
קו nעיוןומ

זרחינוריתמאתלילדיםכפנטזיהומציאותדמיוז-וכנפייםקוד
לחינוךלרינסקימכללתאלקד-להמן,אילנהך"ך

מעוף.ילדים,בספרותפנטזיהזרחי,נוריתתארנים:

פתיחה

בקרבהפנטסטיתהספרותהתבססותבסימןהחלהואחתהעשריםהמאה

ס'ק'שלספריוכמריצירותצעירים.וקולנועטלוויזיהצרפיובקרבקוראים,
ררלינג,מאתפוטר""האריםפריוסדרתנדניה,סיפוריבסדרתלראיס

) 1997 , Ro\vling ( הופקר , 1997בשנתבאנגליתאורראהבהםשהראשון
ברחביהילדיםלספרותשוניםגיליםבניקוראיםשלחדשגלוהביאוכסרטים
לנוערלילדים,ספררתליצירותביחסחוקריםבקרבענייןהתעוררכןכמרהעולם.

בפנטסט.יהעוסקותולמבוגרים

הילדיםבספרותזרחינוריתשלהמיוחדמקרמהעלחשיבהמזמנתזוהתפתחות
רבותשנים"פנטזיה",יצירותולמבוגריםלילדיםכתבהזרסופרת.שכןהעברית,

רחבקהלבקרבענייןמעוררארארפנתי,נושאהייתההפנטסטיתשהספרותלפני
שמחוץענייןבגדרהיההפנטסטיהעברית,שבספרותובזמןקוראים,של

 .) 2002 ,(ינאיהספרותילקונצנזוס

פנטסיה?אופנטזיה

פנטסיה.ארפנטזיהלמילההמקבילהעבריתמילהבנמצאאין-כהעד

הדמיון;נחיוצר;זמירן . 1הבא:באופןפנטסיהמגדירהלועזי-עברי,במילוןפינם,

תיאוראשרספרותיתיצירה . 3להתגשם;יסודלהשאיןשאיפהחלום;הזיה, . 2

מוזיקליתיצירה . 4מהמציאותשלאובדמיונותבכיסופיםבהמעורבהמציאות
שארןמלווהעממיתחגיגההערבי:בהורי . 6קאפריזה . 5מוגדרתצררהלהשאין
 .) 607עמ' , 1958(פינס,וכר'יריותרכיבה,תחרויותמחול,זמררב,

הפנטסיהבמוזיקה,כיהללו,לפירושיםבנוסףמציין, ) 1068עמ' , 1969 (שרשןאבן
 , 1995ומישור,(בהטההורהבמילוןמוגדרת.צררהלהשאיןמוזיקליתיצירההיא

הנ"ל.עלמוסיפיםאינםהפירושיםאך ',ז-בפנטזיהכותבים ,) 555עמ'
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פנטזיה,הכותביםויש ',ס-בפנטסיה,בעבריתשכותביםמיישלעיל,שראינוכפי
הפסיכולוגיתהאבחנהבעקבותפנטזיהבמילהלהשתמשבחרתיזהבמאמר '.ז-ב
ארגזן,שלהבחנותיולאור(פנטסיה), Fantasyל-(פנטזיה) Pl1antasyשבין

לפנטזיההפסיכולוגיתההתייחסות .) 2003(ארגזן,הנפש""מצעבספרר

) Phantasy (, הלא-מודעהממדממקוררתקליין,מלאנישלתפיסתהלפיהיא
שלתפיסתובעקבותהיא ) Fantasy (לפנטסיהההתייחסותזה,לערמתבאדם.

בהקיץחלוםדמויתיותר,מודעתברמההפנטסיהמקררותאתהרואהריניקרט,

 .) 1995(ריניקרט,

גילוםהכוללכביטוי /פנטזיהבמילהלהשתמשבחרתיהספרותיהדירןלצורן
הספרותכיהנחהמתוןמודעות,ולאמוזערתשרנות,נפשרמותהמייצגספררתי

הקוראענייןספררתי,בעיוןלכולן.ומתייחסתהנפשרמותביןמבחינהאינה

בייצוגהאלאהפנטסטית,התופעהשלהפסיכולוגיבמוצאהאינווהפרשן

הקורא.ידיעלובקליטתהדומים,ייצוגיםעםהתרבותייםבקשריההספרותי,

ילדיונובספרותבספרותפנטזיה

תצפית:נקודותמשלושלעיוןהפנטזיהזוכה ,) 1984 (לנדאולראיסשלבמאמרו
מקיפההתבוננותוכז'אנר.והפנטסטיכמודוס,הפנטסטייוצר,כדמיוןהפנטסטי

בסוגיההמחלוקתעםומתמודדתהמחקר,שדהשלהשונותההתייחסויותאת
ז'אנר.אולמציאות)הספרותשלהתייחסות(צורתמודוסהיאהפנטזיההאם

פרטית","מיתולוגיהמעיןהיארוחניתוכפעילותיוצרכדמיוןהפנטזיה

אתמשחזרשאינודמיון,של"סוגהיאהיוצר.שלהייחודיבעולמושצמיחתה
 .) 250עמ'(שם,מקסימאלית"במידהממנומתרחקאלאבזיכרוננו,הממשות

שהיאהייחודיבשימושהפרטיתהמיתולוגיהלביטויבאהזרחינוריתשלבעולמה
בזיקהומתקשרמטפורי,ממשי,מעוףזהרמעוף.שלבתיאורערשה

אתהמגלםראיקררס,דדלוסעלהיוונילמיתוסכארכיטיפאינטרטקסטראלית
לחופשילפרוץהפיזיקה,וחרקיהאדםמגבלותאתלשבורלמרום,להגיעהשאיפה

אל.כמעטולהיותאדםבניכבוליםבהןלמיניהןהמגבלותמכלא

עולםעיצובאופןמשמע, /מודוסבפנטזיההרואהזרהיאהשנייההמבטנקודת

היאשהיצירההסוברותמתפיסותשחרורתוךהריאליסטית,בדרןשלאביצירה,
אתתופסיםאנובהםמקובליםממושגיםושחרורהמציאות,שלמימזיסבבחינת

הפנטזיהאתרואהזותפיסהוכדרמה.חברהזמן,מקרם,פיזיקה,חרקיהמציאות:

זו,תפיסהלאורבפנטסיה,הפוגשהקוראבלב.דספרותיתולאתרבותיתכתופעה
עשויהפנטזיהכמודוס,למציאות,התייחסותכצורתותהיות.תמיהותמשעה

מאפייניםישזאת,עם .) 2004ברכוויץ, ; 1984(לבזאר,שוניםבז'אנריםלהתבטא
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שלעולמהכלאחרת.מספרותפנטסטיתספרותהמבדליםמשותפיםתמאטיים
אלאאובייקטיביתמציאותלאבעולםהרואהזו,ייחודיתראייהעלמרשתתזרחי

דמיונייםידידיםאינםהילדשלהדמיונייםידידיוזאת,אחרתבמציאותאחרת.

 ,) 2002קולה",לךיש"אולי ; 1986הברוש",מביתר'ארבלרןממששלחבריםאלא

למגורים.ראוימקוםלשמשעשוייםבוטןאוגזרואבטיח,

ישז'אנר.בפנטזיההרואהזרהיאלנדאושמציעהשלישיתהמבטנקודת

מתירסריצ'ארדדוגמתבה,המצדדיםאלהאךזר,לגישההמתנגדים
) 2002 , Mathews (, באופןנתפסהז'אנרשונותבתקופותכימציינים

קדוםז'אנרהיאהפנטזיהתפיסתו,לפיפתוח.ז'אנרהואולפיכךשרנה,

ליווןלמקרא,עוברהקדומה,במצריםפותחספרוהיום.עדבספרותהמתקיים

במצריםהפנטסטיהז'אנרשלראשיתולימינו.עדומגיעהבינייםלימיהעתיקה,

ובתוכםשנה,אלפיםכארבעתבניסיפורים.נמצאובהןהעתיקהובבבלהקדומה

אמנותטבע,מולאדםמפלצות,סופה,בים,מסעכמוארכיטיפלייםייצוגים

לתפיסתו,הקדומה,הפנטזיההומרוס.ואצלבמקראאחר-כךשהופיעווקסם,
במציאות,מובניםבלתיענקכוחותעםבהתמודדותפסיכולוגיכלילאדםשימשה

מעניקובסיפור,במיליםומבעובדמיוןהשימושמהמציאות.שלאכוחותבעזרת
מגדירזמננושלהפנטזיהאתממנו.גדוליםבכוחותשליטהשלתחושהלאדם
הבא:באופןמתיוס

במסגרת 1פיי 1מאהמודרניתהפנטזיהשלהספרותי!!הז'אנר

הניסיוןעםאל-זמניות,מיתיותת 11תבנהמאגדתסיפורית

עלהםבמהותםהפנטזוהסיפוריבת-זמננו.האישיתוההתנסות

 .) Matl1ews, 2002, p.l (לאינסופי"הפרט 1שביהיחס

לביןוהאל-זמניהמיתיביןעורכתשהיאהקישורבשלמעניינתההגדרה

הנצחי,מוגבל,הבלתילביןהפרטביןהמוצעתהזיקהובשלהפרטי,הניםיון
לאינסופיהפרטשביןהיחסעלהםבמהותםהפנטזיה"סיפוריהטרנסצנדנטי:

) 1 . Matl1ews, 2002, p (." 

תקופותואילך,ברנםנסכמובהיסטוריה,מסוימותבתקופותכיטועןמתיוס
משמעותיגררםשימשההפנטזיההביניים,לימיבניגודברצירנאלירת,שהתגדרו
רהפוסט-המודרניתהפנטזיהזאת,לעומתורציונאליזם.ריאליזםכנגדבמאבק

מכניםהיינושאנומהעלאוילדים,ספרותעלוראשונהבראשנסמכתמודרנית,
יכולהמבוגררקאךילדיםכספרותשנראיתכזואמביוולנטית","ספרות

מהאתשתשחזרחוויה,ליצורמנסיםקולנועויוצריסופריםלטענתו,להעריכה.

המאותלאורךמבוגר.קוראבהיותוגםיל,דבעודוהקריאהבעתחששהקורא

14 



אצלייחודיתחוויית-קריאהשכוננומופתיצירותהופיעווהעשריםעשרההתשע

 ;) 1836(אנדרסן,הקטנר\'"הס<רונית ;) 1865(קרול,הפואות"בארץ'א'ן<סילדים:

(בארי,פן''פ'<טר ;) 1900(באום,עוץ"מארץ"הקוסם ;) 1882(קולודי,'פ'<נוק<ו"
ועלהמבוגרים,ספרותשלכתיבהעלהיוםעדשמשפיעהספרותזו · ) 1904

בה.הפנטזיהשלמקומה

שהפסיכולוגהיצירותבצדהפנטסטיותהיצירותאתמציבהמתירסשלההגדרה
החושפותכיצירות-"ויזיונארית"ספרותאוה"אין"ספרותכינה ) 1982 (ידנג

 ,"ש:"הספרותספרות:סוגישניקיימיםידנגלפיכמוסים.נפשייםמעמקים
שלהאפליםהמעמקיםאתהמייצגתה"אין",וספרותהריאליה,אתהמייצגת

ספרותיצירתזוחזיונית"."ספרותגםברזלהללמכנההאיןספרותאתהנפש.

בדיונייםהיכרסימניבעליאדם,דמותחיה,יצור,או"מוצגבמרכזההמעמידה

אתמבטלת ] ... [שטנית.אואלוהית,לספרת-עלאותםהקושריםמופלגים

סגוליותמוסיפהובכןלחיה,אדםוביןלאלוהיואדםביןהמקובלתהחלוקה
ועםמקובלים,זיהויסימנימבטל ] ... [התעלומהיסוד ] ... [למסופר.מיתולוגית

זרחישליצירותיה .) 200עמ' , 1990(ברזל,מפענחת"פרשנותהרףבלימזמיןזאת
במאגי,במיתי,שימושהעושיםסיפוריםה"אין":ספרותרביםבמובניםהן

מודעהלאשבנפש,האפלהבעתהמאפשרתמסכההמשמשים-במעשייתי

לכולנו.המשותף

מיכאילשלבכתביומופיעהוחברתיתתרבותיתספרותית,כתופעההפנטזיה

צמחיומין,עתיקז'אנרהמניפיאה,ולקרנבל.למניפיאההתייחסותתוךבאחטין
הפכההמניפיאית"הסטירההספרותשלההיסטוריהובמהלןהעתיקהביוון

ימינועדבספרותקרנבליהעולםתחושתשלוהמוליכיםהמסיעיםאחדלהיות
יסודותמכלוללמניפיאהצחוק,שליסודותבצד .) 117עמ' , 1978(באחטין,ממש"

המצאתשלגמורהחירותוראשונהובראשפנטסטית,ספרותגםהמאפיינים

במניפיאהמוצדקתזוחירותהמקובלים.המציאותמחוקיהתעלמותתוךעלילה,
לשםרגילהבלתיסיטואציהמכונןהסופראידאית:פילוסופיתאמתבתוקף

אחרילחיפושאמצעימשמשהדמיוניוכןהפילוסופית,האידיאהוניסויאתגור

לשאול,יורדיםלמרום,עוליםהמניפיאיתהסטירהגיבוריזו"לתכליתאמת.
יוצאותחייםלסיטואציותמובאיםבלתי-ידועות,דמיוניותארצותפניעלנודדים
ויתורהואבמניפיאהשישקיימיםסדריםעלנוסףערעור .) 117עמ'(שם,דופן"

עלילתיותממוסכמותהחופששהוא.סוגמכלמוסכמות,חברתיותהיררכיותעל
לא-בלתי-רגיליםמוסריים-נפשיים"מצביםלתארלהמאפשרוחברתיות

 .) 120(שם,אקסצנטרית"התנהגותשערוריות,של]סצנות ... [אדםשלנורמאליים

אתשילבהז'אנרמקובלות.ומנורמותסיפוריותמהנמקותשחרורתוךזאתכל
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ארץשביןבמרחביםמסעכסיפורקרובותלעיתיםונבנההפילוסופי,עםהיומיומי

ההרפתקאותהסף.עלעמידהמצביתוךאוטופיים,במרחביםלשמים,אולשאול
החיפושאתאלאהגיבורים,שלאופייםאתדווקאמווצגותאינןבמביפיאה
עלשגרתיותבלתיתצפיתבנקודותלהשתמשמרבההמניפיאהכשלעצמו.
בספרותלמתרחשבדומהמגבוה),העירחייעלהתבוננות(למשל,המציאות
הייתהבזמנה,במניפיאההבולטותהתופעותאחתהחדשה.בעתוברנסנספנטזיה
הדיאלוגאתהקומי,הדרמטי,תאפי,אתערבבההיאמקובלים:מז'אנריםחריגתה

ביטויוהיוותהחדשות,צורותיצירתתוךנוספים,ז'אנריםשלושורההסןקרטי

כלכז'אנרבמניפיאההספרות".של"קרנבליזציהבאחטיןקוראלהלתופעה
הותכוחברתיתואףסגנוניתלשונית,צורנית,תכנית,הללו,הסותריםהמרכיבים

אתלפיכ,ךלקשר,מאפשרתבאחטיןשלתפיסתואחת.אורגניתלאחדות
המניפיאיותמםורותיהעםולמבוגרים,לילדיםהפנטסטיתבספרותהמתרחש

העתיקה.מהעת

המכשפהעלספריהבשלושתזרחיאצללמצואניתןזומעיןמניפאיתהתרחשות
שירמעיןגםשהואלילדיםפנטסטיבסיפור ,) 1993 , 1986 , 1978 ("תנינה"

קרנבליתחגיגהשכולובסיפוראו ,) 1998 (אהבך\'קטשופכתר'כ'תםלמבוגרים,
 .) 2005 (מסודרת"מוטהנג;וונגר\' 1חמקרבל,"שהפרת-הסדראתהחוגגת

עלהחלוציבספרה ) Arbutlב not , 1957 (לפנטזיהארבוטנוט,חילמאישלגישתה
מציינתארבוטנוטז'אנרית.גישהולאתיאורית,גישההיאהילדים,ספרותעולם

תיאורה,לפי . Magicשליסודבהםשישילדיםסיפוריהםהפנטזיהסיפוריכי
מונהשהיאשוניםז'אנריםשונים,תכניםשונות,מתקופותיצירותכולליםאלה

מעשיותשלעיבודיםעממית);(=ספרותמיתוסיםמעשיות,אגדות,לאחז:אחז
 Spaceזוממים;אוחזוםבעלימואנשים ;מדבריםבהןיצירותאגדות;ושל

fa11tasy לגישהבניגודמזע,לאזההגדרתהפי(עלמזע-בזיונימכנהשהיאומה
שיכול"הכחול"הקטרלמשל,מואנשות, /מזברותמכונותהיום);בזיונילמדע
הפלאות".בארץ"עליסהכמוומסעות,כרנסנסמיטשל;ספארגלוסימאת

בצורהקרובותלעיתיםמתחילאשרקסם'של"סיפורהיאפנטזיהתפיסתה,לפי
לחלום"דומותומפליאות,מוזרותלהרפתקאותבמהירותוגולשמציאותית,

) 337 . Arbutl1not, 1957, p (. 

הקוראאוהמתבונןבעינישנתפסתהוויה,לביןמציאותביןהמהירהמעבר

הפנטזיהתיאורילדים.בספרותהפנטזיהמהותאתלדעתהמייצגכפנטסטית,
מציאותביןהמעברבהןזרחי,נוריתשלמאזרבותיצירותמקיףזהבאופן
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ספרהאתאצייןכדוגמאורקעין,כהרףמתרחשובחזרה,פנטזיהאולדמיון
 .) 1978 (פיאט"לי"קוראים

הספרותשלעולמהעלבדיוןורווחתמקובלתפנטסטי-ריאליהדיכוטומיה
דיוק,אמינות,עלשנבניתריאליסטית,ספרותביןמבחינהברוךמיריהפנטסטית.

שלוספרותבדיוניתספרותלביןלמציאות,וקרבהולזמןלמקוםבאשרפירוט
מדעיותעובדותסמךעלבדיוניתמציאותנבניתבה , science fictionבדיונימדע
חברותחדישות,טכנולוגיותחדשה,בסביבהחייםצורותעלפסאודו-מדעיותאו

 .) 2000(ברו,ךועודעתידיות

לילדמאפשרהדמיוןמרכזי.תפקידוהפנטזיההדמיוןממלאיםילדיםשלבעולמם
מקורהואהדמיוןדופן.יוצאיולהישגיםלזמניםלמקומות,להגיעלשאוףלחלום,
עולםמולומוגבלותםחולשתםבתחושתלהיאבקלילדיםהמסייעתקווה

בריחהבאמצעותוצער.כאבסכנות,מפנילהתגונן ,) 2002(רגב,המבוגרים

יכוללמציאות,ביחסבדמיוןהכחשהפרוי,דאנהלפייוצר,הילדבהלפנטזיה,
 , 1977(פרויד,בהן"מכחששהואידיעלרצויותשאינןמעובדות"להיפטרהילד

הביבליותרפיהחיוני.הואביבליותרפייםבתהליכיהדמיוןשלמקומוובכך ,) 59
המתווך/המטפל,לביןהקורא/המטופלשביןשלישי","מרחבמעיובספרותרואה
(צורן,הקוראשלהאישיסיפורואתהספרותליצירתמבעדלעבדניתןבומרחב
הסיפורמאפשרהמקובלים,המציאותמכלליבושישהחופשבשל .) 2000

פתרון,להןלמצואמתקשהשהאדםבבעיות,במיוחדפורייההתבוננותהפנטסטי

להתבונןמאפשרתהפנטזיהמתפק.דהואבהןהמחשבתיותהמסגרותבשלדווקא
ויצירתיפורהכליומהווהקיימים,דפוסי-חשיבהמגבלותהסרתתוךבבעיות
פוטנציאלישנוזרתישלהפנטזיהמיצירותלרבותגיל.בכלבעיותלפתרון

 .) 2006(אלקד·להמן,מובהקביבליותרפי

זרחינוריתשלבעולמהפנטזיה

זאתולמרותבעברית,הפנטזיהספרותשלהמובהקתהיוצרתהיאזרחינורית

סיפוריםשלכתבי-ידממנהלקבלמעדיפיםהיוספריהעורכיכימציינת,היא

בגדרהיאהפנטזיהזרחי,מבחינת .) 2002(ינאי,פנטסטייםולאריאליסטיים
כעולםאלאכלב,זריאליכעולםנתפסשאינוהעולם,שלבסיסיתראייהמודוס:
ופנטסטיותמקראיות,מיתולוגיות,הוויותהריאליסטיההווהבצדבקרבוהמכיל

שונהלמשהוההופכיםואובייקטיםחפציםמעופפות,פיותמכשפות,כמו

ילדההםכףאומזלגבית,הםבוטןאואבטיחגז,רלכאורה:שהםממהלחלוטין
 .) 2006אלקד-להמן,(ראו:
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בחוק<ושרנהשלםפנטםט<עולםכ<נרןעלנבנותרא<נהכמעטזרח<שלהפנטז<ה

באנש<ם,המתחולל<םש<נר«ם /כ<שןפ<ם /מטמורפוזותעלאלאמעולמנו,

מצ<ארתנוןומעבדהז<הבזמ<רן,הנדרכותם<טראצ<ותעלח«ם;ובבעל<בחפצ<ם

כמעבדפשוט,באופןהספרות<בעולמהמתרחשהמעבדוחזור.הלוךלפנטז<ה,

ע<ןוכהרףכמצואות,פותחתזרח<רבותב<צ<ררתלשב<.אחדמעכזוןארממקרם

על<לה,זמן,מקרם,שללוג«םמכלל<םחופש<פנטםט<,לעולםהקוראערבך

משחקמגרונ<ם:בם<פרר<ם,לפנטםט<מהד<אל<המעברכל<התרחשות.זמו<רת,

 ;) 2007ואב<","פז ; 1997"השרון", ; 1994מכשפות",ר'מקלזמ<רנ<ארממש<

מקרון",רשמור'קרוןשגדת<תבלת<<כולתבעלחומרחפץ,מכשור,שלהמצאה

למערכתהאנוש<מהעולםשלאדמותשלכנ<םה ;) 2005זבד",שרם"מרק ; 1972
 ;) 2002קולה?",לן ש<" ; 2001"אמבט<ם", ; 1978פ<אט",לור'קררא<םהם<פרר<ת

"הא<ש ; 1995ר'כפפות",אנושותהרר<הכבעל<המתפקז<םזוממיםארח«םבעל<
בעל<נוןמותוקשר ;) 1997"מ<ל<גרם", ; 1995התאומות",והערוםהסולםעם

מכבל<המשוחררותמג<ותזמר<ות ;) 1980רהז'ב",ר'ה<לזאזםלבניתוום

אר ) 1996רוצה",לאאתאםלעוףמוכרחהלאר'אתפ<ותוממגבלות,מוסכמות

הזמו<ןתאתהמעב<ר<םוחלוםשונהאובהק<ץהז<ה ;) 1978ר'תנ<נה",מכשפות

מזך<ת"בוצו ; 1975וחסום",ר'<ונ<בעולםמצבםאתומשנזםאחרולזמןלמקום

מהלקרואהמסוגלתזמרתאו ;) 1989המלכ<ם",מהר"אב<ג<ל ; 1985הע<ן",

 .) 1980ר'משוש<ם",העת<זאתולצפותהזולתשבראש

מתון<וצאתשלההפנטז<הופנטז<ה.ר<אל<זםמשלבתזרח<שלהפואט<קה

הפנטז<העמה.ולהתמודדהמצ<אותעללזכרנותןבהאחרתזרןוה<אהר<אל<ה,

עלהחש<בה,לשחרוראפשרותתוךהמצ<אותעלהסתכלותשלאחראופןמ«צגת
ומת«חםיםהמצ<אותאתמב<נ<םאנושבוהאופןאתמחדשולבחוןלשובמנת

אתהמזכ<רההמשחררת,ההתבוננות .שלנורהא<זאולוג<ותהאמונותאתאל<ה,

לקל<טהלג<ט<מצ<המענ<קה ,) 1978 (באחט<ןדוברעל<ההמנ<פא<תההתבוננות

הגלו<ותהממש<ות,לע<נווםמבעזולאהפנ<מ<ות,לע<נווםמבעזהמצ<אותשל

כתבה:הפנטז<העלבמסהעצמה,זרח<נרר<תחרץ.בלפו

עף,אישכמואפשרוים,בלתידבריםעםפנטזיהמזהים''רובנו

' D ,הולכים.עציםמד*ר
הבלתיאתלתארכדילאבספרותמשמשתפנטזיהאבל

לתארכד•אלאלעצמנו,לתאר•כוליםשאיננומהאתאפשר•,

איןשלשפהעדכךכלניגודיםרבהואשלעתיםהממשי,את

לתפסו.אפשרות
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תמונתביןהפערעלהמגשרהגשרלעתיםהיאהפנטזיה

בחוץ.כקייםאותומחשיביםשאנולעולםהפנימיהעולם

מפניזאת?לעשותמתקשההריאליסטיתהכתיבהמדוע

רקאחתבנקיטהמבטאותאותופסותשהןכךבנויותשהמילים

יותרהרבהמורכבויותקולטיםוהרגשהחושיםבעודאחד,פן

חיישניכליליצורהשפה,דרךהדמיון,מחפשלכןמעודנות.

המעבראתאלאלקליטה,האפשריאתיתאררקשלאיותר,
לאפשרי.

שנקראמההמציאות,חמקמקותאתלתפוסמתכווןכשסופר

עצמו,עליודעשהואמהלספרמתכווןאיננוהואסיפור,לכתוב
יודע."הואשאיןמהאלא

 ) 1995זרחי,אפשר",האימקוםאלללכתצריך("לפעמים

פנטסטייםסיפוריםשלאסופהאורראתהבאחרונה

 1978משנתשנים,במשךכספריםזרחישפרסמה

 ,) 2008 (זרחי"גוריתשלהפנטסטי"הספרבשםואיל,ך

רותישלאיוריםובלווייתברוךמירישלבעריכתה
ביצירותלהתבוננותנוספתהזדמנותזומזדן.

בספרובאחרונה.בעברכתבהשזרתיפנטסטיות

השניםשלושיםבמהלךשנכתבויצירותעשרלוקטו
פגיובריבויהפנטסטי.אתמייצגותוהןהאחרונות,

הפנטסטיכילבלשיםראויזאת,עםזרחי.ביצירת

בספרהכברהילדיםבשיריזרחיביצירותמופיע

בשירים ) 1967 (בדחזב"ושדזקאזהב"אנ<הראשון

לשיריםלהתייחסנוהגיםכיאףגר","החושךאו"החפרפרת"באבטיח","האישה

בנייתמשותף:בשניהםהעיקרוןאךכפנטזיה,ולאגוגסגס,כשיריבעיקראלה
בתוךלמגוריםדירההקמת(למשל:מעולמנואחריםחוקיםעלהמושתתעולם

ואיל,ך-80המשגותמתעצמתלילדיםזרחישלהפנטסטיתהכתיבהאבטיח).
שני,ומצדלילדיםשירהכתיבתעלויתוראח,דמצדכפול,תהליךבעקבות

ריאליסטית·אוטוביוגרפית.מכתיבההתרחקות

"אמוריזרחי:נוריתמאתפנטסטייםסיפוריםבשלושהיעסוקשלפניכםהמאמר
של"הפנטסטיבספרונדפסושב , 1992בשנתלראשונהאורשראהאטוסה"אשיג
מופיעהואואף , 1997בשנתאורשראה"מיליגרם",הסיפור ;) 2008 (זרחי"נורית

 .) 2007 (ואני""פזחדש,סיפורוכןבאסופה;
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מהםאחדכלשלהמורכבהעיסוקבשלאלהסיפוריםבשלושהלעסוקבחרתי
הנעשהילדים,לספרותאופייניותאובלעדיותשאינןבחיים,יסודבשאלות

משיביםהסיפוריםשלושתהפנטזיה:באמצעות

בחייםהצלחהמהילשאלותשגרתיותבלתיתשובות
~;זטו~היג l?'ttךי 1~מבמהותן,פילוםופיותסוגיותראויים,חייםהםומה

כתיבתהאתמאפייןילדיםבספרותבהןהעיסוקשעצם

מטפליםבונוסףנושא .) 2007(קרן-יער,זרחישל

בקריאהנחשףאךגלוישאינובמישורהסיפורים,

שלהפואטיבעולמהביותרחשובנושאהואנוספת,

אישה-סופרת/אמניתלהיותפירושמהזרחי:נורית

בדפוס).(אלקז-להמן,

 ) 1992 (אטוסהאשיגאמורי
הגמר.בחינותבפג<העומדתלקוסמים,הספרבביתתלמידהאמורי,עלסיפורזהו

פוטר"האריהספרפרסוםלפנישניםחמש , 1992בשנתאורראהזרחישלספרה

 , 1995בשנתנדפסולסיפורהמשךסיפורי .) Rowling , 1997 (החכמים"ואבן

שלחניכהמסיפורימוטיביםנוטלתלפניה,רולינגכמוזרחי,הכה"."טחנתבקובץ
ומשנה ) 48 , 2002(רגב,הילדיםספרותשלבעולמהכל-יכולותדמויותקוסמים,

הזההספרביתרולינגשלבסיפוריהבעוז .) 1993משיח, ; 2004(בוכוייץ,זודמות

לאאומושחתיםמורים(בצדהערצהמעוררימוריםבווישקסום,עולםהוא

כנגדיוצאהספר,ביתעלומגזריחתרנימבטמציעזרחישלסיפורה-ראויים)
הדורסני,המנהל-הגברשלההגמוניכוחובדמותהמיוצגהקיים,החברתיהסדר

זמננו.שלבחברההספרביתשלנלעגתמהדורהומתאר

בהביצוע,בחינתהיאלהיבחןהקטנה""המכשפהאמוריעלבההסיוםבחינת

שלמדנוזוכרת"אתהספר:ביתשלערכיולאורכקוסמתכוחהאתלהוכיחעליה

עליהמכיר".משהוקני,משהומהיר,משהוחזק,משהובעולם:שנחוץהדברמה

שלהקסםכוחותאךאלה.קריטריוניםעלשעונהלמשהומזלגותשנילהפוך
הצלחהשלהנורמהעלעוניםשאינם-צדפיםגולות,ורזים,מייצריםאמורי

ומכירה.בקניהלמסחרניתןאומהיר,אוחזק,משהואינםבית-הספר,במושגי

ותובעהמנהלבהמטיח "?יכולהשאתמהוזהרוצהשאתמהזהאשיג,"אמורי
מתברראך ,"?לעולםלצאתכזיצריךבאמת"מהוחשבון,זיןלעצמהלתתממנה

הרביעיהכישוףתכלית.חסריופישלאובייקטיםבכוונה""לאיוצרתאמוריכי

להצליח,כוונתהואתהצלחתהאתלהוכיחהמנהללהשנותןהאחרוןהסיכויהוא
ג'וקים"שניהואליצורשהצליחהמהאךכוונה",צריךבעולםלהצליח"בשבילכי
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ולאבבחינהעמדהלאהיאכישלון:היאהחברהמבחינתומבריקים".שחורים

מכיר.קני,מהיד,חזק,משהוליצורבתביעותעומדתאינהכיבתעוזה,תזכה

אמורי,שלסיפורהבאמצעותזרחיתוהההצלחה,מהיקובעומיהצלחה,מהי
 ?הכולחזותהואחומריהישגהאםהחברה.שלהחומרנייםערכיהכנגדומתריסה

ראוייםלאאםגםיפים,היואמורישלהקודמיםהכישוףתוצריששלושתבעוד
ביצירתם.והתביישהמגעילים"שהםחשבהאמורי"אפילוהג'וקיםעלכלכלית,

יפה:עולהאינומהםלהתנערניסיון

אחראיתאתראשית,כך.סתםמאתנולהיפטריכולהלאאת
ולקנותמה•ר,משהוחזק,משהולאאםאנחנומהושנית,לנו

דווקאלמה ] ... [בחינם.מקבליםאותנוצריך.לאאותנוולמכור

תעודהאקבללאשלעולםאני,לכם?אחראיתלהיותצריכהאני
לעולם?לצאת

 ,) 1995 (חונם"קוכ;:,ן"אזתהזרחישלאחרתליצירההאינטרטקסטואליהקישור

לראותמאפשרנטושה),ספקיתומה(ספקילדהשלהאימוץתהליךעלמסופרבה
כייצוגאלאראליותכישויותרקלאבכוונה""לאלעולםשבאוהמקקיםאת

רצויים,לאלתינוקותדומיםהםאהוב.ואינורצוישאינומי :"קו'ג"שלמטפורי
אמורההיאועתההאם,בחירתמתוךלאלעולםשבאואהובים,ולאיפיםל!י!

אחריותלגלותממנהתובעיםצרחניים,כתינוקותהמקקים,שניבהם.לטפל
לגזל/לאלף,עליהאותנו".לאלףזהאיתנולעשותצריכהשאת"מהלקיומם:
אחראיתלהיותהכל:ומעללאהובלהחמיא,ובחיבה,בכבוזאליהםלהתייחס
הםהמקקיםאתאילפהמשאמורייותרבמשימה.לעמודמתקשהאמורילחייהם.

לחייאחריותמהיאותהלימדואליהם,להתייחסאותההכריחוהםאותה:אילפו
שיצרוביםמטביעההג'וקיםאתמצילהאמורימהם,סלידתהלמרותהזולת.

שלמבחנהזרחי,לפיהמשמעותיהחייםבמבחןעמידהלמעשה,וזוהי,דמעותיה,
ושלבכלל,אנושיותשלהעיקרימבחנההואזרחי,לפיהאחריות,לזולת.אחריות
אחריות"של"אתיקהשלמתוקפההפועלתבפרט,לילדיםהכותבתהסופרת
 .) 192 , 2007(קרן-יער,

הםחיבהואפילואחריותחמלה,הג'וקיםכלפילגלותמסוגלתשאמוריברגע
מתעופפים",וזנבותארוכותרעמותעםונפלאים,לבניםסוסיםלשני"נהפכו

קרנבליתהפגנהשהיאבטיסהלצאתמוזמנתהיאבהנהדרת,מרכבההמובילים
ואמוריהעולם".תוךאללךטוסיעכשיואטוסה,אשיגאמורי"טוסיהצלחה:של

ולאהבחינהאתעברתישלאאניעשיתי,אניזה"ואתמצהירה:המאושרת

שלאמישלהצלחהשלביטויהיאהטיסהספרנו".בביתתעוזהשוםקיבלתי
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הג'וקים,שניבעזרתהצליחהאךהמקובלות,החברתיותהנורמותלפיהצליחה
במרכבהזוהרתהאחרים,מעללהיותלזולתאחריותומתוךלעצמהנאמנותמתוך

משהוזהיר,משהומלהיב,משהונפלא,משהועל ] ... [העולם,תוך"אלנהדרת
ישנםמקבלת,אינהזרחיאותםהחברה,שמציבההמסחרייםהערכיםמולאהיב".
והאהבה.ההתלהבותערכי

ביטחוןחסרתמילדהשהפכהבאמורי'השינויהואבסיפורהמשמעותיה"כישוף"
ללאשהייתהמישלמטמורפוזהבעצמה.הבוטחתמצליחהלאישהואהבה

במרכבההפומביהמעוףחייה.מרכבתשללמובילהוהפכהעצמי,ערךתחושת
הציפיותבמגבלותהכלואההחלשההנערהשלמיתולוגילניצחוןביטויהוא

כזי"נחוץבאמתמהוחשבוןדיןלעצמהלתתיכולתבליעליה,משיתהשהחברה
עדבעולמה,ערןלבעלנחשבבאמתמההאותנטיים,ערכיהלפילעולם"לצאת

לשחרור,להבנה,להגיעלהמסייעתממנהחלשיםיותרשעוזלמישהאחריות
שלה.למעוף

שכתבהולמבוגריםלילדיםביצירותחוזרמוטיבהיאלעוףהפנטסטיתהיכולת
רוחניות,מיתולוגית,עוצמהמייצגהמעוףמהן.לאחדותרקכאןואתייחסזרחי,

קשרולאימהות,לאחריותבאשרעמדהלהןשישהחלטותוקבלתבחירהחופש
ולכתיבה.לשפהמיוחדתוזיקהופיות,פנטזיהבושישלעולם

הוא ,) 1996 (רוצה"לאאתאםלעוףמוכרחהלא"אתהאלגוריהילדיםסיפור
זהובאהבה.לזכותכזיעצמיותהאתלאבדלאהמבקשתאישהכלשלסיפורה
עםחווהמסויםבשלבפיות.שלבחברתןשחיהכנפיים,בעלתחתולהשלסיפורה
חוששתהחתולהאךואהבה.ביטחוןבית,מבקשתהיאמספקים,אינםהפיות

מוכנהשאינהמחירוזהוכנפיה,עללוותרתצטרךובביתבאהבהלזכותמנתשעל

היאעמוד)מספרללא(שם, "?חשוביותרמה-כנפייםאוקש"סלםילתלשלם.
להבונההמעופפתשהחתולהוביתאמהותהואזרחישמציעההפתרוןתוהה.

גםלא.ומתיולעוף,בכנפיהלהשתמשמתיבוחרתעצמההיאשלה.ולתינוק
עמן.לעוףולאןמתיהאם,יחליטהואכנפיים:מעניקההיאשגזללתינוק

פיההיאטיק ,) 2003 (שימושי"[לא]"סיפורהאמנות,עולםעלהסימבוליבסיפור

אלשהוצאשימושילאכזבדנתפסהמעוףהגיעה,אליהבממלכהאךמעופפת.
באמצעותוכ,ך .בעולםמקוםישולמהלמיהקובעהכוחהואהחוקלחוק.מחוץ
מולהכוחשלמקומועלהביקורתיתלתאוריהמתייחסתזרחיילדיםסיפור
ילדיםנשים,שלומקומםבעולם,ואמנותאמניםשלמקומםבשאלתלזיוןהפרט,

חוקיים.לאאושימושיים""לאהחומריבעולםשנתפסיםו"אחרים"
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שלבעולמהמהפךמחולל ) 1995 (חינם"קבלוב"אותהאווזיםשלגבםעלמעוף
קשרמקיימתהיאעמםהיחידיםמאמצת.למשפחהשהגיעהנטושהילדהמדגול,

גבםעלהמעוףאותה.שמגדליםאלההםאוליאומגדלת,שהיאאווזיםהם

(שם,קטן"נראההכלהאוויר"מן-אחרבאורהמציאותאתלראותלהמאפשר
הביתה.לחזורפתאוםכמההומדגול-מוכריםאנשיםמאודמעטויש ) 45עמ'

עםמדגולאתמעמתתמשמע,תרתיאחרת,תצפיתמנקודתבמציאותהתבוננות
כילראותגםאךהינטשותה,אתאויתמותהאתלקבללהומאפשרתהמציאות

המאמצתהאםגםבמעוףבה.ורוציםאותהמכיריםשבומקוםבית,להיש

מזבוביותר-קטןהואבעולםאחדילדוכמהגדול,העולם"כמהומבינהלומדת
 ,) 50עמ'(שם,העולם"שללגודלשיתאיםכדימא,דאותולאהובצריךנקודה.או

אמאכמואמא,כמו"ממשמדגולאתלאהובמבטיחההמאמצתוכשהאם

 .להסתייםיכולהמעוף-אמיתית"

אטוסה"אשיג"אמוריעצמה.זרחיגםואולימאיתנו,אחתאואחדכלהיאאמורי

תחושתלילדהמעניקההפנטזיהשלהתרפויטיכוחהאתהממחישהיצירההיא

בזכותמצליחהוהחלשההקטנההילדהאמורי,הדמיון.בעזרתונחמהביטחון
המבוגריםהעריכולאשאותםכוחותבה,המצוייםויכולותמיוחדיםכוחות

בקיומם.בטחהלאעצמההיאואפילוחייה,אתשניהלו

הספרביתשלעריצותונגדהממס,דנגדוביקורתיחתרניסיפורהואהסיפור

אתממחישהואבזמןובואמורי),הילדהלמולהגברהמנהלדמות(באמצעות
לצאתהעוזאתבעצמהמוצאתואינהלהסתגל,שמנסההנערהשלחולשתה
חייהחיהגילחסרתמכשפההיאתנינההילדה-הקוסמת,אמורי,לעומתכנגזם.

 :זרחיאמרהעמיבראיוןמתמשכת.קרנבליתבחגיגהגבולות,חסריהוללים

המכשפהשתנינה,לינדמהעליהןשכתבתיהמכשפותוימכל

חדת 1מ•תרכובתספקללאה•אביותר,המוצלחתה•אקוסמת,

להשקראומכשפההייתה'פעםבמילים:נפתחהספרבמינה.

אחדחתולעסבמעליתגרהה•א•רוקה.לשוןלההייתהתנינה.

לאתנ•נה .) 5עמ' , 1978זרח•,(תנינה,קורקבן'.לושקראולבן

הולכתלאה•אאותה.מעסיקותאינןת 1מסגר 1למסגרות,נכנסת

אשיגאמור•שהסיפורחושבתשאניולמרותלמשל.ספר,לבית

מנסההיאחופש'ת:פחותהיאאמוריטוב,הואאטוסה

תנינההצלחות.מודדיםשבולעולםהצלחה,ללאאךלהסתגל,

עלסיפורזהעמה;התעסקותכולוהשפה,עלסיפורגםהוא

כלאתמפרקהואבורגני:לאמאודספרהואזהובמובןחופש,

בליחייםבקריאה:שמרגישיםכיףשלסיפורוהואהמוסדות.
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משפחה,בלינימוסים,בליהשכלה,בליעבודה,בליספר,בית

אך-'בלי'הרבהבושישסיפורזה-בעליםובליילדיםבלי

(אלקד-להמן,ושמחה."חזקההיאתנינהשאיןמהכללמרות

 ) 189עמ' , 2006

ספריםלשלושהוזכתהזרחי,ביצירתוהחופשיתהחתרניתהמכשפההיאתנינה

 ; 1986 ,נר,' 1תנאתצו1; 1 1"מ ; 1978 ,נר,' 1רת'נמעלליהעלזהלאחרזההמספרים

אמורי,דווקאכילינראהזאת,עם .) 1993 ,ם" 1אחרש.לכצ.לחזתצה 1מצנה 1'ת'נ
מוחלטחופשלהמאפשרותשאינךוההתלבטויותשלה,האנושיותהמגבלותבשל

זרחי.שלהמכשפותשביןהמורכבתהיא-

 ) 1997 (מיליגרם
הרחבהמהווה,הואאן , 1997בשנתלראשונהאורראהמיליגרםעלהסיפור

השירהמקובציבאחדזרחישכתבהשעפה",הקטנה"הסוסההשירשלבפרוזה
שהסוסהבעודזאת,עם . 1976בשנת.למטה,שמתחתהנמרלילדים,הראשונים

-ולאביהלאמהולעוףכנפייםלפרושיכולה
איך ,גךם" 1.ל 1"מהסיפורגיבורתהג'ירפהלמיליגרם

לעוף.ביכולתאמונהואיןכנפיים,

 ה~(\,(,ץ::וקט~הה g-::וסו

ה iJ9ו iJה 9-100ה i?'iעtנה

~ W ר;:ריאi ה~(1::W א;ךבוnJ)i ? 
 ,ת<; itמזד,:ריאלי;:ר 1כ:ו:וי w ל{(

 ת<;ו;i rך א.ו;: 13ן<;נא ij '.((,' ןי.~;: i)'J\כ

ת. ~?\לו:נ 1{;1
ה (Jt;Ji7iה 9100ה Ji)iעו;נה

~ W בהיאi ?ךךה
/;i ר.אתnl(i מi ריךה

i7 רi ל;כי;:ובll,i לni;i13 , 
i7 רi לב)J יJ :ם, 
i7 רi לב)J ןל~;נ:ם.~ב

~ה i9ו iJה Q·10iJץJה iעו;גה

~ W ר;:ויאi ה~WJ והi'

;:וסר?ו.אש ל{(r,גךים iע nל ll,i<;נא }:lן א.ו;: 13ן

'יך~ה? t:;יא, (iה J( ?~·~ככיא (i ן;-י~
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:ם 11;ך DQל' !cת Wך iפן;:ויא

;וה. vו

 ) 40עמ' , 1976למטה",שמתחת("הנמר

"מיליגרם".בסיפורמעצימהזרחיהקטנההסוסהשלהאהבהאחרהחיפושאת
נעדרתולכןקצרההיאהג'ירפותכלכמושלאמשונה:ג'ירפההיאמיליגרם
יתרכמומנומרתולאלבנההיאמינה.לבנותשישמעלהלהגיעהיכולות

לדבר,מוזרהיכולתלהישבנוסף,מהכלל.אותההמוציאלבקנימראההג'ירפות,
-שלההתקשורתיכולתוכךאמה,אולאביהלאאפילוהאחרות,לג'ירפותשאיו
חשההיאמבודדת.אותהומותירההאחרים,מינהולבנילהמשותפתאינה

להשתנותלהלסייעמשנואשואלה,הוריה.על-ידיאפילואהובהולאדופןיוצאת
מיליגרם,אתלמתוחצריך ] ... [ברירהשאין"החליטוהמקובלת,בדרךחיצונית

מותיריםההר",ראשאל"גבוהעלוהםעצמה".שללאורךתגיעעצמהשהיאכזי
עםלהתמודדלהמניחיםהםבג'ונגל.בלילהלבזההקטנההג'ירפהמיליגרםאת

לגורלהאותהמפקיריםאינםבכךהאםתוההאניאך"לגזו'ל.'שלה,השונות
 ?שלהאתתעשההאבולוציה-ולאתשרו,דתשרודואםהטרף,חיותבקרב

 "!"תסתלקוגזולבקולקוראתרעות,חיותביובלילהלבזהשנשארהמיליגרם,

והחיותמזברתג'ירפההיאכישנבהלו,היערחיותאתלהבריחהצליחהוכך
אני,הנהאמא,"אבא,קוראת:היאמפיה".קולמוציאהג'ירפהשמעולא"מעולם

אתומוצאתהעולם,עםקשריהאתזהותה,אתמגזירהקולהובעזרת "!מילי
כדישפועלתהקטנההסוסהכמואותה,למצואאותםמאלצתאוליאו-הוריה
 ."ם J ~ i <;~ל.יסםךiע,ת i"פ ,"ת gw~מנ;ול 1ת gו:;ו i"דההורים,באהבתלזכות

יכולההיאשמצאההחדששבקולהבינה

לצרוח,

לבכות

ולהגיד.

צחקה.והיא

עפההיאאךלמעלה,שהובאבשירהקטנההסוסהכמועפה,אינהמיליגרם
כימבינההיאהפעםאךשלה,דופןיוצאתתכונהעוזקולה,בעזרתמטפורית,

לזכותהיער,חיותאתלהרתיעמאחרים,חזקלהיותמשמעדופןיוצאתלהיות
שלם.רגשותמנעדולהביעההורים,באהבת

שמהותההאמנית,שלתכונתהגםהיאמיליגרם,שלהאנושיתתכונתההקול,
הכליהואהאמניתשלקולהאותנטי.ייחודי,קולשלאמיצהבהשמעההיא

לעולם.לומרלהשישמהשלוהמבע
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 ) 2007 (ואניפז
מכמההעברית,הילדיםספרותשלבעולמהשגרתיתבלתייצירההיא " 1ואנ"פז

לאנושאבילדים,ילדיםבהתעללותלטפלזרחישלהאומץבשלראשית,סיבות.

כיווןשנית,העברית.הילדיםבספרותטופלשלאקל,

בפתרוןאובסוף-טובהסיפוראתמסיימתאינהשזרתי

ושאלות,תהיותעםהקוראאתומותירהחד-משמעי,
מותירההיאבסיפורשתוארההיחסיםמערכתואת

ואי-ודאות.תהיותשלבאוד

רקאצלה, 11ל•שחברהאףהזמינהלאפז

אותי,

שלה.טובההכיהחברהאניכי

להתחרט~אי-אפשרק, 1רחפזשלהבית

הלילה,באמצע

הלכתי.ף 1בסאבל

פזהסתייגות:ביטויישלשודהבאמצעותמתוארתפזשלבביתהלישוןההליכה

אניבסוף"אבלובעיקר:להתחרטאי-אפשרדחוק,ביתהחברות,מזמינהאינה
נוריתשכתבהילדיםשירשלבשמוהופיעהלכתי"אני"בסוףהצירוףהלכתי".

אותהשלחהשאמהילדהשלחוויהמתוארתובו ,) 1979 ,מרכבות"אוף J'זרחי
עם ?הבדידות(עםהמפגשהתחתונה"."בקומהבודדהמשכנהמהדברלהביא

לאמה:מודיעהשהילדהכל-כןקשההיההשכנה?)שלההסתגרותעםהפחד?

העוגה".אתתאפילאאםאפילו ] ... [יותרלשםאלן"לא

נדחות,המתארחתהילדהשלהצעותיהיפה.עולהאינהפזשלבביתההשהייה
הילדות:ביןהיחסיםמערכתואופיפז,שלאופייהנחשףובהדרגה

ן. iבזיכרלאגםת, iבברבילשחקרצתהלאפז

לה.משעמםשזהאמרההיא

שאלתי.נשחק?זובמה"אז

הכלבי.יתהייואתבכלבים,"נשחקפז,אמרהרעיון",לי"יש

לפיכןב"כלב".משחקגםכןיותר,רחבהתרבותיתמהוויהחלקהואמשחקכל

כלבשלסוגאיזהולשאלהכזה,משחקשלטיבולבחינתרגעלהקדישמתבקש
בויתאןבלהקות,קדםבימישחיוטורף,פראיבעל-חייםהואכלבמזמן.המשחק
ומשמשלו,ומסורנאמןהואכראש-הלהקה,תופסהואבעליואתהאדם.לשימוש
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(ביתייםשוניםולשעשועיםועוד)נחיהגישוש,ציי,ד(מדעה,שונותלעבודות
נערץמיתייצורהיותובצדלמיניהן).תחרויותכמואלימיםוכןומשפחתיים
הכניסהשומראוהשמש)לאלומלווהמדדיךהיהלמשל,המצרית,(במיתולוגיה

טמא.כבעל-חייםביהדותנתפסהואהיווני,צדברוסבדמותמהשאולוהיציאה
בחמולבלקהכלבכמודמוניים,לכוחותביטויהואהכלבשונותבספרויות
לאדםגנאיכינויהוא'כלב'רבותבתרבויותוכןבמקראעגנון.ש"ימאתשלשום
דמוניות,תכונותכך,אםמזמן,ב"כלב"המשחקכלשהי.מסיבהשפלשנתפס

מיישהמקדיםבכלאךוידידות,נאמנותשלתכונותבצדטמאותחייתיות,

פזשמזמנתהמשחקטיבמהלדמון.יהפוך-ולאבכלב,ושולטשמנהיג
לחברתה?

אינהפזכלב,להיותרוצהאינהשידה,שמהכימתבררשבהמשךשהילדה,למרות
להחלפתהצעתהגםהסכמתי".בסוףאבללי,באכךכל"לאלה,שומעת

נענית.אינהכלב",להיותתורך"עכשיותפקידים

משמע:תרתילכלב,שידה,שלמשמעותיתהתנגדותללאשידה,אתהפכהפז
דה-הומיניזציהשלבתהליךמושפל.גםאךברירהמחוסרנאמןמבוית,כנוע,

תנבחי". !תדברי"אלדעתהאתולהביעלדברהאנושיתהיכולתממנהנשללה
אתמביאהשלך"חברהאהיהלאאחרתחייבת,"אתפז:שבדבריהאיוםתחושת

לצאתמעזהאינהאךפז,בידינרמסתשירהשלה.האדםצלםשללאבדןשירה
קול.ולחסרתלכלב,הופכתהאנושית,והווייתהזהותהאתומאבדתכנגדה,

שירה,שלאישיותהשלמטמורפוזהלמשחק,מעברעתההיאהמטמורפוזה
וחברות.אהבהמאבדןמחששפזבפניעצמהאתשביטלה

והקוראיםעיניהעוצמתשירה-ושפתהקולהאובדןההשפלה,תחושתבתוך
מטמורפוזותמורגש.אינוכביכולהספרותיכשהמעברלפנטזיה,עמהעוברים
סיפוריםהמכוננתקדומהתופעההיא-ולהפךלזומםאוחייםלבעלמאנושי

המטמורפוזהובמעשיות.אחריםעמיםשלבמיתוסיםהיוונית,במיתולוגיהרבים
לסיפורמקבילהאמורישלאהבתהבזכותנפלאיםסוסיםלשניהמקקיםשל

שהופךהצפרדעעלבמעשייהמופיעהצורהובשינויופסיגה,אמודעלהמיתולוגי
אוכנהעלבמיתוסמתרחשתהפוךבכיווןמטמורפוזהועוז.נשיקהבזכותלנסיך

סיגי"בוטיקבסיפורמחדשכותבתשזרתימיתוסלעכביש,הופכתאתנהשהאלה
הופכתבההמטמורפוזהאתקושרתזרחי .) 2006אלקד-להמן,(ראו: ) 1995 (וחוט"

אולאליםשישקמאיתעוצמתאורשעשללפעילות-לכלבשירהחברתהאתפז
נוקמים.למכשפים
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הכלב,שירהביןכלבים,ביןשיחמופיעושירה,פזשלבכלביםלמשחקבהמשך
עמם.מפגשדמיינהאוליאושפגשה,רחובכלביולהקת

פניםעםאחדקטן.כלבואתוגדולכלבאלימתקרביםראיתי

צוחקים.פגוםעםוהשנירציניים,

"מה, ] ... [קומי!"כלב.לאאתפה?עושהאתמהואמרו: ] ... [

לך?"אומרתשהיאמהכלעושהשאתמלכההיא

בכלב".ששחקנו"רקעניתי,פתאום?"מה"לא,

חייבת!"לאאתלהפסיק!יכולהאתאבל

ציותה!"פז"איך?

מסכ'מה".לאשאת!!תגידי

ll עברית."מדברלאשכלבאמרההיאאגיד?אניא'ךאבל

כללמבינהשאינהפז,אתתוקפיםהםלא:לומרשירהאתמלמדיםהכלבים

אןשירה.להעונהרוצים",לאשהםמהלעשותילדיםתכריחי"שלאמדוע.
עללהגןאותהללמדאלאהפעם,שירהעללהגןלאהיאיותרהגדולההבעיה
להתעללותמושאתהיהשלאכזילזולתהגבולותאתלהציבבעתי,דעצמה

לאלימותלהיכנעולאהאחרים,שלכוחםמוללעמודמסוגלתשתהיהולאלימות.

באהבה.לזכותרצונהבגללשלהם

יכולהלאאתשירה,מה?שירה,שלךהשם

 ] ... [לך.אומריםשאחריםמהלעשות
רוצה.בעצמךשאתמהרקאת ] ... [תזכרי

שאתמהלאאתמתחשק.שלאחריםבמהלשחקחייבתלאאת

לא.

כלבבמשחק,כלב(היאלפנטזיהמריאליהמעברמתרחשבסיפורהגלויבמישור
שירהלפתעלויאלית.ושיבהבפנטזיה)כלביםעםמיודדכלבנפשית,מבחינה

חברתה.היאופזכלב,ולאשירה,שובהיא

שלי,חברהגםשהיאמפניאיתה,הלכתי

עברית.מבינהגםה'א lנשבעה,גםוהיא

משאלת-אושאירע,מהאתהצדדיםשנישלהבנהמשמעותהההתפייסותהאם
משתנים,אינםלאהבהוכמיהתהשירהשלהכנועאופייהבעודלפיוס,לב

ומה ?הבאהבפעםגםקורכןיהיהקורכןההאם ?הבאהבהתעללותשובוייחשפו

 ?הפוגעעםיהיה

כולנושלהאנושיהצורןאלאילדות,לשתישאירעהמקרהאינוהסיפורנושא

הופכיםשהםעדכל-כ,ןאצלםעזהזהשהצורןמיישבהכרה.באהבה,בחברה,
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משפיל,בזולתו'לשולטאותוהופכיםואלימיםחייתייםשדחפיםמיויש'ל'כלב".
הסמלהסמלי.במישורלכלב,הפיכתושלו,המבעיכולתואתחירותואתמגביל

השפלה,שליטה,ליחסיכביטויבסיפורעוצמתובכלמשמשהכלבשלוהמיתוס
ומוכנהשבויתהחית-ביתשלנאמנותלכניעה, :שניומצד-ואכזריותהכנעה

בעליה.למעןנפשהאתלמסור

לאמונההחלש/ה,שללהעצמהכמקורמתגלההפנטזיהזהבמישורדווקא

הנאמנותרקבגורל.ולשליטההשפלה,ללאלאהבהלחירות,עצמיתבמסוגלות
באומץ,לומד,מבקשתבאמתשהיאמהשללביטויולקולה,לעצמהשירהשל

[=אמנות].שירהכלומר:היא,אותנטיבאופןלחיותלחתאפשר

בעיקרבחלש,הפוגעיםכוחותנגדלוחמתזרחיולילדיםלמבוגריםבכתיבתה
בסיפורמתבונניםאםלהישמע.מקולםומונעיםהדופן,ביוצאיבנשים,בילדות,

שאלותמעודרהסיפורוערד)משפחתיות(זוגיות,יחסיםלמערכותכאלגוריה
אתמשעבדאוומשעבדאוהבככלב,ונאמןמשעבדונשלט,שולטליחסיבאשר
להשמיעגבולות,להציבהשנייםשביןהחלשהצדיוכלכיצדותוחחאות,ןהאוהב

עמדהנוקטתולמבוגרים,לילדיםבכתיבתהזרחי,דיאלוג.ולקייםקולראת

חברתית,נרדמהלחיותעשויהכרח :בחלש/ההפוגעיםכוחותכנגדלוחמת

ה"אחרת",הילדההיוצרת.הרוחאתלחצרשמבקשמישללחץארסמכות,
מובחן"אני"נשית:ליצירההתנאיאןהאמן.לחיותשעשויהמיהיאזרחי,אומרת

שאתמהרקלהיותיכולה"אתבקולח-שלה:אותרלומרואומץיכולתהאישה,של
רוצח".בעצמןשאתמהרקאת ] ... [

עולמות:שנימייצגיםאלהמקרית.אינהו"שירח","פז"נשמרתזרחישלבחירתה

עולםהדגש;העצמית,הנאמנותהפנימיות,מול-ורושםחיצוניותשלעולם
מול-סטטוסשלחיצונייםוסמליםרכוש,ממון, :"זפ"על-ידישמיוצגחומרי
פואטית.נאמנותמול-חפרפולארירתלאור,ההרצאהעולםהאמנות;עולם

היוצרתהאישהבשאלתהתבוננות•צירות:שלוש

הפנטזיהבאמצעותמתייחסותשלרשתןכיחושףהיצירותבשלושנוסףעיון
לביןהפרטשלהאישיניסיונוביןמשלבתהפנטזיההיוצרת.האמניתשללדמותה
בגורהארהכלבשלבזמרתושימושכמר ,) Matl1ews , 2002 (המיתייםהיסודות

לוומסייעכלל-אנושיים,ממדיםהפרטלחווייתמעניקזהקישורביעד.שהופקדה

ניתןאחרתמבטמנקודתפשוטות.תשובותאיןלהןתמיהותעםבהתמודדותו
הקייםהחברתיהסדראתהמפרקיםקדנבליים,יסודותחושפתהפנטזיהכילומד
חםמה ?היוצרתהאישההיאמי .) 1968(באחטין,מחדשאותםלבחרןכדי

כמרמתחיםעםהיוצרתהאישהמתמודדתכיצדליצור?ליכולתההתנאים
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נאמנותשביןהמתחעםהיוצרתמתמודדתכיצד ?ליצירההשאיפהמולהאמהות

 ?ולהערכהלהכרההרצוןלביןלעצמה

היאבהכרה.לזכותרצונהלמרותלשוליים,שנדחקתיוצרתאמניתהיאאמורי
היאשני,ומצדיופי,אלאממשיערךברשאיןמהיוצרתאך"קוסמת",אמנם

אינהזרחיאותם.מגדלתלחייהם,אחראיתילדים,היולדתהאםאתגםמייצגת

רמ'חשבותזהבמצבהכרוכיםהקשייםלמרותלאמנות,אמהותביןניגודדואה

האחריותבזכותדווקאלהפך.בדפוס),אלקד-להמן, ; 1982גברת",ש;ןת 1תר 11מ

מתרוממת"עפה",-האחראיתהיוצרת,האמנית-עליההמוטלתהרבה

ומילגדולה,ערלהלה,זדיםלערכיםולאולדמיונהלעצמהנאמנהחופשית,

בהצלחתה.חוזיםבהשפקפקו

אותה,שיעודדמישאיןוהחלשה,הדופןיוצאתהיוצרתשלדמותההיאמיליגרם

בהםהמצוקהבמצבידווקאאךהצלחתה.אתאוהישרדותהאתויבטיחעליהיגן

בזכותאותו.להשמיעועוזמשמע,תרתימשלה,קולמוצאתהיאמצריההיא
היא-לעולמהייחודיאמנותימבעלתתקולה,אתלהשמיעויכולתהעקשנותה

ובהערכה.בהתייחסותזוכהאלאשורדת,דקלא

לזכותהאמןרצוןשביןהמתחואתהאמנות,ואתהשירהאתמייצגתשירה
אולפרסום,אפשרותפופולארירת,הצלחה,זואםבין-'ל'פז"כניעהתוךבאהבה,
האותנטיותלביןעצמיותה,אתמאבדתהיאבעקבותיהםכסף,למעןעשייה
להיותעשויההאמניתשלעצמיתנאמנותוהאמן.האמנותשלהייחודיוהקיום
מבחינתוגםחברתיתכלכליתכבדמחירלתבועובכאב,בבידודכרוכה

ההתקבלות.

לסיום

לאומית.בהכרחראינה"חינוכית",בהכרחאינהולנרעדלילדיםטובהספרות
בהכרחלאהיאפנטזיה,היאאםואפילווקלה,מבדרתתמידלאהיא

טובהספרותבדור."מסר"בהכרחכוללותלאטובותספררתיצירות"מותחת".
משהרוברנהתובנותאצלומכוננתהיאבה,לקוראמשמעותיתספרותהיא

תלויתסובייקטיביותשלרבהמידהישלפיכ,ך .) Sן 11מ ara , 2002 (בעולמו
נורמהאיןלדעתי,להגדירה.בניסיוןחייםנסיבותמגדר,אישיות,תרבות,
הנורמהאתמחדשומכוננתבודקתקריאהוכלטובה,לספרותתקפהחיצונית

מישלבעולמםמיוחדתהיענותמזמנותזרחינוריתשליצירותיההקורא.של
ובזיכרונם.בנפשםהטבועההילדותשללקולהשמקשיבים
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נוסחמשלה""חדרמתוןמהחייםבניתוקכותבתאינהיוצרת,אישהזרחי,

מקרבהשבנפש,הפנימיתלילדהמהקשבהת, 1הילדמחדריאלאוולף,וירג'יניה
כביכולכותבתהיאבדפוס).{אלקד-להמן,ונכדיהבנותיהושלשלהלילדות
החולשה,אתוהופכתכמותהולנשיםלאנשיםכותבתבעצםאןלילדים,

שפתה.ואתכאמןווחודהאתלההמעניקליתרון,בילדותהמאוחרתשבשהייה
קולהאתלמצואהיכולתלילדות,מבעדלאמנותלהתקרביכולתההוא:היתרון
סיפורכותבתהיאלעתיםהאחר.שלעולמואתלספרוהיכולתלילדים,בכתיבה
אחרת,במעטפתמחדש,בוקעשהסיפורעדושוב,שובאותווכותבתלילדים,
לפנטזיה,זרחישלביצירותיההווחודי.קולהאתומשמיעלמבוגריםכסיפור
שלההמסותבאחתהילדות.קולאתהמכונןמרכזימקוםוכמודוס,יוצרכדמיון

זרחי:נוריתכותבת

בהרגשההזמןרובחיהאנים, 11העדולמעשהרבות,"שנים

המצ•אותהאם ] ... [המציאות.ה•אה•אשל•המצ•אותשתחושת

בהבטבלתשאניאובייקטיביתאיכותאויוצרת,שאנימההיא

 Dק"א•נוובעצםתעתוע,הואהעולםאולי ] ... [עצמ•?כמידת

לדמיוני?"מחוץכלל

 ) 53עמ' , 1982גברת",שלמיותרות("מחשבות

מקורות

ספר.קרית :ירושלים .החדשהמילון .) 1969 (אברהםאבן-שושן,
גיל-איריס :תרגום .הפסיכואנליטיוהדיאלוגאובייקטיחסי :הנפשמצע .) 2003 (תומס ,אוגדן

ספרים.תולעת :אביבתל .לויאיתמר :מדעיתעריכהרילוב.
:כרמל.ירושליםזרחי.נוריתביצירתקריאה-אורגתהיאלבדה .) 2006 (אילנהאלקד-להמן,
 :אביבתלחשיבה.ופיתוחקריאה-אינטרטקסט,שבקסםהקשר .) 2007 (אילנהאלקד-להמן,
נ,ופ"ת.

נערותועדחוץמילדת-הילדףתכוחדריכותבתזרחינורית(בדפוס).אילנהאלקד-להמן,
היהודיתוהתרבותהספרותלחקרעתכתבמבאן,והשאפתניות.העצובותהפרובינציה
 .,ו rוהישראלית

 :אביבתלבוסגנג.מרים :תרגום .דוסטויבסקישלהפואטיקהסוגיות .) 1978 (כאילנוי ,באחטין
פועלים.ספרית

איתיאב.נ(עריבאביב:תלההווה.מילון .) 1995 (מרדכימישור,שושנה,בהט,
 1עמ , 2קטן,עולםפוטר.האריבסדרתוחידושמסורתופנטזיה,ריאליזם .) 2004 (נוריתבוכוויץ,

-13 38 . 
למדעהמינהלהחינוה:משרדירושליםהנעורים.לגילבספרותז'אנרים .) 2000 (מיריברו,ך
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