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ידה,בכתבאראלהשלשירמתוךבית
פוצ'ו.ל"עלים"-אדכיוןנכתב

הקיבוץ"של//אלף-ביתמתוךניירגזירת
אלוןעזריהשלספרו

 )ךתמונה (

 . 1929בשנתהשלישית,העלייהמאנשיפועליםלמשפחתנולדההורוביץאראלה

קסומות","שניםמתוןלקוחיםשלהלןוהאינפורמציההביוגראפיים(הפרטים
הקימוכןואחרשמןבחוףתחילהגרוהוריה .) 1994אראלה,שללזכרהחוברת

ערןהיוהורוביץ.משפחתבביתהצניעותוחייהעבודה .חייםנקריתביתםאת

ומעורבותספריםקריאתלמכובדת.נחשבההפועליםלמעמדוהשתייכותעליון,
האבהמשפחה.שלהחייםבאורחוהתבטאומאו,דחשוביםהיוהםגםחברתית

ספר.אוהבותכנשיםתגדלנהשבנותיוודאגספריםקראבזמןובוכפועלעבד
הנחילוהללוהערכיםכלואתוקרובים,לחבריםלאורחים,פתוחהיההבית

לערן.נחשבזהוגםצנועיםחייםחיוהםלבנותיהם. ) 1(תמונהההורים

כלאתחגגוהנוערובתנועתהספרבבית

החגשביןהקשרהדגשתמתוןישראל,חגי
מכללחשובשנחשבהחגאןישראל,לארץ

ש"האינטרנציונל"שעהבמאי,האחדהיה

לימים,הקריה.נוערלהמנוןכמדומה,היה,

קולנועבאולםחוגגיםמאותםאחדישב

אתשרובורוסי,בסרטוצפהבתל-אביב
שזהחשבתי !"מהתגובתו:האינטרנציונל.

שתרגמוידעתילא !והקריותחיפההמנון

 .) 208ע' , 1984(חשמן, " ...לרוסית!אותו
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חבריהלשארבדומהלפלמ"ח.המתגייסיםמאחרוניאראלהחיתה 1947בשנת
הכשרתעם"התגייסתיעצמה:עלמספרתהיאוכןלפלמ"ח,התגייסהלתנועה
צניעות),ברובלעצמנוקראנו"תל-כף"(הכשרתחייםמקריתהעובד''הנוער

להתיישבותעלינו , 1949בשנתהמלחמה,אחריחפלמ"ח.שלהראשוןלגדוד
שאניהחלטתילעליהבהתארגנותכברהל"ה.נתיבהשםלנווניתןהאלהבעמק

בדיעבדהתגלתהנערהשלהבוסרהחלטתשנקים.בקיבוץטבחיתלהיותרוצה
ולהאכילשלבשלחושבתאניהיוםעזלי.שקרווהטוביםהנכוניםהדבריםכאחז

-ענקאוגזולקטן,דברשוםכימחן,חשובאיןשכמעטתשתיתפעולותשתיהן
ובמקבילבכיף,במטבחעבדתישנים ...מרעבמתאזםידיעללהיעשותיכוללא

ידלגרפיקה.מגיעההייתיבכללאםרבספק-בקיבוץלאאםב'תרבות.'עסקתי

לקשטמודעה,לכתובטובות':ל'יזייםביקושתמידישובקיבוץלי,חייתהקלה
מסתיימיםוכןב"בצלא'ל,'שנחחצילמדתי 1954ב- ..ונו.'עלוןלהוציאלחג,

שלי."האמנותלימודי

השייכתציירתלאודאי"פרופסיונאלית",ציירתלהיותרצתהלאאראלה

קצרהלימודיםתקופתאחרי'ל'אוונגרר.'דווקאאוממוסדת,לאסכולה

אתוגםההתיישבותחזוןאתבולהגשיםכדילקיבוץחזרההיאב"בצלא'ל,'
בשבילהכלל,למעןלצייררצתהאראלהועריכה.ציורבכתיבה,הטבעיכישרונה
הבורשאיןיזעההיאאןתרבות.שלמקוםיהיהשהקיבוץכזיבקיבוץ,החברים

ישכאראלהלאוטודידקטיםשגםאלאבעצמה.למזהלכןמחולייתומתמלא
מאייריהיוביותרוהמשפיעיםהראשוניםמוריהבעבודתה.ניכרורישומםמורים,

קרואיזעהלאעדייןכאשרהרכה,בילדותההתבוננהשבציוריהםהספרים,
וכתוב.

כןשלוש','בתכשאנימא,זחיטרי,זיכרוןאצלישמורהאפוריםהתאים"בתוך

בידיואותיומחבקברכיועלאותימרכיב ..."אבאבזיכרונותיה,מספרתהיא

ביאליק,שלופזמונות''שיריםמתוןלציפור""קןאתבאזניוקורא ...העבות

שוםבעיניתשווהלאהיוםעזעיני.לנגדהזמןכלגוטמןנחוםשלהנהדרוהציור
אפרוחלו"ישןלביןתעיר'פן'הסביןקלרווחעושהאבא .גוטמןשללזאתציפור
'אוצראתבאזניקוראאבאמאוחריותרקצתפעימה.מחסירוליניזעיר','

זוכרתשאנימהםשישגוטמן,נחוםבציוריהואאףהמלווהזולו'מלןלובנגולו

היום'.'עזבעמודמיקומםאת

מאייריכלופריזל,טנאיתרצהשטרן,יוסינבון,אריהגוטמן,שנחוםלומרניתן
ובעלימוריהחיוהזמנים,אותםשלהקלאסייםהילדיםוספרילילדים""דבר

בעצמהללמודהמשיכהאראלהאןאראלה.שליצירתהעלהראשוניםההשפעה
ברפרודוקציות.ומהתבוננותספריםמקריאת
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מוכרחאתה ...כאןללמודמוכרחה"אניממכתביה,באחדמבקשתהיאכך"אבא",

של"הפילוסופיהאתלישלחבינתייםללמוד.שאוכלכדיספריםכמהלילשלוח
לאעצמך.זעתעלשתבחרהביתמןספריםכמהועודטן';היפוליטשלהאמנות"
מעיזה(איננינושאבאותוטוביםספריםשיהיוהעיקר-מקצועמאיזהליאיכפת
בורקהרדט*'')".שלהרנסנסאתלחודשייםלבקש

ומאיירת.כאמניתהקשהעבודתהבזכותלמדההיאספראומורהמכליותראן
אל"יושביםהשיבה:היא "?ספריםמצייריםבעצם"איןפעם:נשאלהכאשר

ואחריפעם,ועודפעם,אחרפעםומנסיםועט,טושעיפרוןניירהשולחן,
למהיחסית,הקרוב ,משהושיצאנדמה-ציורים 40ל· 20ביןלסלשזורקים
נשאר".במספר, 41הבעדןזה,וציורדמיוני,בעינישראיתי

היאשאהבה,הרנסנסציירישלבהשפעתםאובורקהרזטשלבהשפעתואולי
הטבע.מןבציוררבהחשיבותראתה

נראיםהםאיןלבדוקהולכתאני-חסהראשואפילוטרקטורכלבלב,דבר:"כל
 ) 3ו 2(תמונותבאמת."

-
 ) 2(תמרנה

פרטיו,כלעלטרקטורמציידתאראלה
קסומות~,"שניםמתוך

 ) 3(תמרנה
ניידבגזירתהטרקטור

צדפתיוהיסטוריוןפילוסוףמבקר, ,) 1878- 1828 (טןהיפוליט *

 Die Kultur derהחשוב:ספדותרבות,היסטוריון ,) 1817- 1784 (ברדקהרדטל.ג. **

Renaissance in ltalien 
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אראלהכיבעין,נקלטיםשהםכפיבדיוקנראיםהדבריםאיןשבאיודיםמובן

הטבעאתלחקותצדיךהאמןלפיההרנסנס,אנשישלהחיקויתודתאתהכירה
איודיהלכןאביו.אתמחקהשבןכפיאלאהאדם,בןאתמחקהשהקוףכפילא

האובווקטעםלהשישהעמוקהההיכרותבהםניכרתאךדיאליסטוום,אינם
השמטתלמרותותמציתית,מדויקתבצורהלתארהמאפשרתהיכרותהמצויד,

גודע".המוסיף"כלבבחינתהנושא,להבנתחשוביםשאינםפרטים

 1פוצ'שללספריואראלהשלהאיורים

קיבוץחברויסלד),(ישראלפוצ'והסופדשלבעידודוספריםלאיורהגיעאראלה

 ) 4(תמונהספריו.כלאתאוודהשלימיםהל"ה,נתיב

הג'ינג'יתאיההספרכריכת ) 5(תמונהופוצ'ו,אראלה ) 4(תמונה

קסומות"/'שניםמתוןצילום

רצתהאראלהמצוינות.תוצאותהניבהלמארוותהסופדביןההדדיתההערכה

תשט"ומשנתבמכתבכסופר.ויצליחהספרותווםכישרונותיואתיממששפוצ'ו

העתידיםכישרונותיךשבונו"פוצ'ינקה,כך:לוכתבהקסומות")"שנים(ראו

נוראותהולםכשלביכותבתאניכןועלזיומכוןבמסדרונותלריקלהתבזבז
אתלראותאזכהמתי ...ממךשתווםאושורהעללחלוםנועזצלעותוובכלוב

פוצ'ופוצ'ו).שלהפרטיארכיונו(מתוך "?לעולםיוצאכתביךשלהראשוןהכרך

דמויותיואתלעצבהשכילהוהיאכתיבתועלאראלהשלדעתהאתהחשיב

הציעשהואמספרפוצ'ולמאוורת.הצעותלוהיולפעמים .רצונולשביעות
סרפנטינהבתוךהג'ינג'ית""איההספרבכותרתהכתבאתלמקםלאראלה

ביתשלפתחועדהחוצהמתוכםהקטן,אחיהאזניאלאיהשלמפיההנמשכת
 .) 5(תמונההדפוס.
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 ) 7(תמונההמנומשתהג'ינג'יתאיה ) 6(תמונה

הראשונה,במחזורההזרזתמונתלמעלה:

המתוקנתהגרסהלמטח:

אתליפותפוצ'ולהצעתהסכימהלאהיאזאתלעומתובוצעה,התקבלהזוהצעה
 ) 6(תמונהנמשיה.אתולהפחיתהג'ינג'יתאיה

הותיקים.הספדיםאחדשלחדשההוצאהבכלהאיודיםעלועבדהשבהאראלה
עדמודגשיםבלתיפרטיםתיקנהאחראי,מלאכהבעלשלבמצפוניותעבדההיא

זהלדוגמה,הישןהדודשלהמצויןבאיודלמשל .ואמיןנכוןלהנראהשהאיור
שלהאחרונהבמהדורהתיקנההיאהספה,צורתאתאפילומעצבהרפוישגופו
הרגליים,פרקיעלשערותלההוסיפהואףהדמותשלהידתנוחתאתהספר
זכותםלדעתי .) 7תמונה (הידייםפרקיאתרקהקודםבציורשכיסולאלהבדומה
מנופישנעלמוודמויותהוויבהנצחתהיאואראלהפוצ'והצמדשלהגדולה
הספרים.דפיעלתוםומלאותמקסימותחיות,נשארואךארצנו,

שנות"בראשיתכך:כתבה"צבר"דמותאתשחקראלמוג,עוזהסוציולוג
תיעודיתספרותוההנצחההמלחמהספרותלצדלצמוחהחלההחמישים

פלמ"ח,יוצאיהצטרפוסופריהשאלוגוער,ילדיםספרותובכללהונוסטלגית,
ש"הצבר"החוקר,טועןבהמשך .")ו'צופ(ויסלרוישראלהללע.מוסינזון,כיגאל
סטריאוטיפית,דמותכללבדדךהואהישראלית,באמנותתרבות,כגיבור

בערךותואר,בלוריתיפהפלמח"ניק"ברן",שלהמיתולוגיתדמותועלהמבוססת
(אלמוג,אילת".חוףעלהדיודגלהנפתשלהתצלוםמןלרביםמוכרתשהיאכפי

באינטרנט).פורסםהבולאי,לשירותמסמךהחדש",הצבר"בולמתוך:
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 ) 8(תמוכה

שלהכריכהציודועליובול

"חבורהפוצ'ושללספרראראלה,

שכזאת''

שכזאת","חבורהפוצ'ושלהראשוןספרוכריכתעלאפילו

באשרברור.אישיאופיבעלותהןהמצוירותהדמויות

פוצ'ושלבספריולזהותםקשהו"צבריות",ל"צברים"
דמויותשלגלריהבהםנמצאסטריאוטיפיות.כדמויות
בשוםאןדור,לאותואמנםהשייכותומורכבות,מעניינות

עוזגילהשאותוארכיטיפאוהסטריאוטיפאתלאאופן
"חבורה-פוצ'ושלהראשוןספרואמנם .במחקריואלמוג

גםאןהפלמ"ח,בשורותשנלחמובנעריםעסקשכזאת",
"יוסף",השםאתכולםהחולקיםהנערים,דמויותזה,בסיפור

הכריכהאתבציירהאראלה,מזו.זושונות

כפיקודש,בחרדתהמשימהאלניגשה

בכלהמודפסתקצרהבהקדשהזאתשביטאה
לייוסיפוומהיתנו"מההספר:מהדורות

ישמשמעותמה ?לבניםעליםעלדיוכתמי

הנמנית,שתיקהזהב,שערהיחיו ?להם

 .) 1958(פוצ'ו, ...היו"היוהםוהריקונדסית?ערמומיותאופראיותעיניים

הצבריםדמויותמתוןלדלותוניסתההאיורלמלאכתבכבודהתייחסהאראלה
פלמ"חניקיםאיוריהביןנראהכןוהמורכב.הייחודיאתדווקאפוצ'ו,שתיאר
והמורההמנהל,חגבהקטן.ואחיההמתבגרת,הג'ינג'יתאיהולצידם(במיל.),

גנדרניותנערותבלורית,יפינוערמדריכיהג'ינג'ית,איהשלאמהשמילקיהו,
הווירקעעלשובביםילדיםוהרבהמרושלת,חזותבעלותביתעקרותונשים
איתנוכאןחייםשעדיין"ילדים"שעברה,המאהשל-70וה-60ה ,-50השנות
המורהשלכיתתועלילותואתהג'ינג'ית""איהאתלילדיהםמספריםועדיין
שלדמותובןפעםאיהיהשהואלשערקשה"צבר",היותושלמרותו'הלקישמי

הפלמ"חניק."ברן"

הספרות,ביןהמתקיימתהזיקהעללהעירמנתעלסוגריים""לפתוחעליכאן
מענפיה.אחזהואשהאיורהחזותיתהאמנותלביןמילולית,אמנותשהיא

אולבטא,מסוגלתאינהשהמילהשלנו,החושיתבהתנסותתחומיםישנם
קיימתזאתמעיןסכנה .) 1975(שבי,דופגוםכבדבאופןזאתעושהשהיא

שהצייריםמהכלבקיצוראריגים,פרחים,כלים,לתארמנסההסופרכאשר
עלוליםנופיםשלמילולייםתיאוריםגםה-"זומם".בציורלתארמיטיבים
לדמויותהנוגעיםפרטיםבמסירתממעטיםהסופריםרובהקורא.אתלשעמם

סופריםהמאייר.אוהקוראשללדמיונוהמלאכהאתומשאיריםשביצירתם,
המקריםברובהספרות.בעולםנדיריםגוטמן,נחוםכמומאיירים,גםשהם
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הפינותאותןאתשיאירכדילמאיידפונההואלפעמיםלצייד,מסרגלאינוהסרפד
עקרונותאתהקוראיםאתמלמדהוארבכןלהאיר,הצליחלאשהסרפדהאפלות
עםילדכלשלהראשוןהמפגשהואהמאוידהספדעםהמפגשהחזותית.השפה

עלממדיהחלתשלחיקויעםוהצל,הארדאשלייתעםקומפוזיציה,עםוצבע,קר

שבטבע.המראהמןיותרלפעמיםאמיתי,הנראה"כאילו"ה-עםשטרח,ניידדף
שאראלהכפיהאדם,שלהאמנותיטעמואתלפעמיםקובעהזה,הראשוןהמפגש
והתאמה.הבנההתקיימהוהסרפדהמאיידתרפרצ'ר,אראלהביןעצמה.עלמעידה
לאראלה, "שמילקיהר:מספריאחדעלהקדשהכתבכאשדבכךהודהפוצ'ר

הואפרצ'ואםגםשהדיהיום",נראהשהואכפישמילקיהרהמורהאתשהמציאה
הצורה".אתלוש"נתנההיאאראלההדיהמורה,אתשהמציא

שלהחיצוניהמראהביןקשרשישהאמינהאראלה

- 'שלאישיותולביןהזמרת
והתנהגותו,אופיראדם,אותר

פרצ'רשלשדמויותיווכיון

היאסטדיארטיפירת,אינן

שרנות,"צוררת"להןהמציאה

ואתמורכבותןאתשביטאו

פשוטה,בצודההתפתחותן

למשל !פשוטהיהלאשזהאף

שהיורשמיליק,חיליקהילדים
אסרטיבילמנהללימים

המדובר,דגול.ולמרדה
הןהמתפתחותבדמויות

באיוריהוהןפרצ'רשלבספריו

 .) 9(תמרנהאראלה.של

~:;-

ותוום,אזרציפי,חיליקשמיליק, ) 9(תמונה

ילדהיהשמלקיהוכשהמורההספר:מתוך

שלדמותהאתבמקצתהמזכירהמשקפופר,האיכפתניק,המודאג,המופנם,הילד
עלשומרשעדייןמקריח,שמנמן,לגברהשניםבמשךהופךאראלה,המאיירת
לו,ידאגושכולםכדילאיבוד","ללכתהצורךרעלהאכפתניקירת,עלהתמימות,

ימצאו.רגםאותר,יחפשו
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 1,המזר'עםחגבהמנהל ) 10(תמונה

הג'ינג'יתאיהמתון

תלמיהעםשמילקיהרהמורה } 11(תמונה

הג'ינג'יתאיהמתוך

 ) 12(תמונה

כדוד,משחקשמילקיהוהמורה

הג'ינג'יתאיהמתון

יזע ,בילדותושכברחיליק,המנהל
כוחבעמדתעצמואתלהציב

עושהבאחרים,לשלוטזוומעמדה

לעומתמנהל.בהיותוגםזאת
והקריח,השמיןשבגרהילדחיליק,
"בינוני".אךנלהבספורטאינשאר

יל,דכמותמיםעדייןשמילקיהו
ואינולליבםמביןלחניכיו,מסור

(תמונות .תעלוליהםעללהםנוטר
10 , 11 , 12 (. 

 ) 3(תמונה

ים,בגדמוזזתאיהשלאימה

הג'ינג'יתאיהמתוך

חרבהנמצא"צורה",להןנתנהואראלהפוצ'ו'שהמציאהאחרותהדמויותבין
"הולכיםהג'ינג'ית"איהמסיפוריבאחזלמשלומורכבים.מענייניםטיפוסים
צמו.דיםבגזמוזזתאיהשלאמהמוצגת ,) 67ע' , 1975(פרציו,ים"בגדלקנות

מתוךואוליהמזיעבגופההיםבגזאתללכלךשלאכדיאםבין .) 13(תמונה
הים.לכגזמתחתמציציםוהםהתחתוניםבגזיהאתפושטתאינההיאעצלות,
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ממנהשמשתלשליםהבטןחגורתהסולידיים,התחתוניםהכתפיות,בעלתהחזייה
וגרבייםנעלייםוכמובןנשית),במהדורה"שלייקס"(כעיןהגרביים,מחזיקי
המראהאתלדמותמשוויםהאלההפריטיםכלקומפלט".הולכים"שתמיד
לובשתהללוהבגדיםלכלמעלאךשמנמנה.גברתההולםהחביב,ה"דודתי"

כנראהגורםהזההיםבגדשמך.דגשלבהדפסהמקושטצמודיםבגדהגברת

עיניהאתמשפילההעבות,זרועותיהאתמרימההיאורזה.קלילהלהרגישלגברת
הרזההנערהאתלהרגישניתןבסיפוק.ומחייכתמזמןשנעלמההגזרהבכיוון
שלהמגושםגופובתוךבקלילותהמנתרהשמןדגאתהשמן'הגוףשבתוך

בתוכה.המסתתרתלאישיותהזמותמראהביןהמיסטיהקשרואתהלוויתן,

וציורצילוםשלשילוב

מירהשללספריהםאופוצ'ו,שללספריואםביואראלה,שלהאיוריםמרבית

אךכה,עדשתוארולאלהבאופייםדומיםואחרים,הופרטשמואלהלל,ע.מאיר,
של"אבאקרןנירהשלבספרהמצויזהמעיןאיורהכלל.מןיוצאיםגםיש

ילדהאפרת,שלאביהעלמספרוהואבשכולעוסקהספד .) 1971(קרן,אפרת"

אךחייל,שלהשאבאיוזעתאפרתממנה.חוזרולאלמלחמהיוצאשאביה , 4כבת
בוכה,היא "?לוקדהזהמזוע 1שנגמרהבמלחמהנשאר"מדועמבינהאיננה

הזיכרוןעםלחיותלומדתהיאמשלימה.דברשלובסופו ...מתגעגעתכועסת,
המבוגרים,האחדיםרקועל-ידה.איתהתמידנמצאשלהשאבאלאפרתו"נדמה

אותו".דואיםאינם

והצילומיםאראלה,שלהאיוריםקרן,נידהשלוהליריהעדיןהסיפורביןהשילוב
במילים.לבטאםאפשרשאירגשותהמבטאנפלא,צירוףהםאייזנברג,חגישל

אמנותליצירתהצנוע,הספרוןאתהופכיםהשלושה,שלהמשותפתעבודתם
קטנותוילדותממלחמותשביםאינםאבותעודכלואקטואלית,מזככתמרגשת,

לישנאמרובדבריםשלמים.חייםולחיותלגדולהאוגדן,עםלהשליםצריכות

כתבתיאפרת",של"אבאספרי"אתקרן:נירהמספרתהמאמר,כתיבתלצורן
נהרגשאביהםחבריםמשפחתעםקשרבעקבותהימיםששתמלחמתאחרימיד

תהליךהתחילהפועליםספריתידיעלהתקבלשהספראחריהמלחמה.באותה
ביניהנפלאהפעולהשיתוףהתחילואילןמכאן . 1971ב-לאוריצאוהספרהאיור
לעיןבולטשאופייהומכונסת,צנועההליכות,פשוטתקיבוצניקית,אראלה.לבין

עללחתוםנהגהכךאראלה"."ציידההשער:דףמתוךכברועולההקורא

למינימוםההוצאהידיעלהוגבלהאראלה ...משפחהשםבליאפילועבודותיה.
וצילום.איורשלשילובתוךיצירתהאתלגווןפיתדון:מצאההיאאךצבעים,
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אראלה,שלאיור ) 14(תמונה

האורניםבחורשתאבאאצל

אראלה,שלציורחגישלצלום ) 15(תמונה

אפרתשללאבאאיור

כמודלהל"ה.נתיבקיבוץחבראראלהכמרחראגםפעולה,איתנוששיתףהצלם
עםאחזרתפעמיםנפגשתיקיבוץ.חבריבשניהצלםהשתמשאפרתשלאבאשל

לאערדאזלב.ובתשומתבקשבשהערתיהערהכלקיבלההיאבקיבוצה.אראלה
להתבונן,חראותפקידיאליה,שליהטריטוריהמןהידכתבעברזהשבשלבהבנתי
הרום."במקרירקולהגיב

כמרהוריתמונותמדייותרבספרלכלולשלאהסופרת,לבקשתנעתרהאראלה

ציורי .) 14(תמרנההאורניםבחורשתאבאאצלהביקוראתהמתארתהתמרנה

וכבלתיפרצ'ר,שלהשרבבייםמסיפוריולקרחיםכמרלסופרתנראואלההררי
עם"כיההערה,אתקיבלהאראלהושכול.ארגזןבהפנמתהעוסקלספרשייכים

משותפתיצירההייתהזורשלן.''שלישלמצבהיה"לאנירה,מספרתאראלה",

ההבנהלעומקסוףשאיןחושבתאניהספר,בדפימדפדפתכשאניחירם .לחלוטין
הסיפורמןהנובעלכאבהכתוב,שללמינימליזםתרומתההטקסט.אתשלה

הספרבסוףכולו.לספרערךבעלחשובממדתרמוואביה,אפרתליחסיולרגישות
זיכרוןמהדהדבצילום,ברקע,אךחבר,שלבידראוחזתכשידהאפרתמצרירת

ההשתוקקותאתאראלהתפסהכך .) 15(תמרנהבתרבלברקהקייםהאבמגע
ציוריתסיטואציהזרחילהשגה.ניתןהבלתיאביהאלאפרתשלוהגעגועים
גדולהשותפותלהיותיכולההייתהלאהסיפור.שלליבובלבשנרגעתמדהימה,

איננה".כברכשאראלהנכתביםאלהשדבריםחבלכמהומאייר.כותבביחסימזר
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מאפרתמתרחקאבא ) 16(תמונה

אראלהעבודהבההדרךלהבנתרבהחשיבותקרן,נירההסופרתשלאלהלדברים
יוצרתהכתוב,אתכמשרתתעצמהאתראתהאראלהאחרים.סופריםעםגם

אלאעצמאי,באופןלהבריקניסתהלאהיאהמסר.להבנתותורמתהאווירה
דווקאלצילוםציורביןהשילובלדעתי,זאת,בכלבצניעות.המיטבאתלעשות
שלדמותומוגבל.לתקציבמעשיפתרוןרקולאאמיתיתהברקההנוזה,בספר
ריאליסטי.למדיוםהנחשבבצילום,דווקאמתוארתישובולאשהלךהחיילהאבא
והקיימותהחיותהדמויותשארוכלהילדהמותו,אחריהמצולםהאבלעומת

אפרת"של"אבאשבאיוריאלאמופשט.יותרכמדיוםהנחשבהציו,רבאמצעות

מרומז,כמובכוונה,מטושטשהואהציור.מןמציאותיפחותנראההצילום
כללובזרךמקוטע,לפעמיםבמרחק,נבלעהואכאשרקטן,משוכפל,לפעמים

הדמותביןהחוצצתגדרנראית , 16בתמונהאראלה.שללציוריםכרקענבלע
אתמייצגהצילום .בוהמתבוננתהילדהציורלביןהמתרחקהאבשלהמצולמת

מןיותראוליואמיתי,חיהואהזההזיכרוןהילדה,שלבזיכרונההחיהאב
אלינוקרובחייהאתתמשיךהילדהאךלעין,הנראהומןבמציאותהמתרחש
הזיכרונות.בארץולאהקוראים,

מסרלדעתיבוישאפרת",של"אבאהספרשלהספרותי-אמנותייופיומלבד
כטראומהולאתיקון"יוכללאכ"מעוותהשכולאתמציגאינוהואלכולנו.חשוב
המתים .החייםמןחלקהואביותר,הטרגיגםולוהמוות,מרפא.להשאין

מתוךחייהםאתלהמשיךהחייםעללכןהחיים'שלבזיכרונםלחיותממשיכים
רוצההיהלאאפרתשלשאבאברור,כיהחי",אתלנוציווש"במותםתחושה
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ש"מלחמתבארץ,השכוללמשפחתחשובמסדזהוחייה.כלאבלהתהיהשבתו
שנים. 60 •כבדנמשכתשלחהשחרור"

לספריםכאיוריםאראלהשלהניירגזירות

הגזירהנייד.מגזרותבאמצעותמעוצביםאראלהשאיידההספדיםמןכמה

שחסיניםמאזבסיןידועההיאמא.דעתיקהאמנותהיאובקלףבניירוהחיתוך

הקשורהכאמנותהתפתחההיאלספירה.מאחמשנתבעדךהנייר,אתהמציאו

העותומאניתבאימפריהבהוהשתמשו , 15ח·במאהבפרסספריםלקישוט

לגרמניה,בייחודלאירופה,גםזאתאמנותעברהמשםהקוראן.ספרילקישוט
שלטכניקותשתיהתפתחובגרמניהטורקיה.עםזולמדינהשחיוהקשריםבזכות
בהשהשתמשוחדה,סכיןוגזירתמספריים)(גזירת Scherenscו[ nit-הגזירה,

עמ' , 1983(פדנקל,תחרה).(תמונות Spitzenbilde1 ·וה·עדינות,מגזרותלעשיית

1 • 10 (. 

זולטכניקהנייר"."גזיותלחקראהוהיאמשלחמקוריתטכניקהפיתחהאראלה
עצמהאתמציידתאראלהשבתמונה(למרותחיתוךבסכיןרישוםלקרואאפשר

 .}ו 7תמונהמספריים·זוגעם

לחולדתחברורכיבים"כמהגזירותיה:עלקסומות")"שנים(ראוכותבתהיאוכך
הגזירות:

התחתון,בחציוכמזוגיתבפניםמצופהמעץבצריףהאוכלחדרא.

העליון.בחציובקלות)סיכותבולתקועואפשררך(שהואובסלוטקס

לקישוט(למשלבמהירותקירותשלרחביםמשטחיםלכסותצריךהיהב.
אחדיח"תרבות"משימותאתעשינוהימיםבאותםכילחג},האוכלחדד

 ...לרשותנוכבדנשארזמןוכמההעבודה,שעות

אבלזמינים,חיולאטובחבאיכותצבעיםהמדינהשלהראשונותבשניםג.
בסכיןלציידיכולהשאניגיליתי .חיויפיםדיבצבעיםניירגיליונות

הניירגודל ...בהקפדהמלצבועערוךלאיןמחירהוהתוצאה ...גילוח
אייזנבדגחגימצלםלספריםהגזירותאת ...לידתנופחגםלימעניק

הדרושה."למידהומקטיןחברנו,
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ומםפךזזם,נווךעםאראלה ) 17(תמונה

קסומותשניםמתון

אלון,עזריהשלהספרעטיפת ) 18(תמונה

הקיבוץשלאלף·בית

שלבעברדרתיההמשובחותתותנווןגזירותתרד-גרנו,דרתהספרותחוקרתלטענת
אתלהתאיםיזעהשאראלהנדאה,לי ,) 41-52עמ' , 1996.(תרד-גונן,אראלה

השתמשהתנווןבגז<דרתאוודה.שארתןספררתיז'אנרלכלההולמתהטכניקה
עממית"ספררתלכנרתה:שאפשרמיוחדת,מאזספרותיתלסוגהבאיודים

ופרח""כפתור ,) 1989ראלזמע,(לנואלעריסות"לאלף"שידהספדיםמודרנית".
(אלון,קיבוץ"שלר"אלף-בית ) 1978(שדיג,ודבש"חלב"גוזמאות ,) 1989(אראלה,

שסרפדןחז"ל,אגדותעממית":"קלאסיקהלכנרתשאפשרממהשזאבים ,) 1976
גםאלפרנים.ומקראותערששידישדנים,עממווםבעיבודיםדניםדרדרתפהבעל

העממיתהאמנותלתחוםשווכןתערש, ,,,שרכאגדותכמרתןנווד,מגזרות

רקביותר!ונזירמקרריהפלא,ולמרבהמא,דמוצלחהואביניהםוהחיבור
אופיבעלותכללבזרךהידואלחנווךבמגזררתהשתמשומעטיםמאווך<ם

מווערדןהשאובמרנרמנטאליאופיישאראלהשללגזירותומצועצע.דקורטיבי
קיר.ציור-הראשון

שלהתלהבותמורגשתודבש",חלב"גוזמאותשדיגתקורהשללספרהבאיורים
שטחיםעלצורךשלהתנדפהאתבחןחשיםהחג.לכברזהכלללמעןעשווח
אמניםוךועליקיתבקפידהשנעשוהגווןלמגזררתארפוונ<תאינהשכללרחבים,

עלספרהאתמסוומתקאדפ-שלזינגרפזאנטית.בקישוטיותהתמצתהשיכולתם
היאהמגזרת.אמןלביןחובביםתיאטררןשחקניביןבחשרראחהגווןמגזרות
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המחזה,טקסטשלפהבעלבדקלוםמסתפקאינוהחובבשהשחקןשכשםטוענת
בניירשמשחק"מיקפדנית.ניירבגזירתלהסתפקיכוללאהמגזרתאמןגםכך

אינועצמושהספרמשהולספרולהוסיףאישיתתרומהלתרוםצריךומספריים
 .) I(erp-Schlesinger , 1980 (לתת."יכול

אתבהןמחברתהיאהזה.התפקידאתבדיוקממלאותאראלהשלהגזירות
-ישראלארץעלשנכתבביותרהגזולבאפוסבתנ"ך,שמקורןהעבר,אגדות
הקיבוצית,והחברההישראליתהחברהשלהאנושיהמארגאלוהתלמו,דהמשנה

לאזהמארגמתארתהיאישראל.מזינתשללקיומההראשוניםהעשוריםבשני

שנכתבובספריםאלא ,) 18(תמונהאלוןעזריהשלבספרוכמוהקיבוץ,בחיירק
ליריים.ערשושיריחז"לופתגמיסיפוריפיעל

השדה",ל"אנשיאיוד ) 19(תמונה

ודבשחלבבגוזמאות

 11מהו?הנרל"שודאיור ) 20(תמונה

והלוויתןהנרשורבגוזמאות

עיבודזהוהשדה"."אנשיששמוסיפורמסופרוהלוויתן",הברשורב"גוזמאות

עומדת")לעולם"והארץאד"ה,פרשתקהלת,זוטא,(מדרשחז"לאגדתשל
תייריםובאו"נסעוהסיפור:לשוןוזהוארצו.ישראלעםביןהקשרשעניינה
אליהם,התקרבואזם.בנימלאאחזשזהבהמצאוחדשה.פלאיםלארץשלושה,

להםבכלהדומיםאדם,בניאותםהםשקשוריםמצאופתאוםולהכירם.לראותם
התייריםשאלו !האדמהתוךאלמטבורםההולךבשרשלעבהחבלבמיןעצמם,

 ?מהוולשםמהוהאדמה,לעמקימטבורכםההולךזהחבלהטבור:חבלבעליאת
והמשקההמזוןצינורהואהלא ! ?יודעיםאינכםוכיהאדמה:אנשילהםאמרו
-טבורוחבלשכמותכם,משוניםאדםבניאתם,ותשתותאכלוזהואידלנו!אשר

 "!?לכםאיןכזה

הקיבוץלאנשימאדכדומיםהטבור,בעליהשדהאנשימתואריםזולאגדהבאיור
האוכלחדראתבהםקישטהשאראלההמונומנטאליותהגזירותברובהמככבים
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"גוזמאותאיוריביןהספר,באותוהקיבוץ.לעלונישהכינהובאיוריםהקיבוץשל
החיטהשיבוליהעצים,חפירות,חמינים,שבעתציוריאתנמצאודבש",חלב

חגורוחהמעוגלות,דבשותיהןעלהשפעאתהנושאיםגמליםגםנראהוהשעורה,
ומתחברתמתוכםעולהמושב,ובכלקיבוץבכלובשמחהבחדרשנחוגהביכורים

מעניקותאראלהשלהגזירותומעולם.מאזישראלבארץוהצומחהחיאל
התחושה,ואתהרלוונטיותאתשדיגתקווהשלהעתיקיםהמקורותלעיבודי
 .) 20 , 19(תמונותהזחלזמןהחםהימיםביןקשרקייםשאמנם

בורקחרדטשלמספריוהיהודית.חקלאסיקחאתאחנהעצמהשאראלהנראה
העתיקיםהמקורותאלאמן,הואבאשרהאמןשלהקשראתלהעריךודאילמדה
בכתבישורשיהםאתחיפשו 15ה·חמאהבנישהאיטלקיםכשםתרבותו.של

וחלוציה,ישראלארץמבונירביםהרגישוכךוהיווני,הדומיובפיסולאובידיוס,
העבר.כתביאתמחדשומפרשיםישראלבארץעברנואתמחדשיםשחם

ליקטהובהומור,טעםבטובמעוצבאךממדים,קטןספרוןופרח",ב"כפתור

שלחניירבגזירותאותןוחפנהחז"למדברילשוןומטבעותפתגמיםאראלה
שעניינםואמרותפתגמיםחם"אלחכתבה:לספרבמבואחידות-ציורים.למעיו

-עםחכמתחיים,חכמתשלפריה ...האנושיתההתנהגותהאנושיות,חמידות
לויאראלה,שללאביהמוקדשהספרוןטריים."עודםהמופלג,גילםאףשעל

אוהב."אישובכללהעברי(ספר'ל)הספראוהבהעברית,האות"אוהבחורוביץ,

יהודית-עבריתתרבותיתולהמשכיותלאותנטיות,לשאיפתהביטויזהו
 .) 22 , 21(תמונותאראלהשליצירתהאתשמאפיינות

בראשו"עיניו"החכם ) 22(תמונהבה"וקוץ"אליה ) 21(תמונה
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הספרהואנייר,בגזירותהמאויריםהספריםמביןלעיןביותרוהנעיםהיפהאולי
עזכךכלונפוציםשגוריםשיריםערש,שירישלקובץזהועריסות".לאלף"שיר

עם.לשיריהפכווהםנשכחמחברםששם

גגנםהעליהעללשיר:אירו } 23(תמרנה

מלצד)ש.ע"ימיידיש(תורגם

 ":נז vו.גוהיכידאתהמעודדערזשנשכר

צללים,נטרלשיר:אירו } 24(תמרנה

טשרניחובסקיש.של

הילדבהרדמתלסייעכזיספרותיות,חוץמטרותעםכללבזרךנכתבהערש"שיר

ברגעיםנעימהאווירהיצירתהרגעה,שלזולמטרהעצמהאתמתאימהואראלה

השילובורכים.עגוליםכללבזרךבהםמשתמשתשהיאהקווים ...השינהשלפני
מיוחדאפקטנותניםביותר,עדיניםלבניםוקוויםגדוליםשחוריםכתמיםשל

שמתאיםמהלמגזרות,צהוברקעמוסיפההיאלעיתיםמגזרותיה.אתהמאפיין

שבקובץהשירים .) 1983(סובין,וכוכבים"ושמשירחכמוהחוזריםלנושאיםמאד

ביידיש,שהתחברושיריםישנםישראל.עםבתולדותשונותבתקופותחוברו
גםוישהמדינה,קוםבטרםהיישובבתקופתוהושרושנכתבוישאירופה,במזרח

מןאחדכלשלהאווירהאתההולםהסגנוןאתמצאהאראלהחדשים.יותר

חיתוכיאתהמזכירבסגנוןמאוירגג"נםהעלייה"עלהגלותיהשירהללו.הסוגים

הולםאךלאראלה,אופייניולאזרסגנוןושטיינהרדט,בודקוכמואמניםשלהעץ
ציוני,שהואטשרניחובסקי,שלהערשלשירלעומתו .) 23(תמונההשיראת

זינךכליאל \מעל:תמעלהאלדגל,\נושאייקומו"ויוםבמילים:המסתיים
הקרןשלכרזותבסגנוןגזירהאראלההתאימה ,"!יעלשמשנוכי \-בגיבורים

שדהואתחורשעבריחלוץבהשנראההקודמת,המאהשל 30ה·משנותהקיימת

 .) 24(תמונההעולההשמשרקעעל

בהגזירה,אראלההתאימהיותר,חדששהוא"לישון"הלל,ע.שלהערשלשיר
מצוירתהתמונההמתולתל.ילדהשלמיטתומעלהרוכנתצעירהאםרואים
השפעתםבוומורגשתלילדים"ב"דברשהתפרסמולאיוריםאופיינישהיהבסגנון

אימא""בואינאורלאהשללשירה .) 25(תמונהטנאיותרצהגוטמןנחוםשל
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//לישון"הללע.שללשיראיוד

 ) 26(תמרנה

אימא///יבואינאורלאהשללשיראיוד

אטלסיהודה .) 26(תמונהומטולטל.מכונףמלאךנדאהבהגזירהאראלההכינה
שלדמותבתמעיוהואשהמלאך ,) 1995(אטלס,אראלהעלבמאמרוטוען

שבתמונההאראלאמנםהמלאכים.מסוגיאחדהםהאראליםשהריהמאיירת,

הטובמלאכוהייתהאראלהספקללאאךהציירת,שלפניהאתכךכלמזכיראינו
רקלאשלה,הרכותהניירוגזירותעריסות",לאלף"שירהשיריםקובץשל

הרקעאתהמבוגרלקוראמזכירותגםאלאהשינה,לפניפעוטותאתמרגיעות
השיר.צמחשממנוהתרבותי

לסיכום

אמרה,כךבכל'ל,'"אםפרופסיונאלית.כציירתעצמהאתראתהלאאראלה
פיועללבםמאמונתשציירוהכפריים,הכנסיותצייריכאותםלהיותרוצה"הייתי
בערך,כ,ךליבם.מרחשיבהםוהפיחושכניהםאתתיארוהקרוב,עיניהםמראה

הכיהדבריםשאלהובהרגשהאמונה,באותההקיבוץ.אתלצייררוצההייתי
לפעמים,היתוליחפשי,שחור,בקופשוטה,ובציפורןבעטשלי:בדרכיחשובים,

רבה.ובהצלחהספריםכמאיירתגםעשתההיאכךרושם."עשייתמכלנקי

עבודתהאתעשתהוככזאתעוב,דכאדםכלקודםעצמהאתראתהאראלה
התפתחהכיצדרואהעבודתהאחדהעוקבוביושר.באחריותבמיומנות,בחריצות,

מיומנותהאתלנצלהשכילהוכיצדכמאיירת,יכולתהאתפיתחהכיצדכרשמת,
דמויותהרבהציירההיאהאיור.בתחוםהמונומנטאליותהניירגזירותבתחום

שאראלהמפניאמינות,כךכלנראותאיוריהבכלהדמויותזה.בתחוםוהצטיינה

קרובמגעהתכתבויות,שיחות,מפגשים,מתוךהיטבשהכירהאנשיםציירה

היפההמצחיק,הטוב,אתבהםמצאההיאהילדים.ובבתיהאוכלבחדרבעבודה,
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אופיים,אתגםאלאשלהם,החיצוניהמראהאתרקלאציירההיאוהעלוב.

לאשמעולםלינדמהלאהדה.וראויאנושיהואאןפעם,אףמושלםאינושכמובן
העבודה"תנועת"ערכיברוחאמונתה,ברוחציירהאראלההרע.אתציירה

לעצמהוסיגלהכילדהשהפנימהה"גרטמני-ישראלי",ובסגנוןהתחנכהשעליהם
שרווחוהציורלסגנונותעצמהאתלהתאיםניסתהלאמעולםהאישי.כסגנונה

לאחולפותאופנרתולחיקויהכירה,לאודאי"טרנד"המילהאתבזמנה,

כמהעדמלמדתבימינוהילדיםספרירובלאיוריאיוריההשוואתהתפתתה.
שעליהםמהערכיםהשפע,כלכלתידיעלהמעוצבתהישראלית,החברהדחקה

החינוןדרכיבהתאםהשתנוכמהועדהקמתה,בשעתישראלמדינתהושתתה

הנובעתשהמסקנהלינראהאבלוהתבססה.שהתעשרהישראלבמדינתוההוראה

שלקסמםופגאיירהשאראלההספריםשלזמנםשעבראיננהזומהשוואה
אתמעורריםעדייןמושכים,עדייןרעננים,עדייןהםלהפך:אלאאיוריה,

ועדייןובשמחתובצערולהשתתפותלזולת,הרגישותאתומחדדיםהמחשבה
חיונייםערכיםאלהכלמהם.השופעהטובבהומורומשעשעיםמהנים

לנשימה.כאווירלהםזקוקהכולה,הישראליתוהחברההצעיריםשהקוראים

וביוגרףאמנותחוקרנמצאוהיהאפשרהרנסנס,בתקופתאראלהחיהאילו

פיזרלה,זהג'רבניהציירהאחעלכתבשהואכפיעליהכותבשהיהוסרי,כג'ררג'ו
הזה,הקדושהאבשלבשבחולהגזיםאפשר"אי(המלאכי):אנג'ליקרפרההמכונה

רבהכהבקלותצוירותמונותיוואשררעשה,שאמרבכלרענוצנועשהיה

לינראהזהמשפטשביד).סכינה :(תרגום ) Vasari, 1965, p . 206 (וביראה"

לכתיבתמתאיםהואשאיןייתכןאבלאראלה,שלעבודתהלתיאורמתאים
בזמננו.מלרמזמאמר

כטבחיתאראלהשלעצמיפורטרטכמאיירתאראלהשלעצמיפורטרט
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תודות

איתת,שעבדהצלםאייזנברגלחגיאראלה,שלאחותההורוביץלעפרהמודחאני

ששאבתיהמידעעלאראלה,שלחברתהשוטלנעמיקרן,ונירהפוצ'ולסופרים
גריולבלההתוזחחרבה.למדתימחםובכתב,בדפוסהשוניםהחומריםועלמהם

התחנכהבההסביבהאתלהביןליעזראשרחיים,קרייתעלהספראתלישנתנה
שלספריועלהראל,ולמשפחתמרכוסטובחלחברתימיוחדתתודחאראלה.

אתסרקתיומחםבהנאהשובקראתיבחםבהשאלת,מחםשקבלתיפוצ'ו

ס.ש.זה.למאמרהתמונות

ביבליוגרפיה
 . 19.5.95אחרונותידיעותוספרים,ילדיםעל Jנ).אראלה 995 (יהודהאטלס,
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