציאענקמפעלזהו

רחבצבורהמשרתזהעתבכתבשכתבוהמאותביןעם, P.מידיכתבתיאניגם

 .גבוההרמהעלשומרהשניםוכלמאד

מנוחהאופק,אוריאלאתב'בחוברתלמשל,מצאתי,והחוקריםהכותביםבין

בכתבהמשתתפיםוטוביםרביםוכןז"ל,ברגסוןושמואלזמורהישראל ,גלבוע

היום.עדהעת

הרבבמידעהשאר,ביןהוארבותכךכלשניםהמופיעכתב-עתשלחשיבותו

במערכתהשנתילנושאבקשרהילדים)ספרות(בתחוםהצעותבו:המוצג

שהופיעומרציםדבריהשנים,במשךזאבבפרסשזכוסופריםדבריהחינוך,

עלביקורתמאמריבצדאלהכל-ילדיםלספרותהמדורשלהשוניםבכנסים

בעבודתםולספרןלמורההעוזרים-הספריםוממדףומחקרעיוןחדשים,ספרים

 .הקוראיםעםהיום-יומית

עורךהשניםכלבמשךאשרברגסון,גרשוןמרהראשי,העורךשלולאספקליאין

זה.לחגמגיעיםהיינולא-ובחריצותבהתמדהלאות,ללאזהרבעון

ויצירה.פעילותשלרבותלשניםלגרשוןברכותי

-100הבמסיבתהמשתתפיםקהלעלמבט
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,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

22 



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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ותלמידיויוסטוס- 2תמונהלישלאנא- 1תמונה

 3תמונה
שלקריקטורה

 19Zג-מהיינהה.
נסימפליציסימרס

סטירי)עת(כתב

אורקרן :התמרנהשם

לתמונהמתחת
 :כיתובישנו

זאתבכלבגרמניה
 .מתקדמיםהדברים
פעםמדישרבמוצאים

באשפה".לחםקרומי

!f~·~~i¼) 
. ·= Z::. -::..· 

 4תמונה

טריירשלפרסומת

עת.כתבבאותו

k,ח 
1...1(_,! 
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 5תמונה

כתבשער

יהסטירהעת

מוסיציסימפליס

 1921מפברואר

מוכתאירופה

לוזיס" iרונק~"

 6תמונה

 .ואנטוןלפצפונתמןפריזמירהשלאיור
ברעננהתיהעירונייהבספר "רוחוטחנותתהמסיבת"תערוכהבמסגרתהוצג
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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

33 



-
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,
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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

הואממנה.חשששכההסטירהאתלקבלואפילוומאושר,חופשיהוריואללשוב

המשפחה.מןהרחקלעצמו,שבנהלעולםלשרביוכלהחגשלמחרתיודעהרי

מקורות

 :קסטנראויןספרי
 . 1974יזרעאל,עדיני,יעקובעברית,(סיפורים),פסהראצלהתשי
 . 1980אחיאסף,אופק,אוריאל :עריכהקפלן,אלישבע :עבריתהכפולה,אדהר
 . 1965יזרעאל,עדיני,י'עברית,ןטק,נערהייתיכאשר

 . 1962 1אסףאחיגרבל,אי :עריכהקפלן' 1א :עבריתהמעופפת,הכיתה •
 . 1950יזרעאל,שלונסקי, 1אעריכה,)אינדמן(,אייליאלתרעברית:והבלשים,אמיל

 . 1966 1אחיאסףקפלן'אי :עברית Iדאנדטןפצפונת
 . 1965יזרעאל,ולפובסקי,זימיעברית:והתאומים,אמיל

משניתספרות

שביעית,שנהונוער,ילדיםפסרותלאימו",קסטנראוידשלהאדיפאלי"יחסויונאי,שלומית

 . 1980אי,חוברת
לילדים,פסהרותבדרכי :בספרלילדים",קסטנראוידשלביצירתו"בחינותרגב,מנחם

 . 1985פועלים,וספריתהקבהיימ
 . 1999 , 1גחוברתוחמש,עשריםשנהונוער,ילדיםפסורתטובייילדיםסופר"מהורגב,מנחם
 1מסי 'אימו",באמת?!אלכותבקסטנראוין :מתוודהכאישהסופרשל"דיוקנורגב,מנחם
 . 1987ינואר,
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ך,סט.נךא.ספךועלמבט

סוידובסקיעדהמאת:

והצגנושקיימנופעילותעללכםלספרהתבקשתי

ניסויי-פתוח,לחינוןהמכוןחפ"ןממכוןואניתלמידי

שנים 100לכבודיליןדודבמכללתשנעדןעיוןביום

 .קסטנדאדיךשללהולדתו

 Iו-,: DJIWע pוע.ח p.ח.כם 1בוש

לעבודהלאקדמאיםהכשרהמכוןהואניסוייפתוחלחינוןהמכוןחפ"ן-מכון

משהפרופסורידיעלשנים 2 4לפניהוקםהמכוןהפתוח" .החינוןבדוחחינוכית

 .יליןדודבמכללתבההסכמסלולפועלהואכיום .כספי
אחדלימודימסעלסטודנטיםלזמןמנסיםאנחנואינטנסיביתשנהבמשך

ילדים.עםייחודיתיצירתיתולעבודהלכליםלחוויות,מתוודעיםהםשבאמצעותו
חשיבה,בפיתוחעוסקהפעילויות,אתהכנוובמסגרתונותנת,שאניהקורס

משמעותיותפעילויותעלהואהדגש .הפתוחביוםלימודיםותכניותמיתודות

הקורא.האניהמתפתח-האניאלומחוברות

לנסותבבקשהאליפנואשדבמכללההספרייהאנשישליוזמתםפדיהיההכנס

ונשכחים,הולכיםשלצעדנוקלאסיים,ילדיםספדישבועבודה,אופןולהדגים

הגדוליםהנשכריםחוויתיות.הפעלותבאמצעותמחודשיםחייםמקבלים

ואילוהפעילויות,וביצועפיתוחעלשעמלוהסטודנטיםהיומהעבודה

לקרוא.חשק""ולקבלליהנותבכנסיכלוהמשתתפים

הקבוצהאנשי .אחדספדבחדהקבוצהכלכאשדקבוצות-5לנחלקההכיתה

ראוייםושלדעתםאליהםשדיברוומוטיביםמסדיםמתוכווהעלוהספדאתקראו

דהיינוהיע,דקהלשלבדמההיוהפעילויותלפעילויות.מוצאנקודותלהיותהם

אנשיםלנוסייעובביצועובפיתוח .במכללהומודיםסטודנטיםשלקהל

שבמכללה.העבודהמסדנאות

 .קסטנדאדיךשלהידועיםהספדיםאתהמייצגותפעילויות.מספרתיאורלהלן

 7,אנט,עצע,נ.ת
בחרוהמשתתפים .דמותכלהמתאדיםמהספדקטעיםובודףהוכן-דמויות

דיאלוגיםויצרויצירהבחומדיאותהעיצבועליה,המסופראתקראובדמות,

 .ועודהדמותאודותסיפוריםכתבוכןכמואחדות.דמויותביןלבינהדמיוניים
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חרחוריבהשראתחרחוריםובתוכםגפרוריםקופסאות"נמכרו"-הרהורים

 .מחרחוריהםלהוסיףתוזמנוהמשתתפים .בספרקסטנר

לפעילותהשראתהיווהבמספרהפצפונתששיחקתהמשחק-משוגעיםמשפטים

משפטים.ולהרכיבלחברשאפשרמיליםהיושבהזו,

,הבושיםא.טיו
דגולים:בלשיםלהיותיכוליםאתםהאם-עצמכםאתבחנו

המכוניתשלהזיהוילוחיותמספראתלזכורמנסחאת/הנסיעהבשעתהאםא.

שלפניך?

לפעמים. . 3לא . 2כן . 1

קרובות?לעיתים " 42 *"לחייגנוהג/תאת/ההאםב.

לפעמים. . 3לא . 2כן . 1

מידלךמגלחבותזוזהשכלקבועמסוים,סדרשלךהעבודהלשולחןהאםג.

בחפציך?חיטטשמישהו

לפעמים. . 3לא . 2כן . 1

לחיותבכדיחבית,מןתצא/יבטרםסביבתךאתלבדוקנותג/תאת/ההאםד.

עקבות?משאיר/השאינךבטוח/ה

לפעמים. . 3לא . 2כן . 1

בך?שיבחינומבליבאנשיםלהציץאחתמדרךיותרלךישהאםה.

לא . 2כן . 1

בכספומטןשלפניךלאלולהציץנוחג/תאת/ההאםו.

לפעמים. . 3לא . 2כן . 1

איךבדיוקהדבריםאתמסדר/תאת/ההאםל,ךלאבארונותמחטט/תכשאת/הז.

לך?איגפתכךכלשלאאואותם'שמצאת

לפעמים. . 3לא . 2כן . 1

להיתפס?מבליבכיתהפתקלהעבירפעםאיהצלחתהאםח.

לפעמים. . 3לא . 2כן . 1

אם !!מוכשר/תבלש/יתלהיןתתוכל/ינקודות-400ל Oביןקיבלתאםסיכום:

מענייננו!אינועניינךבמאי"-35"השללדוכןילא-גש/

 .הסטודנטיםשהכינובתמונותחידותחיתהנוספתפעילות-בלשיותחידות
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ה,:,ע,והא,וה

שונות:מבטמנקודות'תאומים'במושגהתמקדההעבודה

 .וחינוכםתאומיםעלמידעמרכזא.

קרובים.אנשיםעלשאלותובומבחןב.

לילדלאפשרכדאיהאםלמשל: .וגירושיןילדיםבנושאמעוררשהספרדילמותג.

משפחתיות?לדילמותסבירפתרוןהןגירושיןהאםלגור?רוצהמיעםלבחור

לספרנכוןהאםההורים?ביןהיחסיםבמערכתלהתערביכוליםהילדיםהאם

אינםהגירושיןסיפוריכללכשבדרךמתקתקכךכלשסופושכזהסיפורלילדים

 ...ועודאבד?בחפימסתיימים

ומיסטי:אישירגשיבאופן'התאומים'במושגהתבוננות .ד

הגשמתי;לאשעדיןהמאווייםשלי;המשלימההדמותהנושאים:עלכתיבהה.

 .תאומהאחותליחיתהאילו ...וכמוני?עלישיודעמישהוישהאם

הקטןהאיש

כגון:קטנותפעילויותהיוהקטן''האישבדוכן

לאנשיםסביבהלבנות ; ...הבייגלהאתהשחלקטנים;חרוזוניםעםלמטרהקליעה

 .זהמסוגאתגריםועוד ; ...קטנים

בננאי 35

הימים).(כמנייןתחנות 35ובוהדרומיליםמסעשייצגמסלוליצרוהסטודנטים

 ...מצחיקהכללובדרךקטנהמשימהמהתחנותאחתבכל

 ...כבשים""זכפרו"פהקו"העצלנים:ארץראשון:שבוע

למלהחרוזים"שלושה ...סוס"הייתי"לוכסוס","דהרוהסוסים:ארץשני:שבוע

 ...סוס"

מהסוףחייכםסיפור"ספרוהראש",על"עמדוההיפך:עולםשלישי:שבוע
 ...להתחלה"

 ...חדש"מאכל"הכינומוזרים:מאכליםרביעי:שבוע

עםפגישה"דמיינוהמשוח",קועל"להלךהדרומיליםהתכוננותהאחרון:והשבוע

כניסה-ולבסוףבנפשכם""התחייבודרומי",למילה"אסוציאציותפטרוזיליה",

הדרומי".לים"הגעתם-גדולהמיםלגיגית
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סיניםנ:יייי.ח
בעקבותכאשרילדיםעםעבודהדגםלהיותיכול ,בספרותטיפלנושבוהאופן

חווייתיות, ,אקטיביותפעילויותתחו pיהמשמימיםהקריאהיומניובמקוםקריאה

לטפלמפתחת,טובה,לגיטימיתדרךזוהאםאבלואינטלקטואליות.חושיות

הקלאסית?בספרותלחבוטנוסףמתכוןזההאםאוילדים,בספרות

 .ולהחליטלשפוטלכםאשאיר Iבהתשוליואיןילדיםספרותאשתאינני

שהשתתפו-הצופים,אלווגםבמלאכהשעסקנואנושכולנו,יודעתשאנימה

 .תודה-בפניכםלהציגושמחתיולכןמהתהליךמאודמאודנהנינו

שרההגב'וסגניתה 'במרכזזאבפסגתבית-הספרמנהלתזוהרצאהבעקבות

הילדיםכתיבת :בנושאהתלמידיםבקרבפעילותןאתהדגימו(מדריכה)פיטוסי

לפיחדשיםכחיבוריםאושקראוהסיפוריםכהמשכיאםילדיםספרותביצירות

 .דמיונם
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 / 11נתיאט / lט JNI.ת J.פצפו
י 1.מ 1הגוע 1.,ול 7ונהישראלי

פרילוקניצהמאת:

וקסטנרפוגה;גברתעלהעוזרתבוטהאומרתשום",קלופתשווהאונהשלו"הגברת

סובלאנואוןאותה-פצפונתשל"אמאהאחריות"):רגש"על(בהרהורבגלוימסביר

כזומעסיקהלהכשישלעשותיכולהבוטהמה .בסדר"אונההזאתהגברתכלל.

רקכמעט,כלוםלאובילויים?תענוגותאחרברדיפתהבתהואתבעלהאתהמזניחה

בטלניתדמות"לסבול"חייבשאינומסתברסרטאוהצגהשלבמאיאבללהתלונן.

 .למדיוםממדיוםבעיבודאותהמשנהפשוטהואזו.אחראיתולא

גברת-קסטנרלהולדתהמאהיובללקראתבגרמניהלאחרונהשהופקבסרטכן

לידבביתלאהיאולכןשחורים,ילדיםשללרווחתםופועלתבאפריקהנמצאתפוגה

מזותבעלתקריירהלאשתהקולנעיבעיבודהפכההבטלניתילדתה.פצפונת

מיושנת""לאנראיתכזואישההסרט,שלהבמאיתלינק,לקרולינהתרומיות.

לייצורבמפעלהונואתבספרשעשההחביבפוגהמרלגביומהלתקופתנו.ומותאמת

-לינקשלבסרט .השכלהגםלוונוסיףהבהאבלטוב,דברהואעושרטיול?מקלות
 .לבתופנאילואיןולכן ,לחוליומסורלב,מנתחרופא,הואפצפונתשלאביה

לאוכאןספרותית,ביצירהלחוללעיבודיכולתמורותאלוממחישותאלהדוגמאות

 .שונהואידיאולוגיתתימטיתבתפיסהאלאהמדיוםבשפתהקשורותתמורותתוארו

לעיוןמרכזיהיבטבמאמרתשמש-למדיוםממדיוםהמעבר-עיבודשלהסוגיה

שלועיבודמשלו,ביטויודרכישפהכידועישמדיוםלכלואנטון.פצפונתביצירה

קולנועלתסריטאותיאטרוןלמחזהספרותירומןשלועיבודמשלו,ספרותירומן

הוספות.ואףהשמטותשינויים,-ומאפשר-מחייב

בעלילהשינוייםהמחדירעיבודהאחת, :שתייםרקנזכירשונות,עיבודדרכייש

בהקשרהעלילהאתהמעגןאוליצירה,שונהפרשנותהמציעבדמויות,או

אידיאולוגייםואףחברתייםעלילתיים,יסודותמדגישובכןשונה,חברתי-פוליטי

פחותה.אורבהבמידהלמקור,נאמנותעלתשמורלעיבודשנייהדרך .אחרים

הדיאלוגיםבעיקר-שהןכפישלמות,טקסטואליותחטיבותיועברוכזהבעיבוד

אתוהמסמןאותןהמאפייןהדמיותשלהלשוןמשלבואףלמדיום,ממדיום-

ישתנה.לאכמעטהחברתית,הסביבה
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-1950מהאחתבגרמניה:שנעשוקולנועיותהפקותשתיעלאתבססבדברי

בהצגהאתמקדכן-1998מחדשהוהפקהמעורב).היהעצמוקסטנרזה(בתסריט

ומהנשמרמהלמדיום?ממדיוםבמעברקרהמה .-1998בבישראלשהועלתה

באילוציםקשורהשאינההעיבודבדרכיבמגמתיותלהבחיןאפשרהאםשונה?

שלוהקולנעייםהבימתייםהפתרונותעלאצביעהמדיום?שלבאפשרויות)(או

שבבסיסם.הדעתשיקוליעללעמודואנסההשונות,הגירסאות

חבר.תי,פסרפ,טיביםהסער:עוא.
והמסרשלוהתימטיקהאך , 1930שלבגרמניהאורראהואנטוןפצפונתהספר

פוגה,הזוגבניפצפונת,שלהוריהבתיאורכיום.גםלמדירלוונטייםבווהמקופל

שכללטעוןמנסהאינוהוא 2 •המשפחתיהתאשלמאידיאליזציהרחוקקסטנר
זההריבמשפחה,קשייםיששאםאוהרוסותמשפחותשאיןאומושלמיםההורים

ואפילולילדים,האמתאתלספרשמותרחושבקסטנרלחלוף.העתידכההענןרק

ההורים.שלומהחולשותמהשגיאותהסובליםהםהריכיזאת,לעשותחובה

 3קסטנר:שלהאחריםמספריוגםמוכריםואנטוןבפצפונתהמוטיבים

 ( 1998שלההעגה-סטנר" pזה, Iלה.ויר א("ב.
1 

( 

למקרר.למדינאמנהאמיתי,יגאלשלובבימויובעיבודוראנטרן","פצפונתההצגה

"הבימה"בתיאטרוןוהרעלתהסידרןאפריםבידישעובדההצגהזרלהפקהקדמה

המקורי.בטקסטשאינםפזמוניםגםואנטוןלפצפונתהוסיףסידרן . 1991בחנוכה

גדולותתפאורותובליווישחקניםרבתחיתההניגאופירהשלבבימויהזרהפקה
 4רעשיררת.

המטפלתעםבלילותהיוצאתפצפונתשלהמרמהכפולה:תעלומהמכילההעלילה

פרגהלביתלפרוץהמטפלתואנדכטרובוטשלוהמזימהברחובנדבותלקבץ

שלהמרמהחשיפתלילה:בשעתבו-זמנית,נפתרותהתעלומותשתיולגנוב.

לדירתשפרץלפשעשלחהשותףרובוט,שנלכדזמןבאותומתחרשתהמטפלת

פרקאחרפרקליניארי,באופןמתוארותשבספרהאלוהסצינותשתיפוגה.

בהצגההומרוהן-מתלכלכת")נשףו"שמלתאלות"מניפההשמנה("בוטה

לשתיים.הבמהפוצלהשבהאחתדרמטיתלסצינה

 8 (חמישייוםמצהרישעות: 48במשךמתרחשתפרקיו) 16(עלהספרעלילת

חשובותסצינותשתיבאפריל). 10 (הצהרייםאחרבשעותשבתיוםעדבאפריל)

הולדתהביוםלאמואנטוןביןוהמריבהבמספרה,זולהצגה:בעיבודהושמטו
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הסצינותסבירים,נראיםבעיבודהזעתשיקוליבאפריל). 9הואשהתאריך(מוזכר

בהשמטתןאולםהבלשית.העלילהשלהמרכזילצירקשורותאינןשהושמטו
אנטוןקשרי-הרגשיהעומקונתדלדל(במספרה)המחזהשלהקומיההיבטהצטמצם

האדיפליהדפוסעל-פילאמו,אנטוןשביןהיחסיםמערכתאתהמתאריםישואמו.
הדרמטיתצינההסהשמטתעם . sלאמוקסטנרשלהקשראתרביםלזעתשאיפיין
אשםברגשיבורחוהואנעלבת,היאאמו,שלהולדתהיוםאתשוכחאנטוןשבספר:

מההצגה.כלילנעלםהזהההיבטלהתאבד.ומבקשכבזים

-העלילתיהרובדרבדים:משניבנויואנטוןפצפונתהספרבהצגה.כדמותהסופר
ביטוילידיוהבאלעלילההמקביל-הרעיוניוהרובדלפרק,מפרקהנרקםהסיפור

עוליםההרהורבפרקייותר).קטנהבאות(מודפספרקכללאחר " ...עלב"הדהוד

הדמיון,חושהלב,גבורתהכבו,דרגשהאחריות,רגשואישיים:חברתייםנושאים

דעותיו,אתמביעקסטנרזובזרןובריונות.אלימותעוני,החיים,קשייהגאווה,

הצעיר.הקוראעםאישיקשרויוצרקיימיםחברהסדריעלחריפהביקורתמותח

כןואכןההרהורים,פרקיעללדלגלקוראיוהתירלספרו)(בהקדמהקסטנדאריו

ייעשהשהמחזהאזהיההחששב"הבימה".סיזוןשללהצגהבעיבוד-1991בנעשה

לוותררצהולאהזה,הדפוסאתלשמראמיתיהחליט 1998שלבהצגהמזי.דידקטי

העלילהאתוילווהלהצגהייכנסהסופרקסטנדוהפתרון:הרהוריו.ועלקסטנרעל
זקן,ארון,שיערהבוהמה:איששלכסטריאוטיפהבמהעלמופיעקסטנרכמזריך.

מרושל.לבוקרהפןומעונבמעוזןגרמני,עיתונאיומגפיים.עודמעיללב,זמגבעת

בתוךאומתפאורהריקהבמהעלאופנים:בשניבהצגהמופיעהסופרקסטנד

פרשניותבהערותהעלילהבמהלןמתערבקסטנדהזמות.לידממשהסצינה,

מפרשדמויות,מאפייןספרותי):ברומןיוזע-כלמספר(כדוגמתומגמתיות

תחזיותמעלהחסרה,תפאורהמשליםבתמונה,שאירעמהמסכםמעשים,

ייתכן .)"?שממטובסוףרוצים("אתםבשאלותלקהלופונההעלילהלהמשך

יתקשוהצעיריםשהצופיםהמעבדשלבחשש-מהגםקשורזהבימתישפתרון

מתווכת.דמותמפיביאוריםתוספתבלאההצגהאתלהבין

זירתהוצנעההספרבתרגוםמרומז.דיאליסטיבסגנוןמעוצבתהתפאורה

מתוןעברייםלשמותשונוקפהובתיאתריםושמותברלין,העירההתרחשות,

התפאורהבהצגה, . 6גרמניהכלפיבארץהיהודיהציבורברגשותהתחשבות
ישראליים.במושגיםהפעילות,למקוםאוכלכלילמעמדסמןמשמשיםוהריהוט

גדיליםעתירתקטיפהבמפתמכוסההאוכלשולחן-העשירפוגהבביתלמשלכן

במפתמכוסההשולחן-הזלהגסטובזירתלבנים:מתכתכיסאותשלושהולידו

בישראל?).הצנעלימי(זכרפתילייה-ובמטבחמתקפלים,כיסאותושניניילון
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שלסימולטניתהעלאהלשםלשנייםהבמהחצייתהואמענייןבימתיפתרון
מזכירזהפתרון .מצביםביןאנלוגיהוליצירתמרוחקיםמקומותבשניהמתרחש

לרובנוצלהזוטכניקהשונות:סצינותשתיבהדבקתהקולנועמסןשלכוחואת
אכסוןזו:בדרןבהצגהעוצבוסצינותשלושרומנטיות.הוליוודיותבקומדיות

ומזהירפוגהלביתמהרחובמטלפןאכסוןלילה,בשעתבביתואחדכלופצפונת,

האופרה.וסצינתמהפורץכרסהאת

 .כזואחתבסצינההבמהאירגוןלדוגמההנה

הצפצפות:גשרעלהשהייהלאחרבמיטה,לילהשעת

ולראשווכריתאכסוןו Iלראשהוכריתפצפונת 1

גסטביתפוגהבית

 .עליואורואלומתנייד)כןעלשחור(לוחדלתמאחוריאחדכל

ויעיל.פשוטפתרוןצעצוע.כלבבהצגההואפצפונתשלהחביבהכלב ? ...ופיפקה

שבהםבמצבים-מציאותתדמיתהואהאחד .מוגדריםתפקידיםנקבעולמוזיקה

למשלמוזיקה.נשמעתהסצינה,שללתכניםאימננטייםהםוצליליםקולות
ברקיםקולות-סערבלילמוזיקה,לצליליטנגורוקדים-הקפהביתבתמונת

כרתברחוהדמויותשלהליכהבעת-זמןפערימילויהואאחרתפקיד .וגשם

איפיוןהואשלישיותפקידמרש.כמוקצבית,מהירה,מוזיקהמושמעתהעיר,

לאמוזיקההותאמההבצע)ותאבהאליםהשוער(בןלקלפרבייןומצבים:דמויות

הוצמדפצפונתשללאמהוהתנפצויות;חריקותדמוייקולייםופעלוליםהרמונית

ומוזיקהגיטרהצלילימתח;שלמצבמסמנתכינורותנגינתקבוע;מוזיקלילחן

אפואמשמשתהמוזיקה 7בסדר".הכולחם,"ביתמשדריםהרמוניתמלודית
הבמה.עלרגשותוכמעצימהשיתרחשאתכמבשרתכמפרשת,

היאבהצגהדמותכלהדמויות,אתרידדוטקסטושלסצינותשלהשמטות

חסרההדמויותלהתנהגותמהמוטיבציהחלקמפתיעה.אינהוכמעטחד-ממדית

לפצפונתהכנהדאגתופוגה,מרשלחביבותולאמו,אכסוןשביןהעמוק(הקשר

הדמויות,שלהנפחהצטמקותעםמאשתו).היראהעלהמשברבשעתוהתגברותו

היצירה.שלוהאירוניהדקההומורגםנעלם

,לנ,עי,.ח pההגיוסא,.ח
לרוברבות.מניאחתפרשנותחראשיהיה,ככלמוצלחויהיהלקולנוע,ספרשלעיבוד
שלובהעמקהבפיתוחויתקשההיטב,המצטלמותוהעלילההדמויותאתידגיש

בעלילהרחוקות.לעתיםבסרטיםמצויריאליכזמןהקולנועזמןורעיונות.מחשבות
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מערכותביןזמןלביטול(בדרמהלסציכהסציכהביןבזמןקפיצותישקולנועית

אותר,להאט"אר(במרדפים)זמן"להאיץ"בקולנוע,זמן"לכרוץ"אפשרבתיאטררן):

בשניבר-זמניתהמתרחשיםאירועיםאחרעוקבכשהצופה-מקביל""זמןויש

בביתבשיעורכפתח ) 1950 (ואנטוןפצפונתהסרטלדוגמהכן 8ירתר.ארמקומרת
בפצפונתמתמקדתהבאההתמוכההכתיבה.שולחןעלהנרדםרבאכטרןלבניםספר

במטבחמבשלאכטרןאתהמראהסציכהכןואחרלבכות.ספרבביתוחברותיה

פרגה.בביתוהמאובזרהגדולהמטבח-כניגודומידבדירתו;הצנוע

 ) sz ( 1950שוהסרט .פש.חניםאנ,גם-פש.חניםפנים rהג.

שינוייםחוללוהסרטלהפקתהספדשלפרסומוביןשחלפוהשכיםעשרים

 .מוכריםולאמיושניםכנראההפכומסוימיםהרריפרטיבגרמניה.החייםבאורח
לייצרןמבוקש?)מוצרערדלאטיול"("מקלותבסרטהוחלףפרגהמדשלעיסוקו

שרוכילמכירהומציעברחובבלילותעומדאיכרראכטרןלכשים.ניילוןגרבי

שחלתה,עדברעבדהשאמרהקפה,בביתעובדאלאהקטנה,ממזוודתונעליים

אכדכטקפה,ביתבאותוובדיוקגלידה.ומוכרכליםשוטףמקרמה:אתוממלא

רובוט.ידידהעםנפגשת

אחדים:באיפירןשינוייםאכגל,תומסהבמאי,הכניס 1950שלהקולנועיתבגיוסה

היצירה.שלובמסרהאירועיםשלהזמניםבסדרהדמויות,

 .,בעע,ל,.חיהןבדננ,י,.חשר,ים pהשינ,יים

כללהיאבלילות,פצפונתלמעשיקשרלהאיןבסרטשבספר,הנוכלת-אנדכט

מנוצלתאלאהגנב,רובוטעםפעולהמשתפתאיכהאףהיא .כןעליודעתאיכה

גנבת.איכהאןישרה,ולאגסהרשלנית,טיפשרכת,אמכםהיאדעת.בליידו,על

לחרטהוהיאגבר,עםפלירטבסרטנוסףהבטלניתלהדוניסטית-פוגהגברת

גםאלאבבתה,בטיפולמתרשלתרקלאהיאכלומרלמונקו.בקיץעמולנסוע

שלה,לרומןכמסורהבפצפונתמשתמשתאףהאםהנישואים.שברעתאתמפרה

הידיד.עםשםונפגשתחיות,בגןלביקורארתהלוקחת

מטרתהבלבד.שלהיזמההיאגפרוריםלמכורבלילותמהביתההתגנבות-פצפונת

שאמהלאחרזהלפתרוןנדחקתכאילופצפונתהכסף.אתולאמולאכטרןלתת

בכןלהחלמה.לצאתתרכלאכטרןשלהחולהשאמרכדימרק, 300להלתתמסרבת

בלבד.ילדותומשרבתהרפתקנותהיאשבספרלהתנהגותמוסריתהנמקהנוספה

שפםפסים,(חליפתבחזרתוגםהשרמנטי,הכבלשלכסטריארטיפמוצג-רובוט
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תכניתאתמשיגוכךנישואיםלאנדכטמבטיחביליארד).חובבגזרה,דקדקיק,

לבבות.וגונבממוןגונבפוגה,שלהבית

יוםאתששכחעלועלבונה(בספר)אנטוןעםהמריבהסצינת-אנטוןשלאמו

המורכבוביחסוקסטנרשלבביוגרפיה(מוסברתקשהסצינהנחשבתהולדתה

מוצאת(היאכסףגנבשאנטוןחושדתהאםלריב:הסיבההוחלפהבסרטלאמו).

אנטוןשלייאושוהריב,בהסתר).שמהשפצפונתמרקים 10שלשטרמעילובכיס

 .במקורכמו-והפיוס

אירועים"הזזת"פירושוזהמבניהיבט-האירועיםשלהזמניםבסדרשינויים

להםשהיהמזהשונהבמקוםהסרטעלילתברצףוקביעתםאחורה,אוקדימה

הספר""ביתסצינתלמשללסרט.רומןבעיבודמקובלתזודרךבספר.במקור,

הסרטלפתיחתהוקדמהאנטוןשללאמומכתבלשלוחהמורהשלוהאיום

אחדאתמבליטהזוהקדמהלפצפונת).כךעלמדווחרקאנטון(בספר,

נדחתה"במספרה",אחרת,סצינה .אנטוןשלדמותוואתבעלילההקונפליקטים

אלאקומית,אתנחתארקעודמשמשתהיאאיןהשתנתה,שלהוהפונקציהבסרט

שלבמעילומטמינהפצפונתבמספרה,-סיבוךוכמוסיפההעלילהאתכמקדמת

ביןולריבהבנהלאייותרמאוחרגורםזהמעשה-שהרוויחהמרקים 10אנטון

המקוםמןסולקהגפרוריםבמכירתמתאמנתפצפונתשבההסצינהלאמו.אנטון
שהאםלאחררקמאוחר.בשלבבסרטונקבעה-בפתיחה-בספרלהשהיה

כסףלהרוויחמחליטהפצפונת-לאנטוןלעזורכדיכסףלפצפונתלתתמסרבת
 .זובדרךעצמהבכוחות

היאטכני,היבטאינהבספרהופעתםמסדרבשונהבסרטהאירועיםסדרקביעת

בעלילה.חדשותהדגשותויוצרתשוניםסיבתיותקשריבונה

לכיווןהסרטשלבמסרתזוזהחלהובדמויותבעלילההשינוייםעם-בלקחשהינויים

לעזור(רצונהאנושי-מוסרימהיבט"מוצדקת"פצפונתשלהמרמההדידקטי-המוסרני:

קרבןוהופכתמאשמהבסרט"נוקתה"בספרהנוכלתאנדכטולאמו);הענילידידה

ביושרושלה(והפקפוקמוסרבענייניונוקשהכמחמירהמתגלהאנטוןשלאמוהנסיבות;

התאוהוארלרקע,מעטנדחקוועושרעוניבעיותביניהם).לריבהגורםהואאנטוןשל
שלמתקתקהבתמונה(הנחתםהמלאוהפיוסהאםשלהבגידה-פוגהשלהמשפחתי

מצמצם-לנופשהמשפחותשתישלהמשותפתהיציאה-הסרטסיוםההורים).נשיקת

תועסקאנטוןשל(אמוגסטמשפחתשלהכלכליתלמצוקתההספרשהציעהפתרוןאת

רומנים,לקסטנר.חשובכהשהיההחברתיהמסראתומגמדפצפונת),שלכמטפלת

לשתיפונההסרטכזהבאופןניכר,נפחבסרטתפסובספר)היו(שלאונשיקותאהבה

החמישיםבשנותהופקורביםסרטיםיותר.רחבהתפוצהלוומובטחתגיל,אוכלוסיות
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___ 

בחייהמתרחשמקבילות:ארכפרדותעלילותשתיהזר:המבניתהנוסחהעל-פיוהשישים

המבוגרים.בחייוהמתרחשכוערבכיארילדים

הדמויותהדמויות:באיפירכיבהקצנהמתבטאתהדידקטיתהמגמההתחזקות

אחרותודמויותרררברט),פרגה(גברתיותר"רעות"כעשרתבספרהשליליות

בכל(הומניטריתה"טרב"אלנעהפצפונתאףאכסון).שלואמר(אכדכט"טוהרו"

שלוכרחםכערןהחברות"שחרר-לבן".דיכוטומילאיפירןגרמהזרמגמהמחיר).

להבלטה.זכרהמציאותפכיאתלשכותילדים

 ( 1998שוהסוו.ווו,ס? pה,אינייוו,ונס/אנד;,טביונ,ח .ד
3 

( 

הבמאיתלינק,קררליכהאצלנמצאלסרטהספרלעיבודיותרקיצוניתגישה

היאעמה 9בריאירןהמקרר.מןוהתרחקהנוסףצעדפסעההיאוהתסריטאית,
חןמצארשלאקסטכרשלבספררדמויותשלאופיוקרריסציכרתעלמספרת

טובהאםביןלעושר,ערכיביןהניגודיםבסרטה.שינתחהיאראותם-בעיניה

סרט,ליצורביקשההיא .מדיפשטנייםללינקנראו(לפצפונת)רעהראם(לאכסון)

ירכלוהצעיריםושחצופיםתקופתנואתבתפיסתושיחלוםמיושן,יראהשלא

בפצפונתלחשחשובמהמחייהם.להםהמוכריםודמויותמצביםברלזהות

מהכגרן:וסוגיות"המשפחה"אמיתית","חברות"צדק",כמרערכיםהואואנטון

ח"בית"חשיבותמהמשפחה?מחוריםוילדאישההאםמשפחחןחירםזה

אקטואליות,השלכותבעלסרטליצורבכוונתההיהלא .הילדלהתפתחות

שלחבסרטמושלמים,ילדיםבסרטיםשמציגיםלחמפריעחברתיות-פוליטיות.

זאתובכל-לגנובמוסרי-לאמעשהלבצעיכולאכסוןלכןמושלם.איכראחדאף

שעדייןכמימגדירההיאאכסוןשלאמראתאנושית.היאהטעותגיבור,לחיות

חסרתמדי'מוקדםבכהאתשילדהצעירהאישההעצמית,זהותהאתמחפשת

שינתחהיאבסרטהלכןכזר.אישהלהביןיכולההיאשאיןמרדההבמאיתמקצוע.

ההולדתיוםאתשוכחאכסוןשבההסציכהוחיות.פעלתנותלחוהוסיפהארתח

להיותתיבולמדי,כבדריגושימטעןבעלתסציכחהיא-נעלבתוהיאתאםשל

פצפונתסרטהאתמשייכתלינקזר.סציכחהשמיטההיאלכןלילדים.לא-מרבן

זהשמינוחלמרותהמשפחה",לכל"סרטולאילדים""סרטלז'אנרואנטון

א.מרכיבים:בשלושתלדעתהמתאפייןילדים""סרט .הסרטתפוצתאתמצמצם

בצופיםלהחדירהמסוגלותבירתחיוכדמויותילדיםב.פנטסטיים'יסודות

טוב.סוףג.בעירת,ולפתורעולמםאתלשכותאומץהצעירים

שינויאחדים:שינוייםבסרטתוכנסוהבמאיתשלועקרונותיההשקפותיהברוח

שלבלאוםושינויהדמויותשלובתכונותבמעשיםשינויובתעסוקת,במקצוע
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אשתהיאפוגהגברתתעשיין),(ולאלבמנתחכאמורהואפוגהמרהדמויות.

משועממת).עינוגיםרודפת(ולאבאפריקהשחוריםלילדיםהמסייעתקריירה

שולחת,שהיאוידאובקלטתמתנצלתואףפצפונת,עםדיאלוגליצורמנסההאם
מסרבים.והםלאכסוןשיעזרומהוריהמבקשתפצפונתמהבית.היעדרותהעל

במכירת(לאבגלידרייהעובדאכסוןאכסון),עליודעיםההוריםאין(בספר,

להשיגעליוכןלשםהחלמה,לביתאמואתלשלוחוחולםברחוב)נעלייםשרוכי

פוגהלביתלפרוץשעתידמיפוגה.מביתשרשרתוגונבמתפתההואמרק. 1,000

והטיפולרובוט),(ולאקרלוסושמומועסק,אכסוןשבהבגלידרייה,עובד

אין"כיום .אנדכט(ולא 10לורנסבשםצרפתייה ר~- iאנערתבידיהואבפצפונת
שללחיזוריוונעניתפצפונת,אתאוהבתלרוכסהבמאית).אומרתכאלו",מטפלות

המוכרת.בצורהממשיךוהסיפור .הערמומיקרלוס

כדמויותיו,ואמיציםישריםהגונים,לילדיםלהתגעגעקסטנריוכלהעוד

אמושלבריאותהעלשמירהכמונעלהלמטרהאםגם ...גונבשלוכשאכסון

פצפונת,שלההוריםדמויותשלגלוריפיקציהעלאומרקסטנרהיהומההאהובה?

אינםאןפצפונת,אתאוהביםשבעצםהשלישי,בעולםופעילהלבמנתחרופא

מעשיקישורעלחושביםאנוומהההומניטרי?עיסוקםעקבאליהמתפנים

האםהצרפתייה?ולרוכסהספרדיקרלוסגרמנים,לאזרים,לעובדיםהנוכלות

שיששנחושאובגרמניה,חברתיתמציאותשלהשתקפותהואזהששינוינסכים

זרים?דחייתשלנימהכאן

צו pדבוס,ון

שוניםבערוציםדרמטי,סיפוראותושונותבתקופותלנומספריםאנשיםארבעה

(שתייםהדרמהגירסאותשלוששלהשוואהשונות.עלילתיותובווריאציות

רקלאמגלהואנטוןפצפונתקסטנרשללספרובימתית)ואחרתקולנועיות

תימטיותתפיסותובעיקרגםאלאלמדיום,ממדיוםהמעברמןהנובעיםשינויים

מתגלהקסטנראדיךשלספרוהצופים.קהלשלבטעמורבהוהתחשבותשונות,

זו,מציאותלהכירילדיםשלובכוחםבזכותםובאמונתושלוהאמתבהצגתכנועז

וקולנועיתבימתיתלדרמההעיבודיםואילומקובלת.לאאוקשההיאאםגם

מתוןאנושחולשותומסלקיםלפופולריקורציםתרבותיות,למוסכמותנענים

שיששינוייםעלעמידהעליהם.שיכבידוארהילדיםידיעלירננושלאחשש

המרתקתהיא-לאידיארלרגיהביטויאףאלאתקופה,שלניחוחותרקלאבהם

 .אלהמעיןבהשוואות
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ר pnומע~ון

לסמים nמכוו nההעל
 1שטיוייט-,,יוצוואסתרהפסט,וים"פווב"אדיעייו

חובבלאהמאת:

עתיחה

בכיבקרבפושטבסמיםהשימושומחריפה.הולכתלסמיםההתמכרותבעיית

לחפש-בעיהלמודעותליצורהצורך .ביותרצעיריםבבקרואפילורבים'כוער
מלהידרדרכוערבכיולמנועממאיר,לנגעשהפכההתופעהאתלעקורדרכים

היאמאלהאחתהנושא.עלבגלוילכתובילדיםסופריכמההביא-להתמכרות

רואים"כשהילדיםכתיבתה:מטרתאתבפירושהמכסחתשטרייט-וורצלאסתר

מטבע zלהשתמש".לאלומדיםהםסובל,אניוכמההסםבגללהידרדרתיכמה
היושבעברומזעזעים,קשיםתיאוריםזהנושאעלבספריםמצוייםהדברים

הרפשכלאתושרקכחלבליבגלוילתארמאשראחרתדרךאיןכיום .סאבו

להרתיע.כדיוהכלההידרדרות,ותהליך

חרמןקאימאת ," ...פכריסטינה"אניהספרלעבריתתורגם 1982נשכתכבר

מגיללנרקומניתשהפכהכריסטיכהשלמזעזעוידוימצויבספר 3ריק.והורסט
וההצלחהשבספרהאופטימיותלזכות.הידרדרהמכךוכתוצאהשתים-עשרה,

גםחיוביתמוטיבציהומעורריםהצעירהקוראאתמרשימיםהסמיםמןלהיגמל
 .בסמיםלהשתמששהחלואלהבין

סקוטמאתהביתה,שוביאנאקטלין,הוא 1986נשכתלכרעדשתורגםנוסףספר

אתהכותבתמתארתביומןשש-עשרה.בתכערהבידיהכתוביומןזהו 4או'דל.
אמה,הלשנתבגללהנהרגבמקסיקנימתאהבתסמים,צורכתלחברההצטרפותה

בכלאותהמחפשתואמהלהריוןכככסתמסתבכת,הגיבורההבית.מןובריחתה

שלהידרדרותהלגמילה.למוסדמופניתהיאלארצות-הבריתבשובהדרך.

 .הצעירהקוראעלישפיעוודאיוסבלותיההגיבורה

רון-פזרגלילה .מקורייםספריםמספרגםבעבריתמצויים-90הבשנותהחל

רקמתמקדאיכר , sאבודכמעטהאח,דספרים:שכיהסמיםלנושאהקדישה
וכנופייתלזכותשכסחפהאםמפורדת,משפחהבבעיותאלאהסמים,בבעיית
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ר

לסמיםהתמכרותשלסיפורהוא , 6מסטולהשני,ספרהואילוצעירים.פושעים
אמינהבצורההמחברתמתארתזהבספרנכזבת.מאהבהכתוצאהטוביםבןשל

הוא.מפיוכווידוייוגב,שלוהפיזיתהנפשיתההדרגתית,ההידרדרותאת

לושאיןוההתמכרותבמצב",שולטש"אניהעצמיהביטחוןהחברתיים,הפיתויים

והסםבכוחולבטוחלאדםלושאלהקוראאתלשכנעאמוריםעליה,שליטה

ההוזיםמכוריםשלסמיםמאורותשלזוועהתיאוריישבספר .ביותרמסוכן

ערכית,לירידההמביאהבסםהתלותאתמציינתהמחברתאנוש.צלםומאבדים

למכורואףולאומית,משפחתיתנאמנות,כללזנוחלסםהמכוריםאתהגוררת

התוצאותאתאנורואיםכאן .לסמיםכסףלהשיגכדיבליםלמתצה"לינשק

מצליחזהבספרגםאולם .ממנת-יתרכינרתהנערהשלמותהעםהטרגיות

עולהוהואמסמים,שנגמלבחורלוהמצמידיםהוריובעזרתלהיגמלהגיבור

 .ולבית-הספרלחברהוחוזרהנשייהמתהום

 7האור.רגעיבספרהשוליבאופןהסמיםנושאאתהעלתהשטרייט-וורצלאסתר

תוקפנות,אלימות,החברה:מתחלואיחלקהיאזהבספרלסמיםההתמכרות

הגיבורואילוהספר,מוקדהיאבמשפחההאלימותוגירושין.במשפחהפירוד

השפעתהאוהבת.חברתובהשפעתלבסוףנגמללסמים,המתמכרהנערהאלים,

מלךאדיהשני,בספרמרכזימקוםתופשתהמתמכראתהמצילההאהבה

דיוננו.עיקריסובשעליוהמסטולים,

הנ:יסט,ליםנ:ילךאדי
ניסיוןכאןעשתההמחברתלסמים.ההתמכרותבבעייתכולומתמקדזהספר

השוניםגורמיהעלולעמודההידרדרותשלהבעיהלשורשילרדתביותרמרשים

כלעםלאומיים.ואףחברתייםמשפחתיים,גורמיםעלמצביעההיאוהמגוונים.

טרגיותאורות,וגםצלליםבוישאופטימי.הספרנשארהקשיםהזוועהתיאורי

כאח,דומבוגריםצעיריםלקוראיםחשיבותווזוהיוגמילה,אהבהגםאן-ומוות

המתואריםהצלליםעלתחילהנעמוד .הסמיםבבעייתהטיפולמופקדבידםש

האורות.עלנצביעמכןולאחרלהידרדרות,הגורמיםועלבספר

הספרתובן

לאבלסמיםהמכורהזונהלאםבןנרקומן,(אדוארד),אדיהואהספרגיבור

נגדפוסקבלתימאבקשלספרזהולסמים.הואאףהמכוררן,בגילאותושנטש

ביתהאתההופכתשושנה'אמותיאורי .מכבליולהשתחררוהרצוןהסםפיתויי

ומדכאים.קשיםתיאוריםהםהקטן,הילדשללעיניווהכלוסמים,זנותלמאורת
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האםבגבינות.לעסוקאותומביאהבמגדיאל,למוסדהביתמןאדישלהרחקתו

ומתמכרהיפואיתהרחובלחבורתמצטרףוהואלביתה,כורחובעלאותומחזירה

מעצרבעקבותיו,המשטרהשלפוסקבלתימרדףקייםואילןמכאןלסמים.

טובהתקופהמצייניםבקיבוץוהשהייהלנח"להגיוסשיקום.וכסירןבאנו-כביר

לסמיםההתמכרותומכאןבהמשך,שיבוארכפיסיוט,הםוהצבאהטירונותבחייו.
למפנה:גורמתוישרה,צנועהמושבבתענת,עםהפגישההקשה.וההידרדרותקשים

מהורהאבנר,להם,הנולדוהבןהסמים,מתהוםבהדרגהאותרמעלהאהבתה

באמינותמתוארמסמיםהגמילהמוסדלהיגמל.אדישללרצונומרכזיתמוטיבציה

הטוב.לסוףעדקשייוואתאדישלמאבקואתמלוויםוהקוראיםרבה,

!,התמכורת:הגוזמ,פ

(טישהא.

בהתמכרותראשוןכגורםהנטישהמעשהמרכזיכמרטיברעולהחוזרבספר

החשהנטוש,האדםשללמצברפסיכולוגיהסברכאןישולהידרדרות.לסמים

והשאלההתסכולמתלווהאלהלרגשותאונים.וחוסרבדידותביטחון,חוסר

נטשוני.שאהובייפעלתיעוולמהמדוע?תשובה:עליהשאין

האםאתהפכההביתאתנטישתואדי.שלאביוהואבעלילההראשוןהנוטש

תסכולהאת .הסמיםאתלממןואמצעיל"מקצרע"לההפכהשהזנותלנרקומנית,

מתבררבהמשך .חשוךבחדראותרונועלתאותרמכההקטן'בבנהמכלההיא

באדי.מיניתשהתעללאחדהיהאליהשבאוהגבריםשבין

אוהבת.אבבדמותהחסראתלמלאכדיאביו,אתהרףבלימחפשהקטןהילד

"אתה :) 94(עמ'לאבהותוזהמתכחששנים,כעבוראביו,אתאדימוצאכאשר

להקינאשהאבהאם,מדברימסתבר,אותי".שעזבתמפניאדי,אמרבכול,אשם

הואשבוהאב,אצלנוסףבביקורלהתפוררות.גרםובכןאחרת,אישהאחרוהלן

בהיותיאותיעזבתלא"אילואדי:שלהמפורשתהאשמתוחוזרתבאבהותו,מרדה

ועלהבעיהשורשעלהמחברתמצביעהכאן .) 146(עמ'אחרת"גדלהייתיילד,
 .לסםלהתמכרותהמרכזיהגורם

החיאדי,שלחברו(יעקב),יקיידיעלנעשיתשושנה,האם,אתנוספתנטישה

מןלהיגמלהתאמצהשבגללההדדית,אהבהמתוןקצרהתקופהאיתה

ליאושהגורמתבסמים,לשימושארתהמחזירהזרנטישהלסם.ההתמכרות

אותי?עזבהוא"למהסמים.שליתרמנתלקיחתידיעללהתאבדותה,ומביאה

 .) 142(עמ' " ...מלוכלךסמרטוטשמשליכיםכמואותיהשליךשהואלו,חטאתימה
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נודעכאשרממנושקבלההרצחמכותאחריאדי,אתענתנוטשתזמניתנטישה

בסכנהשחיהשבבטנה,העובראתלחצילכדיבאחזונטישהבהריון.שהיאלו

אביו.נטישתאתובתחושותיובזכרונומעלההנטישהחווייתאדי.שלבמחיצתו

תמוכה Dlשבלולבר!,ת\ lא"השאורהאותה:ומאשיםהתכחשותבזהרואההוא

ואכן, .) 139(עמ'בסמום"עצמןןוטבועהמסרוחוסהבוןבפכו 1בשף 1שיצכךו , 11עיר 1

 .לסמיםבהתמכרותוהמדרגהלשפלאדיהגיעבההקשחהתקופהזוהי

בחבורתהשלישיהואעומריעומרי.אתהנטישההיאחטראגיתהנטישהשיאאולם

החשמל"מ"גןנלקחלשםבאבר-כביר,אדיפגשעומריאתועומרי.יקיאדי,הידידים:

חייווכלחוריו,חםמיכללידעלאעומריזכר".ממין"זונחבזנות,כעוסקבתל-אביב,
מר:חיהגורלוהסעד.משרדמפתןעלתינוקבחיותואותושנטשהאמואתחיפש

כאשרבו.והתעללאותוהרעיבבדירה,לבדאותושכלאמין,סוטהבידינפלהוא

דקרוהסכין,אתלקחהתגונן,עומרילחורגו.וניסחהאישאותותקףלברוחניסח

הובאולאובמשפטועומריאתתפשההמשטרה .) 156(עמ'לצמיתותלנכהוחפנו

לזמןלמאסרנידוןהואהמשפחתי.מצבולשופטהובהרולאלמעשההמניעיםכלל

אמרהמשפטלפניבכלא.התאבדלבסוףבו.שהתעללואלימיםמבוגריםביןממושך

אחרדברמזל.לוהוהלארלי, 1לגאןתוהפקירהשליןאמאלרתי, 1שנ"מהרגעלאדי:

 ...תי lאשילדהזןאתתמצא\גסתחפששליהנשמהאז ...ת 1אמאניאםהחלטתו:
 ...ת 1מ 1בחל 1בהקיץאןתהאענהאנו ...ןלולהמם lיתה lאף 1תררנשמתיהיא,מי\כשארע

היחידהדברזהכי ...מפנוח 1לברלאןלהוהיהלא ...החייםכלאתלהס 1אהראני

 .) 157(עמ'לם" 1העבכלנקמהבה,נקמההנקמה.לי:שנשאר

המדריךעםהופיעההיאיקי.גרשבוביפואדישלבביתואישההופיעהאחדיום

אחדיםחודשיםשלפניסיפרההזאתהאישהלאדי:יקיסיפרוכן .ממגדיאל

היאשינוי.שוםבליחלום,אותולילהכלבלחות.חלוםאותהלהטרידהתחיל

במיליםפתאוםלדברהתחילוהתינוקיומו.בןתינוקתינוק,רואהשהיאחלמה

הרפהלא 01"החלאןתו",זרקתלמה"אמאהמשפט:עלורקאןוחזרמבוגרשל

למה"אמא,השאלה:אותהבפיוהיתהותמירהתונוק,הןפיעלילהלילהממנה.

 ) 230-229(עמ'אותי?"זרקת
8 

• 

עלהועתההתינוק,לידתעלדברגילתהלאלבעלהנהרסו.שחייתסיפרההאישה

נטישהעלסיפרהעודכמורח.עבודתהאתואףילדיהשניאתוחרסהכלוצף
אותהנטשמעשיו,עלאחריותלקחתמוכןחיהלאחרתהלוהצעירהדודנוספת:

לבדהעומריאתילדההיאחברית.לארצותוברחחמש-עשרהבתכשהיא

הבןגורלאחרלהתחקותהאםהלכההחלוםבעקבותידע.שאישבליבשירותים

יאוש.מרובעצמואתתלהעומרימאוחר,חיהכברליקיכשהגיעהאןשילדה,
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יקי,שלדמותואתלפנינומציירתהמחברתזה:בספרטראגיתאירוניהקיימת

ותומכיםאוהביםהוריומבוסס.מביתבאיקיעומרי.לגורלהמלאהניגודהואשגורלו

כלרוצהואינוולסמים,לרחובבורחהבית,אתנוטשהואאןדבר,לוחסרלאבו,

עומרי.שללקנאתוגורםעומרישלזהלביןגורלוביןהמשוועהניגודמהוריו.עזרה

(עמ'פניםבבושתאותםומגרשהאוהביםבהוריובועטהואכיצדמביןהואאין

מבליוהטוב,החםהביתמןבניםבורחיםשבהלתופעה,הסברבספראין .)-1'65-6

פשרה?אתיביןומיבאדםהיארוחלדבר.הגיוניתסיבהכללעיןשתיראה

 ח., Pאויב.
מופניתבאחז .מקריםבשניבספרמופיעהלסמיםלהידרדרותכגורםהאלימות

אליםסמיםמוכרכלפי-השניובמקרההצבא,שלטונותכלפימאשימהאצבע

 .סמיםמוכרולהיותלחזוראותוומכריחלאזימניחשאינו

מ"כשלבידיונופלאזיהטירונים.בקרבבמיוחדבצבא,"הטרטורים"למזיידועים

והשקטותהאדישותתגובותיומחיר.בכלאותולשבורומנסהלוהמתאנהסדיסט

לשבתיצאוכשכולםאותו.חיכהואףהשתוללהמ"כהפוכה,תוצאההשיגואזישל

השבת?"עלזךעברה"כנצךבסרקזם,המ"כשאלוכאשרלמחנה.אזירותקחופשית

החייליםכלאזי.אתהרגוכמעטאקדחואתשלףמכליו,המ"כיצאהשיב,לאוהוא

נוספות.עלילותאזיעלוהעלילהמ"כשיקרלמ"פואילולסיטואציה,עזיםהיו

המ"פמגבהסדיסט,מ"כשלהבעיהלעומקולרזתשאירעמהאתלתחקרבמקום

זהמשוועצדקאיאחרת.לפלוגהלהעבירואזילבקשתנענהאינוואףהמ"כ,את

שהמשיךהמ"כלקתה.והמשמעתפחתההמוטיבציההמחלקה,כלעלהשפיע

חייליםערקווכמוהוהצבא,מןלעריקהולבסוףעזהלשנאהלוגרםבאזילהתעלל

צבאי.בכלאונכלאנשפטנתפש,אזינוספים.

(עמ'המחברתמידירציניתולהאשמהנוקבתלביקורתהואאףזוכההצבאיהכלא

שיזריקוומסכיםלתאחבריולשידוליאזימתפתהלראשונהשםמכל:והגרוע ,) 90

הצבאיוהכלאמכורנעשהמאזבו.השתמשלאאזשעזקשהסםלוורי,דהירואיןלו

 .לנרקומןהפכו

כלאתלאלשמהכמעטמיפו,"חברו"(חיימיקו),מיקרהסמיםמוכרשלאלימות

מוסדאתשעזבלאחראזיאתפוגשהואוחצי.שנהבמשךשלוהגמילהמאמצי

זובזהער .הסמיםלשוקלהצטרףלהכריחוומנסה Iמסמים"נקי"והיההגמילה

להפילםומאיימותהסמיםלנגמליברחובהאורבותהרבותהסכנותעלמעידה

אותומצילהמצבו,עללהודיווחענתעםשהתקשראזישלתושייתוושוב.שוב

הטוב.לסוףומביאה
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עב,,חח,סוג.

הואהחברהלחיקוהחזרתוהמסומםשיקרםבתהליךבמעלהראשוןחברתיגררם

לאחבריורגםאזיגםהצבא.מןהמשוחרריםולכללוועבודהתעסוקהמציאת

להיכנסוהתאמצווביקשושחזרופיעלאףהעבודה,בלשכתעבודהלקבלזכר

הפןכןבסמים.מפלטלמצואשובאזיפנהאכזבהמרובהנורמלי.החייםלמעגל

ולמשתמשהואגםסמיםלסוחרשהפכוחיימיקו,הסמיםסוחרבידיקללטרף

שאינםהחברה,מוסדותכלפימאשימהאצבעמופניתכאןאףספק,ללאכבז.

 .הסמיםממעגללהיחלץהשולייםלנוערעוזרים

שבספרהאורנקודות

המתוארוהמכוערהאכזרלעולםאוראלומותמכניסיםמרכזייםרגשותשני

שלרשתביןהמתפתחתהאמיצההידידותהידידות.וכוחהאהבהרגשבספר:

משבר.בשעתאחזבכלהתומכתאמתשלידידותהיאועומרי,יקיאזי,הרעים,

אתהפוקדהסמיםמשברה"קריז",עלבכלאלהתגברלאזיעוזרעומרי

עםואזיהוריו,לביתזמזמינועומריאתמקרביקילסם.רעבכשגופםהנרקומנים

שישמוכיחהזוידידותקברו.עלמצבהומקימיםבכלאבהיותולודואגיםיקי

המצולה.מיווןלהוציאםניתןנכוןשבטיפולחיוביות,תכונותאלהבנערים

במוסדהיותרבזמןשלהוהנאמנותהמסירותהמדורדר,לאזיענתשמגלההאהבה

יוצרתאבנר,הקטןלבנואזישלהעזהאהבתובמאבקו.לושעוזרותהןלגמילה,

אבשלאמתאהבתזרתיהמשברים.בכלולעמודלהיגמלחזקהמוטיבציהאצלו

תחייתואתמסמלאבנרמאביו.מעולםקיבללאשהואמהלולתתהמנסהלבנו,
האפלים.לחייואורוהכנסתאביר,אזי,שלמחדש

בנהאתהמכהלחלוטין,שליליתדמותהיאכאילוהנראיתשושנה,האם,גם

קיימיםבהאףולסמים,לגבריםומתמכרתבצרכיומתחשבתאינההפעוט,

לבסוףמסמים.ולהיגמללנסותארתהמביאהליקיאהבתהאור.שלניצוצות

בכלהאשימהשהואפיעלאףשלה,בדרכהאהבה,אזיבנהאתשגםמסתבר

אליה.אהבתוגםמתעוררתמותהאחרצרותיו.

הסמים.בעולםאורנקודתמשמשהואאף"נרה-יונתן",מסמים,הגמילהמוסד

בחולשותיהם,ההתחשבותלמטופלים,הסוציאלייםהעובדיםשלמסירותם

להאמיןהקוראאתמביאיםאלה-המלך,זרןעללהעלותםהעזוהרצוןהעידוד
האהבהעםביחדזה,מוסדוסמים.אלימותשלבעולםגםורע,שחררהכלשלא

במאבק.ניצחואזיהרצויותהתוצאותאתהניבולבנם,ואהבתםואזיענתשל
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ה 7 ' 7והעהספרמבנה

הראשוןבפרקואילן.ב'מפרקרקכרונולוגיבאופןמתפתחתבספרהעלילה

שלשחרורולפכיהגמילהבמוסדענתשלביקורהעלומספרתהמחברתמקדימה

הדמויותאתעדייןמכירשאינוהקוראשלסקרנותואתמעוררתהיאבכן .אזי

מבכה .מכןלאחריקרהמהיוזעהקוראואיןהסיפור'סוףעדייןזהאין .בספרש
 9שחר.בספרהגםמצוידומה

שיקרהמהמפכיוחששותיוגיסא,מחדלודאגתהעולהוענתאזישביןבשיחה

הסככותאתשטרייט-וורצלמדגישהבכןגיסא.מאידןהגמילהלמוסדמחוץ

כלאפולואזלוחזדשום,נמשךמותוהא"המבחן .לסמיםהמכורבפכיהעומדות

אףהשניים,ביןאהבהשלתחושההפריזהבתיאורישזאת,עם .) 10(עמיהחוום"

כמוצמודותאצבעזתוהםבודה,ודונודו,"ורהבמפורש:זאתאומרתאיכהשענת

אופטימי.סוףעללקורארומזזהתיאור .) 11(עמי " ...באהבהכמודבקותבחובזק,

נפילהוקימה,הידרדרותוירידות,עליות"זיגזג":שלבמתכונתהיאכולההעלילה

וכסירנותמפלט,ולמצואלשכוחכזילסםובריחהפיתוייםועליה.מאבקושוב

 .תוםעדמושחתשאינוהמתמכרשלהקוזהו .להתגבר

התחתוןבעולםמבטלהישירקללאולבוגרים.גבוהותלכיתותמיועדזהספר

היאדבריי,בתחילתשציינתיכפיהספר,שלמטרתוובהתמכרות.בזכותהמזוהם,

גורמיםשהםהסבלהכרתבאמצעותהסמיםנגעאתלעקורחינוכית:

לוולעזורהנועראתלהביןכן:גםחשובמסרישלבוגריםבסם.למשתמשים

"ככדורכמוהנטישהכימצב,ובכלגילבכלילדלכטושלאהפיתויים.כגזלעמוד

הבועט".רגליאלהחוזרמתגלגל,

העזות

עמי. 262 , 1999עמיחי,הרציהטסמולים,מלךאידשטרייט-וורצל,אסתר . 1

 . 176עמישם, . 2
עמ.י 263 , 1982לאורמוציאיםאדםארי,גדעוןתירגם: , ...פכיטסירזםאינריק,והורטסתרמןקאי . 3

 , 1986ביתן,זמורהנרה-פרא,שלומית :מאנגליתתירגמההביתה.ושביאנאטקלין,אוידל,סקוט . 4
עמ.י 158

עמי. 218 ,שוקןאבו,דכטעמרון-פזר,גלילה . 5

עמי. 191 , 1991לאו,רמוציאיםאדםוטסמל,רון-פז,רגלילה . 6

עמי. 392 , 1997עמיחי,האור,רגעישטרייט-וורצל,אסתר . 7

ואת ,) 225-224עמיהיונה,(עיראלתרמןלנתן"האסופיייהשיראתבזיכרוןמעלהזהמעשה . 8

אמו.אלבחלומותהחוזרהנטושהילדשלגורלו

 . 1992עמיחי,שחר,שטרייט-וורצל,אסתר . 9
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והבנייהפיוטיתמטאפורהו"ילד":"ילדות"
 *.ב'חלק-ואידיאולוגיתתרבותית

משיחסלינהמאת:

ךרןכררןןרז"ךזכןזו"רןכיספרזוזכןזו"דס

זכןזו "'"זודשיסזןררסרךן((כדכשךולןדכז

דכןרליכ.-לן

הגבור:שמשון Jהילעריעאלק 1 ) 1939 (העבריםילדי :שנ:יע,ניד,ד

 . ) 1937 (בילדותו

שתוקדשבגיליון , 1939בשנתלילדים,בדברלראשונהפורסםהעברים""ילדי

בגימנסיהולתנ"ךלספרותמורההיההמחבר,שמעונישדודובשעההחירות,לחג

בתמונתשנערךלמונטאז',עדותכתבהיוםלשמשעשויהזויצירה .הרצליה

ילדיםשהיוהמישעןעלמצביעההיאהווה.לצונישנרתםההיסטוריהעבר

אךהבנים.בדורלטעתביקשווהחברהשהמחנכיםהאופי,תכונותועללהוריהם,

ביכולתווהנחרצתהתמימההאמונהאתלחשוףזועדותעשויהמכל,יותר

מימושו/הציוני,המפעלעתידנישעןשעליוהעברי,הילדשלהעל-טבעית

בהכרתהעצמאותמלחמתלאחרבוטאהזואמונהכישלונו.אוהצלחתוחידלונו,

היאהכזיבו.שלאההלומים,הלאוםלילדיגבוללהשאיןובהערצהעמוקהתודה

און Jנפלאוםהם"כמה ...חידלונן:עלהמתנצלותבמליםגוטמןנחוםבידיתוארה

עצמםעלושקובלאלהונערותנערום-שהםכפואותםלתאראפשרווכ [כמותם

 ) 10 ( ...ומוות?"ם 11חעול

באסטרטגיתהעבריםילדינוקטלילדים,שנכתבואחרותליצירותבדומה

לנראטיבהמתגבשיםשונות,תקופותבניטקסטיםבשורותיווטורףההצלבה,

הסיפורשיכנתשבקרקעיתומרובד,תרבותיפלימפססטיוצרהואכךאחד.

בסוףותשםהולדאתבה"ותשםבתיבה:המוצפןהתינוקמשהותיאורהמקראי,

מולךוותאמרעליוותחמולבוכהנערוהנההילראתותראהו ...הנאורשפתעל

פרשנותהקדוםלטקסטהמוסיףהמידרשמעליו .)ו-גב.(שמותזה"העברים

מקבליםוהיוארכןבותיהםערבמיםמרים 1ע 1מבוהליםשרת)(מלאכי"וירדואגדית:

 . 100-היובלבחוברתתופיעהמאמרשלהראשוןחלקו *
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הסלעוםמןךךוםלהםמןצואןהקב"ההסלעום,גבועלןמנוחוסושראלשלבנוהם

שמשההסברה,אתהמעצימההשירהומעליהם .)'ברבה,השירים(שירןמונוקם"

אתמכשירההיאובכךפרעה,שלהשמדמגזרתשניצלהיחי,דהתינוקהיהלא

תגבור,"הילדל"הולזתשהיהתגבור,""הולדתמיתוסביןלאנלוגיה,הקרקע

המייחלת,הלאומיתבתודעהשראינו,כפיהוטמע,זהמיתוסאומה."ול"הולזת

ה"גבור"קלסתרוןאתמפיצהכך,ובתוך-נח"כביר"דורמבנה,שהיאתוך

כילד.הבוגר,

כאקטהנהר,אלהעברייםהתינוקותנטישת-השלכתבתיאורפותחשמעוניזוז

רצחכנגדמתקוממתהבלתיכשתיקהאילם,לילהבדממתהמתרחשמחרי,ד

מאגית,בפעולההמרומיםביםמתערזו'אל-אנושיתזוועהלנוכח .התמימים

המיםמפלצותמלתעותמולאלוכך,ושמיימית.קוסמיתהצלהשלאופיהלובשת

פניםחורריכרוביםצונחיםותהום,אופלמוות,המייצגיםהתמסחיםהקדומות,

ובזממה:ליל,חשכתבאותההמתחוללהצלה,למסעומתגייסיםאור,וספוני

מלאבוסערת /: 011נרתעוםהטןךפום,קןפאוםפתאם;הנצחוםכבו 1כגה 1"לנ

 ) n ( ".ם 1מרלשום 1ג
אלאותםומעביריםהילדים,אתשוליםהדמעות,ושטופיהרחומיםהמלאכים

בכקטר-חלב,היונקיםאתמזיניםפלאיותוכמיניקותש,דלהםהחולציםסלעים

שר,/לולךוםהסלעוםלצום 1"חהמיתולוגיה:בכלולסגולה,לטעםלושניהיהשלא

לער."וסןפןלאצמה, 1ע 1'?שר /'?שרומלאמןהסלעוםחלב

ובהשראת"עוצמת,""לש,ד"ב"כח",מסתפקאיננוהמחנךששמעוניאלא

ובעיקר"רוחניות","שגב,"ב"טרהר",אףהילדיםאתמזכההואהמלאכים

הסירםמכאןלעתיד.אותויהיהבהורה,להתגלגלישובהעברמיתוסבהבטחה:

משרהחלבעם 1כאחז:"ומחייבתרמךעל-טבעי,דיוקןהעברילילדהצובע
מאז //אברון.ןסןפתנחשולכלבפנובגאון;לעמודפלאוםאוןונקןסלעו-און;

 ...הסלעו"והעוזהעלווןהזוןבדמו-;אןבגלןותאןמום-/ונןןעברו;ולדבנשמת
היהלילדים,העבריתבספרותהמודרניבגילגרלרתגבור","הולדתמיתוסלאמור:

לאמת,אותרוהופךכגיבור,העבריהילדהולדתאתהמסביראטיולוגי,לטקסט

 .לוהמוסףוההיסטוריהמוסריהפירטי,ההיגיוןמתוקף

פלאים(ארןוקוממיותנסועוצמת),(לשדוהירואיזםכוחעברי),(ילדלאומיות

בןהעברי",ל"ילזהעניקוסלעי),ועוזעליון(זרךואיזיאליזםבגאון)לעמוד

זוהילהשלמרקמהמיתולוגית.הילהמשה,"הגיבור"שלהמודרניוגלגולודמותו

אליםכבניילדיםהמתארתהזרמה,שלהאגדיאופיהבשלרקלאניכר

ניבנהשבאמצעותנרהשגב,המליםמבחרהפאתוס,רוחמתוךאלאאולימפיים,
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עברי,""ילדהמציגהוהטוטאלית,הקוסמיתההילהונוצרתההירואי,המרחב

פלאים,""אוןו"שנאנים,""מלאכים""נצחים",ו"לעד","מאז"על-טבעית:כפרסונה

שכשאוםישראל"ילדיאבנים","היניקוםהסלעים","חלבוטהור,""נשגב

ונו'.שכאבים"

יותרעודבולטכגיבורים,וילדיםכגבורה"ילדות"המציגדומה,הירואיזם

בדברבהמשכיםשפורסמהבילדותוהגבורשמשוןהילפרין:פאלקשלביצירתו

פאתוסהילפריןמהלשמעוני,שנקטהשגבלעמדתשבניגודאלא .) 1937 (לילדים

בביוגרפיההנעלמים'הילדותפרקיאתשטווהשעהבאנכרוניזם'ובאירוניה

באסטרטגיההמשתמשהילפרין, .שמשוןהמקראי,הגיבורשלההירואית

שתלההווה,קלףאתהמכליבותהעברמתמונותמונטאז'התופרתהמוכרת,

ברסיסי )'אצא.בתראבבא :'בט. :'א.יסוטהי"ג:(שופטיםהמקורותמןטקסטים

מגןמחשש /בושראלזוןכלוכלעל /פלושתוםקראוחמור"אוסוראקטואליה:

נשמעלו;כן.ברעםהקלףאו:"נתפצע ) 12 (אצלנו." oו 1הכמוממש-1נו 1שונא 1בפנ

כשםברור:הרמזזרק."פצצהערבו/ודאוחשבו:אזאו-הזה/כווםרעםקולכזה

שיהיה.הואשהיהומההקוראים,אףכןוגיבור,תינוקהיהששמשון

אלףחיכהלפרקווכשהגיעהגדי,כשסעאריותכפירבבחרותוששיסעהגיבור,

הלוכדתמבט,נקודתמתוןהקוראבפנימוצג ...חמורבלחיחמושוהואאיש,

שמשון:דיוקןמכאן .והמקוםהנמעןהזמן,בדוחפרשניתבמסגרתההיסטוריהאת

סבללאכו /אסורלשכברצהלא"כווהסיבה:בחיתוליו,בגבורההנאבקהתינוק,

כשמלאוחרות."חווהוקוךוכבר /חופשטעםמההדגושכברבו /כפותהוות

זההוה"כאולותמרעץהעוקרכענק-תינוק,הגיבורהילדתוארשמונה,לשמשון

 / ...אחדאחר"אחדבהם:לשחקושבוהדים,גבעותראשיטוחןהואבצל."רק
 ...ככדורום"זורקםהתחול

ולאתשע,לומשמלאוהבגרות,סףעלהסתיימוהנועזהילדשלהגבורהעלילות

בביתושערכומכאןמהפכן.בווראובתעלוליו,לחשודהחלושהפלישתיםלפני

צרעה"שכוןוהכפר,מהביתלהרחיקוהחליטוהדואגיםשההוריםעדחיפוש,

נשלחעל-כןנמצאת."ההואהמקוםסבובכעת;טוב''הרהמושבהואשתאול;

שנשילה.בכרן,ללמודהגיבורהילד

וימיהבא,"בזמן 0 ~וושעוגבורה;וכח"אונוםהתינוקמצץבהםהינקותימיבין

לילדיםהזדהותמושאורגיש,פיקחנועז,כשובב,הגיבורהילדתוארהלימודים,

הכובלאו"גםבאזנם:הלוחשהמחבר,להבטחתהמקשיביםגילו,בניהקוראים,

0גדוללגדללכם;אפשר 0בגבור 1 דוגמתואמארצון,רצון."לכםהא 1שבלבד ; 1

בפניומגוללתשהיאשעהכגבור,העבריהילדשללחינוכוהתורמתצללפונית,
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 /סובל,עמןעול"סבלבשמה:לתארנטלהלילדיםשהספרותהעלילות,את
ןמזא:בל./והואנואש,והואשפל;מורדף,נדכא,והואכושל,;חרפתעבדות,חרפת

ובכוחועמו./בראשועמודאזוגדל./שבנושבנו,עדבתבל!/אזןעול-/וסוךממנו

צללפונזת:/ /אמא?זה,אנובנן?הואאנו // ....וגאלאותומהעבדותוגבורתו;

שמשון."בנוהואאתהאתה,

 ...עם?"שלגבורמתחנן"איןההורים:אתהמטרידההשאלהשעלמכאן

ושיר:חרוזעלילה,באמצעותבהרחבה:הילפריןמשיב ...מושיע"גבורrוגד"אין
מאורבוחת;לאבנו,זראלאאןנקמה;וחרושמזזמה,וזוםךושעה;זצךווזצך"הצר

אלהדרןושכחנוצחו[./בלוושובלארקרשתות-/וקרעושבור,פחוסופחד./לאלו

בנו."לוושובשחופשועדחופשו;גגמושזהועדלקרב-/שזצאברגעאב;בזת

לילדים,דברבשערהופיעהגיבור,שמשוןשלילדותוימימתוןהראשוןהפרק

שמעוני,לדודהעבריםילדיאתהמחורזהאפוסהקדיםבכןתרצ"ז.בשנת

תגבור","הולדתעלהמודיעהמלאךבשורתאתהפיץגוטמן,נחוםשלובאיורו

זהבאופןפלושתום."מוךושואלאתלהושועוחלוהואבן"ןולדתבמלים:נוגtי

שהטרימהליצירהותרםהעם,בהצלתהילדיםשלחלקםאתגוטמןהדגיש

דודשלהמאוחדתביצירתוהסלעו,"והעוזהעלזון"הזוןמשמעותאתופירשה

ועוצמת,שריריםכוח,במובןו"עוז"חכמהציות,יופי,מלשון"זרן"שמעוני.
מלאןכונשוםפלדה.;ודו-צבתוכףאן-כברזל;קטנזם,"שךזךזןהמחבר:ובלשון

וריסוןאיפוקשלבמובןגם"עוז"אן ....ושווה."רקאזקטלטרקטורהחזה-/

ולמגינתכלבים,גורהולדתוביוםכשהריםהשנתיים,בןשמשוןשלמדכפיהכוח,

ונסהפגר;זרקשמשון,ופחדעצמותו\-/בנפץצלצלונורא,/הזלזל"הכלבלבליבו

 ...הגונה."עבראל

אישיותםנתפסהובאמצעותהשדרכההיחידה,הפרסונהזוחיתההאםאן

האנטי-מיתוס,אתעתהנסקורהגיבורים?העברים""ילדישלהמדומיינת

אפשראןהמרכזי-התרבותיהאתוסשלקולואללחבורזכהלאשכאמור

 .שלובנטיותהדלבמלואלהתגלותעשויהואבימינו'שדווקא

 .) 1937 (משההתנייד:ילדיקורצ'אק:יאנוש

כיאףעצמה,התקופהבאותהלילדיםשנכתבקורצ'אק,יאנוששלהפיוטימדרשו

שונהדיוקןהעברילילדמציירישראל,ארץלגבולותומחוץבעברית,לא

באיגרתה"ילדות".שלאידיאולוגיתוהמותנההמטאפורי,אופיהעלהמצביע

כ"מבואמשה,התנייד:ילדיאתקורצ'אקתיאר ) 8.8.1937 (סדן,לדבשכתב
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מכפייתהנזהרכרישוםכלומר .) 13 (וכ"טיוטה"למשה",כ"פירושהילד",שללתכ"ן

לעיצובמשההלאומיהמנהיגשלילדותומיתוסאתהמגייסודורסני,אחיד"קול"

לציירלילדיםהיצירהעלקורצ'אק,טעןשכן,במציאות.הילדיםשלאישיותם

בפכיהמרחבאתולפתוחאינדיבידואלית,פרשנותהבוראהדמיוןלמילוטפתח

יוסיףמהיאמר:הילדמה"חשובוקורא:קוראכלשלהעצמאירצונוביטויי

שאלותיהם."השקפתם,מכריעה-מעצמו

העברי-לאומיהילדמשח,שלדמותותישאזו,מוצאנקודתשלנוכחלשערכקל

שהובכהמזהשוכהאופיאברהם),שלהמדומיינתמילדותונתעלם(אםהראשון

שלהמודרניתבגרסתומשה,ואכןלילדים.העבריתבספרותהמקבילהבתקופה

 ) 19 (ובין-לאומיות,בסוציאליזםפרטיקולאריתלאומיותמוהלקורצ'אק,

הזר-באהבתפטריוטיותובהתחשבות,בחמלהבהיסוס,-וקוממיותהירואיזם

כעולמםמושחתת/תמימה,בכאלית,בילדות-ואידיאליתמטוהרתילדותוהגר,

המבוגרים.שלכאח,דוהנעלההמשוקץהעכור/בהיר,

"קול"תחתהמשועבדחלשעםבילדיםשראהשקורצ'אקאיפוא,יפלאלא

האידיאליזציהככגדשחתררקלאחולייהם),מיניותם,(הרגליהם,המבוגרים,

הילדיםאתשעודדתוךלפירוקו,שהטיףאלאהמודרני,ה"ילדרת"מיתוסשהפיץ

שבמרכזהזרתפיסהכאמת.מהמיתוסנפשםולשמורשבמיתוסהאמתאתלחפש

כמבוגר,ילדשלעצמאותוכיבודהדדית,הוקרהשרירניות,ועיקרהכאדם,הילד

התכ"ן:ב"ילדיבבירורמגולמת-האמתאחרתמידיוחיפושכמקומיוכרכריזר

שביכולתנוהביטחון,אתהמאתגרתהפירטית,הפתיחהבשררתביטויה,משה".

פשראתאוהילרית,המהותאתהפרסונלית,ארההיסטורית,האמתאתלדעת

הילדות:

איןהיה,איןוודעאניאיןהיה.ואוןהוהמהוודעאנואוןוודע.אניאיןאומר:"אתה

 ) 15 (" ... 1שכחתזוכר.אניאון ...ילדבעודוהויתו,

מוחלטערןשוויוןמותחהעלום,והילדהמבוגרהדוברביןהמתקייםהדיארלרג

כופהילדותםשלהאמכסיהאןשרכים,ומעמדםשגילםהאנוש,בכישכיבין

הופכתבכןלכצח.לחםשאבדהאמת,אחרסיזיפיחיפושאחד:גורלעליהם

מבוגרבהשחולקיםוהאמת,הידיעהאחרולכמיההלגעגועיםלמטאפור,הילדות

האדם,לסמלהילדואתכיל,דאוניםלחסרהמבוגראתהופךזהחיפושוילד.

והילדותהידיעה,מהשניהם,שואליםהאמת?מהילמבוגר.ולכןהשאלותשואל

ידעטרםכל-כן."פעוטוכילד:כמבוגרקררצ'אקחושבקטן"בילד"אביט :מהי?

אבאגםכן.הותהאמאגםכן.הוותואנוגםכואדעואדע.אראהובהבוטולהלן.
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אמא,נא,ספרו, ...האמת"אתמבקשוםוכולנוובנם.גנזובתו,גנזזהוןוכןכן,הוה

תשובהקיימתהאם-הוותו?"בטרםהוהמההגודו,קטן.בהוותוהזהאון

שבויהואשמאאוילדותו,את"ב"אמת"זוכרהמבוגרהאםזו?לשאלה"אמיתית"

ילדותו?בהמצאת

אתלתארהזכותלהםהיש"באמת",ילדותםחיתהמהלעולםידעושלאומי

בכו?רמשהשלאחר?מישהושלילדותושלהמוחלטתה"אמת"

אנזאומר:ואםלו.תאמון-וודעאונזאומר:ואםמשה,על"אספרקורצ'אק:משיב

רשם\לאשמעלאןאזשראהלאאושאם 1 (שאלןתון.שאלאתה-ן Jשהוהוןדע

אנזאזןחשובאןהוה,מהחשובאומר:אנוכןעלשאדע?אפשראוןבספר,זכרון

לדעתרוצהאתהכןבולעצמן,וודעאתהואזןלעצמזוודעאנואוןזאת.וןדע

שהוה."מהולזכור

דיוקןהילדלמשההמציירתופיוטית,פרשניתמסכתכיפרשתואילךמכאן

כלהשולחאפשרי,הבלתיהדיוקןשהינואפשר,ועל-כןרבים,מכיאחדאפשרי,

פחותלאאמיתיהיסטורי,פרסונלי,משה"משה".דמותאתלהבכותוקוראקורא

הבוראולדמיונוהאינדיבידואלית,לרוחוכאמןשהדיוקןבתנאי,המחבר,שלמזה

גםהזהאבלכזה,משה"הוהלזכור:עליוזאתשהריהמקורי.הטקסטקוראשל

שכך.וטובבתיאורו,כל-כךממעיטההתורהאחר."

מהדזבר,מהחשב,מהמשה,גדלאוןאולם-פרעה'לבתותבואהוהולד"ןוגדל

טובהתשובות.רבותאחת.תשובהמצאתוולאומספר,בעצמזמחפשאנועשה,

מבקשואנומהזרותולאאמותןתזהקלותלא 1 (הולד.עללספרמועטהשהתורה

הקשה."העצמותהאמתאת

כזבך,גביעלכזבךבהיסוס,קורצ'אקבידיכבכההמקראי,הילדמשה,שלדיוקנו

היאהמכחולממשיכותאחתוכלאפשרי,מהנדבכיםאחדשכלידיעהמתוך

פיסתזוהשורה,גורלאתשמכריעמהשווה.במידהואמיתיתבדויהשקרית,

בחייהתבוננותמתוךהעברעלהמושלכתהמחבר,שלהאינדיבידואליתעולמו

בהווה:הילדים

בזמנזםהזןשןנום 1 (כמצרום,הוןומקדשוםארמונותמהזודע,ואונואנומלומד"לא

(ומזנןגםד\חק. lןאפלהמוצרמאז,הוןענווםולדום(מש(נ\ת 1 (זדעתואןשןנום.

ענזה,רחוקה,אמם 1 (אם,להםאון 1 ( ,םוו(((ראותוולדוםדמעותר(\ת ...עתה

 ... "בוכוהעצובה,

שלדמותומתוךישתקפוואידיאלייםגיבוריםאידיליים,טבעילדישלאמכאן,

ותרבותעירבכיעבדות,כיבוש,עוני,ילדידווקאאלאמשה,-הנטושהילד
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בזהמתמודדתזרה,משועבדת,כטרשה,ילדותולרוזנים.לשועיםמשנכרתהבוכים

שחיתותםליבם,רועעםוגםפוליטיים,מבוגרים,"כובשים"עםזמנית

מיתוסבשביכופלקורצ'אקאיןכאמור,שכןעצמם.הילדיםשלואכזריותם

שואל:הואעל-בזהאיזיאלית.ה"ילזזת"

לולעגואועברי.לו:בקראםהזר,הילדלמשה,פרעהבביתאשרהילדים"ההציקו

כבדהמים,מןמשוילו:בקראםאותוחרפואוצאן,ורועהלבניםעושהבןלאמור:

 ...אסופו"לאמור:אותוגידפואו .הארץועםאזיללשון,

עלקורצ'אקשהציבהזמותזו ...שורדאסופי,מגמגם,נחות,זר,כ"אחר,"הילד

עושקבילדותושחווהתינוק .-20תהמאהשלוהטבעה"ילזזת"מיתוסכן

שיהיה,ילדחברתיים.לעוולותרגישהועיןנכוןלבבבגרותוושימרונטישה

להיותהיהעשויאשראןללאומים,ומחוקקלעם,מנהיג"גיבור".לכשיגדל,
העולם."וככלהעםככלהזההאישלווהיהאחד,לאישואח"ודודשווה:במידה

 .ו"שרירים""עוז""ביופי"תלויהשאיכנהזז-אחרמסוג"גבורה"והרי

המוכוליטנזמהזו,ואכטי-הירואיתאנושיתבכאלית,צרופה,אמתמזלאל

המיתולוגיים,האדמהוכילדיכשמשוןגיבורהעברי",ה"ילזדיוקןשלהמיתולוגי

הישראליתהחברהביקשהבהבנייתושכןוכמתפוגג.המוצלל,תאומואלכמביט

התרהב"שותפות"מותנההעברית,הלאומיותשלקיומהשהמשךשעהלהיבנות,

 .אחרוסמלאפורי,מטדימויאחר

 .) 1901 (השדהאדניביויגלי):בז(בזקיקצכלסון ..לי

תגבור""הולדתבזכרוןהמצטלביםהאדמה","ילדיהם-השדה""ילדימיתוס

שורשית,לאומיתזהותלהבנייתהקולקטיביהרצוןאתביטא-ובאגדהבמקרא

אחרת,תודעהמתנפצתזהמיתוסשללרגליואןולוחמנית.פרודוקטיבית

 .. ""הדור":שלהאחרוןלגליוכזהסופדפרישמן,זוזשלהסיכוםבדבריהמיוצגת
 ...שלמהמקולוניהפחותלאבעינישקולההזתה-מכם?אכחדלמהוהספרות ..

בית"וסודהעם:אחזשלובקולו ) 16 (לעם."אשרם 11החמקורהיאהספרות

ללשוןשםאחתאקדמיאיסודלאמנות,אולחכמהישראלבארץגדולאחדמדרש

מטרתנואלאותנוהמקרבונשגב,גדוללאומימפעלדעתי,לפיכן,עלולספרות-זה

 ) 17 (אדמה."עובדישלקולוניותממאהוותר

השדה."אזני"ביןלילדים:האלגוריהסיפוראתלקרואישאלה,דבריםרקעעל

ציונותביןהיססבהבתקופהיגלי),בן(ברקיקצכלסוןי"לבידישניכתבסיפור

עצמוראהאחזמצדשכן .ישראללארץטריטוריאליזםביןלרוחנית,מדינית
כיעומדת:לעולםלבדההאדמהורקהכסף,והבלההוןשקרכי ...האדמה"נביא
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מחרמוזםזראלאאדמתועובדרק JJהארץ'אדונוגםלהזזתזובלוהאדמהאדנורק

פחותלאחיוניים ) 19והרוח,"(הלשוןהאמונהחוט 1כודעדך 1מא ) 18 (ובוא." 1כ

אופילוומשריםהטריטוריה,אדמתאלעםהמחבריםוהבשר,הטבורמחבלי

שהחיבורגיבור,הילדיםהקוראיםבפניהציגעל-כןרוחני.צביוןכלונטולגשמי

לבןהאדםאתההופךברבדיוכקשראנושיותו,כאינוסבעיניונתפסלקרקע

חיה.ספקצמח,ספקכלאיים:

שכתבבשעהאן ,גמורלציוניוהיהישראלבארץקצנלסוןי"לביקר 1909בשנת

 11ם. 1ונ 1הצשלדעתםאתח 1נ 1"לאשהסיפוריזע, ,) 1901 (השדה"אזני"ביןאת

לאומיות,בעיותשביטאההאלגוריה,שלהחתרנילאופיהמודעשהיהמכאן ) 20 (

שללדרכהבאשרהספקותלילדים.שנכתבהאףהמבוגרים,אתשהטרידו

ביצוריםהדוחאיששלמלחמתועלהמספרתדמיונית,לעלילהתורגמוהציונות

גודםשניתוקוארו,ןבשרחבלבאמצעותהאדמהמןהניזוניםמיתולוגיים,

בזרמההשורשיםילדיאתמזכיריםאלהיצורים .)גל"א,כל"א.(ירושלמי.למותם

ונלעג.שטניגרוטסקי,בגווןעתהמואריםשהםאלאספודטה,רפאלשל

לדימוייםמתחפשיםהאבסטרקטייםשרעיונותיהסטירית"לאלגוריהכיאה
המצויותמקוטבות,דמויותשלקבוצותשתיקצנלסוןתיארומוחשיים,ציוריים

אתלחשוףהאליגורית,החידהאתלפצחהקוראאמורשבסופודרמטי,בעימות

חסרנוודהפדוטגוניסט,מוצגהאחתבקבוצהעמדה.ולנקוטהסמויהמסר

נתפסבעיניהםהשדה.אזנישללארצםונקלעמנוחהלנפשוהמחפששורשים,

גופואתשיחברהטבורחבלאתהחסרמום,ובעלמת-חיתלוש,כיצורהנווד

חיפושמייצגפיסית-רכושנית,הוויהמכלהמנותקזה,פיקרסקיגיבורלאדמה.

כמקוראףבעיניוהנתפסתהאדמה,אלטמיריםוגעגועיםחסדיושר,וחופש,

היהודי,בעםפלגאותוהנוודמסמלהקולקטיביתבדמהרוחנית.ויניקהאחדות

והכפיים.האדמהעבודתלחשיבותמתכחששאינואףרוחנית,לציונותהקורא

לבושיםהם .הנוודשלהגמורהיפוכואתמייצגיםהאנטגוניסטים'השדהאזני
אלמלארגילים,תמותהלבנילהיחשבהיוויכוליםהענוגום",פרוזמבנו"כאחד

זימוני:אופילהםומשווהלבגדיהם,מתחתהמישתלשלהמוזר,הטבורחבל
כנחשסרוחארצה,למךוהםמתחתוורדוארגמןתכלתמשזר ...וארוךבשר"שרוך

שרששנוהוקצהו ....טבורוהםאלמחוברהאחדקצהוהארץ'פנועלעקלתון

 ) 21 (השדה."ח 1זשכצמחבארץ

אזםאוכלישבהיותםהעובדה,לנוכחמתחדדהשדהאזנישלהחייתיאופיים

הנוהגאתלקייםממשיכיםהםההשכלה"),"שמשלהםזרחה(טרםלשעבר

הטריטוריהגבולותאתלהרחיבמהםאחזכלרשאיאזימלחמה.בעתהקניבאלי
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החלש,אתהחזקטורףנלהב,קהללעיניהנערךטיקסי,-קרבובדושלו,הפרטית

מולדתםבנוףהיחי,דחתרנותשאות 'איפואיפלאלאאדמתו.אתאליוומספח
כעזרתגנרל,תוריומשמשרתהמרחבאתהפוצעותהיתדות,אלוחשדה,אדנישל

האדמות.ונזילתלרצח

אחדהיבטכןאםמייצגיםלאדמה,אמצעיבלתיקשרפיזיות,שורשיות,

חמדנות,כוחניות,לרחמנות,והאחד:והאדמה,הטריטוריהאדונישלבקלסתרם

וכיבוש.ורצחדםתאורת

לשמורותפקידהלאנטגרניסטים,חפדוטגוניסטביןניצבתנוספתבינייםדמות

שללאבטענהחיים,אותולקבורהמבקשיםשוניו,מפניעליולחגןוגםהכרוזעל

לשומראךבאשה."יעלה"ופגרולמת,נחשבחראחדיהאדמהאלאינפרזיקשר

לאדניבחיצוניותההדומהומגוננת,ניטדאליתדמותנהירתונוסף.דרמטיתפקיד

חשדה,ולאדנילקוראיםהמבהירכפרשן,משמשהואלכרו,זוברגישותהחשדה,

הזד,עלסניגודיחמלמדהואנכדת",טבורו"חבלחמחבד-חדרבד.עמדתאת

אלעזרקשזרהואוגעגועיםאהבהבחבלירוח,בחבליכי ...ברזתלא"אבלהאחד,

המקורהאדמה,אלמתגעגעהואאשרהגעגועום,היולאאםיודעזמי ...האדמה

בערכוהשווהמזין,כאיברהדוח""חבלאתהמציגזה,טיעון ...למחיותו?"האחד

אךחייםנקברלאהואשכןהכרוז.שלדינואתחורץוהטבור,הבשרלחבל

בכוחאותרלחברשוניוביקשואליההאדמה,אלהוטלחליליפוטים,ביןכגולינו

הזרוע.

אדנימשכרשבמהלכהקומית,הטרגית-הסיוטבסצינתהסאטידח,שלסופח

ואתדמותואתסירסווכמעטהמספר,שלהזעירטבורובחבלהאלימים,חשדה

דוחואךכואבת,שביטנווגילחמחלומו,הנוודהתעודדאלמלאעולמו,,תפישת

 .עימוברדורט

נוסחחהידואיים,חשדה""ילדיעלהדימוניתצלליתםאתמטיליםחשדה,""אדני

על"עומדיםחםרעביםוכשהםשורשים,""חרדידגליהםשבכפותמיספרדטה.

הפירטילמידדשושבדומהעל-כן,ליניראהולשד."כתממנהווונקיםרטובהאדמה

אתוס .המרכזיהאתוסאושיותתחתזו'יצירהאףחותרתקודצ'אק,יאנוששל

חדש",כ"אדםהיהודידיוקןאתוציידהלאומית,הלידהבשורתאתשהפיץ

זמרתהאתהאומהדמיינהשבקלסתרוואדמה,שדהילדגיבור,ילדבדמות

החלומח.

תרבותיתכהבניית"ילדות",שלדמותהעולהוצילו,המיתוסביןזה.מפגשמתוך

שלדמותהבתיאורכמטאופודח,נחשףח"ילד",שלשדיוקנושעהואידיאולוגית

 .וגיבורילדבדמותמחדששנולדה"מתח",אומה

j 
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ביבלי,גועי,.חהעו,.ח

עמוד.ציוןללאא, 11תשכהבטחון,מערכתשללאורההוצאהא, 11תהיוכאלהנ,גוטמן, . 10

ספרמתוךהמובאותכלקמ"ד.מ 11עתש"יד.מסדה,ת"א, '.גשיריםהעברים""ילדי,דשמעוני, . 11

 . 2עמ• ,) 30.3.1939 ( 24חוב.וכרןלילדים",דבר 11בלראשונהפורסמההיצירהזה.
 . 4עמ• ,) 1937 (ז 11תרצ , 13חוב•ג•כרןלילדים,דבר 11בחיתוליו,שמשון"מלחמת ,'פהילפרין, . 12

בתל-אביב,שהופיעבילדותו,הגבורשושמןהספרמתוןוכן , 1-5עמ•זו,חוברתמתוןהמובאות

 . 80-129עמודיםמתוןבעיקר ,) 1938 (ח 11תרצשדבוק,בהוצאת
הקבוץוהוצאתקצנלסוןש 11עהגטאותלוחמיביתהילד,דתבתוך , 11אגרות 11 ,'יקורצ•אק, . 13

זה.ספרמתוןהמובאותכל . 209עמ•תשל"חהמאוח,ד

ווקרציאק,פטסלוצי(ארנסט),עקיבא:סימון,ראהסוציאלי",לחינוןחלוץאק, 1קורציאנושעל 11 • 14

ט. 11תשאורים,תל-אביב,

מתוןהמובאותכל . 139-169 1;עמשםהילדדתבתוך ,) 1937 ( 11:משהן 11התנ"ילדיי,אק, 1קורצ . 15

מיועדשהיהמשה",של"קולובשםמאוחרלמאמרזהמדרשלהשוותהראוימןזה.ספר

יאנשושלבדמשרתועיונים :ראה . 1942במרס-אפרילכנראהונכתב , 11היתומיםבית 11לעיתון

הגיטאות,לוחמיביתבישראל.קורצ•אקי.ע"שהאגודהחיפה,אוניברסיטת . 4מס•קורצ'אק

 . 181-183 1עמ , 1993
 . 11עמ• 26.12.1901 ) 50 (גל.כ.הדורהעורך",מאתמכתב 11דו,דפרישמן . 16
 . 482 1עמג, 11תרסס,חוב.י,כרןהשלח" , 11הרוחתחית 11(אחד-העם),א,גינצבורג, . 17
 . 49 1עמ , 1אוהרהוריםחזיונותבתוך ,) 1893 ( 11האדמהסוד 11יגלי),בן(ברקיל,י, ,קצנלסון . 18

 . 2 9עמ• iשם , 11רעבמקריתמכתב 11יגלי)בן(ברקיל, Iי Iקצנלסון . 19
ז, 11תשביאליק,מוסדירושלים,יגלי,בןברקימאתאזניושמעועינישראומהבתוך , 1בץ, 11כ . 20

 . 248עמ•

1השדהאדניבין 11ל,י,קצנלסון, . 21
 1עמ ,) 1905 (ה 11תרססנקט-פטרבורג, , 1אקצנלסוןכתביכל 11

כתביו.כלמתוךהמובאות . 10-14 1עמ 17.1.1901 ,) 4 ( '.דגל. , 11הדור 11בלראשונהפורסם . 146
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ולגןהרךלגיל

ראש,ועדרגלמכף

 1קארלאריקוצייר:סיפר

מוזן,רוניתרגום:

לא , 1997מוזן,הוצאת

מנוקד.ממוספר,

אורה,

שניר,מיריקכתבה:

שניר,יםציורים:

 , 1999הקיבוץ-המאוח,ד

 .מנוקדעמי, 30

אידומציירמספרקארלאריקבומיוחדהפעלהספר

ילדיםומולםגופם,אבריאתמפעיליםשוניםבעלי-חיים

קוףג'ירפה, .עצמןתנועותאותןבצעלהיכוליםקטנים

גבה,אתמקמרתחתולהורגליים,ידייםמניעיםיםוכלב

מולהםגםמתעמליםוהילדים-ברכיואתמכופףגמל

 .בעלי-החיים
זה.בספרהעיקרשהםגדוליםצבעונייםקולאז'יםבספר

הציוריםהשורות,עםלבלותיכוליםוהוריםילדים

ע.ק.נוספות.תנועותגםולהמציאוהתנועות

לנכדתהלעזורהבאשנירמיריקשלנוסףחביבספרון

המחברתהקטן.חתולהשלאוגדנועלים,הקטנה,

ורוםיםאלהביתה,החתולשלבואועלבפשטותמספרת

התרעהכלללאופתאום .איתרומשחקיםביתלוהמכינים

נעלם"."הואמראש

זאתואולימת"הואהמציאות:אתמ?פהאינהשנירמיריק

אולי"אבלנחמהקצתלמצאכדיזאת,בכלאךהאמת".

 ...חתולים"בארץחי,הוא
זו •יםלנכדתה Iהסיפורבעזרת Iלעזורמנסהשניריריקמ

לסיפורונאיבייםילדותייםציוריםמוסיפהמצידה

חבקההמלאכהאתהשתייםכשסיימוואמנםהמנחם.

שובלחבקיכולהאניעכשיוואמרה:הקטןהספראתים

שלי".אורהאת

יפהפה,סיפורמיריק:כמוסבתותשלהםהנכדיםאשרי

ע.ק.וילדים.לחתוליםואהבהצבעיםפעלים,הרבהעם
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מהמגרההחברים

השמאלית,

נאוהכתבה:

נירציורים:מקמל-עתיר,

דניהוצאתקסוטו,

עמ', 23 1999,ספרים,

מנוקד.

גל,שלהמדברותידיו

רויף,שושנהכתבה:

מיכאלציורים:

נשיא,הוצאת Iגורשטיין

מנוקד.עמ', 20 , 1999

הכתיבהשולחןשלהשמאליתובמגירהלצייראוהבתאיה

יכלהולאאיהחלתהאחדיוםובשלווה.בשלוםגרים

בעתאותהולשמחלהפתיעשלההכתיבהכלירצולצייר.

שרקחשבהכתיבהמכליאחדכלציור.להולציירמחלתה

דקיםקוויםישרטטהעיפרוןהמשימה:למילויטובהוא

ציורתציירהצבעיםקופסתאפורים),רק(אבלועדינים

המתקןיעשהומה .להםיעזורהמחדדמרהיבים,בצבעים

"בואוכולם:ע"ימתקבלתהמחקשלהחבריתהצעתו-
 " ...לאיהציוריחדונציירנשבכולנו,נתאחד

בעולם"!ביותרהמבריאהציוראת

כליפעולותועלמזההדדיוכבודפעולהשיתוףעלסיפור

פרצופיםעםצבעונייםציוריםבלווימזההשוניםהכתיבה

ע.ק.עליזים.

כגננתרבותשניםשעובדתרויףשושנהע"ינכתבהסיפור

סיפור .שומעיםוילדיםשמיעהלקוייילדיםהמשלבבגן

עמולתקשרוכדירגילבגןהלומדגלעלהואהמסגרת

חלקו .החרשיםשלהתנועותשפתאתלומדיםהילדים

ובפעילותהתנועותבשפתכן,אםעוסק,הספרשלהארי

ובבית.הילדיםבגןהספרבעקבות

ענייןימצאושמיעהלקוייילדיםשלבחינוןהעוסקים

ע.ק.זה.בספרותועלת

דוקא.גברתאחת,אשהגרההים,אלקרובתל-אביבבעירדוקאגברת

חיתהיפהשתיתהולמרותמכולםההפךעשתההיאהכלבר-אל,עדינהכתבה:

מעצ-ב-נת.קציר-גולן,יונתציורים:

 , 1997מוזן,הוצאת

מנוקד.ממוספר,לא

בבגד-ים,הלכה-קרוביוםומגפייםסודרלבשהחםביום

בתורושתקה.רטנההיאורקדו,שמחומסביבהכשכולם

כיעצבנהכולםואתלקופהראשונהנדחפהבחנותהארון

 ....לאלא,לא,אמרה:הכלעל
ששמונעיםאדםבקניוןבבית-קפהפגשהאחדשיוםעד

כןומרלאגברתביןשקרהמהוכל .כןמר-)?אל(איןהיה

רבבחןמסופרוהאהבההסבלנותהנדיבות,שלבעזרתה

 .בר-אלעדינהשלבספרה
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--------, 

אדיבותובחוסרסבלנותבחוסרבכעס,המתחילסיפור

לידבתל-אביבכןומרגברתבנחתלהםחיוב"וכךנגמר

הבכור.בנםלהםשנולד ...עדהים"

בסיפור'היטבביםמשתלקציר-גולןיונתשלאיוריה

שלהנרגזיםפניהאתהמאיירתמביעהרכיםפסטלבצבעי
שלושמחיםנינוחיםלפניםאטאטההופכיםלאגברת

ע.ק.כן.גברת

מותק

שושהואיירה:כתבה

הקיבוץגורפינקל,

עמ', zs , 1999המאוח,ד

מנוקד.

"איזהשומעכשאניוקצת,וחציארבעבןכבר"אני

נפתחכן-לאחותי".שמתכווניםיודעאנימידמותק"!

הידועההבעיהאלהמתייחסגורפינקלשושהשלסיפרה

המשפחה.אלקטניםאחותאואחהצטרפותמשפחה:בכל

הבכור.האחשלוהרגשתומקומוכידועמשתנים,בכן

אחותועלוחציהארבעבןמספר-בעלבוןמהולבהומור

מאכילים,איתה:מתעסקיםש"כולםשם!)(איזהמותק

 ...מרגיעים"מחליפים,
פשוט-בי".רקהתעניינווכולםקודםפההייתיאני"אבל

 ,)!םש(ושוב-איזהתוםבעזרתנמצאהפתרוןכואב.אן-

ינקותו.לימיהארבעבןאתהמחזירהקטנהפיהשהיא

למחשב,מאודמהרמתגעגע-לאאיך-הואאבל

להיותרוצהולאלחבריםבבריכה,לשחייהלאופניים

הכלהקשיםהמצביםוברובהסיפוריםברובוכמותינוק.

 ...לקראתיצוהלתמותקמהגןחוזר"כשאניבשלום:נגמר
אחותי".שמותקשמחאני

מחייהאמיתותעםחביב,לספרמדיומתוקפשטניסיום

ע.ק.משפחה.כלשל

שאיננוספרשללהפליאומעוצבתאסתטיתהוצאה~גוליםאוהביםקווים

שפירא,בת-שבעכתבה:

קרמן,דניציורים:

ידיעותהוצאת

אחרונות/סדרת

הםמההקטניםאתליידעהבאספרמשל.אושירסיפור,

ביותר:בקלמתחיליםמתחברים.הםואיךועיגוליםקווים

המחברהמיםשבקצהרחוקהכי"הקועד-ומקלותקווים

נקודותכמועגוליםבדבריםממשיכיםלשמים".הארץבין

בהשישו"בטןבצחוק"נוצצים"אישוניםעדוכדוריםעמ', 3Z , 1999דובונים,

ומתחבריםשמקרביםוקוויםבעיגוליםומסיימיםתינוק".מנוקד.
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בשתיו"בחיבוקבכייניםשלכיפותמטרייה,בלון,כמו

אוהבים".כאשרידיים

כפלאיםהציורים .ברורורהוטמצומצם'הטקסט
נוספות,לפעילויותמזמיןוהספרהמיליםאתוממחישים

ע.ק.נעים.זמןולבילויחדשיםלרעיונות

א'וכיתותלגן

באויקטורדוד

לביקור

קליין,טכיהכתבה:

בר-זאב,תמרציורים:

ידיעות-אחרונותהוצאת

 29 1999,חמ,ד/ספרי

מנוקד.עמ',

לגורשרצההגמד

סופר,חנהכתבה:

מעוז,הלהציורים:

ידיעות-אחרונות/ספרי

עמ', 21 1999, ,חמד

מנוקד.

הןומה-איומות"חדשותשמעתיכשהתעוררתי,"הבוקר

מבשרתלביקור,היוםיבואויקטורדוד-האיומות?החדשות

השפםרקלא-בוויקטור?איוםכ"כומהלנטשה,אמא

כלבתהאתלנטשהמזכירהואכיבעיקראלאשלוהגדול

הדוד.שלהקודםביקורוביוםבדיוקשמתההאהובה

נטשהויקטור.שלבביקורוכן,אםקשור,הכלבהשלמותה

הכלבהאלוגעגועיםזכרונותחלומות,שללמסעצוללת

מתחתהנעימים,החלומותאת ...היםשפתעלהפרדס,בשבילי

השפםעםוהוא,ויקטור.שלביקורוקוטעהחמה,לשמיכה

-ובוקטןסללהמושיטוהנעים,החםוהחיוךשלוהדוקר
ב"מאזכגמראיומות""חדשותעםשמתחילוהסיפורהפתעה!

טובים".חבריםואניויקטורדוד

וחלומותרגשותעלואנושי,חםסיפורכתבהקלייןטניה

ע.ק.בר-זאב.תמרשלומבעצבעעזיציוריםעם

ממשהיהלאזה"היכן,לגורמקוםשרצהבגמדמעשה

שלקןהגמדניסהלשוב".לאןלושיהיההעיקרחשוב
לאביתשוםאך-אשפהפחניסהב;כלשלמלונהנמלה;

 .בעיניוחןמצא
גדוליםבתיםעלחלומותחולםלבית,מביתנדדהואוכך

מרגוע.לוגםלמצואומקווהואוהליםארמונותוקטנים,

לומצאסוףסוףמאושר.היהושםהפטריהאלשהגיעעד

אפשר".בושלגורמקום

ע.ק.מתקתקים.וציוריםצפויסוףעםחביב,סיפור
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אתשהליךמי

השביל!עלהמטסיק

אומנסקי,ענתכתבה:

סולופ,ולזימיוציודים:

זולוטודבסקי,אינה

לא 1999,ליתם,הוצאת:

מנוקד.ממוספד,

מלאןבפיה,מעשה

מפחידותומחשבות

אומנסקי,ענתכתבה:

ליס,הלנהציודים:

 1999, 1ליתםהוצאת:

מנוקד.ממוספד,לא

אגדהקוראים

חכם,רוניתכתבה:

 1איילאודחציודים:

איילות-יובל,הוצאת

ספד),(כלעמי 48 , 1999

מנוקד.

מסטיקולעסהעירבכיכרספסלעלישבהצעיריפת

ללמדוניסוזקןאישוגםליצןגמל,שםעברוברעבתנות.

יפהשלאהביןיפתהמסטיק.אתללעוסאידיפתאת
עברושםהדרך.באמצעאותווהשליךמסטיקללעוס

כיכעסווכולםמלומדואחדעשיראחדאישהעיר,ראש

-הסיפוריםבכלוכמו .למטרדשהפךהמסטיקעלדרכו
לפח.המסטיקאתוזרקהבעיהאתפתרקטןילדדק

-הצבירהבשיטתהשכל,מוסרעםחינוכי,מאודסיפור
 ..קע .צבעונייםציודיםמדיביותרמלווה

ראהתמידוהואמפחידותמחשבותהיוהקטןלאוד

לילהאבל .הלילהבבואאותושהפחידורעותמכשפות

ועזרוומלאךפיהבאונרדמו,הביתבניכלכאשדאח,ד

זאתעל-זאתןעשואיך .פחדיועללהתגברלאור

הסיפור,אומנסקי.ענתשלוהמסובךהסועדבסיפורה

מפלצות,מכשפות,פיות,במלאכים,מלאלקטנים,המיועד

לא.ומה-חלליתנמר,שדון,

ילדיםלהרגיעהאמורולסיפוראחדללילהמדייותר

ע.ק.קטנים.

 'ד-'בלכיתות

בעיבודהעולם,ספרותממיטבקלסיותאגדותשלסידרה

שלושהיצאועתהעדנאה.ובהוצאהמודרניחדש,

סיפורים:

גריםהאחיםמאת"רפונזל"האגדהשלעיבוד-ומרן ) 1

בןועלמגדלבראשהכלואההיפהומרןעלמסופרובו

בה.המתאהבהמלך

מתוךהקסמים"ומנורת"אלדיןשלעיבודשהואאלדין ) 2

ועלבשוקלהסתובבהנוהגאלדיןעלולילה".לילה"אלף

המופלאות.הרפתקאותיו

מאתהאמיץ"הקטן"החיטשלעיבודהאמיץהחיט ) 3

גרים.האחים

גםלהתגבריצליחהאםגדול.גיבורשהואקטןחיטעל
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ונוראים?איומיםענקיםשניעל

עבורמעובדותהעולמית,הקלסיקהממיטבשהןהאגדות,

זהספרותסוגאליתוודעכיחשובאשרהצעירהקורא

הצעיר.בגיל

ציוריםעםוקריאאסתטיסיפורמגישותאיילואורהחכםרונית

ע.ק.זה.לצדזה-בשחור-לבןועטוריםצבעונייםנפלאים

הגנב

גילאור,חיהכתבה:

כריסטיכהציורים:

הוצאת:קדמון,

ידיעות-אחרונות/ספרי

עמ', 44 1999,חמ,ד

מנוקד.

עברהסתוהנהכי

 /לוהלןחלףהגשם
וחורף.סתיושירי

שילובי,רחלכתבה:

ויכשטיין,מריםאיורים:

 44 1999,מסדההוצאת

מנוקד.עמ',

שלהפלאבלוט

קמילה

אלמוג,רותכתבה:

חבקין,הילהציורים:

הקיבוץהוצאת

עמ', 41 , 1999המאוח,ד

מנוקד.

מאביהטלישקבלהוהיפההמיוחדהקלמרבכשרים.חשד

לכיתה.הטובחברהיוני,בידיאחזיוםנמצאמסין,שחזר

לי".קנהאבאיוני:ענהשלי!"הקלמר"גנב!קריאתהעל

אתמרתקיםהאמת,אחרוהחיפוששבעלילההרבהמתח

שהואאחים,ריבשלבעיההמחברתמשלבתכאןהקורא.

העלילה.לפתרוןהמפתח

אשפה,בפחהקלמראתשמצאיוני,שלבאביוהחשד

בכשרים.לחשודשאיןגםאךסבל,מהואותנומלמזים

השורותביןבדייםהחחינוכייםמסריםעםמתחספרזהו

כלשהי.הטפהבלי

ל.חהקורא.אתהואאףמהנההטובהסיום

שיריוהפעםהשנהעונותעלשיריםשלנוספתמחרוזת

האופיינייםתאוירמזגותופעותטבעתיאוריוחורף.סתיו

בחילופיהילדים)(ובעיקרהאדםתחושותבצדזו,לעונה

שיריםבשלג.ואףברוחבבוץ,הגשמים,בעתתאויר,מזג

ע.ק.פשוטים.ובחריזהבקצבנעימים,

גיבוריםלכאורהרחוקה.בארץהמתרחשדמיוניסיפור

קמילההגיונית.אינההעלילהזאתלמרותאןמציאותיים,

המגיעהרותזוזה .הילדיםבגןהיא .בלוטיםאוספת

וכשחזרהבכיס,ששמהבלוט,מידהמקבלתלביקור

נפלהאחזיום .אושרהרגישהבבלוטונגעהלביתה

אתלקחזנינזרק.הבלוטוגםהתפזרוחפציהברחוב,

רבות,הרפתקאותעליועוברותגבוה.לעוףוהחלהבלוט
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ביערמוזרהשבת

יונדבוסיפר:ליקט

נייד:מגזרותקפלון,

שוקן,הוצאתכהן,מידב

מנוקד.עמ', 78תשנ"ט,

פחדאיזה

כרמל,ליאורהכתבה:

אדם'דרורציודים:

 , 1987תשריהוצאת:

"איזהסידרתמנוקדים.

פחד".

שללביתהתגיעאחדיוםבמכשפת.ואףבחיותפוגשוהוא
תבלוטאתמזחההיאתבלוטאתלחנתןוכשחראקמילת

מביאכשדני .בבית-החוליםחולתהשוכבתלרות,שנתנה

נרפאת.היאהבלוטאתלרות

 .ח.ל .לחלוטיןהיגיוןחסדנוספתמכשפהשלבשםהסיום

כדרכם .לילדיםבדושעוחסידייםסיפוריםעשרשלושה

חינוכיים,וערכיםמסרבעליהםחסידיםסיפורישל

 .ונמשלמשלכעיןבחםישופעמים
שליסודבחםשישמענייניםסיפוריםליקטקפלון

חידת.כעיןולעיתיםהילדים,עלהאהובההרפתקה

לחצילכדיכספוכלאתנותןהשחורה"המרתבעל"תחייט

 .הפריץמידייהודיתמשפחח
יערותחרבהבגולה,יהודיהוויהואהסיפוריםשלתהווי

חבעש"טהגויים.מידיהניצוליםלחסידיםשקוריםוכיסים

מסופריםועליוסיפורים,כמהשלהגיבוריםאחדחרא

מופת.מעשי

ל.ח.רב.בריתוקנקראיםהסיפורים

להופיע:עומדים .ביםעור ) 2בכנדת.תנין ) 1תופיעו
 .לקירמעברקולות .qן-מסתוריותדמויות

ליםתגזולבחופששיצאהמשפחהמתארבכנרת''תנין

וחצי,שבעבתהאחותיעלאבא,אמא,במשפחתכנרת.

 .בדחדווהילד
לילדפרטהחופשבתקופתהחופשהעלשמחהוהמשפחה

התניןאתמוציאיםשלא"עדנוסעשאינושמצהירהדובר,

לכנרת".מתקרבלאאנישם,שיש

העלילהוכליסע,שכןאותומשכנעיםדברשלבסופו

בכנרת.הנמצאהתניןמפניפחדוסביבמתרכזת

מדמייןהילד .ספוריםימיםפניעלמשתרעתהעלילה

שבסופועדבחלום,וגםבהקיץגםאותו,מתקיףשתנין

המשפחה.שללאוהלומגיעזוחלאמנםהתניןדבר,של
וח"אהלהמיםלכיווןהתקדםהאוהל,שלבבדמסתבןהוא

משתולל".תניןובתוכואלינותתקדםשלנו
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התקרבואנשיםושלושהגדר,מחמתעזרההזמיןאבא

 .התניןאתוהרדימוהאירועלמקום
היל,דשלבשמורועיקראוולתניןהפחדסרמכןלאחר

-ופתרונומניעיו-הילדשלוהפחדריאליסטי,הסיפור
סבירים.

משתעמםרותם,הקיץ:בחופשתמתמקדהשניהסיפורגם

העורבים,שלגוזלומגלהחברים,מחפשאינוהספה,על

חבריהםעלבהגנתםשלהםהסולדריותעללימד

 .בהםשפוגעבמילנקוםקץאיןעדומסירותם

שבכתרהיהלום

ציורים:לוין,חיהכתבה:

הוצאת:עומר,עליזה

עמ.' 77 , 1996פנינים,

השדה,כריח

מירסקי,אחרוןכתב:

בן-יוסף,יהודיתציורים:

בצררן/ספריהוצאת:

תשנ"ט,ות"א,ירושלים

מנוקד.ממוספר,לא

הסיפוריםביןקשראין .שיריםבעתושסיפוריםתשעה

עלילהבלידיווח'הםהסיפוריםמןכמה .מרכזינושאואין

בצורתשנכתבבצ'ילה",הישראלית"אילניתכגוןמרכזית,

בצ'ילה.החייםעללחברהמכתבים

שלא"הנעלים-ודמיוןמציאותביםמערמהסיפוריםכמה

טובסיפורהואמאתיופיה"הילדה"אושרהבגשם".נרטבו

לצבעאתיולוגיוהסברנחש,הכשתהאתיופים,חייעל

היהמיותר .לצעיריםכללבנויולאהשירים .הכההעורם
שלחוויותתיאורהואוהיופי"התום"עלבספר.לשלבם

ל.ח.למדי.בינוניהמחברת.שלאישיתחוויה-ספרנית

 'ו-'הלכיתות

שניםלפנישפורסמושיריםזה,בספרכונסושירים 27

לילדים""הצופהלילדים","הבוקרהילדיםבעיתונירבות

אביב,טבע,שיריהםהשיריםמרביתלילדים".ו"דבר

שלבכיובעננים,ותמונותציוריםנודדות,צפריםגשמים,

ולשונםאמנותייםהשירים .ועודגחליליותבפרדס,תן

הקטן.לילדכל-כןקלהלאואולימסולחת,עברית

משולביםרביםבשיריםכבר"הנהמאד:עשירהמצלול

מתפלליםובהםוהאמונה,המסורתמעולםמושגים

היורה.מימיעלומודיםלמטרהפרחים

ל.ח.ואמנותית.טובהשירהומלאה.עשירההחריזה
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טובהיהוסהוף

שגיא,אלהכתגה:

אלכסנדראיודים:

ספרית , 1999לויטס,

הילד(סדרתפועלים

עמ'. 12 7הקורא)

צריךבאכשהמזל

לשבת.אותולהזמין

פוסלו,מדיםכתנה:

תרגםעונ,דעםהוצאת

כיואב,יונתןמגרמנית:

יערההעטיפה:ציור

 J998עמ', 123קשת,

וכשהיאנפשחולתהאם .מצוקהבמשפחתגדלאיתי

שאינונפשעלובהאבבבנה.פוגעתהיאהתקףמקבלת

אהבתוביןלפחדיוביןקרועהילד .בנולהגנתלצאתמעז

לחוריו.

בים,להטביעוהאםמנסחההתקפיםשבאחדלאחררק

המשפטביתשבזמן .גודלושיתבררעדלמעוןמועברהוא

שלבסופרבמעון.שיקומיתהליךאיתיעובדבעניינו,דן

מאמצת.למשפחהועובדמחוריואיתינלקחדבר

וברורה,חדהמאופקת,בצודהכתובחזההקשחהסיפור

 .ועניינייםקצריםהפרקים
פרקכלבראשבמסגרתהמובאיםלבןבשחורהאיורים

 .איתישלחייואתהמלווהתמונותברםאלכעיןנראים
מחשבתודרךאךשש,בןרקאיתי .ומענייןחשובהספר

י.י.בוגר.לגילמתאיםהואולכןבוגרתיותרחרבה

ממשפחותלילדותבמוסדחיהו'כיתהתלמידתחלינקח,

 .החמישיםשנותבתחילתבגרמניתבעיתירת,
היאהמוסדכנרתשערכופעילותעלסיפורהכדיתוך

היאחלינקחומאווייה.מחשבותיהחיית,עללנרמספרת

חרסןבעלתאךורגשית,גופניתמבחינהרגישתילדה

כשנרתיחקרחמהבדיוקזוכרתאינההיארב.פנימי

מפרליןוהגיעהיהודיתשהיאיודעתהיאיותר.הרכות

המעורערתאמהעםלכןקודםשניםמספרלגרמנית

ארתה.שהזניחהבנפשה

לאהאפוטרופוסשלצעדתלו,דודההיאבחייתהאורקרן

עבודתהשערתבגללאליהתלינקתאתלקחתלהאיפשר

ובלילות.בערבים

מוצאתהיאבמוסדרגםמשלת,לפינתמתגעגעתתלינקת

תזכררנרתבספרלכתוביכולההיאשםסתריםפינתלה

לאהיאוהומרד.חכמתמלאיםוהגיגיםמחשבותשלה

אךלהיפגע,חוששתמדי,יותרלהיפתחלעצמתמרשה

גםזוכהוהיאהאנשיםאתכובשתהמיוחדתאישיותה

י.י.קרובת.לחברה
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הציירשלהחינניהאוטוביוגרפילספרוהמשךספרזהובעתלית,אורקרן

הספרגבריאל".והמלאךסופיה"דודהשטרןיוסיירדני-נץ,רזתכתבה:

מעליתוהחליוסישלסיפורואתמתארההומוריסטישטרן,יוסיציורים:

חצישההויוסילגליתבלתיעליהחיתהזו .לארץככער ns , 1999אמיר,הרצאת

שונים,גלגוליםלאחרבעתלית.המעצרבמחכהשכהעמ.י

-בציורגםותמידקולק,טדיבחברתכדייגגבעיןבקיבוץ
בצלאל.לאומנותבי"סנפשו,למשאתהגיע

ש.י.אדם.ואהבתציונותשמץעםומאלף,קריאספר

יקינתון.בביה"סה'כיתהתלמידימהוויפרשיותמספרהביתה,מלבי

צחצוחחכיכה:טכסלעבורועליולכיתה,באחדשתלמידהוצאתמרון,נגהכתבה:

עמ', 79 , 1999נעם,

בירושלים,מטמון

י.הוצאת:רווה,אליכתב:

עמ.י 159 1999,ברק,שר

 .לעזשיניים
למרותידע,בתחרותבית-הספראתהחדשייצגהאם

תלמידים,למועצתבחירתהחברתית?,בהתנהגותובעיות

עללהלשיןוהאםציבורירכושלמשחיתקולקטיביעונש

ילדלו.לעזורדווקאאוהכיתהכלנענשתשבגללוחבר

אחיומטפלואידבריונים-כעריםשללסחיטהקורכןכופל

 ...בדיאטהמגזימהנערהבבעיית,הבכור
ש.י.למחשבה.ומעוררילדיםבעירתהמשקףוחינוכי,חיוביספר

ובנוסףהיטב,כתובוהרפתקאהמתחספרזהוכלקודם

רבומידעצעיריםשלאהבהסיפוריבושזוריםלכך

והיסטוריההישובתולדותהעברית,השפהלתחיתהקשור

עתיקמטמוןמוצאיוםקשהטרקטוריסטרומא.של

עלעבירה(שזובחו"לעתיקותלסוחרלמוכרוומכסה

כמובן).החוק,

מעורביםאחרתמשפחהבכינחטפת,בתומסתב,ךהעכין

כורחם.בעל

נרמליזוהרהתגלה .מהעברקשריםגםקיימיםלכךנוסף

ש.י.ממכוןשנשכחההקודמתפגישתםאתגדותלבנימין
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סודותגילוי

עמיתכתבה:

 1גרלדשטיין-ליררן

 1גררסמןליאורהציורים:

 1998,פועלים,ספרית

עמ.י 74

האחרוןהשלג

שושני,איריתכתבה:

גררנדלנ,דשריתציורים:

 1998,ספרית-פועלים,

עמ.י 154

העננהלשמימעבר

(בורקת)בררןכתב:

פרטיזןשלסיפורשרב,

ע"שעדרתביתמורשה,

 1995,אנילביץ,מרדכי

עמ.י 208

עשר,כבניחבריםשלרשהגילויו.וחשיבותהסודשלערכו

רינתשכנתםהאלה"."מבראחבורתהםונרעה,גרכןשרקי

אתלגלותמנסיםוהםוברכה,סרבלתנראית-מהםצעירה

מזרע.יודעיםאינםוהםמביתהכשמערתצעקותהסיבה.

רחמה,חכמהאשההיאבביתם.הגרהגילה,סבתא,ישלכרעה

אתתגלהשרינתכדיברינת.תנהגכיצדלכרעהיועצתהיא

היאזהסודהיא,מחייהסודגילהסבתאלהמספרתסודה,

בשואה.אחיותיהשלמרתןעל-הכיתהילדילכלמספרת

הטעותאןבמפעל,בגבינהנחשדרינתשלשאביהמתברר

ב.נטרמסתייםוהסיפורמתבררת

ערכיות.ודמויותחינוכייםערכיםבריש .מאדמענייןספר

ל.ח.

חבריהרובאשרבפרליןילדיםחבורתשלסיפורה

היתריקיבלוכברמהםחלקלישראל.לעלותמ.תעתדים

-אחרוחלקלארץליציאהנרגשיםמתכונניםוהםיציאה
 .המיוחלההיתרלקבלתמצפה

היאהחבורה,ילדיכלעלשומעיםאגרמפיהאשראירקח,

חייומתנהליםספריםמחליפיםובדירתהספריםחרבנת

סוערים.חברה

סיפורעםיחדההתבגרותגילובעיותמשפחתיותבעירת

רחוקה,מארץותצלוםמכתביםצרורנעלםשבובלשי

משהו.מסובןלסיפוריחדחוברים

עלמכבידיםאירועיםוהרבהשמותהרבהפרטים,חרבה

לקראת-האחרוןמהשלגרחוקה,מארץפרידההעיקר:

ע.ק.כחולים.שמייםעםחדשהלארץהיציאה

ומעלהתטייב

בספרמשנה.לסעיפימחולקיםוהםפרקים, 15בספר

והקוראומשפחתו,המחברשלבעיקרתצלומים,כלולים

הדבראיןאןהכותב.שלביוגרפיספרשזהולהסיקיכול

כן.

לחקרערןבעלנדבןלהוסיףעשוייםבספרהממצאיםאן

והגבורה".השואה
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ומאידהשואהשלהטרגייםלאירועיםמתייחסוהמחבר

עלבדפדוףזי .זובתקופהומשונותשונותהתרחשויות

ונעורים,ילדות ) 1זאת:לדאותכזיהפרקיםראשישמות

פלישת ) 3וסובייטי,ליטאישלטוןשלשנתיים ) 2

יהודיאחרית ) 5הגיטו, ).ןcהראשונות,והגזירותהגרמנים

הגיטופרפורי ) 7וילנה,בגיסושרב ) 6דזושקביץ,

בעיירות,הטבחעלמתוודעיםאנוזה(בפרק .האחרונים

המחברתשלהפעולותעלנשק,להשיגהמאמציםעל

היעדאליציאהבזבדבגיסו,הכלואיםביןרהריכרחים

 ) 9היעד,עםראשונההיכרות ) 8לפרטיזנים).להצטרף

החטיבה ) 10המולדת),(למעןדודינו""זאהגזוז

וילנהחורבותעל ) nלחופש)(מאבק"אוסברברזיטל",

 ) 13בייטי,הסרבצבאובתי-הסוהרבשררות ) 12היהודית,

 ) 15שבזד,ןבמזינהקליטהחבלי )-1'1הבדיחה,בנתיבי

זבד.סוף

עצמו,בפניכסיפורלדאותאפשרבספרהפרקיםאת

זה.אחדזהדווקאלארבהםולקרוא

משפחהשלהקמתהבשלבהנאהנקראהאחרוןהפרקאת

כטייסיםהוכתרובשרבדוןשלבניוושניבארץחדשה

בשואהסבלועלהמחברשלנקמתווזר-תאוידבחיל

מ. .בנאציםונקמתו

אתהסופדתמעלההדבריםשקדרלאחדשניםעשרותנושמתאדמה

 .השראהבעתמשפחתהקודרתהרצ.זיוונו,רעיהכתבה:
ילדהילדיה:שלושתעםנשארתהאם .ונעלםגויסהאבושם"."ידבסיוע"זני"
ותינוק. 5בןילד . nבתעמודים. 71נ 998

העיירהבנישלאחיםמקברלהינצלמצליחיםוילדיההאם

להעבידהאםמצליחההבןאתנפטר.התינוקולברוח.

לסדרמצליחההיאהבתאתאוקראינית,לאיכרה

בכפרמקוםמוצאתוהיאהאיכרים,אחדאצלכמשרתת

אחד.

המצוקותהמלחמהלאחדגםאןישדדוילדיהושניהאם

למשפחתו.לחזורמתקשהרהבןרבות

לארץמגיעהבןלארץ,ערליםמחדש,שנישאהוהאםהבת
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רבות.שניםלאחר

שנולדווהנכדיםהילדיםעלמספריםהאחרוניםהפרקים

השורדים.שלנצחונםספקללאזהו-בארץ

נוסף~אןהמאירומרתקתפשוטהבצורהכתובהסיפור

י.י.בפנינו.חושפיםהשואהשסיפוריהפניםסוףבאין

המסטולים,מלןאדי

אסתרכתבה:

הוצאת Iשטרייט-וורצל

עמי. 262 1999,עמיחי,

אדי,הסמים.לעולםהדרדרותתוכנו:עלמעידהספרשם

והופךמדרדרזונה,ואםנרקומניםלהוריםבןנרקומן

עצבההמחברתאותם.מוכרואףלסמיםמכורלהיות

גםהצביעהשבווהאלימותהרעועםעגולה,כדמותאותו

העמקהישבספרהסמים.מןהגמילהועלהחיוביעל

חברותיחסיתיאורהדרדרות,שללמניעיםפסיכולוגית

קשיםבספרהתיאורים Iבחוריםשלושהביןורעות

ויחסיםביפו,מסואבעולםהורים,שלנטישהומכאיבים.

תוקפנותוהשפלה,אלימותלבנים,אבותביןקשים

וכשלרכות.
מחנך.לספרהופנוהאופטימיוסופובריתוק,נקראהספר

ל.ח.ותיכון.בינייםלחטיבות

המרויםוסגלהמנהליםלבלתשומת

המולי"ם.עםמשרדנושלהסדרהואמוזל"במחירהטוב"הספרהמבצע

משרדנושלבמתכונתבתיה"סלחוזרומפרסםהמתחכםמר"לשישהתגלה

נפוץהחוזרשבהוצאתו.ספריםלרכושלבתי-הספרומציעהנוסחבשינוי

שלמפעלשזהולהטעותויכולאחר),שםארגורדון(קרןשרנהשםתחת

משרדנו.

"דניוהכתובותעל-ידינומומלציםאינםשהספריםאיפואמודיעיםאנחנו

 .דעתנועלאינםו"קרראים"ספרים"

נאמר: , 1997בינואר 1מיוםל 11המנכחוזרלפיאגב:

חינוכי.מוסדשללתחומיולהיכנסספריםלסוכנילהרשותאין

 .המוסדמנהלבהסכמתספריםשלמאורגנתמכירהלהרשות"ניתן
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שרבוטם.עלוסיפורילדיםשלשרבוטעלמבואבספר
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 .מנוקדממוספר'
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ממוספר.
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