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המרכזיתהיעדקבוצתהיוהילדיםבשואה.היהודיםלגורלמוקדשזהגיליון
הנאציהגרמניהמשטרידיעללכיליוןשנדרכההיהודיתהאוכלוסייהבתרן

אתעבורששוזרהמזלרבניבשואה,נספריהודיםילדיםרחציכמיליוןבאירופה.
כעשרהמלחמהלאחרהזאת.במלחמההגרמניםלהםשהרעידוהגיהינוםמזרויכל

 .נורמלייםילדותחיישללמסלולששרדוהילדיםאתלהחזירעליוניםמאמצים

בתרבותןמה

חרובןביו"ילדים:במאמרהמתמקדתבעצמה,שראהניצולתטק,כחמהפררפ'-
ההשמדהשלהגרמניתבמדיניותהיהודיםהילדיםשלבמקומםוהשגחה"
להכחידםהגרמניםתכניותעםומשפחותיהםהילדיםהתמודדואיןומתארת

 .האדמהפכימעל
"ידשלהחדשהמוזיאוןשלהקמהבצרותוחברההיסטוריוניתברזכהיימר'ריקי-

שהוקמוהספרבתישלסיפורםאתכסין"על"אגדהבמאמרהמגוללתרשם",
ברתיתהתרהפעילותאתומתארתלרזז'בגטוהתעשייתייםהמפעליםכותליבין

 .בהםשהתקיימה
אמונהן"ךשכתבההדוקטורמעבודתחלקהואסגולה""יחידיהמאמר-

בפרליןיהודיםילדיםבהצלתעוסקהמאמרבך-אילן.באוניברסיטהנחמני-גפני

 .הפולניםהמציליםשלמבטםמנקודתהשואהבתקופת
מציגהחיפה,באוניברסיטתהמזינהלמדעיבחוגמרצהיגיל,לימורז"ר-

יהודים,שלהצלהניסיונותעלרחבהתמרנהבצרפת"יהודים"הצלתבמאמרה
כניעתלאחרהצרפתיתהתבדחשלשרכותשכברתידיעלילדים,בעיקר

הגרמני.הכיבושובמשךצרפתממשלת

ארץפיסת-הילדים"בתימיכאל,מעגןקיבוץחברתאשכנזי,כיבהשלהמאמר-

לארדלצאתהעומדזהבנושאמספרקטעחראגרמניה",אדמתעלישראל

ילדיםבבתישנעשתההחשובההפעולהאתמתארהמאמרושם"."ידבהרצאת
הנוערותנועותבכללציונייםארגוניםידיעלהמלחמהלאחרבגרמניהשהוקמו
המלחמה.אימיאתששרדוהילדיםעםלעברןכזיבפרט

חייואתמגוללתידרשירסקהעם"מרושת"ממרכזפלגישראלשערןהריאיון-
מהמלחמהלשורדכיסירנרתירעלומספרהשראה,בטרםערדבמשפחההקשים
משפחה.ללאצעירילד-לבזלגמריכשהוא

בותועדויותהכוללמאשימים""ילדיםמהספרבחדיםמרקטעיםגםבדתבחר-
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 .שחרורםלאחרקצרזמדבפולידיהודיםילדיםשמסרו
"ירמזרינגלבלום,עמנואלשלמספרונלקחוהגיליודאתהמלוויםהתצלומים-

בגטו"הילך"צלםומהאלבוםושם","ידבהוצאתהמלחמה",מתקופתורשימות
מנדלהידועהצלםשלהתצלומיםאתהמכיללוחמי-הגטאות,ביתבהוצאת

לודז.'מגטוגרוסמד

השואהמימיהזיכרונותספרעלהורביץ,ציפורהשלביקורתמאמרגםבחוברת-
הספרעלאופיראפריםד"רשלביקורתמאמרוכד"ילדה",פרנקל,אלונהשל

 .אנצ'לז'אדז"רמאתרומניה"-השואה"תולדות
שהוכנהבשואה",נשים-להתנגדות"פניםבנושאתערוכהבחוברתישכד-

 . 1>200יוניבחודשיורקבניווהוצבה"מורשת",שלצוותידיעלועוצבה

ברגסודג'

הבאה.לשנהעליולשמורמבקשיםאנוהשואה,לקראתהנושאעלאיחדנוטכניותממינותהעדה:

 nמווש
אה 1השו• 1יצ Jשו.:זום rו

בולגריהקהילת
תשסחנ.ושם,ידהוגיז>תלוי,מלמד tלולשלהחלןםחאת"לחיןתהספרמתוןקטעום

היהודיותהקהילותמבידהבוזזותאחתהיאבולגריהשלהיהודיתהקהילה
מניצולירביםהשנייה.העולםממלחמתבשלמותהכמעטששרדהבאירופה
אפלמקוםנוראה,בגיזהבהםשבגזמקוםכאלמוצאםלארץמתייחסיםהשואה
בהםנשארולאובנפשם.בבשרםוכאובהעמוקהצלקתלעזשחרתוארור

זוכריםבולגריה,יהודיאנחנו,ואילולתושבים.אולסביבהלנופים,געגועים
שלהנוראהבמציאותהמרצחים.בידיאותנוהפקירהשלאהטובה,כארץאותה

מכולנו,כמעטמאתנו,ומיוחד.גזולנסהואקטנהקהילהשלהישרדותההשואה,
והמשופות.המוותמחנותוהעינויים'הזווועהוהחול,יהרעבנחסכו

בתולדותיההזההמופלאהפרקאתלמחוקאולשכוחיכוליםאינםבולגריהיהודי
הממשלהלמרותהשנייה,העולםמלחמתבתקופתבה:שנולדוהארץשל

סירבההנאצים,שהפעילוהלחץולמרותהאנטישמייםוהארגוניםהפשיסטית
אותנולשלוחלוולאפשרהצוררלידיהיהודיםאזרחיהאתלמסרובולגריה
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להשמדה.

וההגוניםהשלוויםהנפלאים,האנשיםלכלחיינואתחביםהיהודים,אנחנו,

לנר,התכחשולאהםהקשהבשעתנובשנים.מאותבמשךחיינוובתוכםשלצדם
 .המלךארמוןעדשהגיעאדירמחאהקולהקימואםכי

במקרםגםאחרתארכןפגעההשנייההעולםמלחמתשלהקשההמציאות

בולגריהיהודימביןרביםהיוכיובוררהתגוררנו,שברכביכול,המבטחים,
הגלידו.שלאוהצלקותהכאבהכעס,השתמרווביםבלבנפגעו.רגםשסבלו

היוםעדעמנוכרשאיםאנוהגזים,ולתאיהשמדהלמחנותנשלחנושלאאףולכן,
שלמידיולנרשנגרםהרבוהסבלהמשפילהדיכויהנורא,הפחדשלהטראומהאת

בבולגריה.ששלטהפשיסטיהמשטר

כןחולףשהזמןככלאןמאתנו,ומתרחקתהולכתהאיומההמלחמהתקופת

מתכוונתאיניבספרי .מאמינותןגםולעתיםמעצמתן'ההתרחשויותמאבדות
מתכוונתשאיננימפניבבולגריה,היהודיתלקהילהשאירעמהאתלדוןארלשפוט

כוונתיכל .רביםספריםכברנכתבוכןעלהיסטורית.מבחינהבאירועיםלזרן
סיפוריואתהשראהשלהנוראהמהתקופהחוויותייאתראשוןממקררלספרהיא

היהודיתוהקהילהבורסההקטנה,היהודיתהקהילהשלמסיפורהכחלקהאישי
בבולגריה.כולה

שלזיכרונותיהםולפיזיכרונותיילפימסופרבספרימעלהשאניהחייםסיפור
שברבזמןשםשהיואלהשלהאחרוניםהשרידיםאנחנוומידידיי.מקרוביירבים

שראינומההיאשלנרהאמת .לאירועיםעדיםהיינו .הקשהההיסטוריההתרחשה
שלסיפורםגםהואשלישהסיפורלהניחיש .שהרגשנורמהשחורינומהבעינינו,

בבולגריה.היהודיתהקהילהמבניגזולחלק
הןמעטרתבגלותשנותייכיאםהיפה.הבלקניתבארץעברומחיימשלישפחות
מארזמשמעותיתוהיארב,משקלחיישלזאתלתקופהישלגילי,יחסית

נערציםשםזמרתי.עוצבהשםגזלתי,שםנולדת.ישםהאישית.בהתפתחותי

היום,עדלשכוח.רוצהאינירגםזאת,לשכוחארלשנותיכולהאיננישורשיי.

איניגםלכןהבולגר.יהמבטאבפינשארמאז,שניםעשרותשעבוראף-על-פי
אנימבולגריה?"."אתאותישואליםומיד"שלרם"המילהאתלהגידאלאצריכה

הולדתומקרםכמהעדיודעתאניעצמילביןביניאןמישראל","אנילהשיבורצה
לנצח.עליוחותמואתמטביעהאדםשל

ושלווה.שגרתיתהייתההשנייה,העולםלמלחמתשקדמהשל.יהרחוקההילדות
השכניםהחברים,האוהבת,המשפחההחם,אבאביתבזיכרונותיישמוריםעדיין

נולדת.ישבהדרסההעירשלהקטנהוהקהילה

וחרקיםימיםשבאותםדנובההנהרגזרתעלבולגריה,בצפרןשרכנתדרסההעיר
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בולגריהביןטבעיגבולמשמשהנהרשלוזהבחלקוצלולים.כחוליםמימיוהיו
לרומניה.

עלומרביתםיהודים.-3,800כדרסהבעירחיוהשנייההעולםמלחמתערב
אתלקשורבחרוהעירמיהודיבודדותעשרותרקהמדינה.קוםעםמוךלישראל

הבירהלעירועברומולדתםעיראתעזבווהםהבולגר,יהעםגורלעםגורלם
סופיה.

עםהיום'עדבזיכרונותישמורההיאאבל .מיהודיההתרוקנהועיריעברו'השנים
עמישמוריםבלב.יופועםחיכ,ןכלמרחשיהכולעדייןבה.והחמימותהיופיכל

ספוגיםזיכררנרתי .ילדיםוצחוקציפוריםמעוףשלנעימיםרוחשיםרכיםצלילים
 .בסתיובההוסרוהאדמההאביבפריחתבניחוח

צער,כאב,עצב,שללמרודותואושרשמחהשלמפסגותנעוההםבימיםחיי
אחריםגםשישנםמקווהאני .הפרטיעבריחי,ופיסותהןאלה .ואבדןפחד

בשדרתהרוחבמשאתהשמים'כחולאתבים'המרה<הנופיםאותםאתהזוכרים
ובחיבה.בגעגועיםלאחורלעתיםומביטיםהעצב,ואתהשמחהאתהירוקים,

ההולךיהודיעולםולבטאלהנציחכדיאותוכתבתילעצמ.יכתבתיספריאת
לעורר-לאחריםלפהלהיותזיכרונות•יצליחואם .השכחהבתהומותונבלע

 .שכריזהיהיה-נשכחותולהחזירזיכרונות
ולגב'גוטרמןבלהלד"רובמיוחדושםלידתרדהאניחייבתובראשונהבראש

לפרסום.ראוייםזיכרונותיאתשמצאועלשלאין,מרגלית
עלבראשם'העומדתטומןגורלד"רושם ,,שללאורההוצאהאנשילכלתודה

והמקצועית.המסורהעבודתם

כללאורןוהעידודהתמיכההעזרה,עלכהןטלילהגב'היקרהלחברתיתודה
הדרן.

לאור.זהספרלהוציאותרםיעץשעזו,מילכלותודה
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ה(:ובדה,ג~לדבוגל•ל•
ושרבהמסן","ברדתספדןאתאורכה,הפסקהלאחדשנית,וקראתיחזרתי
אפשריהדיהזה,הספדקריאכמההגשתו.ומצרותמתוכנווהתרשמתינהניתי

שאלתישדאלן"בניללקריאהעליולהמליץאפשר"האםאחת!במכהאותרלסיים

ספק.שרםבלביאיוהיא:ותשובתיאות,י
רבבותעםכבדנפגשתי .תיכונייםספדבתיכותליביןשניםמזהסובבאני

לדעתלמדתי .השואהבתקופתהקשוריםנושאיםעללפניהםמרצהשאניצעירים
למהלולספרוישעליו,לחרסאיןאז.קדהמהלדעתמאודמעונייונירםהנרעדכי

לדעתמתענייןהנועדאולםהגיע.הואאכזריותשלשיאיםלאילומסוגל,האדם
בטרםויצירתםהיהודיםחייהצטיינובמהלעמנו'אבדמהלשואה,קדםמה

השואה.

חייברמוצאיםאנו .יחדגםהשאלותשתיעללענותבאיחסיתהקצרספדן
חייהימים,באותםבאירופההגדולההיהודיתהקהילהודשה,שליום-יום

"יהודיה"לבנותהיחרדיהספדביתשלההווייהסואן,היהודיהרחובהמשפחה,
וכר.'חנוכהמסיבותישראל,חגיהכנתמתלמידותיו,אחתהייתהשהסופדת

הגדולהמרדהעםשלהאהבהקשריעלהסופדתשלהמלבבסיפורההספדבמרכז
הואהמאושרוהבעלהמרדהמאושרים.בנישואיןהמסתייםדומןבשנים,ממנה

בארץ,התרבותחייעלחותמואתהטביעהימיםברברתאשדגולדנבדג,אליהו
ובאידיש.בעבריתהתיאטדוזבשטחובמיוחד

כמעטנכתבאשד 17ביתהנערהשלהירמזחראבספרביותרהמרגשהחלקאולם
חוויותכוללהירמזוחצי.חודשייםובמשךהמלחמהמפורץהחליום-יום

לידיכניעתהודשה,שלהקשותההפצצותהמלחמה,פורץשלטראומתיות

הכובשיםידיעלהיהודיםשלהאיומהההשפלהראשיתוכמרבןהגרמנים
"אוליהגיטר.והקמתהפרןעבודותלשמצה,הידועיםהאיסוריםהכללתהנאציים,

בעתיד",ארתהוימנעמלחמהמביאהלמהיביזוהזורעותההדסאתשדאההנועד

המחברת.מקררתכן

גדולותמהמוכיחאןכביכולשולישחראמקטעמאודהתרגשתיאישיתאני
שלהקצהלשהותהמתנורןאניהצדה.בעתישראלואהבתישראלאחזרת
הואאדדיטדימשפחתשלהמופלאהאירוח .ישראללכיווןבדרכהביווןהסופדת

ישראל.עםשלאחזרתאותהלהבנתבירתוחשובאבלאמנםקצרפרק

בו.שיקראוונערהנערלכלחשובהתדומהיתרוםשהספדספקליאיז
בידידות,שלן

שדוניב'

צח"ל.ובמחנותספרבבתיתל-יצחק,בקיבוץמשזאה/', llבומדריךמוצההואמטחהחתום
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ה 11ח NIהשואהפת ljמתות 1.111זכ

ו•ם lהס•ע.כל ) 1
 .ולמנןגך~םלתיכוןלעם,פךנוה Dעם-עןגן,הןכיאתנפלד, 1 \ךןךת 1מפולכתרגוםפינק,אידהמאת

במסגרותהופיעוכברחלקםאשרברובם,קצריםרבים,סיפוריםמקובציםבספר

ומצמררעדיןאמנות,וביטויהנוראיםלזיכרונותלתתמצליחהפינקאיזהאחודת.

גיבוריהכאשררגםמזריקים,תיאוריהוחסכונית,מאופקתלשונהכאחד.

 .אזםבנילחידתחדליםאינםהםומעדניםמושפלים
המשוחררת,באירופהכןאחרבשניםדגם 1941-42בשניםפרליןעלסיפוריםבקובץ

החדשות.ההתחלותועםהזיכרונותעםלהתמודדנאלציםבהשהשדודים
הקרובים,השכניםמשפחתה,בנילפעמיםהםפינקאידהשלהסיפוריםגיבורי

שדנה:בעיצובהואסיפורכלמספר-עד.ארולדאישה,גבר,הואהמספר"ד"האני
לאחור.ממבטופעםמקומ,ורגע,וקרוב,פעם

ונותניםאמיתייםמדגשים,הםאופיים.ועלהסיפוריםכלעללעמודקשה
המחברתהעליזה""זדשהבסיפורטהורה.אמנותשלטעםולמראותלזיכרונות
וכןמיהי.ידעהלאוכשיצאהמשנתייםיותרבמתנןששהתהזרשהעלמספרת

לאאחזאףתרבוץ,לאאחדאףדליהרבה,כןכלסבלו"אחריםאומרת:היא
לאאניכיאות,והוגרכאילומרגישהאניאבלגרמני.שרםראיתילא ...אותיעינה
אומר:והרופאשלי."לאהםהלידה,תאריךהמשפחה,הפרט,יהשםשהייתי.מה

חי?"והואאותןהרגהשהמלחמהבנאדםפעםראיתם ... "

 וf. 17•לשלאחונן 1p1ש ) !5
מכןקןלאעמי, 167עקד,הוגיאתפיחוטקה,ה 1נתמאת

מןהוצאההמספרתכאשרהמלחמה,בתרם 1945,בסתיומתחילזהזיכרונותספר
המלחמה.בזמןוחצישנתייםברששהתההמנזר

ילדהשלסיפורהאתורגישהייחודיתבצדדהמתאר<לזרת"שלאחרון"שוקדהספר
ממקדםהניתוקשלהטראומהעלהואהדגשהשראה.מןששרדהקטנהיהודייה

כאלאליההמתייחסתהמנזרמאםובמיוחדהמנזר,עליה,והאהובחמדנוהמקלט
והקליטהלא"יהעלייההיהודיים,הפליטיםשלעולמםאלהמעבדהאהובה.ילדתה

רמשנו.קרשישלראייהמזוויתהםאףמתואריםהנוער""עלייתבמסגרת

ברשמיהבחוויותיה,המתמקדתמספות","אנישלשדנהנקודת-תצפיתלפנינו

למקררבזיכרונההפכוהמנזרראםשהמנזריהודייה,ולדהשלבסבלהובעיקר

והשראה.המלחמהאירועיעקבסביבהשהתמוטטבעולםופינוקביטחון
כדיברוישפסיכולוגי","דואליזםבמעיןהדדיזדיית,הסיפורתבזרןכתובהספר

 .השואהבנושאהזיכרונותסיפורתאתלהעשיר
קרןעדה
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 11n:נמסם 1חג
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מנןקןלא 1

 14בגילארצהעלתהשבפולין,בוצ'אץהעירילידתשילונ,ושושנההמחברת,

חגיאתחגגואיןמספרתהמחברתשלפנינובספרהנוער"."עלייתבמסגרת
לילעלמספרתהמחברתצעיריםלילדיםומובנתקלהבלשוןבמסתור.ישראל

רכןבלילות!)(רקבסוכהישיבהעלמשפחתה,ולבנילההמשותףהאחרוןהסדר

אחת-אקציהבעתלהשקדהחנוכהנסרעלהשבועותחגעלשדניםזיכרונות
רבות.מיני

אתגםלהזכירשוכחתאינההמחברתוהסכנותהרעבהפחדים,הקשיים,בצד

 .אפליםימיםבאותםלהםשעזרוהמעטמתי
לקרואאוהביםשאינם"ילדיםכותבת:שילובישושנהלספרשלהההקדמהבדברי

שבספר,יהסיפוריםחמשתמתוןבלבדאחזסיפורשיקראוזיעצובים,סיפורים

מסיפוריותרלקראירצואחריםהשואה.נושאעלחוויתימושגשיקבלוכזי

הסיפורים."חמשתכלאתשיקראוילדיםגםיהיוובוודאיאח,ז

קיימתיהשנייה,העולםמלחמתשלבעיצומה , 1943שנתשלהסוכותחגבימי

שנהחציבלבד.בלילותאלאבימים,ולאבסוכה,הישיבהמצוותאתכורחיבעל

פולניםמרביתםנוצריים,שתושביובכפרשהיתיהורייביתאתשעזבתילאחר
הנאציםהגרמניםמפניאותיהחביאהלמזל,יזח,בכפראוקראינים.ומיעוטם
משפחתנו.שלמכרהנוצרייה,אישהאנטוסיח,

נרצחו.הםזובתקופהחייםיהודיםעוזנתרולאשבפולין,בוצ'אץהולדת,יבעיר

שחלפההתקופהבמשךהגרמניםשביצעוהמוניים,השמדהמבצעיב"אקציות",
 .העירבושכימאז

לפחותשיישארשאפוביותר'קלושיםבחייםלהישארסיכוייהםכישחביבוהורי.י
ביעיתהדהאקצייחלאחרהחליטוהבכורהביתםשהייתיהיות .למשפחתנושריד

אנטוסיה.אצללהתחבאכזילכפרמהביתאותילשלוח

ראשבמטפחתמוסתרכששעריכפרייםבבגדיםלבושההביתאתעזבתי
ב,ןשקיתתפרהאמאהמסתור.למקוםלקחתניכשבאהעמההביאהשאנטוסיה

בארץקרוביישלכתובתםאתכסף,מעטנחושמהצוואריעלאותהקשרה

 .זעירשנהלוחוגםישראל
החביאההקטן,בנםועםגיסהעםאחותה,עםדלכפריבביתשגרהאישהאותה
במעשהאותםשיתפהלאהיאמהבית.הרחקלאברפת,קטנהגגבעלייתאותי

עצמהאתסיכנהיהודייה,ילדההסתרתזה,במעשהכיעצמה,עלשנטלהההצלה
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בדעתומעלתהיהלאוהמשק,הביתבעלהאוקראינ.יהגיסאחותה.ואת.מש.פחת
יהודייהילדהבמקרםנמצאתנדפתהשוכביםהחזיריםושלושתהפותשמלבד

הגג.בעלייתהמסתתרת

חללמיןצ,רתאהמסתור:מקוםאתטובהגויהארתהעברו•הכינהמרעדמבעוד
היאבחשאיהדפת.שלחגגעלייתאתשמילאוחרבותהקשחבילותביזקטן,
לעשיית•שןודלילחםלפריסתסכיןלשתייה,כרסליולתתמחביתלקחתהעזת

צרכיי.

בפינתממקומרהסולםאתאגטוסיחמשנחהפרח,אתלחלובבהגיעהברקד,כל
חושוקראהשלביםשגתעלטיפסהחגג,עלייתלפתחמתחתאותוחציבההדפת,
בשמי.

אתחסרתידנהבזהירותהמסתור,ממקוםהחוצהויצאתיזחלתיקולהלשמע
יוצקתחייתהוהיאהכוס,אתלעברהוהושטתיהעלייהפתחאתשכיסחהקרש
לאחדחפרת.מעטיניעתהזהשנחלבמהבילחלבהכוסאתשביזהמהכד

החלבאתשתיתילמקומן,הקרשאתהחזותיהחלבכוסאתמידיהשלקחתי

נתתישבועכלחגג.עלייתבקצחשליחצרהמסתורמקרםאלמחרחישושבתי

לחודשאחתלרפת.הצמודההתירסבחלקתאותושתרוקןכדיהדליאתלח
לחשנתתיבכסףלחםכיכרבשבילילקנותכזילעירהולכתאנטוסיהחייתה

ביוםפעמייםהבית.אתשעזבתילפנילצווארישקוחשאימיהשקיתמתוך
פרוסהפרסתיובערב.בבוקרהקשאלומותביןנערצהשה"תהבסכיןהשתמשתי

 .כולוהיוםבמשךמזרניהיהרזההלחם,מכוכךזקיקה
לנועוכולתבליחגגבעל"תזעירמסתוומקוםנאותרחיית<רביםולילדתימים

-תנועותייאתהקפיאדלחייהמתמדתוהחרדההפחדעצמותיי.אתמעטולחלץ
אסרוליחיהאנטוסיה,שלהררואותיהפיעלנוראת.בזיזותחשתילכול,ומעל

בחצושנמצאיםאגשיםישמעופזלהשתעל,-וכמובןהאף,אתלקנחלהתעטש,
שנכפתההשתיקהאתלשאתיותרמסוגלתהייתילאכאשדהקולות.אתחבית

הייתיאין-ספודפעמיםדמיוניות.שיחרתבלחשעצמיעםלנהלהתחלתיעלי.י
א'בכיתתשל,והראשונותבשנתייםהמלחמה.שלפניחטוביםבימיםנזכרת

בבתילימודיהםאתלהמשיךיהודיםילדיםעלאסרושהגרמניםלפגי ,'ברבניתה
אתלזכורלאעצמיאתומכריחההשכנוםילדיעםמשחקתהייתיבדמיוני .הספר

אלה.ילדיםשלחמרסופם
משפחתיבנייישארושאוליתקווה .לייאושתקווהביןעלייעברורביםחודשים
בייאושמחרחיששהתחלפהתקווהבית,וואלאליהםאשובואניבחיים

זהברואסדראפילואולםאשרוד.לבדאנירקאםבגורלייעלחמהובמחשבה
התעווראזלכפר.מגיעיםהיוגרמניםחייליםכאשוקרחזהלעתים.השתבש

8 



 .האיכריםובחצרותבבקתותיהודיםיחפשושהגרמניםאנטוסיחשלבלבהחשש
עלמשפטללאמוותדיןגזרחורציםהאוקראיניםרשזתפ•חסשהגרמניםידועחיה

מרעדמבעודאותילהרחיקהחליטההיאכןעליהודים.שמסתירנוצריכל
של.ימהמסתור

 ,הכפרלמרכזקובההגרמניתהחיפושיםשחולייתלפניקצרזמןהלילה,ודתעם
כדבריה.מוךעשיתילרדת.ליוהודתההסולםאתחציבהלרפת,אגטוסיההגיעה
לכפר.מחוץבשדהמסתורלמקוםלקחתניהחליטהשהיאלוגילתהבלחש

סלבידיהנשאהאנטוסיהלגמדי.שהחשיךעזברפתקצרזמזעודהשתהינו

בחשאילהוציאשהצליחהגדולותלחםפרוסותושתיחלבבקבוקובונצרים
מהבית.

נחלשוחגגבעלייתהמסתורבמקוםקפואהישבתישבהארונהתקופהלאחר
נרכבללאאפליםחיוהשמיםהמצומק.גופיאתרגליינשאוובוכקושישריריי

עזוחביםתבואהשדותהשתרעוומשמאלנומימיננומאו.דארובהלשדהוחדרך
יחיתהרגעיםבאותםמעדתי.בפעםפעםמדי .מאודכאבורגלייהאופק.קצח

לאבןעדלהגיעעלינולהתאמץ,חייבתאת"ילדהבקול:בינוזפתנטוסיח
ממרכזהמוחקשלהקילומטריםמספראתהמסמנותהלבנותהאבניםהרביעית

 " ..הכפר
הגענוכבר"הנח,אגטוסיח:הכריזהלבנהאבזלאותהסוףסוףהגענוכאשו
הבנתיגדולה.בחלהנתקפתימפיההדבראתששמעתינוגעבוחפצנו!"למחוז

לאלא!בשדה?!בחושןלבדי"שאשאר .כאזבלילהאותילהשאירשבכוונתה
כאן,להישארמוכנהלאשאנילהלומרלהתקומם,ביקשתיבלב,יזעקתיייתכן!"

בווה!"כללךאיוהמצב,זה"זהו,הדין:אתלקבלעלייכפחפנימיקולאן
עליייוםיום .קצירימיחםאלחימיםילדה,"למזלןלהוגיעני:גיסתהאנטוסיח

שגלגליהבעגלה,הקוצריםעםלכאןאגיעשעזת.נמהבמשךבשדהלעבוד
שאקראעדמחבואךממקוםלצאתתעזישלארמים.צרימהקולותמשמיעים

דרךבגופהלפלסהחלהוהיאבראש,יהנהנתימדמעות,נשנקגורנישאלח.לך?"
את!"גםעצריאעצור'כאשובעקבותיי!לכי"בוא,יוקראה:השיבוליםבחומת

בשדליהמתחככתהגבוהההקמחאוושתרקנשמעהסביבששדדהחלילבדממת
שמלתה.
אתקחופקדה:לעצורעלייציוותההשיבוליםיםבלבקטןאדמהלאיבהגיענו
רועדותבידיםמכאן!"תזרזיאל Jזהבמקוםןהמת•נ•שביעבורן.שחננתיהצידה
לדאוגשטרחהעללחוהודיתיהלחםדאתחבקבזקאתמידיהנטלתיומקודמפחד

וכעלמההשיבוליםביםכבלעהלדונה,פנתהלשלדםממנישכפודהלאחדלמזוגי.

דפדצתיברכייעלראשיאתהגחתיהקשה,האדמהעלצנחתיייאושכוזב .מעיניי
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לכיפתמתחתהשוממיםהשדותבמרחביגלמודהממששנותרתיהמחשבהבבכי.

 .גדולפחדעלייהפילההאפליםהשמים
אתלעצוםהאדמה,עלמידלהשתרעליגרמוזהליליממסעוהתשישותהעייפות

 .כמגןילושימשהעבומכלאותישהקיפההתבואהבחיקולשוןעיניי
היוספורותשניותתוךהטרופה.משנתיאותיהעירועזגשםומטחיועמיםקולות
שלבהודאתהנזכרתימכאן!"תזוזי"אללעצמותי.חדרוהקורמיםספוגיבגדיי

אפנה?לאןולאן,אנטוסיה.

חשתימהגשם.מסתורמקרםאמצאלאסביביהפרושיםהשדותמרחביבכלהן

קמתי .ממניאומללהילדהאיןכולובעולםכאילונראהרגענאותרישע.חסרת
אתנשאתיובייאושימחסהלמצואנואשבניסיוןסביבהתבוננתירגלי,יעל

מאיןחנוק:בקולקראתיראשיואתפנייאתשוטףהגשםבערד .למרוםעיניי
מהזמןיותר.בהיריםנראוהמזרחשמילמזרח.מבטיאתהפניתיעזרי?!"יברא
כיידעתי .שומריםבסרכתהבחנתיולפתעהמרוחקהאופקקראתעינייסרקו

הגיתןהמטרמפניומגןגגקוותלשמשיכולהוהיאבלילותאישאיןזרבסוכה

אוצה.

בבוץושקעושדשדשוכואבות,וברגליםבה,שהייתיהמיםמשלוליתמידיצאתי
זולסוכה.הגעתיומותשתעייפההסוכה.אלזוכיאתפילסתיהמים,ובשלוליות

קנישלסבוןסכןכיסהגגהואתעץמוטותעלשניצבהקטנהסוכההייתה

כינזכרתילפתעהקלה.וחשתיהסוכהבלבהבוציתהאדמהעלהתיישבתיתירס.

אתלצוואריהצמידהמהשקיתשלפתיכןלפגישבועהסוכרת.חגימיהםהימים

ידעתיכןבו.ועיינתיהביתאתשעזבתילפנימסבישקיבלתיהזקיקהשנהלוח
 .והמועדהחגימיחליםומתיבמחבואשוההאביזמןכמה

אתשמעתילפתעבסוכה."הישיבהמצותאתאנימקיימת"הנהלעצמי:חייכתי

קדשנואשוהעולםמלןאלוקינוד'אתהבווןהבוכה:אתלוחשתעצמי

בעתהסרכותבחגלנוןכחגווסביאבישכןזכותיבסוכה."לישבוצרנובמצותיו

ארוכות,דקותבמשך .ביתנומופסתעלתמידשנבנתההיפהבסרכתנוישיבתכן

בעיניוהחייתישבתיהתירס,קבילסכןמבעזואשיעלמטפטפותמיםכשטיפות
משפחתי.בניבמחיצתשחגגתיהאחרוןהסרכותחגאתמאזהמדוכדכתורחי

הצבעוניותהגייובשרשרותנזכרתי .התבשיליםטעמיאתהחג,ריחותאתחשתי

לקשטכדיאמישעשתההנהדרותהגייומגזורתואתהחגלפגיובזמןשהכנתי

ישיבתנובעתלשיורסניאביאחברשאותרהניגוןהתנגןובואשיהסרכה,אתבהן

בסרכה.

עינייאתסינררוהלילה,שמיאתובהבעוצמתוהאירפתאוםהבזיקעזארוברק

הרעים,חזקועםבזיכרוני.שעלווקולותיוהחגמראותאתאחתבבתוכיבה
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שלימזוגיבוכהמלמלתיאימהאחוזתהליל.זממתאתבאחתוניפץהתגלגל
המילים:פירושאתתוקףבמשגההבנתיעתהרעם.קולבהישמעלבדןהוויי
ד'בידיאכןעולם."מלאוגבורתושכוחוהעולםמלןאלוקינוז'אתה"בוון

הגשםחדלהועםקולמשנזםהטבע.איתניועלכולוהיקוםעלהשליטה

להתבהר.אט-אטהחלוהשמצים

המסתורלמקוםלשובועלייהיוםבשעותבסוכהלהימצאלישאסורידעתי
נמצאתהיכןלהיזכרבניסיוןסביביהבטתיהבוקראורבזמזומיהשדה.בקרחת
אןהיומסביבלראותשהצלחתיכלאןלסוכה.הגעתיומאיןשזהחלקתאותה
פיסתומעליהםאופקעזמאופקהשתרעותבואהשדות .בוליםשיראשיורק

אחרולעקובכבלשלנהוגהחלטתיצמרמורתואחוזתמיואשתאפורה.שמים

אללשובהצלחתילשמחתילסוכה.בזרןצעדייתחתשנרמסוהשיבוליםנתיב
הגזולההמיםשלוליתאתבראותיאכזבתיהייתהרבהמהאןשזה,קרחתאותה

עםהבזושקיתהחלבבקבוקלהםצפיםובתוכההאדמה,עלשנקוותהוהעכורה

בידיי.השאירהשאנטוסיההלחם,פרוסות

באתיהיוםהחשיךעתבסוכה.ישנתילילותושבעהבשדהנשארתיימיםשבוע
שלאליכשנזמההבקרים,באחזעזבתיה.הראשונותהאורקרניועםאליה,

צרימתרעשנזםכאשרקרבה.עגלהקולאלייהגיעמעמ,דלהחזיקעוזאוכל
ממקוםהתרוממתיאליי.וקרביםבבוץמדשדשיםצעדיםשמעתיהעגלהגלגלי
לרווחת,יהתבואה.אוושתקולנשמעשממנולכיווןעינייאתונשאתימושבי

שלהגגבעלייתהמסתורלמקוםלכפראותילהחזירשבאהאנטוסיהזוהייתה

הרפת.

הוליכהשאליהםאחריםבמקומותולהסתתרמשםלברוחנאלצתירבותפעמים
שםוהתחבאתיהרפתשלהגגבעלייתלמסתורשבתיתמידאןאנטוסיה,אותי

 .המלחמהלסיוםעז
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ף 1טה 1שט
הר•כןזןבמחכןתן<לכהבגטן<לזותעלןבתה•,•אםרכ•נןב•ז,שושנהשלמפרהמתון

בפרמדן,כאןשטוטהוף.מחנהנבנההמלחמה,התחלתלפניעוז 1939,ביוניכבד
בשקטהנאציםהתחילוזנציג,החופשיתבעירהמלחמה,שלפניהמפורזהאזור

המלחמה.אתלהכין
-פולניםאסיריםבשבילהמחנהואתהסוהרבתיאתהכינוכבדשפרצהקודם

-36כהשוכןבכפרבחדרהיהודים.ובשביל-ואקדמאיםפוליטייםאסירים
סלה,הווינהרשפך-אחזבצד .במיםצדדיומכלמוקףאזורמזנציג,קילומטר

ובצדהים,אלמיםהמובילותתעלותמעדנת-אחזבצדהביצות.-אחדובצד

לאכמעטמכאןהבריחהכיהזה,באזורבחרוהגרמניםהבאלטי.הים-אחז
 ,) Kaschuben ("קאשובן"גרמניםאיכריםשלסביבהזוהייתהמזהחוץאפשרית.

והפתולוגיתההיסטוריתשנאתםעלנוסףוהיהודים'הפולניםנגדשהוסתו
כלפיהם.

המחכהאלהגיעוכברהמלחמה,פרוץלאחריומיים 1939,בספטמבר-2ב

להתקיים.שטוטהוףמחגההתחילההואהיוםומןהראשונים,האסיריםמאתיים

ביצות.עלמכסהחולשלדקהשכבההוא,לחשטחהמחכהעליושנבגההשטח
בסי,דומחסודוברזלמלחיםשלגבוהריכוזישהביצותבמיולח.קדהאווירמזג

התזונהחוסרפצעים.הגלדתמונעובעיקרמחלות,שללהתהוותןהמסייעזבד

קרובותלעתיםאחריתןתשאירורחמנותבמקום,המחלותלהתפשטותסייע

לריקבוןוגדמוהפצעיםתגלידולאזהארץובחבלזהירודפיזיבמצב .פצעים
הרקמות.

הזההריכוזבמחכהבינלאומי.מחכתשבו,האסיריםהרכבעל-פיהיהשטוחטוף

כשיםגםלכאןלהביאהתחילו 1>1>19שלהשגייהבמחציתורקגברים,בעיקרהיו
יהודיות.

רצפת,בלאביותר,רעועיםהיוהבלוקים"החדש".המחנהבאזורנבגובלוקים 10

תיחרדי""המחנההיהודים,אתשיכנוהמחנהשלזהבחלקגג.בלאגםומקצתם
" Judenlager ". 

שעסקוהמחנותלקבוצתשטוטהוףהריכוזמחנהצורף 1>1>19שלהשנייהבמחצית
הרעיםהתנאיםהורעוהזמןבאותו .היהודיםרצח-הסופי""פתרוןבלמעשה

האנשיםכלאתולהכיללקלוטהוכןלאהמקוםעוז.המחנהשלחכיבלאו

הופרזוליהודיםשהוקצוהבלוקים .ביותרגזוליםבמשלוחיםלהגיעשהתחילו
-500לשנועזובבלוקהיהודי,במחנתהיובלוקים 12המחנה.מיתרתילבחוטי
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 .אנשים 2 , 000עד 1,500שיכנואיש
בהפרדותנוכחיםתייגוואזקטנים,ילדיםעםנשיםהגיעואחדבמשלוח
שעבדכל .מזוזואחיותוהפרידומאמהותיהםילדיםשלקחובשעההנוראות,

פעם.עודכאן,עינינולנגדועברשברביםימיםלפניעלינו
שעודחיהנדמהומיילל.נאנחכולושהמחנהחיהנדמההמשפחותהפרדתאחרי

חלב.קורעותומהצעקותחמרמחבביהאילמות,התלונותמןהעולםיתמוטטמעט
הכביש,לאורןתמים,תעלותביןמסודרותבשורותצעדנו 1944באוקטובר-1ב

המטופחוהאזורהמפקדהפניעלחלפנוהמחנה.אלונכנסנוופנינובצומתעברנו

המוות.שעדהראש.יבשערונכנסומימיננושחיו

הקבלה.התחילה Schreibstubeהמשר,דלפניכאן,

אותנושספרוולאחרבמפק,דהועמדנוביותר.אכזריתפניםקבלתחייתהזאת

גםונביחתכצעקהנשמעקולובגרמנית.לפנינושנאםקציותופיעושוב,שוב

יחד:

ככהבלבד,מספר'םמספר'ס,אתםעוד,אנש'סא'נכסמעכש'ו

הגרמנ'ת.ובשפההא'ש'במספרכםלענו,תעל'כסוככהלכסנקרא

רקלכסונשארהזכו'ות'כסכלאתא'בדתסבשערמשעברתם

מכאןלצאתה'ח'דההאפשרותהרגמנ'.הר"ךבשב'ללעבודהזכות

הארובה.דרךלעוףה'א

ותעלתההמחנהשלהמרוחקבקצתשנראתההארובהעלבאצבעותודחוהוא

ריחחרון,בשרשלמתקתקריחהמוזר,בריחגםחשנועכשיווסמיך.שחורעשן

הסוף.עדאותנועזבולאבנודבקשמיד
סוגריםשבלוקיםגדולמגרשהישן,המחנהשלהגדולבמגרשבמפק,דעמדנו

תילגדרולימיננוהמפקדה,בנייןוגםהכניסהשערלשמאלנוצדיו.משניעליו
קטניםבלוקיםכמהומרחוקסביבשמירתמגדלימעלית.חשמלוחוטיכפולה
מסריח.עשןהמעשנתהגדולהוהארובהיותר,

מסתכליםהשורות,ביןבינינו,עובריםוחקאפוסוהקציניםרב,זמןעמדנו

שבינינו.ותחולותהחלשותאתובוחרים

ממלאהאחתכלמופת.יסדרונרשמות.המפקדהאלנכנסותאנחנושורותשורות

 .עליהםוחותמתושאלוניםטופס
ובסוףאניאחריההיא,קודםהשנייה.אחריאחתאותנו,רושמתרעיתהפעם

ליאומרתאימאביחד.נישאראוליקרובים,יהיושהמספריםכזידולקת,
בביאליסטוקשנולדתילרשוםעלייודולקת.אימאשלכשמןואו,ןבשםלהירשם
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רעיה.זו-אמישלבתהלהיותיכולהאיניולפיכןזולקה,שלאמהכשםאמידשם

אנירככהמגילה.שנים-10בצעירהעצמהאתורושמתמשנה,היאפרטיהאתגם
מקבלותאנחנולחידת".ה"זכאיםבגילנדלנו . 30בתרועיה , 20בתןדלקה 18,בת

 . 1>9538 , 95383 , 95382המספריםאת

גבריםשלטרנספורטיםכמההמחנהאלהגיעוחודשייםשלפנילנדנודעוחנה

הנשיםלמחנההסמוכיםבבלוקיםשדכנוהאלההגבריםמאסטוניה.יהודים
היהודיות.

לפגושאפילוואולייולקעלמשהדלשמועמקדרההיא .מארזמתרגשתרעיה
הוכנסנוורחצה,חיטוישלהמקובלהנוהלעל-פיעברנושבדהמוחץ,לאחואותר.

סופריםושדבלמפק,דבשדרותהועמדנוהחדש",ב"מחנההנשיםמחנהחצואל

גברים,צובאיםזוכה,עובריםחשמלשחוטיהכפולההתילגזועלממול,אותנו.
עלעגולוסימדאזרחיתלבושיםכקבצנים,נראיםהםאימה;מטילמואיהםובים.

וזיפיםקצוצים,זקניהםאפורים,וזים,פניהםשמד.צבעצבועהקורעים,בגזיהם

ס"מ, 2ברוחבשבילהראשובאמצעגזוזות,שערותיהםפניהם.אתמעטרים

אתגדוריםהםכושלת.הליכתםהכינים"."שבילגילדת,במכונתמגדלתמודגש,

עלינוהםבחוזה,זדעלזדמביטותהקבוצותשתיייאוש.ובעיניהםוגליהם,

מידבשמה.וקרואשלנרבקהלמכרהמוצאאחזגבווהנחעליהם.ואנחנו

זר.אתזהלהכירמתחילים
שהגיעוהווילנאיםהגבריםהםהתיל,גזומאחווימולנו,העומדיםהצללים

מחפשתהגז,ראלרצהרעיהלהתפז,רהפקודהכשניתנתמאסטוניה.לשטוטהרף
גםאסרוהגזר,אללהתקרבאסרוודלוזיה.ואתירלקאתהעצובבקהלומוצאת
מעינינו.זולגותודמעותהמומים,רמזהמזהעומדיםאנחנולדבר.

קטנהרוסייהאנה.שמההבלרקזזלקקקח,הבלוק,עלהממונההבלוק.אלהוכנסנו
מיטותהוכנוהביתניםמדבחלקמקורזל.בלוכדיושיעותכלתעיניבעלתועגולה,

ויותר.נשיםאובעישנוס"מ, 80שרוחבהאחת,במיטהתלת-קומתיות.עץ

ממיטות.יותרככלוביםנראוהמיטות

רבותונשיםלזר,זרמחוברותהמוטותכאדהשלישית.בקומהמקוםתפסנו

ובה.בצפיפותיחדמתאגדות

שאינםהמחנה,יושביעובדות.איגדכאדהנשיםמעבו.מחנהנחשבהזההמחנה

להעביראמוריםהםכן .במפקדארוכותשעותעומדיםלעבודה,יוםיוםיצאים
ובקוו.בחוםבשלג,בגשם,בחוץ,זמנם,את

שרוותבידעובוהואהנשים.אתוסוקרהגרמני-הנאציהרופאבאבפעםפעםמזי

ואריההאישהאםקובעהרגלייםמצבולפיוגליהד,עלמסתכלהעומדות,הנשים

 .לאואםלחיותלהוסיף
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הגזתאיאלאותןושולחים"חולות"עשרותכמההנשיםמביןמוציאיםיום-יום

עםנשיםדיהמפקדבזמןמוצאהגרמניהרופאאיןאםבזריקות.אותןממיתיםאו

לעמודהצליחושלאומיארוכות,שעותהקבוצותאתמריציםוגליהן,עלפצעים

למוות.נשלחותזומהירחבריצה

עלעצה.מחפשתורעיהמציק,הרעב .אוכלמנותחצאימקבלותאנחנו
מוצאתרעיהגפן.צמוממולאתקרועהשמיכהמוצאותאנחנובמיטהמקומותינו

ומבריק;מודפססטןזהולשימוש.ניתןסטן,בדהשמיכה,שלהעליוןשהבד
בוהק.צהובצבעו

ברוסיתאליהפונההיאאגח'על-ידעומדתכשועיההראשונה,בהזדמנות
משיגההיאההצעה.מןמתלהבתאגחמקקן.פיג'מהבשבילהשתכיןלחומציעה

אנחנווביחדבידיה,מסייעתואניחמיטה,עלמתיישבתורעיהומחט,מספריים
רעיההפרימהלאחוהחוטים.עללשמורנזהרותהשמיכה,מןהבדאתפורמות

מותחתהיאלח'עדייןוכשהבדאנה,שלבחדוהאותומייבשתהב,דאתרוחצת

שלנו.למזוןמתחתושמהאותוומקפלתמיישרתאותו,

אתבידולתפורלחתוךמתחילהרעיה .אותוגיהצוכאילווגואהישוהבדלמחות
במכנסיומשחילההגומיאתמתחתוניהמוציאההיאהמכנסיים.ואשיתהפיג'מה.

החולצה.עללעבודמתחילההיאיפה,עלתההמכנסייםשתפירתלאחוהפיג'מה.

מחתיכהגזורהמתרחבים,שרווליהישרה,סינית,בדוגמהחולצהמיןיוצרתהיא
אחת.

קנתהככההמתנה.אתלאנהמביאהרעיהשבועוכעבוריפה,עלתההיצירה
בתיעלכאחראיתלעבודלחשתיתןמאנהמבקשתרעיה ."ידידה"לעצמה
מתנדבותנמצאולאהזחלתפקידברצון.לבקשהנעניתאגחהבלוק.שלהשימוש

אח,דבחדראסלותעשרהאסלות,על-ידהזמןכללשבתהאחראיתעלרבות.

המקום.אלהנשיםשלמסודרתלכניסהולדאוגלנקותןניקיונן,עללשמור
השימושמביתהנשיםכלאתלהוציאהאחראיתעלהמקום,אלבאחכשאנה

המלכהדר,ך"פנואומרת:היאובלעגאגח.שלהבלעדילשימושהריקולהשאירו
לחובן."הולכת

עבודתהבעדמקבלתגםאלאאנה,שלידידותהאתרקלאמשיגהרעיהככה

נוספת.לחםמנתגםמשיגהרעיהכךאחובשביל.ימרקוגםנוספת,מרקמנת

 .עדןכגןעכשיולנונראהשקייזרוולדעדכךכלרע."בשטוטחוף
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 nנוך,וו
שלו"והמשפחהאחוןןכל
הנ<שעחה lאחד".ול ,•ל lננשע<על Iאטלסדה l•השלסעום(על
פסספ)וא•ם", 1p •סעו•םנrא.ח 1העו, lהוני.חו•ם 1א• ," 1של

הדסירדנהמאת

גרושים.שהרריושבע,בזילדצעיר,זרנושלבפירהגתרזמחרוז,מרברלרגלפגינו

כנהרג-מתכונוהואהדובר.שלהשביעיהולדתוורםערב"מושמע"המונולוג
להירדם:מתקשההואהמסיבה.בעתמשפחתןרעלעצמןעללספו-בכיתתו

ל'שדווקאמעצב[כמה

של'.המשפחהעללספרקשה

לי"?"ןןןקאמזרע"קשה"?מזרע

לדרבנםורצויהקוש,ילסיבתמודעיםאיגםעדייולסיפור,המקשיביםהילדים,

מניסיונםלתורםאותםתוליךהשיחהלנחש.שינסרולבקשםמקדמתבשיחה
בגילוי-לב:סיפרהליאלהילדהראכז,סיפור.רכבוחגגוכבוהםשהויהאיש,י

פחות,לא'ותר,לאשתדע',כדא'

משפחות.שת'בעצםל'ש'ש

חמש,בתהכולבסךכשה"ת'

להתגרש".ספ'קדהכברהור"

הצדאתהפגימהכבוהיאשבמצבה:החיוביהצדאתמגלההיאמספות,כשליאל
המשפחות."לשתישייכתאנירקאבל /אחרתרשםאחפהלי"ישארתה:המייחד

רעים".נישואיםעלטוביםגירושיםש"עזיףלהפניםיוזעתהיא
ביוםמספוחראגםחד-הרר.יחראמיוחדת:היאגם .משפחתןעלמספויחלהילד

גםליהיהלן /שמח"הייתיייחרדו:."עלנפש)לחשברזמרעדגם(שהואהולדתו
אימאשלהחדשהחברכגיסתמפגיחוששהוא-זאתרעםקירח)".(אפילואבא

חבריו.אלאותרומקובלחששותיולגיטימציהמעניקהסיפורהמשפחה:לחוג
הביולוגייםהרריושלזהרתםחידתמאומץ.שהואלחבריומגלהיפתחהילד

בורוילדים?".ערדלהםיש"האם /חיים?"אר/"מתיםהם?""מיאותר:מטריזה

ההרריםתמידיישארושעכשיו"ההרריםאךחידת-מוצאו,אתיברראחזשירםלו
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 • Jשאדחב'

שהיאמכןסרבלתהיאאמהות.שתיבהשישבמשפחהאמהעםגרההדוהילדה
("זהברלאימאלפנותעליתזהשבענייןלהאומרתאמהבאח.ורוצהיחידה,בת

 ...תורי")לאתורה,
 /לבשלשאוהביואל,"אבאאבאים":"שניובהמשפחהלדניאלישזהכנגד
וחצי-אצלםזמן"חצימבלחוהואהתגרשו,הרריוומצייר".שרוקדאבנר,ואבא

 ...בתיםשנילוישאצלה".
מחברואבאמאתיופיה"אימא-לרננהיהרזייית.ואימאערביאבעמולילד

 .טעיםכנראהרזתבחמיצת-כררב,אינג'רהטובלתהיאהעמים".
קציןהואאחזאבאחז-החורים:מהעזרסרבליםילדים"רגילות"במשפחותגם

רב;זמןזהומאושפזתחולההתאומיםשלאמםמהבית:הרבהנעזרוהאבצבא,

וכד.'וכר'קירורבאנייתמלחהואאחזאב

ותיקי-הארץוחילוניים,דתייםהילדים:שלבתיהםביןנוספיםהבדליםגםיש

 .ועוזזריםבזיםרעו
עלהמוטלהקושיגםמוזכרהישראליתהחברהאתהיוצרהקונגלומרטבתוך

כיתהלהחייתהלאטוענת,חמורהכןבחיים'פעםאף"עוזהמחנכת:רעלהגננת
מגוונת."כל-כן
יום-הולדתו:אתלחוגהעומד-הדובר"ה"אני-הילדשלהקדשיעיקרומכאן

בול'וצאשל'ה'ומולדתומחר

הבלבול:לכלהס'בהוזאת

הןלדת'ב'וםאוכלא'ךכ'

 ...שרגת'?כל·כךס'פורלספר

טובה.שהשגרהבמעמקי-לברמרגישהוא"ייחוד".ללאממשפחהבאהדוברהילד

הואכולם,אתסוקרכשהואחברים.שישההררים")("אחרישחשובמבין,גםהוא
שלו'רקשחראמשהו /ישגםאחזלכלאבל /משחרחסראחז"לכלמבין:

 ." ...בעולםחיהמשעמםכמה /לכולםזרמיםהיוכולםאםכי ...מרגשמסקרן,
הזולתקבלתסודאתלומדהדוברהילדלצדו.ונחמתברשאמתנחמ,דסיפורזהר
האישית:הייחודיתשלהלגיטימיותואת

 .ושןנ'סמ'וחד'סאנדשבהסהדבר'ס
 ".ס' Jמענ"ל'דתרח"נואתשעוש'סהם

לנחמהסיבהאפשריתסיטואציהבכלהמוצאואמיץ,חייכניחם,סיפורזהר
ואהבת-הזולת.הבנתסובלנות,בילדינונוטעיםומשעליאטלסעצמי.ולביטחון

17 



הספרותאללהציץישלעתיםאוניברסאליות.בעיותהןהכעוריםגילבעיות
זהה.חוויםגוערשבכיהכאבכמהעדלהכירכדיבעולםגוערלבניהנכתבת
זוויתלהציעעשויהרחוקהבארץהמתרחשתיצירהבאמצעותהבעיההארת

לנושאהקיימתהמודעותלאורנחמה.היאגםרביםצרתבבחינתמרככת,ראייה

מבקשתאביבריאותית,בעיהרקולאתרבותיתבעיההיוצרכנושאההשמנה

הישבןהעולם,מקלו,קרוליןהאמריקאיתהמספרתשלהחדשלספרלהתייחס

 .ועגוליםגדוליםדבריםועודשלי
יוצראנטומיים,איבריםשארעםיחדהעולםאתהכורךהספר,שלהארוךשמו
האםהכול,עלכמעטלדברשמותרבעידןהקורא,אצלרתיעהשלראשונימצב
לספר:רוצההכותבתכךעלובדיוקבפרהסיה?גםבשמםלדבריםלקרואיש

עצמה,לביןבינהנדוןלהיותהאמורהאינטימיהנושאשהםגופה,ממדיכיצד

נוצרהגוףממדיאודותהדיוןבשלודווקאהמשפחת,יהדיאלוגלמרכזהופך
קלינילאאמצעיהואמקלוקרוליןשלספרה .העולםאלביחסהשינויאצלה
לאאךהאכילה.בעייתבתוךאוהעצמיהדימויבתוךהשבוייםהנוערלבנילעזור

אלהנחשפיםולמחנכיםלהוריםובעיקר,גם,אלאלהועיליכולהספרלהםרק

אםגםהסוגיה;לבחינתדגםהןהספרגיבורתשלההתמודדותדרכיהבעיה.
מחשבהמעוררהואהראו,יאוהנכוןהפתרוןאוליאיננוהגיבורהשלהפתרון

ההשמנה.שלהכאובהנושאעלחשיבהומעודד
לאמתבגרת,נערההספר:גרעיןאתכתערחדהבתמציתיותמציגההספרעטיפת

מגדלת.זכוכיתדרךהעולםעלמביטהמלא,גוףמבנהבעלתאלאשדופה,

רגישעולםהגיבורה,שלהפנימיעולמהדרךנעשההעולםואלהעולםעלהמבט

ובעיקרולבן,שחורשלבצבעיםהעולםאתלראותנהוגשבובגילנערהשל

ולרעים.לטוביםבתוכוחלקהנוטליםואתאותולחלק

בניתיאורכדיתוךבנפשההמתחוללאתחושפתהסיפור,גיבורתוירגי'ניה,

לנתחמסוגלתהיאבוגרות:שלההתובנותהקרובה.והסביבהחברותיהמשפחתה,

שלההיכולתבכאב.מהולבלעגגםבעתבהאךמפוכחת,באירוניהחוויותיהאת

הקוראאתגוררתאיכנהאךהרגישות,אתמעצימהאותההמלווההכאבאתלתאר

הכאבמקורלהבכתהכאבביןהאיזוןיכולתכלפיה.וחמיםשלברגשלהתמלא
-לשקףמבקשתשהגיבורהמהלכלוהסיבותהנימוקיםאחרלעקובלקוראעוזרת
שלמאלוהחורגותגוףמידותבעלתהיותהבשלכזההואוהעולםאכזר.עולם

עג~ל•ם lל•ם 1גדדבו•םד 1ע 1של•הישבןלם, 1הע
 . 2003מטר,הוצאתמקלו,קרוליןמאת

ברץלאהד"ר
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בנישאדכמוטובהלהיותממנהמונעותגרפהמידותהאםאןמשפחתה.בנישאד

שלו?בעולמואחדכלהמוכשריםמשפחתה

אמינהנותרתהיאהתרחישים:את"אמיתי"באופןלראותביכולתניחנהוידגי'ניה
מתוןמנתחתאלאהזולת,פגעיאתדקמציגהאינהשהיאמשוםהיצירה,כללאודך

שהיאהקהילההעולם.פגעישאואתלהאירפונהואחרעצמה,פגעיאתמודעות
יכולהוידגי'ניהמסדטטת.שהיאלתרחישדיאלימבטלהעניקנועדהמתאדת

החברתיהפסיכולוגשלה.האישיתהמסוגלותאתהמממשתלנערהדגםלשמש
 self (העצמיתהמסוגלותמתחושתמושפעתהאדםשהתנהגותטוען,בנדודה

efficacy ( בעבר,לביצועיומהשוואהלאחרים,מהשוואהכתוצאהאצלוהנוצרת
בבחירותהתנהגותה,בדון .) Bandura , 1986 (רגשיתומעוררותמילולימשכנוע
יכולההתנהגותהדוןשלה.האישיתהמסוגלותאתמגלהוידגי'ניהעושה,שהיא

רדוןפעולותיהבאמצעותהחיוב.דוןעלמוצגתשהיאמשרםלחיקו,ימנוףלהיות
המושגאתמתרגמתשהיאלראותאפשרגופהואלהעולםאלהתייחסותה

תכליתית.אמיתית,לעשייהמציעבנדודהשאישית""מסוגלותהמופשט
הקשורותעצמיותאמונותשלמובחנתלמעוכתכוללשםהיאעצמיתמסוגלות
תלויהעצמיתמסוגלותאישיות,מתכונותלהבדילספציפיים.תפקודלתחומי

הנתונה.המטלהשלוהמורכבותהקושיבמידתוכןספציפיים,ובמטרהבתחום

האישית,ליכולתלידע,בנוגעעצמיותתפיסותעלמבוססתעצמיתמסוגלות
זיאיןזאת,עםספציפיות.עתידיותלפעילויותקשורהוהיאולשליטה,לביצוע

היאהעצמיתבמסוגלותהאמונה .מוצלחביצועלנבאכדיאלהגורמיםבהנדת
שברשותוהכישוריםואתהידעאתליישםאזםייטהאופן,ובאיזהאם,שתקבע
 .) 1999ודיץ,'(לבבעיניוהרצויותלתוצאותהמובילותפעולותלביצוע

בשנימרכזיותהואתחשיבותהאתמדגישההעצמיתהמסוגלותשלזוהגדרה
ביןלתווךוהיכולתהפרטשלמוצלחמוצלח/לאביצועלנבאהיכולתמוקזים:
במשפחתהוהתנהגותו.שלוהחיצוניתהסביבהלביןהפרטשלהפנימיתסביבתו

אתאצלההמחוללמשגהאחיה,משגהעושהויוגי'ניהשלמושלמתה"כמו"
ביתה.מבניאחדכלאודותועלעצמהאודותעלהמחודשתהתובנהואתהידיעה
במכללה.עמוהלומדותהסטודנטיותאחתשלבאונסנאשםויוגי'ניהשלאחיה

עצמהשלח"האדח"אלאוה"ידיעה"אלמגיעהויוגי'ניהחיטב,בנויהבדרמהכמו
 .המתרסקהעולםמתוך

והלאהומכאןסליחה,ממנהומבקשתהנאנסתהבחורהאלניגשתהיאראשית
הגדההטובהחבותהאתלבקרנוסעתהיאהוויה.בקוללשמועחדלההיא

שמלהלקנותומחליטהבגבהפירסינגעושההוויה,התנגדותלמרותבסיאטל
אוהלבגזותבשמלהשתופיעביקשהאמהאמה.שללבהלמגינתחצילבצבע
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ערד!לאמרחה:רריוגי'ניההמסורתית.המולדחגלמסיבת

החברתייםהחייםלמרכזלהפוךשלהביכולתהואהשינויתחלידשלשיאו
באימדטבפרהסיה.פווגיעםמתנשקתובעיקראינטרנט,פורוםמקימההיאהספר.

הצפרדעהפעםאןוהצפרדע,הנסיכהאגדתעלהישענותישפררגישלדמותו
ההופכתהנשיתהזמרתאלאלנסיךההופכתהגבריתהזמרתאיננה

לאהרגלים:משנהריוגי'ניהשלההאישיתהמסוגלותהוכחתבתהליךמאושרת.

ערדלאהמאמצת,המורהשלחדוהאלבריחהערדלאבהסתר,אכילהערד
משמשרתופעולותיהמצבה,לשנוינחרץבאופןפועלתהיאוהתכנסות.הסתגרות.

שלה.העצמיתלמסוגלותביחסאמונותשללעיצובןבירתוומשמערתיעיקרימקרר
יותרכרתרהצלחהבחוויותיתנסהשהאדםשככלההנחהאתמממשתהיאבכן

זר.מטלהלביצועביחסשלוהמסוגלותתחושתתתחזקכןנתרנה,מטלהבביצוע

יוצאוכפועללכתוב,שלהביכולתארתהמשכנעתריוגי'ניהשלהמאמצתהמורה
ומטבעגופה,עיצובשלהאחרבתחוםגםהזרהיכולתאתמיישמתרירגי'ניהמכן

אישיותה.עיצובאתגרורזההדברים

יכולוהיהוהתרה,שיאהסתבכות,שלשקופהסיפוריתתבניתפיעלכתובהספר
חושפתשררירגי'ניהבתובנותהואהספרשלוחשיבותויופיולקיטש.בנקללהפוך
ההתבוננותיכולתהיאהמרכזיתבנההתרמתבגרת.כנערהאושמנהכנערה

לבה.לצרבהתאםפועלתוהיאבשלה,היאאןממנה.מצפההמבוגריםשעולם
הספרכללאורןמוצגותמתבגרת,נערהשלנמהרותבהןשישהגםפעולותיה,

 .אמפתיהמעוררותאףבסוףולמדרדרתכשקולות,
האישיתמסוגלותהמשנה:כנושאהנדמהבנושאדווקאהיאהספרשלחשיבותו

ברקעאן •ראשוןבגרףגיבורהכמספרתהסיפוראתמספרתרירגי'ניה .האםשל

ארתה,מבקוהאם,שלזמרתהאתהמנתחיודעהכולהמספרשלקולרברקע
הולמת,בדוןרירגי'ניהשלהבעיהעםלהתמודדהיהאפשרכיצדללמדומבקש

מציגה.שאמההדפוספיעלולא

מטופלים,שלרחבהקשתלהישנערצת.פסיכולוגיתפסיכולוגית,היאהאם
העוסקיםספריםלהןמשאירהשהיאכןידיעלמתקשרתהיאבנותיהעםאולם
מנסההייתהמקצועבעלתשכלשגיאותעושההיא .) 16(עמ'ההתבגרותבגיל

בתזונה.מומחהלרופאתורעצמה,דעתעללבתה,קובעתהיאממטופליה:למנוע
צרכיהאתקוראתאינההאם .נכרןלההנדמהאכילהתפריטלהשיעצבכדיזאת
תהליכילבתהמעניקהיאאיכרת.לזמןאואמתילחיבוקהזקוקההנערה,של

 .מבחוץעזרהעלהמבוססיםטיפול
שזהמשרםשלה,המראהעםבעיקרהבת,דמותעםלהשליםמסוגלתאינההאם

מסרבתהיאוכיוםבילדותה,שמנההייתההיאילדותה.ימיאלארתהמחזיר
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באופןבספורטמתאמנתהאםבחררה .) 23(עמ'שבחייההזאתהתקופהעללדבר

היאשלמעשהלריוג'יניה,משדותהיאבמקבילגרפה.עללשמרוכדיאובססיבי

הנוכחית.בעטיפתהדברשווהאינה

שהיאכמותעצמהאתלקבלשמחהשהיאלאמהמשדותלעומתה,ויוגי'ניח,

המשפחה.בנישארכמומושלמתשתהיהרוצהאמהאבלגמו,רבסדרושהיא
אינההיאהנוכחיתבמחותהוירגי'ניחאתלקבלהאםשלהיכולתמחרסוכתוצאה
"שמנח".המילהאתלבטאמסוגלת

לאהמעדיףהתזונאי,שלבדבריותיקונואתמוצאהאםנגדהחריףהאשמהכתב
והתזונההכושרחםמבחינתושחשובומההגוף,בגודלאובמשקללהתמקד

טוב"."להרגישובעיקר
שתמידאחת-"מדחיקונת"מנוגחהיאמעורב"."חורהלחיותמסוגלתאינההאם

שקורחמהעםמתמודדתאינהפעםואףלשטיחמתחתהכולאתמטאטאת

 .) 148(עמ'באמת

מלחיותוחוקכאידיאלשנתפסשמהמבינההיאהגיבורהשלהידיעהבשלב

עלמעידובעיקרבעצמה,לזלזללאהתחושהאתבהמחזקזהדבראידיאל.
מנוגנת.שהיאהעצמיתהמסוגלותתהליך

הישבןעםהעולם,עםמתמרדתהיאשבחומחדרןהעצמיהחיזוקתחושתמתון
שלרפלקטיביתראייהלקוראמעניקההיאועגוליםגדוליםדבריםעודועםשלח

כלמכ.ןויותרלאמץ.צריכיםההתבגרותבגילנערהאוגעושכלתחושההצלחה,

שיעוושילמדוואויההתבגרותבגילגערהעםאוגערעםהנפגשמחנןאוחורה
 .בספרהמתרחשמהתהליך

תובנותבחובוצופןהואאבלתעשה","אלאו"עשה"שלכמסמןמוצגאינוהספר
וגםעצמואתגםלראותיוכלהואשממנומקוםאלהקוראאתלנווטחעשויתרבות

בחיימרכזימקוםישהעצמילדימויבהשבתקופהבעיקרמולו'העומדהנועראת
 .בחייגוההשמנהתהליךשלמקומועלוהתחקיריםהכתבותכלולאורהמתבגר

מכוננתהיא ) 19(עמ'השמנהלגערהוירגי'גיהשכותבתההתנהגותכלליבצד

להיותכדילפעולישואיןעצמןאתלקבלעליךכיצדמאו,דברורהאמירה
המלאהעצוםלחלללמטאפורחלחפוןיכוליםהגדוליםהעיגוליםכלואזמאושר,

דוירג'יגיח.אליבאמאושרתבהכרחלמלאישזהוחללהעולם,את

ביבליוגרפיה

לחיזוקה",היועץותרומתמדידתה,משמעותה, :מוריםמסוגלות 11 ,) 1999 ( 1ריץו-י•לב 1ס-

 . 117-87עמ•חדשת),(סדרת 4בחינוךעיונים
, Bandura A. (1986), Social Foundations of Thought and Action: A Social cognitive theory -

. Englewood, Cliffs, NJ: Prentice Hall 
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ולגרפיה,ישראללארץועמוקהישבחאהבהמתוןואב'י'"דידיהסיפוראתכתבתי
שחםוההיסטורייםהחברתייםהגרפיםאתגםכוללתאבי"גרפים"ובמילה

 .הפיזייםמהגרפיםפחותלאמוחשיים
אבלחירם'שלישראלמארץנחבהדוענייהקטבההייתהילדותישלישראלארץ
בתרנונושאבדשערכמרתירסשלישראלארץשלזמרתהאתבתרנהנשאההיא
 .חייוכללארוןזמרתואתשיעצבוהגביםאת

אתהמערפלגעגועשלבסוגהישראליבעבדחחתברגגרתאתמלדריםרבים
ילדותיעלבמעטלאהמבוססואני","דידיבסיפור .בררדרדארתחוצובעהתמרנה

ביקשתיתקופח,מאותהוחבורתחבריםשלנוספיםילדותסיפורירעלשלי
תוךההיאהראשוניתההוריתאתולתאר"נוסטלגיה"הנקראחזהמחררדרדלהימנע
שלישראלבארץכמרההיא,ישראלבארץלעובדות.שיכולתיככלרבהבאמנות

פעריםבההיורחתכחר.הלכושלימיםאפרד,שלקוויםחרבההסתמנוימינו,

כלפיבייחודהחדשים,הערליםכלפיקשהאפליהוחייתהערגיוחיהחברתיים
 .האסלאםאוצרתיוצאי
השראהולפליטילשואההיחסימינו'שלישראלבארץכמרההיא,ישראלבארץ

חרסואזושדד"סבונים",האכזריבכינויאזנוגרהשראהפליטיאמביוולנטי.היה
 .במעט,השתנהאמנםחזההיחסלטבח".כצאן"שהלכויהודיםכלפימוחלטחבבה
שנקראמהאתלעומקהפגימהלאעדייוהישראליתהחברהזבדשלביסודואבל

השראה"."לקחי

מענהלתתהתקשרהספדבתיימינו'שלישראלבארץכמרההיא,ישראלבארץ
מהלימודיםבשדרילדיםעבירת.ממשפחותילדיםושלערליםילדיםשללצרכים

לממןכסףלחםחיהלאביםרדמשפחותיהם'בפרנסתלעזרוצריכיםשחיומפגי

ומסיבות.טיוליםכגרןהספדבתישלהמנחמותהפעילויותאת
נדאהלחילוניםדתייםבידהפערחירם'שלישראלבארץכמרההיא,ישראלבארץ
שלגילוייםהרבהרחיושותפויותהרבהצמחובפועלאבללגישור,ביתןבלתי

 .לחילונייםדתייםביןואהבהידידות

ואנו* ,","
פישבייןיעלמאת

בירושלים.התשס"תבחנוכהשהתקייםילדיםלספורתבכנסניתכהפישבייךיעלשלהרצאתה *
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הערכיםלהעשרתלדעת,יהרבה,תורמתאינהההיאהתקופהשלאיזיאליזציה

נקודותהארתשדווקאחושבתאניהנוער.ובניילדיםבקרבהבסיסייםהאנושיים

הערכים.שלאמיתילליבוןולהביאלעוררשעשויההיאהדמיון

הואואנ'י,'"זיזיהסיפורשלעיקרוגםשהואלעתה,אזביןהעיקריהדמיוןקו
אינההאנושיתהחברהובלעזיוהזמניםבכלהקייםהאנושיהערךשלקיומו
שקייםעמוקצורןהיאאהבה,כמוחברות,החברות.ערן-להתקייםיכולה

השוניםמבוגריםכמוילדיםהמקרבלזה,זהאזםבניהמהדקהחוטהיאבכולנו.

הכנסותיהםאודעותיהםמגוריהם,תרבותם,מוצאם,מבחינתבתכליתמזהזה

לזה.זהשערביםאחים,לאנשיםאותםוהופך

ומזמניםילדיםביןמפגישיםהיום,שלהספרבתיכמוילדות,ושלהספרבתי

ילדיםאזם.בניביןהמחברחברותשלהזההמופלאהחוטלטווייתאפשרות
גםוזהשלהם,הערותמשעותנכבדחלקפעם,כמוהיוםהספר,בבתימבלים
אתם,לחיותוללמודמהםהשוניםאתלהכירצריכיםילדיםהספרבבתיכוחם.

כמבוגרים.לחייהםביותרהטובהההכנהוזו

מאביהשהתייתמהמזרחית,ענייה,למשפחהילדההיאזיז,ושל,והסיפורגיבורת

דרכהעלנקריתלמזלההעוני.ועםהיתמותעםכוחהבכללהתמודדוהמנסה
לטעוםלההמאפשרתמשלה,לחלוטיןשונהרקעבעלתילדהדליה,המספרת,

אתמנצחתהשתייםביןהחברותיחסים.ושלמשפחתיותשלחיים,שלאחרסוג

הבגרות.עזאותןהמלווהלשתיהן,ערןרבנכסלהיותהופכתוהיאהפערים,

ובאהבה.בחברותבידידות,אמונתיאתמשקפתבסיפורהמתוארתהידידות

הטובתמציתוהםנצחייםהםבזמן.ולאבמקוםלאתלוייםאינםהללוהערכים

 .בלעזיהםחייאתלעצמילתאריכולהאינני .בנושיש
בנופיםשצמחהזהבהטושלולהוקרהלטיפוחיתרוםשהסיפורמקווהאני

והפיזיים.החברתייםההיסטוריים,נופיהעלישראלארץשלהמיוחדים
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השתמעו'ותווועלהחברותעוועל
ההתבגרותת 1אש 1ל 1בגבנותשל
עאת " l)HIב"דידי ;l iו,נr 1/שטוייטאס.חוננא.חב'חבlוJו"די~ן
עישבין•עו

ברוךמירי

גלמודהעצמהמרג'שהכמוג'ש'לדהלהב'ן'וכללאבעולםא'ש

ל'ו'ש , 16בתאוחות D'קר' Dהור'ל''שאמת:דוא'ןוגסבעולם.

מער'צ'סמרןהל'ו'ש,ת lו'ד'דמכרותש'ס lכשלהכולבסך

טוב.ב'ת lחב'ב'ס,ודוד'סדודותקרוב'ס,ל''שאחר"."הכרוכ'ם

מכרות"כלאמ'ת'ת.'ד'דהמלבד-דברחסרה ' Jא'לכאורהאכן

עלרקאלאאתןלדבר'כולה ' Jא'אךעמן,ולשחקאתןלבלותטובות

בכך.מהשל'מ Jענ'

רדה'כולה, ' Jא'דאת-לב'סגוראתלפתוח'ותר,קצתלהתקרב

ה'ד'דה:ל''ה'הדהש'ומן ' Jארוצהדה.'ומן .מכאןהצרה."מקור

 .'ט'קלהאקאר

לגלותו'כולת'לאכאשרלב',כלאתלפנ'הלגלותשאוכלמקווה ' Jא

לא'ש.

כערהשליומנהפראנק:אנה

ילדהשלתחדשדתיהאתירתךטדבלמצדתשיבדלבעולםקטעשאיודרמה
אםרביןהמצוטט.בקטעפראכקאכחשלדבריהכמדחחתבגרדתגילבראשית

שהצורךברדו-אנהשלהעשירזמידנחתוצרשהיאאדכזוקיטיבאמתחייתה
צורךמקדם,ובכלזמןבכלהיא,באשרילדהכלשלצורךהואאמתבידידת
בחייה.לראשדנחנמצאתהילדהשבוהמורכבההתפתחותיבמצבהכרוך
עלמצביעמתבגרים,אצלגילבקבוצותחברתייםיחסיםדפוסיבתארוזיו,אבנר
הסדר.אותופיעלכללבדרךעובריםלטענתו,הילדים,שמרביתשלביםכמה

ובנותלחדרבניםשבוהחד-מינית,הקבוצהכשלבמגדירחראהראשוןהשלבאת

 .האחרחמיןבניללאקבוצתית,במסגרתעשיריםגומליןיחסימקיימיםלחדד
ירתךבליםמקדהכיתה","מלכת(תופעתמסדיםלחץצריםידהקבוצתייםהחיים

למבנההנרעדבנימרביתעובריםהלחץמןלהשתחרררכזידנו'),פחותדמקדבלים
השתייכותםאתמבטלאיבדזהחדשחברתימבנההטדב"."החברשלחדשיחסים
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לובמקביל.מתקייםאלאהחד-מינית,החברתיתלקבוצההנערהארהנערשל

 .עמורלםידרגיז
רודצל,שטדייטאסתרשלספדהגםכמוואני","דידיפישביין,יעלשלהספד

החברהבר 1-11>1,בגילבנות"ב"סיפודישלנוובמקדהזה,בשלבעוסק"חברות",
דמותמשתקפתשבהישרהומראהאמתמשענתמשמשתוהאינטימיתהטובה

אחות.זדןבכלמאשדיותרעצמהועלהעולםעללומדתהיאוממנההמספרת,
וניתוחהאחדים,ואתעצמהאתלנתחהספדלגיבורתמאפשרתהטובההחברה

 .האחדיםזדןעצמיתהכרהשלפסיכולוגיתרגילמעיוהואהזולת
קיימתכימגלההטובה""החברהבנושאהמתמקדיםספריםשלמזגםבזיקת
המספרתהזמותתוצגהספדבראשיתאלה:בסיפוריםלעלילהקבועהזיסכמה

תתוארבהמשךהחברתיים.וקשריההספדביתועםהמשפחה,עםועימותה

עלמלמדאינושעדייומפגשהחברות,ביןהראשוןהמפגשנרצדשבההסצנה

כלשלעולמהאתהמאפייניםהקשייםיוצגומכןלאחר .בעתידשייווצרהקשו
סופוולקראתהסיפור.כללאודןאותןשיאחזקשואותווייווצרהבנותמןאחת
ביןהקשושמילאהפונקציהאןהחיים,נסיבותבגללהקשו,יתרופףהסיפורשל

בהמשךאתההזההקשואתתיקחהבנותמןאחתכללעולם.תישאוהשתיים
להתמודדכליםוכשה-יותרוערדעצמה,עללמזההיאבאמצעותושהדיחייה,
העולם.עם

הספראתשעושהמהאןספד,שלמסגותהואספרותיז'אנרהדבריםמטבע

הםאםשגםבעלילה,גםייחודיים,קוויםואותםהכותבשלהסגנוניייחודוהוא

 .האחדליוצרבלעדייםזאתבכלהם 1הסכמהעלשומרים
אודדאוכהםכמעטתקופהבאותהנכתבוזובסקירההנדוניםהספדיםשני

עזהחמישיםשנותבעדן:תקופהבאותהמתמקדיםגםוהםכשנהשלבהפרש
שלקשייהםדומות:בעיותעםומתמודדיםהעשריםהמאהשלהשבעיםשנות

שלקשייםמולגיסא,מחדתקופה,שלאקטואליותכבעיותהחדשיםהעולים
למצבקשורותשאינןזמניותבעיותשהםההתבגרות,גילבראשיתילדות

גיסא.מאידןאחות,ספציפיתבעיהלכלאולמחלהלחגירה,אוסוציואקונומי
הצגתואתהז'אנרהדגמתאתמאפשרתוהצגתםביותו,מענייניםהספדיםשני

היוצרות.מןאחתכלשלייחודה

הוותיקה,הילדהשלבקשייהמתמקד"חברות", 1וורצלשטדייטאסתרשלהספד
לאילדההיאאוסנת '.הכיתהתחילתומקום,זמןבציוןפותחהספדאוסנת.
שאינההספד,בביתהמודהעליהם.שנואהואפילווחברותיהחבויהעלמקובלת

להיש .בכללוליכולותיהידהלכתבלה,לועגתדיסלקטית,היותהאתמזהה
בחבורתשלהבמיקוםלהלסייעיכוליםאינםהםאןואוהבים,תומכיםהודים
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אפילואלאלעולמןארתהמקבלותשאינןרקשלאהבנותבין-יותרועוזהגיל,

בכיתה.לידהלשבתרוצותאינן

אחרמקוםמאיןמרוסיה.חדשהערלהאיונה,לכיתהכשמגיעהמשתנהזהכל
מנסהאיונה,שלקשייהאתהרואהראוסנת,ארסנת,לידאותהמושיבההמורה

היאאיונהשלזהעםהקיומימצבההשוואתכזיתוךיכולתה.ככללהלעזור
חברתה.שלמזהבהרבהטובשלהעולמהבעצםכמהעזמגלה

ביןראשונותחברויותעלשומעהקוראבכיתההחברהחייפריסתכזיתוך
עלכיתה","מלכותשללוחמותקבוצותעלבכיתה,הנרקמותלבנותהבנים
וכר.'הספרמביתמסולקשהואעזבתלמידיםהפוגעבעייתיתלמיד

שלקשייהם .לזרזרוארסנתאיונהשלההדדיתבתרומהמתמקדהספרעיקראן

רופאיםשהיואיונה,שלהרריה .פרטיםלפרטימפורטיםמרוסיההחדשיםהעולם
ולרקודלנגןברוסיהשלמזהאיונה,דחק.בעבודותכאןלעבודנאלציםברוסיה,

אבלכלכליות.אפשרויותוחוסרמחסורבגללאלהכלעללוותרנאלצתבלט'
לנגן,ללמודמתחילהאיונה .בארץמשתקמתהמשפחהצע,דאחרצעדבהמשך,

איונהשלבזכותהשבינתיים,ארסנת,הטובהמחברתהמתרחקתהיאלאטולאט

בכיתה.נוספותחברותלהרכשהעצמה,בהשחלהשינויובזכות

ארסנתאמנםלארץ.תשובלאשהיאחרזהואוסנתלרוסיה,נוסעתאיונהבקיץ
שלההזיסקלציהעםובמיוחדהעולם,עםלהתמודדיכולתכברמוצאת

לאיונה.מתגעגעתהיאאןבר),בטיפולעסוקהגםוהיאאח,להנולד(ובינתיים

לחזור".תרצישלאפחדתיהזמן"כללה:מגלהרארסנתחוזרת,איונההקיץבסוף

לדברהביתה,לשובליהיהטובכןכלרציתי;לאבאמת"בהתחלהמוזה:איונה
אבל ...בהםלטיילשאהבתיהמקומותכלאתלראותאמ,יבשפתהילדיםעם

החברותאליכן,להתגעגעהתחלתיחלפה,הראשונהכשההתרגשותהזמן,במשך
השתניתיאניוגםהשתנו.מרוסיהשחברותייהרגשתיכברואזמישראל.שלי

 ...אותןלראותשמחהואניכאן,שאניטובבקיצורשייכת".לאלהרגישוהתחלתי
ותקבללבחינהתיגשמעטעוזשליואימאבארץ,מהחייםמרוצהמאודשליאבא

איונה .) 202עמ'("חברות", " ...מקווהאניכןכאן,טובלנריהיהבטח ...רישיון
יותר,גזולהמתנהלהביאכסףלההיהשלאומתנצלתבבושקה,לאוסנתמביאה
שקיבלתייפההכיהמתנהאתאיונה.סליחה,תבקשי"אללה:משיבהואוסנת

 .) 203(עמ'אותן"לישנתןלאלוהיםמוזהאניחיי.בכל

בהשמשתתפיםמפוארתמסיבהאוסנת,שלהמצווהבתבמסיבתמסתייםהספר

שכתבהבמהנזכרתוהיאאתה,שמחיםוכולםמקובלים,והבלתיהמקובלים

אתומרפדיםעליושמגונניםחבריםלושאיןש"מיביומנה,לכןקודםשנתיים
מצויהרוחשכלנידףעלהכמואומגןאפודללאכחיילכמרחובאהבהובחוםחייו
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 .) 281עמ'(שם,להפילו"עלולת

בנות,שלחברותבסיפורהואגםמתמקדואני","זיזיפישביין,יעלשלספרת

שטרייטאסתרשל"חברות"הספרשללזודומתבתבניתבנוירבתובמידת
ובלשוןפיגורטיביתבשפתולשימושהמפורשותלאמירותשבניגודאלאוורצל.

פישבייןיעלשלתספרוורצל,שטרייטשלספרתאתהמאפייניםמדייגבוהת
הספרכאילומאו,דאמינתלב,דליההדוברת,דמותכמעט.נזיריבסגנוןכתוב

שלסגנוןלחקותהמנסחסופרתידיעלולאמתגברתילדתידיעלבאמתנכתב

בעייתהיאילדיםספרבשיפוטיותרהמורכבותהבעיותאחתותרינערת.

אתולבנותלשקףואמורראשון,בגוףמובאתספראםשכןתדובר,שלהמהימנות

האופייניתמדוברת,בשפהכתובלחיותמחויבהוא-ראשוןבגוףהדוברתהזמות
ומעשירתגבוהתבשפתתכתוב-וורצלשטרייטשללספרובניגודלמתבגרים.

נערתדוברתשלמשכנעתזידמותבונתאינואןהקורא,שללשונואתומעשיר
חיהמתבגראיזהאןלחייל,מגוכאפודחברשלהיפההדימויאתלמשל(ראה

מההיבטגםמאו,דאמיונשמעפישבייןיעלשלהספר-כזה?)בדימוימשתמש
תתוכני.מההיבטוגםהלשוני

בדוחקתפוחבכפרחייםחווית .מרוקויוצאילחוויםבתהיאזנינוזיזי

ילדותועשירים.סוחריםזיז,ישלאביתבנימין,שלחוריוחיובמרוקוובתסכול.
בהוראתלעסוקלותתאפשרלאלאוץכשעלהוב.בפינוקבמרוקועליועבות

ז'אנט,אתפגשהואכאןבבניין.לעבודנאלץוהואשם,שעשהמתהמתמטיקה,

חלתהואחביתאתלהרחיבתתכוונוסוףוכשסוףתפוח,בכפוביתבנוחםויחד

 .ונפטר
ילדתלז'אנט,שנשארוהילדיםשלושתמביומחונכתחבלתיהילדהחייתהזיזי

ז'כיתתילדישלריצהבתחרותפותחותספרבן,כמומתנהגתדעתנית,חצופת,

כיבסנדליםרצחזיזיבתוכם.ודליתהשכבת,ילדייתרעםמתחרתזיזישבח
מכולםנמוכתחיותהלמרותהראשון,למקוםהגיעהאבלהתעמלות,נעלילחאין

נעליאתלקבללזיזיוהציעהתשני,למקוםהגיעהדליתהתעמלות.נעליוללא
הסכימהמרובה,בטבעיותוזיזי,שעברת,תשנהמןעלית,הקטנותההתעמלות

לקבלן.

המצבלמרותלחוד.אחתולכליחדלשתיהןתורמתזיזיעםדליתשלהידידות
אביתכימאודעשירתשדליתבטוחת(זיזישלתןמאודתשונהחסוציואקונומי

היתרונותאתמחןאחתלכלמשקפתשלתןהחברותגננת),ואמתבנקסניףמנחל
שלי"אימאקשים:שלחשהחייםבטוחתדליתהקיומי.מצבןשלהחסרונותואת

לילהרשותלאמחליטתהיאאםקשת.היאכלפייאבלהעולם,כלאלנחמדת
אניומציקן.אידיוטחטטן,הואקוביאחי ...לזוזאותתלשכנעאפשראי-משחו
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 .) 51עמ'ואני",("דידיאותו"סובלתלא

היאממושמעת,אינההיא .בואשהשעולהמהכלועושהחצופההיאדידי
זבוכלשלחבזוכהומשיגהרוצח,שהיאמהדקלומדתהספד,לביתמאחות

להביאומצליחהבחשבון,פרטייםשיעודיםצריכההיאלמשל,כ,ןרוצח.שהיא
הכפל,לוחאתאתהלשנןוהמבוגרת,הרווקההאשכנזייהבוכה,השכנהאת

לתלמידיםלועגתהיאנון'בחשטובהדיאינהכיעלמאוימתחשהוכשהיא
קבוצות,לשלושחניתהאתמחלקיםחיו"אםפתק:לדליהושולחתחטובים

עמ'(שם,קבוצה!"בכלחיונפשותכמה-וחכמיםמטומטמיםחצימטומטמים,
ןן.)

ועלבפרטדיד,ישלאמהז'אנט'שלהקשייםעלשומעהקוראהסיפורלאוון
איננהדידי .בכללונפשיתכלכליתנחיתותהחשההמרוקאיתהעלייהשלהקשיים
מביאיםשלחהרצוןוכוחשלחהדעתנותשלח,העצמיהביטחוןלאלח.שייכת

אכןהיאז'אק,לדודלנסוערוצחשהיאמחליטהוכשהיארוצח.שהיאלאןאותה
חבורתמתוארתהספדלאווןובים.קשייםבזונחשנערמיםלפנילאנוסעת,

ן<ן<שלהחברלחיותחופןשלימיםקוב,יבצופים,המזויןרדיד,ידליהשלהגיל
לאישה.אותהנושאשלימיםדליה,שלהחברוגדעון,בעלה,<ותוומארחו

פולונסק<וחברוז'אקשהדודבצופתהיהודיתהמחתרתעללומדגםוהקורא

וכותבתלצופת,נוסעתאכןן<ן<ממוות.ובים<חודיםבאמצעותהחצילו

ומסקנתהולאמה,לדליהמתנותמביאההיאחזרהובשובהלדליה,מכתבים
שמישהולתמי,דאחתמהראש,ל<הוציאחזה"שהחודשהיאהביקורבסיום
ולמוות ...יתומהלחיותלימספיקמאומצת,ילדהלחיותרוצחלאאניאות.<<אמץ
ולביתהאבקמלאילעציםתפוח,לכפוהתגעגעתי-נפויסעינ"שדאוהיופי

פעמיםחיואבלתאמינ,ילא ...אפודותבניםלוחציוירוקצריףשחציו
בטיולעצמיעלהמוןלמדת< ...העגלהגל<חולאחותילז'אנטאפילושהתגעגעתי

לחיותרוצחלאואניאות,ישיאמצורוצחלאאב<באוץ,נשאותאב< ...הזח
 ). 139עמ'(שם,בצופת"

סיוםעםמסתייםאינופ<שבייזיעלשלהספדאחדים,התבגרותלספריבניגוד
השניםלארוןודל<חדידישליחסיהןעלומדווחממשיךחראהלימודים.שנת

זיז<בעצםהיאהספדשגיבורתאףדליה,שלאוטוביוגרפיהלמעיווחופןהבאות
 .זנינו
אתומרשןדיד,ישלנישואיהאתוכןדליהשלנישואיהאתומתאוממשיךהספד
נחגשאמידותמכילהואמתבגרותספוכלשכמואלאממש'אלחלימיםהקורא

ולגדעוןלדליהמציעההיאמהדו,דכסףמקבלתדידיאחדוכשיוםהחברות,
חשבונה.עלקצפתעוגתולאכולקפחבביתלשבתאביב,לתלאתהלבוא
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דידי:אמדההקרירההיםובדוחגדעון.צחקגית, tב tובעשירהחברהלנו"יש

אות,יהזמנתאםחשוב.דברהיאחברותכמהמבינהאניפעם,מאייותרעכשיו,

שלחברשהואמיוכלשל,יחברההיאדליהגדעון.שאלשלן?חבראניגם
שהחברותהדגשנוושלושתינודיד,יהתחכמהשל,יכבדגםהוא-שליהחברה

 .) 139עמ'(שם,לעולם"תחדללאבינינו
יוצרתתומכת,בנות,שלחברותפעם,שלחברותעלמספריםהספדיםשני

כמוהשחוותהשמיחברותומפרגנת,אוהבתאבלמתחרהביטחון,תחושת
 .בעולםאחרתעומדת

הכוללמרותאבלבארץ,הנעשהאתהמנקדיםקולותהדנהגםבספריםויש
 .הכולאתאופפיםהדעותועדןהארץאהבת
אסתרשלבספדהואחד.חדשידעלקוראמועבדמובלעת,בדדןהספדים,בשני

שלבספדהואילוהדיסלקט,יהילדשללבעיותיונחשףהקוראוודצלשטדייט
ימישלבצדפתהיהודיתהמחתרתעלמענייןלידענחשףהקוראפישבייןיעל

אותם,"בולעות"שהקוראותבנות","ספדיבתוךאלהוכלהשנייה.העולםמלחמת
חבורתבנותואתהאינטימיתהחברהאתעצמן,אתמוצאותשהןמפנידקולו

 .הספרדפיבתוךשלהןהגיל

ביבליוגרפיה
 . 1984מסדההתבגרות,זיו'אבנר

 . 2003עמיחי,חברות, :וורצלשטרייטאסתר-
 . 2004קוראים,ואני,דידי :פישבייויעל
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מעשיותיוארבעאת ,) 1875-1805 (המהוללהזניהסופראנזרסן,כשפיוסם

שלו.המסעוספריהרומניםבזכותבאירופהידועהאישיותהיהכברהראשונות,

אחת.בנשימהאנררסןסיפורירעלגריםהאחיםמעשירתעללרבוהיאטעות
שמספרם-שאנזרסןבערדפולקלו,רוחוקריסיפורי-עםמאספיהיוגריםהאחים

--156ליצירתושנותבמשךהגיעאותם)לכנרתשהעדיף(כפיסיפוריושלהכולל

אוטוביוגרפיים,יסודותהרבהבהןשישיצירותכאלליצירותיוהתייחס

ונו.'אזםבכיביןיחסיםחברה,בענייניהשקפותיו

שרכות.בסוגרתליצירתוכאשנבהקצרהסיפורשלבז'אנרבחראנזרסןבאחת:

שרנותתופעותעלשהגיבהתשע-עשרההמאהבןמודרכיסופרהיהאנזרסן
ומשנייםשלומהרומניםממכתביו,קטעיםיובאולהלןאותר.שעניינובתחומים
 .תקופתושלהמדעייםההישגיםמןהמתפעליחסרעלמסיפוריו

הזהבמובןזרמהוהטכנולוגיההמזעיםבתחוםהכשרהלושאיןמשורראוסופר

המדעיההישגמןלהתפעלמוכןהואהמדעיים.ההישגיםמןהמתפעלאזםלכל
שלבמרכיביההמוגבלתוהבנתוהמדעבתולדותהשטחיתידיעתולמרות

 .היומיומייםחייוולשיפורלרווחתוישירותתורמיםההישגיםאםההמצאה,
להגיעאפשרשבההמהירותובעיקריישוב,נקודותשתיביןהמרחקיםקיצור

מביאים-והמכוניתהרכבתבהמצאתהמרכזייםהמרכיביםשכי-הנכסףליעד

לייחסהופעתם)שלהראשונותבשנים(בייחודהתחבורהבכליהמשתמשיםאת
 .קסםומעשיכישוףשלתאריםלהם
הנביאצבא.שלמלחמהלמסעותהללוהתכונותאתלייחסנהגוקדםבימי

ולאינוםלאבר'כושלואיןץ.יף"אידאשור:צבאשלמסעואתכןתיארישעיהו
רכלשנוניםחציואשרנעליו.שרוןנתקולאחלציואזורנפתחולאיישן,

 .) 28-27ה'י(שעיהוה" 91כסוגלגליונחשבו,כצרסוסיופרסותזךכות,קשתותיו

התגברותהייתההתפעלותהמעוררתהשוניםהתחבורהלכליהמ'שותפתהתכונה
(מהרגעשמעתההאדםאתלהשלותכזיבמהירותישלאדם.הקצובהזמןעל

יותר."להספיקיוכלהואהחדש)ברכבמתיישבהואשבו

ת 1ו.:וב 1 וJ•(/ו:.<כ!

בשירופחדיוואתמהמכוניתהתפעלותואתמביעביאליק,נחמןחייםהמשורר

גלגיליתהרדופה,/הרודפת,במעופה,/היאהמכונית"המכונית":זה,בשם

ו?\וירקלנשר!טוסה,פנאי!ליאיןנשר,/טווקה,-גיאחורשה,גשר,נחל,כסופה,/

מדע lת 1כב JN.017/, 1כךוסטואןהנס

רגבמנחם
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תחרוזעיראלעיר /"ט 1טבתרועתושוטחתורבקשר./תביאמרחקים /,ו(!\~
חוט."בלי
נקודותשתיבדלחוהיכולתנתפסתהבלתיהמהירותלמכונית:מרכזיותתכונותשתי

הנהגשלכישרונואתמשבחהמתפעלהמשודדאחדיםבבתים .מזוזוהדחוקות

עולםמענייןפחותלאאבלפראית.חיהאיזוהייתהכאילוהמכוניתעלהמשתלט
כסופה"."וגל~ליואתהעתיקמהטקסטמעתיקהואהמשודד:שלהאסוציאציות

דבר.נאמרלאכןעלהאדםןשללרווחתוהמהממתההמצאהתורמתכיצד

שצופהמישלכהתפעלותוכמוהנתפסוהבלתיהמדהיםהרכבמןההתפעלות

הואכןכימאיים,לאויבהיאשהאלוזיחמקדהזהאיןאבלבקרקס.בתעלולים
היזהרו /-הטירוניתהטירון, /ופלמונית,פלוני"ח,יהשיר:בהמשךאומד

חיל /-הכבוש;גךז;ניזיחיל /הנחושלבהדופק /ש 1יחולאבכםמי /במכונית!

 1במכונית,לולאט-הוא /עליה,ידו!ט~להוא /-יזי t:ר ?iגילגרמיה,
!ידונית!"היאטרו-טו-טו,

שהיאמתבדראותה,מביניםשאיננומההמצאה,ההתפעלותמןשנרגענולאחד

ורשע!זדוןאנוש:תכונתלהשייחסעדהמשוררשלדעתוכתקורהולאמסוכנת,
חוסרמייחסהואאיןהמכונית,אתשמוביללו,אןהנהג,מיומנותאתמשבחהוא

 .זדוןאפילואוזהירות
הגדולהחידושאתמתארזאת,לעומתאנדוסן,מבחוץ.במכוניתמתבונןביאליק

חייושנותמרביתשחיהאנדדסן,המשתמש.שלהראותמנקודתתקופתושל

חלקהואוהנהבמרכבות.ההיטלטלותתלאותאתקרובמניסיוןידעותייר'נוסע
הואוכן .קוראיואתלשתףרוצההואזוובחוויה-הרכבת-גדולהממהפכה

משודד"):של"בזארשלו(בדומןכותב

להקנותבראשונהאשתדלברזל,מס'לתראולאמקורא"שרב'סמכ'וון

רכבת.שרא'ת'בח"הראשונההפעםזאתל' הת"ה]."[כךעלמושגלהס

הרבכת,קדחתלהשאקראתחושה ['מל'"תההאזשעדלהכח'ש'כולא'נ'

למטה'וצאת.הרכבתשממנוהענקלבנ"[כשנכנסת'לש'אההג'עהוזו

המצאתפר'קסםחוט'כמוהשנ"האתחוצהאחתמס'להרא'ת'בתחנה

כ'להצמד,שלנוהפלא'סמרכבתח"בתהאלההפס'סאלהאנוש'.המוח

סכנה.בחזקתאדםח"'ה'ומהסתחרוגאס

דבר'ס.ובשארמשאבקרונותטר'ס,בקהאלה,בקרונותבפל'אההתבוננת'

רגל"ם:'שדברשלכלה'הדומהפ'ות.שלבעולםכמוושובהלוךנסעוהס

מקום.לתפוסהרצ'םהנוסע'סעםהרעשהק'טור,התמזגוואז

כךאחרהקרונות,שלמאודעד'נהתנועהשלה'אהראשונההתחושה ]".[
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אתמשמ'עשובהק'טורצופראותם:המחברותהשרשרותאתחמבר'ם

מושכתה'א'לדשל'דוכא'לולאט,בתח'להלנוע.ממש'כ'סאונחנוקולו,

קטנה.עגלה

נמצאתאחתשע'רלךנדמהמ'שור'ות!בארצותלת"רהדרךזוה' ]".[
לעצמולתאר'כולאדםהשנ"ה.אוחר'ההאחתהנהשנ"ה:לע'רבסמוך

דומה.בצורהאחר'ה[הער'סאתמות'רותכנראה,הן,נודדות; Dצ'פור'

של"קדחתמכנהשהואהחוויהשלבראשוניותקוראיואתמשתףאנדרסן

קסס,"חוטיהתפעלות:שלמונחיםבתיאורומשבץהואואילןומכאזרכבת",

ימישלהקוסמיסהיינוכאילומרגישיםאנופיות.שלעולםהפלאים,מרכבת

אתמתאראנדרסזהרציף,מזההינתקותראשיתחווייתאתלקרבכדיקדם!"
כאזקטנה".עגלהמושכתהיאילדשלידו"כאילוהקרונותשלהאיטיתהתנועה

האיטיתהתנועהשלפיוטיתבהשוואהאנדרסןשלהגדולכישרונוביטוילידיבא
בשני .המתפעלדמיונואחרינסחףאינוהואאבל .קוראיושליומיומיתלחוויה
"פריבקדמההאופטימיתהאמונהאתמזכירהואחזההקצרבקטעמקומות

ונפלאכביר"מהרמה:בתרועההקטעאתמסייםוהואהאנושי",המוחהמצאת
האנושי!"השכלשלפריוזה,מוצרהוא

לידידומאיטליהכותבוהמלהיב,החדשהרכבכלישלל"מיסיונר"שחפןאנדרסז,

הברזלמסילותכלאזשנתיים;בעודחנה"בואואורסטד:הפיזיקאיחטוב,
עד ] ... [ימים.בשבעהלנאפולימקופנחאגןלטוסתוכלוורעייתןואתהיושלמו,

מהאתותחוותראואתםאחתבשנההמצאות!ידיעלהחייםמתעשריםכמה
שאנחנוסבור"אנימתפייט:הואובחמשןחייהם."כלבמשךוחווראואדםשבני
(בהמצאותהשני"אחריאחדפרחיוצרתהתבונהביותר.פיוטיתבתקופהחיים

 .)ר"מ-התקופהשלהמרובות

 1!ו•עש!ו•ם 1•ו Pהו:וב.ח:ו.ח lח(

באירועוניגעאליו),נשוב(שעודאנדרסזשללהתלהבותועתהלעתנניח

 .ירושלים-יפובקוהרכבתחנוכתשנה:ממאהלמעלהלפניבירושליםשהתרחש
 :)-1892(בהמאורעעלב"חחבצלת"נכתבוכן

ל'רושל'ס,מ'פוהברזלמס'לתחונכהתשר;ה'הזה,לשבועהשנ'"ב'וס

זכוכ'ששו,שמחותושב'הוכל'רושל'ס,ותשמחהקהל.לתשמ'שונמסרה

'רושל'סאתהזוכר'ס Dמהזקנ'נדברלאפ'ללו.לאאשרראובול'וס

מס'לתכ'לשמועההאמ'נולאהסרקלאהקדומות;אוורחות'ההעת'קה
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בנ'גסמהס,הצע'ר'םגסכ'ל'רושל'ס,מ'פוכת'סלל)ת'סולהברזל

סלולותמם'לותבארצות'הםראוע'נ'הםאשר'רושל'סתושב'א"ראפא

החלואחר'וגם'רו.של'ם.מגעתברזלמס'לתפ'ללולאובהר,בבקעה

עודנמצאווראמלה,ב'פונשמעבכרהמכונהשר'קתוקוללבנותההבונ'ם

אשרהמלאכהאתהבונ'סחבורתתכלהכ'האמ'נולאאשראלפ'םמאות

לאח'נוהשולטןמלכותוהודמאתכהר'ש'ון>הר'ש'וס'נתןבהגםכ'החלה.

ע'רנותושב'כלהאמ'נולאהזאת,המס'להלבנותנבוןא'פענד''וסףהשר

ושמחו."בנ"נהגמרראואשרעדלבנותה'צל'חכ'

ב'ן.בה'טלטלותהרב'םהקש"םמתאור'סהתקופהבנ'שלבז'כרונות

'רושל'ס ' Jבחשועתהוגמל'ס.סום'סבג'ועלבעגלותל'פו'רושל'ס

הקדמה.מעולםחלקשהם

ליפוברכבתהראשונהנסיעתוהגדולה,ההרפתקהעלירושלמיכותב 198 ~-ב

"החבצלת"):(בעיתון

בבוקר,השכמת'ל'פו,דרכ'לאחוזאומרגמרת'שבוה'וםבאכאשר

קולהשמ'עהפעמוןהנת'בות.ב'תאלרגל"אוכתתנ' lבצקלפתלקחת'

כלצללואשרעדמאודחזקנהרהקולהשמ'עההק'טורמכונתצלצו,ל

מרום,במרחב'ו'תפזרומהארובה lהג'חכבדותעשןוחמרותאוזנ"ם,

ה"ת'בהק'ץכחולםרוח.כנפ'עלנ'שא'םואנחנוו'רעשו,'שוקןהגלגל'ס

מרוןכבנ'שעברוהדשאונאותהעמק'םהבגעות,הבגוה'ס,הכר'םלמראה

מפלהאאודותרבותמחשבותן llב'שקועכנדהם,>משמ'סאושבלפנ",

התקופהלנושהמצ'אהוהנשבג'םהנעל'םהטבעוכוחותהבר'אהכפלא')

עומדות'נו 7ורגשנ',תושר'קהנחרהקולהשמ'עההמכונהוהנההחדשה.

'פו.בשער'

שהואדומהוההתלהבות.הפחדהאופוריה,תחושתאתלקרואיםמעביוהכותב
מביןהויהתרחש,באמת iשזרוכיווןיפו,בשעריתעמודנהשרגליוהאמידלא

הואולכן"קטר",המושגנוצרלאעדייזרווחה".אנחתשלוחשעולההשורות
נהרה"."קולכותבהוא"צפירה"ובמקוםקיטור","מכונתבצירוףמשתמש

.חיים 1סעוטע•ם p •(ש

בקוואשונהנסיעהשלוהחוויהליפומירושליםהרכבתקוחנוכתלתיאורמעבו
בשניאמנותיתלשפההחוויהשלב"תוגום"בחרתיעשרההתשעהמאהבסוףזה
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 .ספרותייםקטעים
 ,) 1>1953-189 (טוביםיוליאןהפולניהיהודיהמשוררשלמשירוביתהואהראשון

טנא):בנימיושל(בתרגומו"הקטר"

זה,לאן /פעם.מד'וחורקומתקתקדופק /ובבהםמרוצתוהקטרמכפ'ל

כרחורשות, /ומנהרת,הר'ם /הא'לן?חופזהגשר,לוחופז tלאןזה,לאן

מתקתקתק''ת'קבשצץבקצף,ש'םפ'ק./כד'הואורץהאוואץמור'ק,/

.ר'צהלרוחקקלמחל'ק /תק·ת'קו,תק·ת'קו!לו:ומקשקשמק'שהוא,/

 1אךכ'מ'וזעת,מכונהגוףלאפלד,/ולאכדור,אךה'הכא'לו /מבוהלת!

 1'שקשקו:בשקשוקגלגל'םוכך ]."[פח!/שלקשקשתשעשוע,צעצוע,

תק·ת'קו.תק·ת'קו,תק·ת'קו,תק·ת'קו,

שלמושגתהבלתיומהמהירותהקטרשערשההרעשיםמןהזאתההתפעלות

ביאליק.שלבשיורהמכוניתתיארואתמזכירהכולוהפלדהמבנה
"דמותו"מתראות ,) 1898 (מעט"בהואנשיםקטנה"עירגדטמן,נחוםשלבספרר

ממש:חיכיצרוקורנותאחריוהמושךהקטרשל

 .נקבוב'ות'וכלמתןךפלטןהקטרשרשרת,בא'זןהםם'קמשךברגעבו
התנפחןהתעגלו,דחןפ'ם,'צאןהאד'םאד'ם.זרם' .אחתבבתמכולן

בעננההתעטףואנש'ו,הקטרעלהמקדם,כללבנה.לעננהוה'ומהרה

הספ'קבה,נעלםבתוכההנמצאשכל ' Jלפעצמה.אתוסגרהשהלכה

המם'ק.שלהז'דןנ'ח'וכןמתוכהלהסתנן

אתלפוצץבכוחהש'שתודעהגדולה,תרועההקטרצופרתרעאז

תח-תח-תח'קש Jזנבו,עלשדרכןכחתולממקומןנ'תקהקטרתוף-האוזן.

אתאחר'וגןךךכשהןאהפס'ספנ'עלןעברוטסןהולך,ממהרבקצב

בדרמת'ןת'פןעבראלהע'ןמןןנעלםבס'בןבנטההמתדפק'ם,הקרונות

צחןקבקולדתהבמה'עות l 'ב'ןנעלםןהןאתפק'דןאתשס"סמשחקשל

המם'ק.ןב'צעזמםאשרהתעלולה'הכזהמ'דרדר.

"מחיה"גרטמזהמהממת,ההמצאהמזשהתפעלוהקודמים,התיאוריםמןבשרנה

וראהשבגוטמןהילדהקטר.בתוךהיושבהאדםאתשוכחאינואןהרכבת,את

ניתקהקטרהסביבה.אתלהדהיםהיאמטרתושכלגדולשרבבשלדמותבמסיק

ביזנעלםוחראתפקידואת"שסייםשחקזכמרארזנבו"עלשזוכר"כחתול
מידרדר".צחוקבקולותהבמהיריעות
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שלואחדדומןמתוךהפעםאנדרסן,אלחוזריםאנחנוהרכבתעלהפרקלסירם
לספרד"):("המסע

דוב'עלהקץשהק'ץבא'רדפה,אמרדהראשדנדתהברזלמס'לדתבכנדכאשר

כעתלעדלמ'ם.אבדל'ם 1ט'מסעדתןשלמסשקםטדבדת;דההשדנדתמסעדתה

זןהתמדנדתרדדפדתאוחר'[[שלפב'נדבשעההק'טדר,כנפ'עלנ'שא'םאבד

 l'lאוח'ערפעםח'ס: lפ ' lTכמןמתחלפ'סמראדתהדבשפע.ברצףזדאת

במקדםןלשהדתהרכבתמןלצאתל'ס 1J 'אבחנןעמק'ס.דשםבגעדתפהע'ר,

סחדזאללהג'עאבדל'ס 1J 'מעב"\.בלת'אתרפב'עלב'עףלעבדואד'פה

דפלא"?קסםאלהבכלהא'ןהצ'פדר.מעדףבמה'רדתחפצנד

אנדדסן,רטירליםזמסערתשלהטעםאתתיטולומהממתחדשההמצאההאם
אתדוחהשלו,חסד-הגבולותוהדמיוןהמצאהכושראתהוכיחשבסיפוריו

סדנאובלתי-מוכר.חדשדברמכלהחששותמןנובעתשכנראההזאתהגישה
הוכנסוכאשדהקולנוע,אתהספידוהטלוויזיהכשהומצאההוא:חדדאדעא

דבר.שרםהספדעידןשלסופרשזהרטענושוניםחייםבתחומילשימושהמחשב
לפורח.ממשירוהקולנועלהידפס,ממשיכיםספריםקדה:לאאלהמכל

ה pננאננו•.זו lט•סעו 1ע 1p~וס pננ•עוס•עו1•ם •(ש :א(דוסן
וא•~ועה

הננ•םט•ע.זו

המקדרסקרפ:עםהראשונהפגישתועלאנדדסןכותב 1830משנתבמכתב

לך:תאר .ס'בח"דקבדתהתנדבכלדמו,מאדד.ממנןשנהב'ת'משהדל'קרה

הגדדל'םאשרח"ם'צדר'םמלאעדלסדהנה .זכדכ'תלדחעלמ'םט'פת

לחבג'ם,דמןאחד'סם'כדת.לראש'ב'דתרטב'םהקלחבג'ס;דמןשבהם

אתבלעןדהגדדל'םדקפצד,!'לגדהםמפלצת"ם.ממשבראןדהאחר'ם

הקטב'ם.

שהתפרסםברלרד-ליטרןהאנגליהסרפדשלספדוהואסיפורילאותואחדמקוד

פרמפיי"ימיליטרן)של(ספדוברקראשאנדדסןוברקד","לילהרשמו-1481ב
הזה:הקטערבועבדי),בתרגוםבזמנוהתפרסםהאחרונים",

במפלצדת ' lסדלאמ'קרדסקופדרךמתבדנןה"ת'קר,קדראא'לד,

ה'דלאכאלהמפלצדתא'ךבעצמךמשתדמםה"תאדל'המ'ס,שבט'פדת
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שה'אחשבתעתהשעדזכהט'פהמאותהסל'דהחשתבוודא'לך.'דועות

מ'ס.שותהלה'ותמפס'קבוודא'ה"תשמעכש'ומדמהוה"ת .טהורה

עלע'נ'ךמולשהתחוללוהמפח'ד'סהח"סתאשכחתהבאב'וסאך

מפח'ד'ס.שרצ'סשלט'פהבאותהצרות'הס

חייעלמשליםבעצםשחםחפצים,עלסיפוריםחםאנדדסןמסיפוריחשובחלק
החרוטהגיבו,רהבדילחיילהגפרורים,קופסתהפעמון,למשלכמוהאדם,בני

גםאנדדסןנקטזו.דדןועודהבקבוקצווארהטלאים,מחטהצווארון,רחכדרדית,
פותחחרא .למשלסובייקטיביתחוריהחרפןחראשברהמים","טיפתבסיפורו

עגולמשקףמיד-מגדלתזכוכיתמהימן-הסתםאתם"יודעיםלקוראיו:בפגייה
לפניכםבהותחזוקךתיטלרהאםבאמת.שחראממהמרכיםמאהזבדכלהמגדיל

מוזרים<צוריםשלקץאיןמספרתוארואחחברנה,מןבטיפת-מיםותסתכלו
לעולם."במיםתוארםלאאחרתשבדדןלמראה

בןהקוסםמתבונןשבחםבמים,היצוריםאלפימהרמתאתמתארשחראלאחד
ברשלבלימתרוצציםהכולבהששלמהנעידממשח<ה"המראה-שםבלי

אדםבנישלמראיתםהיהיותרערדמחרידאבלמראה,חיהמחריד .לבשרם
בתיאורממשיךחרא-ורוטנים"רוגזיםומתגוששים,נפתליםזה,אתזהההודפים

שלמעלהראותםלמעלה,להיותצריכיםשלמטה"אותםהאכזרית:המהומה
הכולשלהישרדותכמלחמתהצפיפותאתמתאראגדדסןלמטח."להיותצריכים
בטיפתהמתברגניםאחדשואלעתההחלשים.אתבולעיםהחזקיםשבהבכול,

הקוסםערגההזאתהשאלהרעלהזח?"הזבדמהמושגלןיש"האםחמים:
עלגדולכדןזרמים.כולםשהדיאחד,כדןאיזהארקופנהגןזאת"ודאיבפשטות:

שהתברגןחמיםשלמקודםמחרמגלההקוסםאתשהזמיןהאישואזפגים."כל
התעלה."מןמיםהם"אלהעתה:זהבהם
אוטוביוגרפי:יסודגםאלאבקופנהגןהתככיםעלכלליתאמידהדקלאכאןיש

אוצר.בנימצדלהנדהמארחויותרחרבהזנחבעולם,מפרדסםכבדשחיהאגדדסן,

שעסוקלאספסוףמשוליםקופנהגן,תושביאתם,נקמתו:זרחימס<פךךוךברביםכמו

שבקובר!לגאוןלבלשיםיכולשאיכרעדהקטנונייםבענייניוכןכל

ש(האל:ןבע~ד
כותב:אגדדסןשגה",אלף"בעודאחד,בסיפור

אתעובר'סאדסבנ''ה'וח'הכעתשנהאלףבעוד .ה'אעובדה

אמר'קהשלהצע'ר'סמת"שב'הכנפ'·פלדה!עלהאוו'רמדרךהאוק"נוס

ער'נוואתשלנוהאנדרטותאתלראות'בואוהסה'שנה.בא'רופה'בקרו

תפארתהאתלס"רהולכ'סבזמננושאנוכדרךממשוהולכות,הנעלמות
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ח'ה.כעתשנהאלףבעודהדרומ'ת.אס'השלל'פולהנוטה

והחלומותהזיכרונותאוץאבותינו,אוץ"אלקוראים:האמריקאיםהתיירים
חםמקוםבכל .ובאיטליהבצופתבאנגליה,מבקריםהתייריםאירופה!"-הנפלאה

אלבאוויר,האנייהחוצה"שובלמשל:באיטליה,וחורבות.אנדרטותמוצאים
נמחתההיאהעתיקה;הנצחיתרומאפעםעמדהשםמקוםלאיטליה,לים,מעבו

ומוצרט,גתהלרת,ךשלאוצםבגרמניה,גםמבקריםוחםהאדמה!"פכימעל
מהחובה"י'שחדורות.במשךכמחרפניהעלשבפוסווהתעלותהברזלשמסילות

אפשרכן' .הכולואיכראחזברעבש'וצעיר'אמריקאיאומובאירופה,'לראות
ארתחמשמותשםמעלה(חראהגזולהנוסעשהראהכמואפשר,גםהדבר

בשבוע".'אירופהאתלראות'אידהמפורסםבספרותקופח)

החייםלקצבהתיירות,עולםשללאמריקניזציהצוחקזהסאטיוי-כבואיסיפור

הרחיקאכזוסןוהחובה.הישכחבאירופההחייםקצבלעומתהמחירהאמריקאי
כעשרכבואווירבספינותהראשוניםהכיסוייםאןהבא,למילניוםעדותואת

האחיםשלהראשוןהטיסהוכיסויהתשע-עשרה,חמאהשלהשכייהבמחצית

והטכניתהמדעיתבהתפתחותהתענייןאכזוסןכאומו,-1903!בכבוכעשהוייט

ברעיוןשיחקחראאחובמקוםאגב,אווסט.זחזניהפיזיקאיעםלידידותוחוזות
ליסטפוכץיזיזושלבפסנתרלכגיבחבקופנהגןלהאזיןיוכלחראבעתידשאי-שם
שידוומרקובי-1852,בככתבאכזוסןשלסיפורושבגרמניה!בווימאושהתגורר

הקדימוהטיסהוניצבי-1901,בכבוהאטלנטילאוקיינוסמעבואלוזיואות

 .אכזוסןשלחזונואתבהבחר

 1 •ת. 1ס.:ונ 1הנכדעשו lשבח

התפתחותשלהיבטיםכמהמעלהאכזוסןלחיות",לאאו"לחיותשלו,ברומן
וחטככרלוגיח:המדע

אותםמכנה"אתהנ'לס.קראהמודרנ"ס!"הדמנ•םשלהנס'םהס"אלה

אדם! 'ד'מעש'אלאא'נם"והר'הדקן,'פתוס cכהכומרקראנס'ס?"בשם

אמרההדבר'ם;'?'ג'עוה'כן'נrדקדושה".שלתאורעל'הםתאצ'לנאאל

להוב'לרהסעלול'ם'ולמההכומר),שלבכתובוד'ל

מהשאלו:אדגםהראשון,הפורחהכדורהופ•ע'כ'אשר'לס:נמש'בכךעל

ב'מ'נומתקדםאנוש'המ'ןעתה?זהשנולדהת'נוקמןשתצמחהתועלת

להבח'ןנ'תןבהאשראחתמאהמתגלהשנהאלףבכלגדול'ם:בצעד'ס

כדו."אשרבמאהח"םאנחנועצומה.בהתקדמות

החומר'?"בעולםמובגרתלתלותתב'אשההתקדמותבכךסכנהא•ן"האם
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חומר'ת.תועלתלשמרקה'וסנעשהדברל "Jמולרפ.'פתוסהכומראמר

בנ'עלהשתלטוטאו-'שקמנוחהחוסר·מכונות. 'ד'עלמתבצעהכול

אתלהפנותבמקוםח'צונ"ס,דבר'םלהשתגחותר'םאולההאדם,

בוד'ל.אמרהת'עלם'/הח"ס"ש'רת ,'"מ'נפנפשלחשבוןמחשבות'הס

כךלשםפועל'ם'א'נחנונ'לס.הש'בחדשות':בצורותתתגלהה'א'א'דרבא!

ביומו'ו.יוםמדי

ובוהמדעשלהקסומותהמערותתוךאל'רדהאוחדשאלד'ןכמו

להערצתהפךמדעה ]".[הח"סמנורתאתמצאהאומופאל'ם,האוצרות'הן
האלוה'ס.שלוהנצח'ותהחכמההכוח,

אתשחופנתלחעוצחשמתנגדלכומרבניגודחקדמח,אתמעריץאנדרסן
לפחאנדוסןחיחשלוברומניםואכן,חדשה.דתלמיןהמדעייםההישגים

ההישגיםשדווקאטועןחוא .עשרההתשעחמאהשלהאופטימיתלאווירה
שנבואההאנושיתחרותלנצחיותחוכחחחםלאנושותרווחהשיביאוהמדעיים

לעיסוקהקשואתמעלהשלוחבר-פלוגתאזאתלעומתאלוהים.בצלם
נפשולתוךלהביטהאדםמןשמונעהמסחררהחייםקצבואתשבחייםבחומריות

החייםבאורחההמצאותשהביאולטובחהשינויאתמזכיראינוחואפנימה.

ליוצריםשייראנדוסןהאדם:בנימחייח"שירח"להיעלמותואשו .היום-יומי
חחבוחבחייחדשעידןפתיחתעלבהתלהבותשדיברוואחריהבתקופתוחרבים

האנושית.

האדםבניחייעלשיקלוהטכנולוגייםבהישגיםשראהסקרן,אדםחיחאנדרסן
לממסדקשורחיחלאאןמאמין,אדםחיחחואעצמו.להישגשמעברחשיבות
נולדחואשלו.באוטוביוגרפיהנעוצההמדעייםמההישגיםהתפעלותוחדתי.

ההתפעלותאתשימורביםאמניםוכמוהחברת,יהסולםבתחתיתלמשפחה
שליחעצמואתואחואףחרבים,במסעותיווחררהשראהמחמכלחילדית
 .בעולםהחידושיםלחפצת

מקןרןת

-1975 , derson, Cambridge תAElias Bredsdorf, Hnns Cbristian 

-1965 , Monica Sterling, The Wild Swan, London 

 ) 11הקטך 11 ( 1958א, 11תטאנ,בנימיובערית:פלאים,פלאיטובים,יוליאן-

 ) 123 1(עמט 11תשיא, 11תמעט,בהואנשיםקטנהעירנוטמן,חנרם-
 )-107ן 105 1(עמירושליםציוןארץ(עורכים),ןב-אמוץרזןשאבשלמה- .

 .שנהייאלףר"נערדחמיםיי"טיתפ : 1977א, 11תאמיר,אחרןעברית:למסע,החבראנדרסן,-

המאמר.מחברידיעלמאגכלותתורגמוומכתביואנדסרןשלחרומנוםמתוןהקטעים :הרעה
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ס::ו•ן•ו.ת pד;ןע~

עמי Z78 , 2007פןע'כים,ספרייתהמאוחד,הקינוןהזנייטפו,וןנהכתגה

חראטבעיואןחירם,שלהישראליתבמציאותיותרכפרצהלחיותהחלהאלימות
אכפתיתמכוסח,סופרתשלושהמחברתבספרגםביטויהאתתמצאשחרא

לנושא.ורגישה

שלמציאותסביבאלימות,סביבייסובהספרשתרנןמרמזתהכרתותכבו

אבלחבית-ספרי.ההווייבמסגרתומגוניםמשפיליםומעשיםתגרותסכינים,
הגיבורהאתלהכפישכדירקלאבאינטרנטזדוניבשימושמדוברזהבספר
שפליםמטלפניםלהזמיןכדיגםאלאבקלות)עמהיזדההשהקרואחיובית(זמרת

וכעורתשכעריםטרייםבימין'שאבגרבוטיםחכיבביטוייםכלפיההמתבטאי.ם
רתיעה.כלללאאליהםנחשפיםהםוכאןחדרים,בחדריגםלאמדםיה:ססראולי
יוקרתיות.בתחרויותהמשתתפתיוקרתיתכדורסלקבוצתמקייםהספרבית

העושיםבמעריציםמרקפתשתלטית,מניפולטיבית,דמותחראיומ,ישלה,הקפטן
רקלאסביבואוסףחראמזח.חפרןאלאוישרתםאיננוכמרבןודבררדברר,את

מארדלוחשובהיפההמיןבגרתשלהכיבושמעריצות.גםאלאמעריצים
 .שלוהאגולהבלטת

מעריצותיו'אתשואביומישממכהמעודדותלהקתמלווההכדורסלקבוצתאת
"שפרטה"שהיאליאת,אחת,בתהזאתהקבוצהבתרןישהשפעתו. ת\! Tכרחו~את

רציניתאישיותעםבתהיאד,רהספר,גיבורתלערמתה, .שפחתוכאילושלן,
דעותיה.אתולהשמיעחורבכגדלצאתחוששתראינהואמיצהמרדנית.היאיותר
כיבושיולרשימתכקישוטארתהלהוסיףרוצההואוכאשריומ,יאתמתעבתהיא
בלילחלוףלזהייתןלאוהואכפגע,יומישלהאגופעולה.משתפתאיכההיא

רצונותיואתהמכחשיםדבררערשיידיעלגעשיתזאתתגובהכגד.תגובת

 .לוולהשתעבדעצמםאתלמכרוומרככים
אתמציגההיאהסיפור:בסוףכמתבררליאת,ידיעלכעשההשפלהמעשההפעם

עםכמרבןכ"כרתכת",דורש,לכלזמינהכגערהספר,יהביתבאתרבאינטרנט,דר
דבריםשיאמרושפליםמטלפניםמזמיןזהשפלמעשהשלה.הטלפוןמספר

בביתלהיראותתעזהיאאיןאסרן.גדול,נפשמפחלדרגררםזהכלשפלים.
עומדדרשללימינהלה?שהדביקוזרשרציםקופתעםבחברהברחוב,הספר,
לסייעכדיהכולאתשיעשההאוהב,הרומנט,יהאבירהואכדב.החיוב,יהגיבור
הואאהבה. ...רגםאליה,אמפתיהלושישזההואב"רעים".ולהילחםבידה

האחרים.כלכנגדיחדירהעומדיםראיה,מיכאלגםמצטרפיםאליושלה.המשענת

החששבגללכןהעושהליאת,היאבאינטרנטהמעשהששותלתיתבררבסוףרק

39 



 .יומיאצללמעמדה
אבלכדל'לעיניומרקענתפסאינושהפושעכיווןמושלםאיבנואבד"ה"ההפי
המצפהויפהתמימהאהבתישלזדואילומתערער,יומיושלליאתשלמעמדם

מיכאלשלבידידותםגםזוכהוהיאשחוותה,המזוויעההחוויהעלכגמוללה
 .הנאמניםהידידיםואיה,

בוה pנכבחן
 ·" 1'-לכ•תזתמכזק,ןלאעמ,י 124אחרוכזת,•ד•עזתעשרה,פרזזהמקמל-עת,ך<כאזהכתנה

שמודיםבמבחניםבסיפורנומדוברקבלה.במבחנייום-יוםנמצאיםונועדילדים
הםאםלזעתתמידרוציםילדים ...הלימודיםבמסגרתלתלמידיהםמקיימים
שעה-שעה,ידם-ידם,קודהרזהבסדר.הםאםאהודים,הםאםבחברה,מקובלים

אוזהפגםלהםשישילדיםבחברה,בעיותמלכתחילהלהםשישלילדיםבעיקר
אחד.

חברהעםיחדאביב.בתלערביבשכובתדגרה 15בתהיאהספד.גיבורתהיאסול
חיובית,העדנהמקבלתהיאלהצגה.קבלהלמבחןניגשתהיאשלחמארזקרובה
לחגרומתבההמתעודדתהקנאהומתקבלת.שערבותהיאדניאלחברתהאבל

החברהשלודחהלמודתהשתיים,ביןהיחסיםשלהידרדרותומתחילהלהתבייש,
כיתתהבתרחלשלבניצוחהכיתתה,חברירכבה.באמבהלהישארהמנסההטובה

אלהכל .יום-ידםשלמציקותורדיפותוהחרמהביזריבמסעמתחיליםהמרשעת,
כוחותבעצמהמגלההיאמחשלת.גםאבלכדאגתבבזיזרתלחידתלסולגרומים
אלףעלבעצמהלהתגברדקלאלהעוזריםאלהוכדחותקודם,עליהםיזעהשלא
((ליהםשפדלאשגדולםלילדיםעזרהלהציעגםאלאוקשיים,מכשוליםואחז
משלה.גזולהבעליבותוהם

הנפגעיםביןבפגעים.כמובןדישפיגוע,זההפעםאירועים.מיניכלמזמניםהחיים
המרשעתרחלאתגירשכשחראסולהנידהבועזאתבועז.שלאחיושלומ,ו
ומסידהכתיבהמבצעמארגנתסול .לסולכשהציקואליהשבצמדובבותוכמה
שהואמאחדחבריו,ידיעלהביתשיעודישלומטלותשיעודיםתקצירישללבועז
סולביןלפגישותיקיםבמדסולשלכיתתהבדיח .החדליםבביתבניקודיםעסוק

סולחשובהעירוניתתחרותבמסגרתובזויים.שפליםמעשיםבועזשללחבריו

 .רחלשללידיהנופלוהחיבורלאב,דלהגודםמזלביששמקדהחיברוכותבת
עליו.הראשוןהפרסאתלקבלאףומתעתדתשמחעלהחיבוראתמגישההיא
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מתוקיוצאאףומעזבאמת,נוכחיםוכולםבהצלחה,זהמבחןגםעובדתסולאבל
חטיבתבכיתותהכעוריםבכימותק.וגםוקריארהוטהספדואשונה.אהבה-

 .בענייואותויקראוהביניים

לימודמשה

אושוווץמחנהלשחרורשנה 60לרגל
בנושאספריםלאורוצאו

טונטע,וטשלטיע'י'- rא'שיייאלבים
גוטדמןבלהגוטמן,ישראלעורכים:

מיוחד:מחירוגרמנית,הונגריתאנגלית,עברית,בשפות:אודדאה

ש"ח. 125

 1944במאיהגעתואתהמתעדיםתצלומיםהכוללבמינו,יחידאלבום
מציגהאלבוםההשמדה.מחגהלרציףמהונגריהיהודיםטרנספורטשל

להשמדהוההכנותהרכושהחרמת 1הסלקציה 1הרישוםתהליכיאת
מהמצולמים.מןגדולחלקשלזיהוייםנוספובאלבוםהפיזית.

'יJו Pגיחנחשלאנטיגייח-א'שי'יץ
 .ש"ח 6 2מיוחד:מחיר .בדגבאוםמיכאל 1גוטמןישראלעורכים:

מחכותמכלביותווהמורכבהקטלני 1הגדולהמחנההיהאושוויץ
כפייה,לעבודתמחכהשלממדיתדבותשלובתהנאצייםההשמדה

שלהמחקריםמיטבמקובציםבספרהשמדה.ומחגהריכוזמחכה
 .העולםמכלהיסטוריונים
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ילדיםלספרימפהמוריו
ץך•עו
בישראלהמתפרסמיםחדשיםילדיםספר•-1,500כמתוןילדיםספרבוחריםאין
מפה'מזריךהעבר!מזוהאהוביםהישניםהרבים,הספריםלצדנשכה,שנהמזי

לס"עוועדזר'יעלהילדיםספררתרחרקרתהמבקרתשלספרהילדים,'לספרי
עלרשימותכמאהבספר .עצמםבספריםהזיוןאתלהעשירוגםהנברניםלהררים
חלק .חמשגילעזלילדיםהמיועדיםבמיוח,דומומלציםטוביםספריםמאה

ישממש:חדשיםתריםראיותרחדשיםחלקםקלאס"ם'ספריםהםמהספרים
בספרמיוחדפרקושירה.פרוזהספרימתורגמים,וספריםמקורספר•בהם

העבר'מןנפלאיםילדיםספר•-החנויותמןשאזלוספריםעלושימרתלמוקדש
 .משומשיםלספריםבחגוירתארבספריותרקנירםלהשיגםשאפשר

 .ש"ח 79איכותית,רכהכריכהס"מ, 21Xl3.5עמ,' 312

לילד?נספו) Nל l (נספומה
 'ם,•דו•וסעו•ננעח"ננדו•ונכתבות•עודו,ד·ועםן 1וא•
כללי ."א.•בלבחוגהילד"רתרברת"תיכרךחטיבתאתמרכזתזריעלז"ר

תלבארניברם•טתעבריתלספורתבחוגגםומלמדתאביבתלבאונ•ברס•טת
כמבקרתמשמשתהיאהאחררכרתהשכיםבעשרגרר•רן.בןרבארכיברס•טתאביב

-500מ•דתוכתבהזרבמסגרתן'הארץ,'של'ספרים'מוסףשלהילדיםספרי

 .חדשיםילדיםספר•עלביקורתמאמרי

•וד•ם?בסנוו•גםת 1עג 1א•שתאם
בשניםשהגיעח"גו,תחומילכלאט-אטהפולשהוטרד,אתלמשלקחיויש.יש

אחרימעטמפגרתהעבריתהילריםספרות .הילריםספרילמדףגםהאחררגרת
"השתמשארפכתשלה.הקלאסיקהרבכיכוסבג•ברשהמערבשלהילדיםספררת
והטוביםהישגיםהספריםאתלבטלדואגתכאןכהרגה Jרעז"שחיתהוזורק"
ספר•שנים,כמהלפכיעז .בלבדחדשים-חדישיםספריםלרכישתולהביא
בשנים .להדפיסםהפסיקולאדרוההוצאותמלב,וכשכחוכמעטהוותיקיםהילדים

ספריםמחדשלהוציאההרצאותהחלוחוטרו,מגמתבעקבותהאחררכרת,
והמרוויחיםלעדנה,זוכההישןפתאוםנוסטלגי.ניחוחבעליאהובים,קלאס"ם

 .והילדיםההרריםכמובןהםהגזולים

 f•שג•םסעו•םשו.ואוחש•ם lוח•דגננח 1דותתוח 1 ו.•א.ח
נחמןח"םשלסוס'יבן'רוץחראחוטרובגלבולטיםהיותרהספריםאחז
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המשדוושלהנפלאיםהפעדטדתשירימחדשאדוואדשבד ) 2003(דבירביאליק
-1933;באדושואהלילדים',דפזמדנדת'שיריםבספובמקדושהדפיעדהלאומ,י

שואה ,) 2003פועלים,(ספרייתשלדנסקיאברהםשלהלמה'באוץדטלי'אנידגם
 .-1957בלראשונהאדו

דע•ה? pבאגםוה.ווה~ז.והה•1.וד•םJו lסעו
לחינו,ןלחוגיםמתרץהילדיםספורתכמעטכלמזהלאכעשורלפגיעזכן.חירם

לאענייןמעדורתהילדיםספורתהאדגיבוסיטאדת.בכלנלמדתהיאחירםדאילד
תלבאדגיבוסיטתעבריתלספורתהחוגהרחב.בציבורגםאלאבאקדמיהרק

ציבוראנשיהרצושבמסגרתןהרחב,לקהלפתוחותהרצאותבסדרתיצאאביב
אביבבתלאריאלהביתבספרייתעליהם.האהובהילדיםספרעלספררתוחוקרי

כתיבהועלהילדיםספררתתדלזדתעלהרצאותשללסדרותרבההצלחהיש
לילדים.

 7 ם•דו.1•בסעו•חד 1בננ•אנתוננע<ייןננה
לספרבוחריםמבוגריםמההשאלההתרבותי:הפןמכ,ןפחדתדלאהאסטת,יהפן
 .מארזמרתקכדשאהיאספציפיות,בתקדפדתלילדיהםלספר)(ולא

יזהוס'עוס

'ה'וא.תההסעו'.תו pלח
שביטעוזיפרופ'ברזל,הללפרופ'הפרס:מקבלי

ברטוב:חכרןהסופרשלאורח:הרצאת

 The Markerרעדלאספסת'חוזרמ'אפרים

דגןיוסףמרמנחה:

 16:30בשעה , 2005במאי 26תשס"ה,באיירי"ז ',הנירםהתקייםהאירוע

תל-אביבהחיכו.ךקריית , 15פרסיץשרשנהרח'לדיכסק,ובמכללתבאדזיטדרידם
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 1עמ 220גירפתי,לביאגרפי:עיגיונגונה,דינהמים: 1גייל , 1גלנרט-אננעפרהעריכה:נרון,רי 1מ
• 

טופועםשלטווות

אישייםסיפוריםאסדפתחראחזההספרכיחסדפרתמציינתהכל""לפכיבמברא

 .בתדככדהחייםידצריםשל
רקלכתדב,חדפשלעצמםלתתלהתבטא,ידיעלהתבקשןידצריםדשישחשישים

 .דילזדתםלעולמםצרחושיפתחאישימשחדעצמםעל
דאתם .חסדדאחבליתחפדשת,בלילעצמםלהתייחסחידצריםהתבקשןהפעם

לאחרתרידבטדדחמשדרריםהסרפדיםאתמביכיםאתםהאם-בעצמכםשפטר

הדהקריא

מתקיימים,לאהילדיםבגגישכןחר,ךלגילחכדתביםמרפדיםבספרכללתילא
כאלח.מפגשיםכללבזרן

שיחיהייתכן-היריעהקרצומשדםבספרמופיעיםאיכםרביםחשדניםיוצרים

כדספים.ידצריםשלאישייםסיפוריםאאסדףדברחמשן,לספר

בפכיעדלםחראירצושכלעל-כןדמעיזחחדזרתהזאתחאסדפחחגזדלח,לשמחתי

-דבעיקררשמיםצבעים,אסדציאצידת,שלדגכי-גדדכיםסדזדתמלאמרוכב,עצמן
מילים.
 .אגשיםשלחגיגהדסגכדכדת,מיליםשלחגיגהחראחזההספר

ברדןמירידייר

מדסיף:ברגסדןדמו

היאבקריאהשעיקרלספר,במבראשכתבהחעדרכת,לדברילהוסיףמהליאין
שלשמדתיחםאחתביצירהלחעלדתקללאכידבאחבח.בסקרכדת,בעריכה,
חר,ךהגילשלהתחוםללאספררת-ילדים,שלבתחדםידצרים,ושישהשישים

לעיל.מדבאיםלצמצדםוכימדקיח

דמאחל,ביצירתה,הצלחהלחמאחלמאמציה,עלברדןמיריז"ראתמברןאני
הזאת.האסופהלחמשןשתזנחכדבריה
כעייןאםאזלםעמדזים, 220כלדליםחאלבדמיתבהרצאהשלפגינו,בספר

 3X2 = 20-660לנגיעאחזבעמדךטדריםשלדשהבסיזדרשחםבטקסטים,

לכדשארב-עמדזיםספרבחיבורהשהדציאחנדחהיישרלערוכתמגיעעמדזים.
זה.
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יעקב,
נרגכ,ראודר<<ור 1וכתב

גולדברג,לאהתרגום
 , 2005ית-פועלים, 1ספר

מנוקד,עמ', 28

הרן.לג<ל

 1ועודחביתגברת

 1כזאניג'יוריםרות,מרזם

D 2005ם, 1פדיית-פועל , 

מכור,.דעמי, 70

לפחד,האומץ
גמל,כאוחכתנה
הרשטיין'ןאכ 1גירודים

 lספריית-פועלים

.lמנוקד,עמי, 79 , 200 ן

ומעלה.ד'לכיתה

ילדיםועלעליזותחיותגןעלותנועהחןמלאסיפורזהו
מקבליםגברהג'ידףבצדצחקכיםקופים .אותןהמבקרים
אתדווקאמחפשיםהמבקריםאןהמבקרים,אתבשמחה

ובוזז.עצובחראוהוא?התנועה.כבזיעקבההיפופוטם

יעקב"האםהלב:טובבמפקחנעזריםהמודאגיםהילדים
-ובאמתלמשחק?".חבולוחסד"אוליחלה?",המסכן
חדשהיפר-היפרלולהביאודואגפתרון,מוצאהמפקח
שבהוהשמחהפולה,לשםהעונהבחודה ...כהמתגלה

יעקב.שללמערבו
נסלאעתהרעדומאז 1962,בשנתלראשונההופיעהספד

ע"קליתר.

ילדותהחוויותעלומעניין,מדגשנוסף,בספודרתמדים

האוסטדו-הרנגדית,לממלכהשייכתשהייתהקטנהבעיירה
שלהספדובביתבביתהיום-יוםמחייקטניםסיפורים

הראשונה,העולםלמלחמתיצאשאביהיהודיתמשפחה
עצובים:אינםהסיפוריםמהבית.שניםששונעזרנשבה

עלחברים,ביוריביםעלילדות,משובותעלמספריםהם
מלכתעלוהנדיב,הטובהילדעלוגםבירתוהרעהילד

העדורוזמן.מקרםבכלילדיםבחבורתכמוועו,זהכיתה

שובועז-סיפורבכלכמעטמרעלההמשפחהאבשל
ע"קהביתה.המשמח

אספההמחברתהפחד.נושאעלחורזיםשירים 17>בספו
פחדיםאקטואלי,פחדאיש,יפחדפחד:שלשרביםסוגים

פיזיולוגיתמבחינההפחדתיאוריבתנ",ךסיטואציותפיעל

שאיןשבילהיא /מהםפוחזשאניהדברים"ושימתועוז.

זר .) 66(עמ'עצמו"מהפחד /פוחזהכיאניאבל /סוףלו
במתחיםודחוסהדוריבספוהכוללניותהאמידותאחת
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ו-חבריםמוצאפוף ) 1
לסהתפר,הולןפוף ) 2

ניוןך~ם 1נן~גורכעמיכתנה

 y1ב 1הקת KYiהל, iמרפפי
עמ' 21 , 2004המאוחד,

לגנום.מכןקן,כמא,

נוסעתבינה
מבנימינה,

 ,טפויוכהכתנה
כןמן,דנינייןךום

 1המאוחדהקונוזהןגיאת

2004 , 4 J 1קןמכן ,עמי 

 .' Kת iלכית iלגנים

לעביקרותמותחותהתנכייותהסיטואציות .ובפחדים

שפחתןאתתגרשי"אלשרה":"שרהבשירלמשל:הכתוב;
בשיראו .) 16(עמיצוות"המוןמאתנותחסכיאת ...הגר/

העולם ...הבל/אתהורגהיהלאקין"אילובזם":"אחיס
אלאבולטהפחדלאכאן .) 13(עמ'אחר"לגמריהיה

"בארץבשירבולטתאקטואליתסיטואציההביקורת.

בוזקים"לאיהיה:לאמהמרנההדרנושבר ," Zהאיגפחזים

שמבצבץראם/החוט ...לקולנועבכניסההתיקאת
 .) 39(עמי ...חבלה"מטעןארזיסקמןחראמהתרמיל

מפחדמישהו"תמידמארז:פסימיותבספוהאמירות

האחרונההיאהזאתהשמשקך/"אולי ;) 61(עמיממישהו"

"מההומור:מעטגםישרשםפהאןרעוד. ) 73<עמישלי"

זהאיו .) 32(עמילצרוח?"שלילאימאשגורסלג'וק/לויש

רגםברחה'אווירהמשרההואאיו .קטניםלילדיםספר
ל"חאח.זלכלוקלבורראינולפחדהאומץ

דרבוןשלהיום-יוםמחייאירועמתארפרףמסיפוריאחזכל

להשתלבקשהלדוברןלילי.הנמלהבחבותוהנעזרהגןבגיל
 .בכןלועוזרתליליוהנמלהאח,זאףמכיואיכרהואבגן'
מאיריאיוריםעםקטןבפורמטצעיריםלילדיםסדרהזוהי

ע"קעיניים.

רפת,באותההזמןכללהיותנמאסמבנימינה,הפרהלבינה,
ואפילוטעיםחלבלהניבותחמיץ,חצירתערובת,לאכול

בחייהשיברירוצהביבההרפתן.יגאלשלשירתואתלשמוע

לנפשההמבין-ארזשלבעזרתואחז'יוםרכ,ן .השגרתיים
 .בבנימינההעוצרתברכבתלטיוליוצאתבינה-

בעולם"טיילובהשמיוחדת,נסיעהבאותהשקרהמהכלעל
ברמלההעין,לראשירזולקרירת,הצפינולבנימינה,מחוץ
כתבההלאה,רכןהלאהוכן ...שתייס"אואחתפרהביקרו
גםלשוני.ובעושרלבבטובבהומור,ברגישות,טפוירכה

עלהסיפור"זהרהסרףז .שינוירוצותמדהים'כמהפרות,

זהרהחלום,הגשימהבנימינה,לידברפתשגרהבינה,הפרה
ע"קשבכפו".למרעהמרוצהוחזרהקטר,עם
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בכדבב,•לד
נלטמן,רע<הנתנה:

:r :מוזל,פפיוןךנם

וכגול,ןדודהוצאת:
מנוקד. , 1עמ 29תשססה.

גמדצוב,

צ•ור•ם:גולן,אנ<רמהכתנה:
אחרוכות/'זיעותטלרק,•פה

עמי, '3 1 , 2005 1חמדספרי

מכוק.ד

ני.-איוכיתותלגן

וט•ל,יכחולסוס
תרגום:סט•ככס,הלןכתנה:

 , 2004מוזן,שמעון-ככעט,

מכוק.דממוספ,רלא
א.יוכיתהלגנים

חםהשיריםכרשאיילד/ה.חראחדרנושבחםשירים 25
אםמסכיםאן 1להתקלחרוצחשאיכרהילדהיומיום:מחיי
("מקלחת").מיםעליריתיזפיל

(עמיבלב"טוב/והדגשתי ...יותראוובכיתי/שעת"ישבתי
חשובלמת"אז , ...לכמרחדשותנעלייםורצחהילדה .) 20

הנעליים").("נחכרתבאצבעות" /צפרףקצתאם /

-לחמניתאכילתעלאדום,כובעעלבטענותבאהילד
"בלם"רעו.דבקיוסק,פלאפלעםפיתחאוכליםכשכולם
כללבדדןובסופםוקליטים,קצריםמחורזים,השירים
 1במיטתתדוברשרכבלקרלכרע",תלכו"חםבשירפואנטת.

בחמישים?"יבואר/אולי 1שישיםעדמאחתוסרפד/
"ספרותיים"ביטוייםאיןליל,דבכתמרהשיריםשפת
ל"חתכתוב.עםיזדההוהילד

 .חשכתלפכי-לקטניםסיפוריםשלמחודשתמחדורת
רחדגשרתבמחשבותהעוסקיםסיפורים 6מקובציםבספר

לתפודרוציםלאחולמים,קצתמפחדים,קצתחשכת:לפכי

בדייקנותמעלתהמחברתמדמיינים.וחרבתאבא-מאמא

הכתוביםוהסיפורים,הקטנים.שלעולמםאתרבדגישרת

ע"קחשכת.לפכידררקא-קצתמפחידיםתיטיב,

לחולמצואשלחהביישנותעללהתגברמחליטתטילי
סוסדמיוני:בחברכעזרתהיאאחדים.ילדיםחברים,
 .טילי-שלחהצעצוע
למערבעמרלרכבאותתמעודדבכל:לחעוזרתחבר

חבעייתמתואח"כ-לירחאיתרלטרסאולמשל,הפרוע,
חשעשרעיםןבגןחברותלמצוא

וציוריםקצרטקסטובולמציאות,הדמיוןבידהגעסיפרו
היאהמחברתכי(נראהעיניים.ומאיריצבעונייםגדולים,

ע"קהציידת).גם
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סוס,עלנסיבה
יןרים r J:כרוןמוךנערכה

עם-עןנ,דפרכקל,אלןכה
מנוקד. , 2001

-זינילכ•תןת

החלומותספד
המתהפכים,

עינת,עמלהכתנה
ברגמן,אורותגיוןךים

 , 2005המאוחד,הקינוז
 .מכןקןפ,ר D1ממלא
ני.-איןכ•תןתלגן

רוח,אליובסיכות.בסיניםמלכים'עלסיפוריםחמישה
פישנייןויעלילן-שטקליסמריםנוו,ןמיריאלמוג,גאולה
ועלשתלטניםמלכיםעלמעללים,וניבסיניםעלכתנו

בעצותיהםחממלכחאתחמבחלים-בארמוןחכמים

ונ"חכמתם".

חבסיכחלאהאחות.חנסיכחדמותמופיעהחאגדרתבנוו
אלא-חלבןחסוסעללנסיךומחכההרוקמתחעדיבח,
סוסיםעללרכבדו-קוב,ללמודשרוצחחאמיצחחגסיכח

חמלכחחאםכדבריחגבים.הנסיכיםכאחדולחיות
"פמיבח,אגדח":לאכנו"זואלמוגגאולהשלבסיפורה

חיד.דצווחתאתכדור-סלבמגרשחבל!ליכמאספמיבח,
ללאלהשתוללאוהבתתי',דכלהורידחבריםעםחולבת

במקוםסוס.עלנרכינחנחוויםעםלהתחרותחסוס,
אוהבתאתלכנסבמקוםלחפור,אוהבתאתלתפור

 ..לחתור'!
מופיעותהאחריםויםפרנסיגם .וכחכחכחבחרעוד

 .הפמיניזםכמנשורתחבסיכרת
ע"ק .ונסיכיםבסיכותמעלליעלאגדותלאוהבי

מתעוורותחן .רעיםחלומותקטנות,אחיותודרב,ילגיל
בולטותשינייםעםענקית,גי'רפהעלוחולמותבלילה
חחליטראחדברקו ...אחורעחלוםארענקיותורגלים
חגי'ופחלטונים:הרעיםהחלומותאתלחפוןהשתיים
מחעלציירוחןאחריםובציווים(בצירו)למצחיקהחפכח

לאילת,נאריורןטסחאני("איד ...בלילהלחלוםורצותחן
 ) ...שליהחדשיםהאופנייםעלבעמידהורכנתאביאיד

לסיפוריםים'חצירובעזותחופנים'המפחידיםחסיפרוים
 .ברקושלומצחיקיםעליזים
אתומשלימיםצבעונייםברגמן'אוריתשלאירויח

ע"קהסיפור.

48 



גלגלים,עלבית
צ•ור•ם: 1נלטמןרעיהכתנה:
הוצאת:קור•אל,אלוןג•ל-ל•
עמי,ן Z004, 11כתך,

וק.דמכ

'ה- T'לכ•תות

בביתאחדבקיץהמספרתשלוהרפתקאותילדותחוויות
מצרייםשברבגולה,בכפר-הסיפורמקרםוסבתה.סבה
משפחתהאצללבדהנשארתהשש,בתדיה,צוענים.גם

הכלבר.שרודסדרשאי"מבולגן",לביתונקלעתבכפר,
שלקפדניממשטרשבאהלילדהמוחלטחופשמרתו,
יוצאתמתרחצת,אינהיחפה,הולכתהיא .וסדרכקירן

האחד-ארמניםהזרזים .בשדהונרדמתצועניםלדאות

משתתפתדיהבתזמורת.מנגניםהאחדיםהשנייםצייד,

ההררילביןכאןההרריביןהפער .לכפושבאבתיאטררן
הילדה.עלעזדרשםרמותיוגזולבביתה
ומעניין.קריאמאזוחראובקלילותבחומרוכתובהספד

ל"חמומלץ.

המתמקדיםהמספרתשלארטרבירגראפייםזכררגרתאחת,בעירבוכיםלא
חירםכסופדת.דרכהוראשיתבהודאה,צעדיהבראשיתצ•ור•ם:נלטמן,רע•הכתנה:

בצררהמתוארהצעירההמרדהשלבבית-הספדהראשון

הרבה.וההתרגשותלהיכשלהחששומרשימה,חרריתית
דבקה,השני:כחוטבספרערבותלמידהשלאחזמקרה

בעיהיר,צדתסבתה,בביתהגזלהחיתומההתלמידה

מתוודתהמספרת .נכשלבביתההביקורהצעירה.למורה
ארתהחדףדבקהאללהתקרבובכשלובהפחדנותה,על

רבים.ימים

החוטהיאבספ,והמצויהז'גגרהקוףעלצדדיתעלילת

תצרוךלסופדת.בלטמןשלחיותהסיפרואלתמקשו
פרוציםכלפיח,"חטאת"עלרלחתררזרתדבקתעללכתוב

דניחוגיאת:ז~נגרמן'אנונה

מכוק.דלא , 2004ספר•ם,

ח'-ו'לכ•תות

 .תספראתויוצרים
אמת.דבריוניכריםדבבענייןנקראהסיפור

ל"חמומלץ.
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שוניבלבבצב,מהשע
ילדים,
ציווים:מגן,ונקהכתנה:

קןןאום'הוניאת: 1ליןשוקמן
עמי, ' Dמו•ן Yמלא , 2005

מנוק.ד

א•וכ•תותלגן

שם,לונותניםהםהשעשועים.נגןצבמוצאיםוגיאכאור
 .שריונומשבצותאתוצובעיםנומטפלים

 •.עמולשחקכמשכיםהםביזו.חדשוכדורליזםעצריובל
וגיאגנועלהצבאתהופךנאוריברח.שהצבחוששיםאך

הצבשלוסבלוהרהוריואתמתארתהמספרתמהסם.
 .שכחוחושהילדיםההפו,ך
לעזרתו.ונאהצב,אתדוחףהכלבאתרואההגנןעופר

כשםוהצבירזוהצבעיםבצינור,השקהוהוא .והופנו

בליהצבאתהכירולאוגיאנאורכשחזרולרווחה.
לקחוהוהםצב.לחפוןשאסורהסבירוהגנןהצבעים

שלותמימותנעלי-חייםאהבתשם.ושחררוהרלשדה

משחקניןהתלבטות .בסיפורבולטיםקטניםילדים
סיפורונאמנות.באמיתותמתוארתמצב,והנאהבכדור

ל"חמהגה.

קרןעזה-ע"קננ,חןלאהדייר-ל"חמקרא:
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לחינוךאקדמיתמכללהאפותה

השנתיתההשתלמותאתלכםלהציעשמחיםאנו

אפותהבמכללתהאגדהלהוראתהמרכזשל

בנושאהתשס"ההלימודיםלשכת

ושמפהח"תורה"אהבה,

"ל tחספררתפיעלמשפחהוחייתורהלימוד

בינתחומי)(לימוד

בודדים.במפגשיםלהשתתףאפשר

נוספת.הנחהתינתןאחדספרמביתמורים 5מעלשללקבוצה

בברכה

מאלי,יעל

המשךולימודיהשתלמויותת tרכ

 052-3855135טל'

טעותתיקון
נפלח ,) 122 (ב'חקרדמת,בחרבותשפררסמרזאבפרסקבלתעלהתרזהבדברי

לרגזרן,מרסלהשלבדבריהסערת
המתוקן:הקטעדחוי

אישית:חרריחפריחראוחזנובצ'לן,בחרתיהמיתוכליכלמתון
פגלוהדגולחמוסיקאיהופיעשבובקונצרטנכחתירבותשניםלפני

בחוויםבשנישנעזרמאודוקשישקומחנמוךאדםואיתיקסלס.

לפניו,חצילואתהעמידהתיישב,הואהבמה.עללעלותכדיצעירים
רחנסכעצוהזמןכעלם.הכול-במיתריםשביזוהקשתנגעהוכאשו
כמוחרא"הצ'לו-אמושהואוכפיתחומו.עלהרוחניצחוןקרח.
דקהירתר,לצעירהחפנההזמןועםהזדקנהשטוםיפיפייהאישה

 .נגינתואתגםתיארחרארבכןיותר".מעודנתיותר'
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ילדיםלספורתהמנחותשלהשנתיתהפגישה

קרןעדהסיכמה

 .ומלחבעירמרכז'במחוזהתקיימההשגחהפגישה

נאוץמשוט

בעברית,ספריםרבהידיים,רחבתספרייההיאבלפוע"שהעירוניתהספרייה 1)
הספרבתילביןביבההמלאהפעולהבשיתוףמתאפיינתהיאובערבית.באנגלית

ובפעולותהספרלבתיהספריםבהבכתהספריות,במחשובעזרהכיתבת .בעיר
סיפרושעתסופרים,רעםחוריםעםפגישותבספרייה,שיעוריםשלמשותפות

וכדר.'

ורד.רןשלבהנחייתו 'ז-'רלכיתרתקסטכראריועלסדנהשםכערכהלאחרונה

משימותלחםוניתכוקסטכר'מאתספרים 4לקוראנתבקשוהתלמידים
מתאימות.

גגישכיביןמשותפתפעולהכערכהלאחרונההילדים.בגגיפעולותנערכותכןכמר
ובערבית.בעבריתפטל""מיץהספרעלוערבייהודיילדים,

שוכרתפיגרת-קריאהשלפרוזדורדרךלספרייהחולבים"מעכית"הספרבבית ) 2

תמוכה"סופר",מספרים","בוליםממליצים","ילדיםוסופרים:ספריםעל
וכר.'וספרים"

עצמה:בספרייהחכעשרתפעולותעלגםחשפהרוכזתהמנהלתמפישמעכו
ספריםעלחמצלרתהחורים'שיתוףאח'חקרילעידודניתחלכלשבועיתתכנית

 .שרכיםבכרשאיםספרייהושיעורי
אררלב.אודימאתבוגר""אחהספראתהמחיזוניתחילדי

 ,'א.כיתרתשלההקשהכליתזמורתפגינואתקיבלהגוריון""בןהספרבבית ) 3
 .פוריםבשירילכרחכעימרחהליליותותזמורתרחמקחלח
 'ר-'ח-'דכיתרתתלמידיביןקרואיםשיחכערןוהנעימההמרווחתבספרייה

במשפחה).בעירת(הפעם:אחדבנושאספריםעללקרוא)(המרבים

חמכחלת .וערביםרביםערליםזהובכללמגוונת,אוכלויסיההספרבבית

העירונית.הספרייהעםקשריורעלהספרביתעלסיפוח
רציניתעברדחגעשיתבחםשביקדנוהספרבתיונשכיהעירוניתבספרייה

הקריאה.עידודבנושאומתמדת

החםהאירוחעלבמלאכההעוסקיםולכללספרניותלמנהלות,לבמקרבתודח

השנתית.הפגישהאוגרןעלתודחמרכז,במחוזחמכחחיבין,ולעפרהוחלבני.
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במעוכת.ותקבלו

הרצאתקציר-גול,ןירכתציוריםשאול,ניצהכתבההטקן,מוצרטשלהענקהמופע ) 1
הבינוניות.לכיתותמנוק,דמוז,ן

מנוקדמוז,ןהוצאתקציר-גול,ןיונתואיירהכתבהמיץ,שותהכשווקון )%
לקטנים.

הוצאתמאיר,מירהעבריתבריידוול,כורמןכתבקליפוו,דשלהשמחהאםיום 3)
 .לקטניםמכרק,דהקבה"מ,-הפועליםספריית

הקיבוץהרצאתפרומ,ומיכלאיוריםמרר-סלע,תמרכתבהושתיים,אחת ) 4
 .לקטנים.מנוק,דהמאוח,ד

S ( הוצאתגרומר,אלחסידברכהאיוריםחבוש,יחרהכתבהטקקוס,להרוגקשה
הספרעלדבריםומעדוכנת;חדשה(מהדורהמכרקדלאהמאוח,דהקיבוץ
 ). 52עמ' , 6בקטלוג

 ; 1המעדסיירת-השועטסהרפטוקוקנגדהקרבא. ) 6
אריקאיוריםעמית,פזררוןגלילהמאת , zהמדעסיירת-רועםברקמבצעב.

בינוניות.לכיתרתמכרק,דמוזן,הרצאתדי,ן

אוריאל,טוביתאיוריםאביב,זוהרכתבההקוסמת,וגירד• 15כוח-המוחחבורת ) 7
הבינוניות.לכיתותמנוק,דלאמוז,ןהרצאת

מוז,ןהרצאתצ'רקה,שיאיוריםאביב,זוהרכתבהתאונות,נגד 3,הפלאיד ) 8

בינוניות.לכיתותמברק,ך

הרצאתלנץ,דוביתרגוםקרלוט,דניאלהכתבההגדולה,והאהבההטקןהתנין ) 9
לקטנים.מנוקדמעריב,

ולמבוגרים.לתיכוןמנוק,דלאכת,ךהרצאתניר,יברךמאתהכחולה,התקופה ) 10

ספריתוייס,בועזתרגוםהולנ,ד-קררסליקוויומאתהראייה,אבן-אותור ) 11

ולמבוגרים.לתיכוןמנוק,דלאמעריב,

חמ,דאחרונות/ספריידיעותהרצאתרוזנטל,-דרלברגמלכהמאתמו•שה, ) 12

ולמבוגרים.לתיכוןמנודק,לאהשואה,בתקופתהמחברתשלהאמיתיסיפורה

ספריתלנץ,דרביתרגוםקולוט,דניאלהמאתהגדולה,והאהבההקטןהתנין ) 13

לקטנים.מכרק,דמעריב,

אחרונות/ספריידיעותהוצאתאזלך,מלכהמאת:סבא,שלהמסתוריתהילדה ) 14

בינוניות.לכיתותמנוק,דלאהשואה,תקופתעלסבאשלסיפוריוחמ,ד

לקטנים.מנוק,דקוראים,הוצאתזרח,ינוריתמאתשום-דבר,מרק ) 15
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P בl א

גן n1 1ב-ם 1של 111מכללה

 n11פ oי 11ללימג 1nה

מציאותוכמעצבתכמבטאתהספרותשלנדחהאתמציגיםבחוגהלימודים
אתמשקףוהכללית.העבריתפרדתבםדיצירדתיוצריםעםהמפגש .דתיים

התמקדותתדןהאדםשלוהרגשהאינטלקטעלהספרותיתהאמירהשלהשפעתה
 .המאמיןהאדםשלבאישיותן

דגששימתתדןמנדונתבדרכי-חדראחספרותלחדורתהכשרהמקבלותהתלמידות

חינוכית-דתית.השקפהמבקדרתספרותלהוראתייחודיתרגישותפיתוחעל
בעלותלספרותוכמורדתכמחנכותלכחןהמעוניינותבנדתלמיועדיםהלימודים

ללימודיהמחלקהבמסגרתתדאולהשליםחמעדכיינדתלמדודתדכן B.edתדאו
גמדלי-חשתלמדת.לצורןאדבתדןששכתחמש.ן

p חP ואעייןJואt.אlוחוJוlבע.:וללחחסעf 

" ..A/?fJ(Yi) כוi'..A;JJ f<. 'iכ?~כ' f 'iכ? V-:lfl ..A/::l כ7כ•(]? CC 'iכ ..A/<. /<.?lf' ;?1 /כ/e • 

 .ומחנןמעצבכגורםהספרותשלנדחהעלעמידת •
 .הספרותשלעולמהמתוןידעבתחומיעיסוק •
 .אחרותדאמנדידתספרותבין-תחומית:למידת •
 .שדניםממקודדתבטכסטיםמשדדהעידןאינטרטכסטדאלי:מחקר •
 .לתקדפדתיחהיהודיתהתרבותמקדרותחכרת •
 .וכמחכןכמדוחחחדראחפרחשלאישיפיתוח •
 .הספרותלהוראתאלטרנטיביותדרכי-הדואהמגדדןהקניית •
 .שדנותיצירתסדנאותעםהפגשתןע"יהתלמידותשלהעצמיתהיצירהטיפוח •
 .הספרותשלהמחקרמתדדדתשלדיישדםהכרח •
 .בספרותדילמותעםלחתמדדדדתדביקדרתחשיבתכליפיתוח •

54 



 :חע<יי<•ם.ון 1ת

ובוגרות):סדירות(לתלמידותלספרות:בחוגוהדואהפעילותואשדן:מעגל

ואשדןלתואראקדמייםקורסים
המרציםצררת

בדתיתחפעילות
העשרהפעילות
ספרית
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