
-גוזללחיזתזחאיךליספר
קטנותואחיזתגוזליםאתיםעדספריםארבעה

שובלשררן

שגיזה.במאמרשזזךוגרספריםארבעהשלהמרכזינושאםהואאחיםביןוחסים

לסדרתשייכיםוגבר,ג'ריסידיעלשנכתבוספרים
שארזם",לפגינחמדמשהרליר'ספרועמליה""מיכאל

גדול",להיותזהאזןלי"ספר ; 1999ארצי-שבא,הד

לרוןזךזעלשנכתבוושגזום ) 2001מעריב-שבא,ספרית

לאבכללר'אגיולולה""צ'רלילסדרתושייכיםצ'ילד
"אףלישרן";הולכתלאואניעיפה
עגבנית",יאכללאאניבחזוםפעם

די-גור,דניאלהבהוצאתשניהם

(למעשההספריםארבעת .) 2005

באמצעותמדגימיםהסדרות)שתי

היוצרותשבהןהשוגותהדרכיםאתביניהםההבדלים
בארבעתשוגרת.מזוויותדרמהנושאעםמתמודדות

ללאדיאלוגמנהליםהצעירהוהאחרתהבכורהאחהספרים
ההררים.התערבות

מאלהאלהמאודשוגיםהאחיםזוגותשגיבארפזון:מזוזרשוגרתהסדרותשתי

הדגשיםביניהן.התקשורתבצורתשלהך,בטמפרמנטהדמויות,שלבאופי
גםשוגרתהסדרותמזה.זהנבדליםהסדרותשתישלוהפסיכולוגזוםהחיגוכזום

צ'רליסדרתשלהמיוחדתהטיפוגרפיהובשלהאיוריםבזכותהגראפית,בצורתן
ולולה.

בעליגדול,בפורמטמופיעיםקצרים,הספריםהרן.לגילפונותהסדרותשתי
המ:דיהעולםעלמבוססשבהםהעולםידעארון.לאוטקסטצבעוגזוםאיורים

יותר.רחבעולםידעעלמסתמכיםולולה""צ'רליספריוהסביבה.הביתשל
ואפילוומעלה, 5לבנימובןשהואלינראהאןומתחכם,מורכבשבהםההומור

הדקויות.כליובנולאאםגםהאחים'ביןהאינטראקציהאתלהביןירכלו 4בני
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הספרות•ההיבט

זו,מבחינהלקטנה.הגזולשביןהיחססביבנסובההעלילההספריםבארבעת
שלתוכנםאתיפהמשקפתגזו'ל'להיותזהאיולי"ספרהספרשלהכותרת
ארבעוכלהאחים,ביןדיאלוגיםלמעשההםהטקסטיםארבעתכל .הספרים
מאופיינתעמליה,ולולה.עמליה-האחיותשלמדבריהןציטוטיםהןהכותרות

ממנוומבקשתהגזולבאחיהבוטחתהיאשלה,והמתיקותהקטנותידיעל
היחסואתשלההזמותאתמשקפותספריהשלהכותרותשתיועזרה.הסברים

בעצמהבטוחהוכחנית,עקשנית,היאזאתלעומתלולה,אחיה.לביןבינה
"אנישלה:האישיותאתמשקפותמככבתהיאשבהןהספריםכותרותומצחיקה.

והדעתנותהעקשנותאתמשקפת(החזרהלישון"הולכתלאואניעייפהלאבכלל
וגםפעם""אףמכוונת:הגזמהשובעגבנית",יאכללאאניבחייםפעם"אףשלה)

"בחיים".

מבוססוהאחותהאחביןהדיאלוגההומוריסטי.לז'אנרשייכתולולהצ'רליסדרת

ממנהמבקשכשהואצ'רליאתמפתיעהלולהציפיות.שבירתשלהומורעל
בגללאמבטיהלעשרתיכולהלא'אניאמרה,היאצ'רלי,''"אבללאמבטיה:להיכנס

אותנו,מפתיעהואהשיחהבהמשךאבלמבין,לאצ'רליבהתחלההלויתנים'".

האמבטיה".שלהניקוזחרדמתוךאחזלויתןלהבריחלהעזרתי"אזהקוראים:
הקוראכאשרמתרחשציפיותשבירתשלהומרד ) 83ע' , 2001(ברו,ךקאנטלפי

יגרמולציפיותההתאמהוחוסרההפתעהתפנית.חלהולפתעמסריםלזבדמצפה
לולהאתההורים,שלוכנציגםהבוגרכאחעצמואתמציגצ'רליבפתיחלצחוק.

הדמיוןלאכול.אוהבתלאלישרן,רוצהלא-בעייתיתאבלכמצחיקהמתארהוא
עםמפליגשצ'רליהעובדהאותגרמפתיעהבהמשךאותגר,מפתיעלולהשל

נוספת.הפתעהלצ'רלימספקתלולהבסיוט,הזה.הדמיון

שהלךהומרדשלשיאושהיאפואנטה,שלבהפתעהמסתיימיםהספריםשני
ערדמעלההיאלמיטה,נכנסתכמעטכברכשלולההסיפור.אורךלכלוהצטבר

הולכתהיאמהיוזעשהואחושבכברעמו)(והקוראיםצ'רליאחרונה.אחתבעיה
ענקהיפופוטםבעצמי.לנחשיכולכבר'אניעניתי.לי,'תגידיאל'"ארי,להגיד:
צ'רלי,שטריותתדבר'"אלכולנו:אתמפתיעהלולהאבלשלך'".במיטהשרכב
לולהפתאוםשלי'".למיטהלהכנסלהיפיפיטרמטםמרשההייתילאבחיים
רומזתכברהטיפוגרפיהאבלהלשון).שיבוש(מלבזאחראיתמבוגרתכמומזברת

הופכיםוכשאנחנושלי"."למיטההמיליםהדגשתע"יהפואנטהתגיעמהיכןלנר
"אבלהאחרונה:ההפתעהמגיעהמתח),ערדשיצטברכזיבמקרה,(לאהדףאת

שלך".במיטהשרכבשהואלינדמה
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קווים.אותםפיעלבנויהדיאלוגעגבנית",יאכללאאני"בחייםהשני,בסיפור
לולהצדק",מכוכבכאלה,מלוחים"מקלותאלאגזראיננושהגזרטועןצ'רלי
לולהימי,התתמהסופריםלפתיתיהופךהמצופהכשהזגלטעום.לנסותמוכנה
אתמפתיעמהםאחזכלשוב,אמא".עםהזה,בסופרפעםהייתי ,חא'"נזכרת

עגבנייה.מצ'רלימבקשתכשלולהמגיעההפואנטההקוראים.ואותנוהשני,

מהזהירחפצפוצי"'בטח,פנטסטי:לבושהמוכרלמאכלשנותנתזוהיאעכשיו
עגבניות?שזהחשבתצ'רלי,"'באמת!באחיה:נוזפתוגםאוהבת"'הכישאני

באמת?'".

שפהלמעיןהופךהואהאחים.שניביןהיחסיםאתגםמאפייןהזהההומורסוג

מנסהמהאחיםאחדכלשבהמשלה,חוקיםלהשיששפהשניהם,שלפרטית
אתומאפייןיחד,אותםקושרההומורהדמיון.בהפלגותהאחראתלהפתיע
השונילמרותמשותף,עולםבונה,דיאלוגלהםשישדומיםכאחיםשניהם

אחותו,ועלעצמועללנונותןשצ'רליבאקספוזיציהשכןוב"בגרות",בגילביניהם
הבעיות.ומרובתהמצחיקההקטנה,והיאוהמבוגר,האחראיהשקול,שהואברור

לאבשפהמשתמשתלולהשלהם.השפהידיעלמחוזקתוכקטנהכבוגרהצגתם
עליהמעידהעגבנית",יאכללאאני"בחייםהספרבשםהצורמתהשגיאהתקנית,

להוישהיפופוטם,כמומילים,כמהמשבשתהיאלקרוא.שהתחלנולפניעוז
ולאגזרולאאפונהלאכולמוכנהלא"אניכמומדיארוכיםמשפטיםליצורנטייה
במשפטיםגזול,כמומדברצ'רליונמתח.נמתחהזההמשפט " ...אדמהתפוחי

הקטנה"לאחותילדוגמה:ובוגר,אחראיובטוןתקניתבשפהכהלכה,בנויים
עליה."לשמורצריךאנילפעמים ...לולהקוראים

עמ' , 2001(ברו,ןרגשיתלולהשלוהשפהניטרליתתיאורית,צ'רלישלהשפה
שלהשפהגשר:מציעהדיאלוגאבלכקטנה.אותהמאפיינתהזוהשפה ,) 120

מאוד.בוגרנשמעלולהשלהדמיוןואילולולהשללאמוטיביותמתקרבתצ'רלי
בגיל,הפערעלמגשרההומור"נורא".כמוילדותיותבמיליםגםמשתמשצ'רלי
מהזיאלוגיותשעולההמסרגדול"."להיותמולקטן""להיותהעמדותשתיובין
אתאיבדלאעדייןושהגדולגדולה,שליכולותכבריששלקטנההואהסיפורשל

ולאאטיהואהגדילהתהליך-ועדיןמרומזמסרזהוה"קטנות".שלהאיכות
ללולהעוזריםוההומורהדמיוןורציניים.ראשכבדילגדוליםלהפוךמוכרחים

מושגהזההמסרפעולה.ושיתוףהבנהמתוןלהן,מתנגדתשהיאמשימותלבצע
קשר.משותף,עולםהבנה,שמסמלהדיאלוג,מתון

המבוגרים.ההורים,-בכללהסמכותיותהדמויותאתמסמלהגדולכאחצ'רלי
לולהשלהאפשריהדיאלוגאתגםמסמלוהאחותהאחביןשמתרחשהדיאלוג

87 



נוקטצ'רליעיפה"לאבכלל"אניבספרהמבוגרים.עולםכלועםההוריםעם
ומשחקשלהלעולםנכנסהואלולה,שלההמצאותמולמבוגרשלאסטרטגיה

שלומאפייןעוזהוא ) 118עמ' , 2001(ברו,ךהזההדיבורטוןשלה.המשחקאת
ההכרחיות.המטלותאתלבצעקטניםילדיםלשכנעצריךאיןויוזעהבקיכבוגר,
סידרתיאחד"יוםלנו:מספרהואעגבנית"יאכללאאניבחייםפעם"אףבספר
ממנו,באההשוניםהמאכליםעםדמיונילמשחקלצאתזמה zהבאמת",אותה
ומאפייןכבוגר,אותומאפייןהזההטוןלולה.את"יפעיל"מהההבנהמתוןשוב,

אותה.מביןהואוחיובי:מחזקבונה,כדיאלוגהדיאלוגאת

דבריםחילופיבהאיןיותר.קטניםלילדיםפונהועמליהמיכאלשלהסדרה
שלוהילדותיהתמיםהטוןהואבסיפוריםהשולטהטוןהאחים.שניביושנונים
הז'אנראתלאפייןאפשרמיכאל.שלהאמפתיהמלאה"בוגר"והטוןעמליה,

אידלי"ספדבספרהילדים.שליוםהיוםחיישלרביםפרטיםבוישכריאליסטי:
ארוחתהבית,נעליההתלבשות,בבוקר,מוקדםההשכמהגזול":להיותזה

נחמדמשהולי"ספדבספרהאהוב.הדוביהצעצועים,השיניים,צחצוחהבוק,ר
משתתף:הטבעוגםהמוכרים,היומיומייםהחפציםכלמופיעיםשארזם"לפני

מתוארתהפנימיתהמציאותגםוהברווזים.הדבוריםהציפורים,העננים,הדשא,

להיותזהאיןלי"ספדבספררע.חלוםשתחלוםפוחזתעמליהמדויקת:בצודה
ובזיזות.אחריותמטלות,הרבהפירושוגדולהשלהיותחוששתעמליהגזו'ל'

והאחותבוגדשלאפיוניםמקבלהאחכאן;גםולולה""צ'דליבספריכמו
מאו.דגזולאיננועצמומיכאלולולה""צ'דלימספריבשונהכקטנה.מאופיינת

במפורשואומרתהסיפורבסוףהאםמופיעהגזו'ל'להיותזהאיןלי"ספרבספר

שולחן(אל "?בשביליולהגיעלבואיכול"אתהמבקשת:עמליהקטן".עדיין"אתה
עזרה.שמבקשתכזו-מכןויותרכקטנה,אותהמאפייןהלשוניהשיבושהאוכל).

קודםיגיע-בשבילהיגיעשמיכאלכאן:מאופייןמבקשתשעמליההעזרהסוגגם
לגזולהתחלתיאני"כיובהירה:פשוטהבצודהלהמסבירשהוא(כפילגיל

עזרה,מבקשתכשעמליהבוגרת.גזולה,ילדהלהיותהדרןאתלהויסלוללפניך")
אתליתני'בסדר.נאנח."מיכאלאחראי:אבלעייף,מבוגרכמומתנהגמיכאל

זהאידלי"ספרבספרעושה:גםהוא-מדברדקלאמיכאלשלי".'הביתנעלי
לפנינחמדמשהולי"ספרובספרבוקר,ארוחתלעמליהמכיןהואגזו'ל'להיות

שירגיעונחמדיםדבריםלהומראההביתבכלעמליהעםמסתובבהואשארזם"

השינה.לפניאותה

"צ'רלילסדרתבניגודכול,יוזעתמספרתהיאועמליה""מיכאלבסדרתהמספרת
היאשבומשולבבדיבורמשתמשתהמספרתהמספר.צ'דליהיהשבהולולה"
שלה.הפסיםחליפתאתלבשה"היאעמליה:שלהדיבורבטוןלפעמיםנוקטת
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הזמן,דוב ." ...ככהוניסתה ...ככהניסתה"עמליה " ...ככהופעם ..ככהפעם
שלציטוטכלכמעטואטית.חזותיתמאוד,נדודהנשפהמשתמשתהמספרת

הילדיםניןהדיאלוגגםעמליה"."אמדהמיכא'ל,'"אמדהביאורעםמופיעהילדים
אתשואלמיכאלשארזם",לפנינחמדמשהולי"ספרנספרמאוד.לאטמתפתח
עונהעמליהעושה,החפץמהיוזעתהיאאםכךאחררואה,היאמהעמליה
קיצורים.וללאהשמטותללאפעמים,כמהחוזרהזההדפוסמסביר.והואשלא,
וודאות.יציבותשלתחושהנותנתהזוהסיפורדרך

הדיאלוגהסיפור.שלהמרכזיהצירהואהדיאלוגכאןגםולולה,צ'רליאצלכמו
לעמליהעוזריםוהתקשורתהקשראיךמזגיםהואמטרה.וגםאמצעיגםהוא

בעוזנולט:הדיאלוגיםשניניןהשונישלה.והקשייםהשאלותעםלהתמודד
אטי,ועמליהמיכאלשלהדיאלוגומפתיע,שנוןמהירולולהצ'רלישלשהדיאלוג

שלחזקהתחושהמעבירהדיאלוגמשעמם.שהואלומרכזינכךאיןוצפוי.חזרתי
מעידההחזותיותלזה,זהבריכוזמקשיביםהאחיםשניואמפתיה.חוםביטחון,

נדףהשני.דבריאתמשקףאחדהאחר,דברישלאחדוההפנמהההקשבהעל
אתששואלתזוהיאעמליהשארזם"לפנינחמדמשהולי"ספרשלהאחרון

ישנחמד.'הכי"הדברהיאלצדהשלושהנוכחותלמיכאלאומרתהיאהשאלות.
האחים.שניניןביחסיםההדדיותאתשמבטאתפקידיםהיפוךכאן

הסדרות:שתישלהמתרגמותשעשוהשרנההנחירהלגנילהעירהמקוםכאן
הגיבורים,שלהשמותאתעברתהועמליהמיכאלשלשהמתרגמתבעוד

הללוהנחירותכבמקור.אותםלהשאירנחרהולולהצ'רלישלהמתרגמת
תמימותמבטאיםועמליהמיכאלהסיפורים.שלהטוןאתהיטבמשרתות
העברית,דוברי(והשומעים)הקוראיםאלאותםלקרבהיהנכוןולכןופשטות,
מייצגיםולולהצ'רליהבית.אלקרובוהמוגןהקטןעולמםגבולותאתלשרטט

עללשמורהיהנכרןלכןודעתניים,מהיריםשנונים,הגדול,העולםאנשיאת
רעלשנוהאפשרויותשפעעלהגדול,העולםעלשרומזיםהאנגליים,השמות
זריםנשמותלבקיאיםולולהצ'רלישלהקוראיםגםהופכיםכךעושרם.

הגיבורים.לשנינדומהולמתוחכמים,

האיורים

 uשלכקולאז'עשוייםולולהצ'רליסדרתשלהאיורים

שגרתית,לאבטיפוגרפיהמשתלביםהםתמונות.
-טכניקותשלעירובישנומאמץ.שדורשתפרועה,

כןכמוצילום.מים,נצבעיוגםפסטלנצבעיציור

אינםהאובייקטיםניןוהפרופורציותהגדלים
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לתוךהפנטסטיחזירתמאורגן,בלגןשלהואהכלליהרושםסטנזרטוום.

-ומאתגריםמפתיעיםוהטיפוגרפיההאיוריםבטקסט.גםשקורהכמוהמציאות,
 .ביניהםמגלגליםולולהשצ'רליוההמצאותהדיאלוגכמו

מציאותהמתארהבדיוןביןהבחנותלעשות(ולשומע)לקוראעוזריםהאיורים

הפנטסטיותההמצאותוביןוהרהיטים)החזריםמבנהולולה,צ'רלישל(הדמויות

כךעצמו.עלשחוזרעקביבאופןזההבצורהמצוירותשניהםשלהדמויותשלהם.

איוריומאורגנת,סולידיתבצורהמופיעהביתיציבות.שלתחושההאיוריוצר
מאפווניםחוזריםהחזריםבאיוריהחשמליים,המכשיריםכלאתכולליםהמטבח
צילום,שהואלאיורזכוחפציםכמהאי-הסדר:מצד(באמבטיה).טפטשלבולטים

החפציםאלהולחדד,לדמויותביחסמשונהבפרופורציהבהבלטה,המופיע

האמבטקצףוהמברשת,השונווםמשחתהחלב,כרסהמטלות:אתהמסמלים
שבסיפור,הפנטסטיותהדמויותאתממחישיםאחריםציוריםהפיג'מה.והספוג,

הזוהערבוביהמכלהכלבים.האריה,הנמרים,הנכונות:בפרופורציותכללבזדך
מזי.גזולותשהמטלותלולהשלהתחושהאתהמבטאת<לזית,תפיסהעולה

מרתקחינני,סדראיליצורוכוליםוהפנטסטישהדמיוןהתחושהגםעולה

כאוטי.ואולימעווףגםאבלומעשיר,

פיעלשאףממחישיםהאיוריםעגבנוה"ואכללאאניבחווםפעם"אףבספר

באותםעדווןמדוברמוכרים,למאכליםחדשיםשמותממציאיםולולהשצ'רלי

הזהבסיפורבעגבנייה.בהחלטמדוברירחפצפוציאוכלתכשלולהגםמאכלים.

זוכותהמטלותכאןגםעייפה",לאבכלל"אניבספרכמוצילומים.פחותיש
אבלהאיוד.כלעלהמשתלטעצוםאדמהותפוחזגעגבניות,גזר,לצילום:
אוכלזה"גזראומדת:כשלולהמצולמים:לאיוריםזוכההפנטסטיגםהזהבסיפור

מודגשתכךמצולמת.ארנבתעםמצוירגזרשלבאיורמלווההמשפטלארנבות",

(לא"אמיתית"ארנבתשלה,הקביעהאתמאשרהצילוםלולה,שלהעמדהשוב
שללצילוםזוכיםצדק"מכוכבמלוחים"מקלותהגזר.אתלאכולבאהמצוידת)
גזרואוכלתחווזרלידיושבתמצוירתולולהשבתא<,וכרכבהארץכדוראדמה,

אתמטשטשיםוכמוהוהטקסט,עםאחתידעושיםמהאיוריםחלקמצויר.

והדואליסטיתהמצולמתכשהאפונה-לפנטסטידואליסטיבדיוןביןההבדל
ארטיקרחספקאפוניםספקשהואמצויר,ירקרקלעיגולהבאבדףהופכתמאוד

מאנטארקטיקה.

גונןרותשמצוונתכפימאתגרים.הםפשוטים;אינםולולה""צ'רלישלהאיורים
התופסתילדיםספריבאיורימגמהמשקפיםהם ,) 112-113ע' , 2004קטן,(עולם
ופיתוחוזיכרון,ריכוזחשיבה,שלמנטליותיכולותלהרחבתכאמצעיהאיוראת
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מכיליםזמננושלהאיוריםסמלית.חזותיתוחשיבההתבוננותשלמיומנויות
היצירתיות.לפיתוחהתורמיםומשחק,הומורשעשוע,שלאלמנטים

אתלראותאפשרכןגונן,אומרתבין-א<שוום,ויחסיםרגשותלבטאיכולהאיור
דמיוני.עולםאותואתב<נ<הםחולקים- "<מ<החתב"סופרשוחיםולולהצ'רל<
לשחקלצ'רלי,שווהלהיות-לולהשלהמשאלהאתבבירורמציגהזההאיור
המעורבותאתשמאפשרתזוהיאהוויזואליתהאיכותשלהם.בעולםאתו

גונן.מסכמתבסיפור,הרגשית

כשב<האחיםאתמציגיםועמליה""מיכאלאורך<

מרחיקהתווםכבעליאותםלאווןהבחירהארנבים.

איכותלוותורמתשלו,הדואליסט<מהפןהסיפוראת

יומיוםחיימתאדיםהאיוריםזאת,עםחלומית.
מתלבשים,הארנביםילדים.שנישלרגילים

כבניבביתותווםברקדארוחתאוכליםמתקלחים,
להכניסלמאזורחמאפשרבארנביםהשימושאדם.

וכלהבגדיםהאיור:לתוךהארנבחוושלפרטיםפרט<
טפטיםשולחן,מפותר<לונות,-הבדיםשאר

ניצנים,בכרוב<בגזרים,מעוטריםכולם-ושטיחים

הדמויותגםמתוק.עולםיוצרהפרחוניהסגנוןופרחים.<רקותובשארבאפונים

עצבפגיעות,לעתיםמבטאתעמליהאוהבות.פניהםהבעותרכות,הארנביםשל
שכולובאיורבמיטההארנבוניםשניאתמכרבלתוהרכההגדולההאמאחשש,או

ואושר.שלווהביטחון,

מצביבילדלעורריכולתלא<ור<םמווחסת ) 127עמ' , 2004קטן,(עולםגונןרות
באופניםהכרתועםמתקשריםשהםמפנידווקאהומשגו,שלאוחוויותנפש

שלתחושהבילדולעוררלשחזריכוליםהאיוריםזובדרןשפה.טרוםשלשונים
ויזואליתללשוןהטקסטאתמתרגםהאיורושלווה.געגועכמורגשותאוחלום
ויחסיםרגשותרוח,מצבישלאיכותמבטאהחושים,כלעלופועלעצמהרבת

שלהאיוריםלטעמי,תרפו<ט<.להיות<כולבמיטבו,כשהואכזה,איורבינאישוום.

בדיוק.הזוהמטרהאתמשיגיםהאמפתיהטקסטבשילובועמליה""מיכאל

הפסיכולוגיההיבט

למטלותביחסלולהשלהקונפליקטאתמציגיםולולהצ'רל<סיפור<כאמור,
הדרןאתכולו,המבוגריםעולםאתמסמלותאלהמטלותההכרחיות.היומיומיות

שני.הרהורוללאקושיללאהיומיומיותהמטלותאתמבצעיםמבוגריםשבה
אחר<ה"בוגר".צ'רל<שלעיניודרךאותוומתאריםהקושיאתמעליםהסיפורים
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הדמיון.הפלגותזרןמתוארתשלההחוויהלולה.שלנשארתהבמההפתיח,
השינהלפנישלהמשימותומוש,ךלמסקרןהופךהמגעילהאוכלהדמיוןבעזרת
רוצה",ב"לאעוסקאינוהסיפורכזהבאופומשונות.חיותעסלמפגשיםהופכות
הופכותהמטלותשבההדרןבתיאורמצויהסיפורשלהדגשובעקשנות.בקושי
שלהרגשיהפתרוןהואהזההדיאלוגצ'רלי.עםהדיאלוגבזכותאפשריותלהיות

לשחקשאפשרגזולאחשישטובכמהשיניים,לצחצחקשהאם-הסיפורים
שלהעולםאללהיכנסיכולבוגרת)דמותכללסמל(שיכולהגזולהאח .אתו

אותהוללוותהשיניים,מברשתאתלהשאכלהאריהעל!;זתהלפטפטלולה,
הבנה,קשר,בושמגולמיםהדיאלוג,השנואות.המטלותאתמבצעתכשהיא
לקונפליקט.התשובההואודמיוןהומור

לעשותעצמהעלמקבלתלולהשבוהרגעהנכון,לרגעמחכהגםה"בוגר"צ'רלי
והשליטההבחירהאתמשאירהואבכןתעשה.לאשלעולםשהצהירהמהאת

המחליטה,שהיאתחושהלהונותןהקטנההאחותאתמחזקהזההמהלךבידיה.
הקובעת.היא

משאמנהלתהווכחניתשלולהבזמןלישון.ללכתמתקשהלולה,כמועמליה,גם
אומרתהתמהעמליההשינה,לפנילבצעשישמהמטלותאחתכלעלומתן

גלויבאופןמוצגוהפגיעהחשוףהרגשרע.חלוםלחלוםפוחזתשהיאבפשטות
האיוריםהמגן,האחמיכאלשלדמותויחדשיוצריםוהבטוחההתומכתבאווירה

החייםמפניעמליהשלהפחדשלה.והשקולהרגועבטוןוהמספרתהמחבקים
 ..לב.זללכת ..החוצהלבז"לצאתוגלויה:ישירהבצורההואגםמנוסחהבוגרים
חוששתהיאאותה,מטרידותוהמטלותהאחריותגםבעולם",לבזלהיות

מצדפתרונות.כמהמציעהסיפורהצעצועים.ואתהמיטהאתלסדרשתצטרך

החוויותהעצמאות,שבגדילה:היתרונותאתעמליהבפנימצייןמיכאלאח,ז
חפץזובי-נמש,אתלמסע!;זתהלקחתלהמאפשרהואאחרמצדהחדשות.
השלישיהפתרוןביטחון.שלתחושהלהויעניקאותהשילווהשלה,המעבר
במיטה,אימאעםלהתכרבל .הקונפליקטאתלהשהותהואהסיפורשמציע

אימא:שאומרתכמומעניקים.שהגזוליםמהביטחוןוליהנותלדאוגלאובינתיים
להתחילעמליהבשבילמזימוקדםוגםבבוקר,מוקדםגםמוקדם",נורא"עוז

כשתגדל.יהיהמהלדאוג

למיכאלהרע.מהחלוםמפחדתעמליהשארזם"לפנינחמדמשהולי"ספרבספר
תחלמילאואזנחמדמשהועל"תחשביתמיד:שעובד"פטנט"חד-משמעי,פתרון
לאקסיומה.הזוהאמירהאתהופכתבסיפורלמיכאלשישהסמכותיותרע".חלום

כמהלעמליהמראהמיכאלהסיפור,כלבמהלןכ,ןאחרעליה.לערעראפשראי
אומרתהיאתיאורכלאחריאתו.מסכימהעמליהאותם.מקיפיםנחמדיםזכרים
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לומדים(והשומעים)הקוראיםנעימה.מהשבהשזומאשרתהיאנחמד"זה"יופי.

מחשבותשלסוגאיזהוהנעימים,הטוביםהדבריםהםאלועמליהשלמהאישור
הגדולאחיההואיוזעת,עמליהביותר,הנחמדהזבדדע.חלוםלגרשיכול

לה.לעזורשלוההירתמותשלה,לצרכיםשלוההיענותבעצמו:

אותםמריםואזעמליה,שלהפחדיםאל(והשומעים)הקוראיםאתמקרבהסיפור

הרגוע,הטוןעמליה.אתמריםשמיכאלכמוהפתרון,אלאותסולוקחהידייםעל
הסיפורים.שמציעיםהרגשימהפתרוןחלקהואבעצמווהבטוחהאטי

והקשרהדיאלוגעלמבוססהצעירההאחותשלהקונפליקטפתרוןהסדרותבשתי
שהפתרוןלומרניתןאחרת.מאופיינתהקשראיכותסדרהבכלאןהאחים,שבין

לחשובבמקרםקוגניטיבית:אוריינטציהבעלפתרוןהואולולהצ'רלישמציעים
הקוראיםאתמלמזיםהםהמטלות,בביצועלולהאתומעכבשמטרידמהעל

מחשבותלחגיגה,הבעיהאתשהופכותומשעשעותמצחיקותמחשבותלחשוב
ועמליהמיכאלשלהפתרוןהמטלות.שללביצועלעשייה,מכרוןהפתרוןחיוביות.

עמליהבעבודיוצריםוהמאיידתהמספרתמיכאל,רגשית.אוריינטציהבעלהוא
הפגיעותאתלבטאשלה,הפחדיםעללזבדיכולההיאשבוומוגןבטוחמקום
והיענות.הקשבהאמפתיה,שמגלהבוגדתדמותמייצגמיכאלשלה.

החינוכיההיבט

יודעכבדצ'דלישכן).(רטובמאודסמריולולהצ'דליסיפורישלהחינוכיהמסד
שיניים,ולצחצחלהתקלחולשתות,לאכולצריךהשינהלפנילולה:גםועכשיו
מועבדהזההמסדודגים.ירקותלאכולחובהלמיטה.ולהיכנספיג'מהללבוש
שניביןרחםאינטימיוקשרדמיוןמשחקיידיעלשאפשר,מהנההכיבצודה

החובותשלהזההעולםלתוךהקטנהאחותואת"חונן"הגדולהאחהאחים.
-הואנהפוךהתנגדות,וללאמאמץללאמתרחשתה"חניכה"לבצע.שמוכרחים

שלפעולותלבצעבידםוישמסייעמשחדר,שהדמיוןהילדיםאתמלמדתהיא
ההודים.עםודיניםויכוחיםללאבהנאה,פוגעתשלאבצודה"גזולים"

מזמרתעזרהלבקשתמידשכדאיהואועמליהמיכאלמסיפורישעולההמסר
ובטוחה.מוגנתמדגישההיאנשכרת,ויוצאתנעזרתעמליהואוהבת.קרובה

אוזןמוצאיםהחששותשבועולםואוהב,הרמונימתוק,עולםיוצריםהסיפורים
האםשלהדמותהקטנה.האחותבעבורכמתווןמשמשהגדולהאחשבוקשבת,

לי"ספרבספרבטקסטנמצאתאיננהכשהיאגםוהגנה.ביטחוןמציעההיאגם

ומאשרתמהדלת,האחיםשניעלבאיורמציצההיאשארזם",לפנינחמדמשהו
ביניהם.הקשראת
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ביןקנאהלביטוימקוםהנותניםהמודרניים,הילדיםמספרילרביםבניגוד
שלפנינוהספריםארבעתהגדול,האחשלהתוקפנייםלדחפיםובייחודהאחים,
להזדהותמודללשמששיכולהאחיםביןחםוקשרטוביםיחסיםמתארים
המקבלגדול,אחשלחיוביתדמותמצייריםהספריםארבעתהצעירים.לקוראים
ומצליחכבוגרמתפקד"גדול":שהואמוכיחהגזולהאחארתה.ומממשאחריות
לחיזוקתורמתהגזולהאחזמרתעםהזדהותלבעיות.מקורייםפתרונותלמצוא
הצעירים.הקוראיםשלהאגו

ביבליוגרפיתרשימה

ילדיםספרי
 . 2001מעריב-שבא,ספריית :יהודהאורגדול,להיותזהאידליספר ·ויס 1גדבבך,
 . 1999מעריב-שבא,ספרייתיהודה:אורשאודם/לפנינחמדמשהוליספרג•ויס.דבבו,

 . 2005דיברהדניאלהלישון,הולכתלאואניעיפהלאבכלל.אנילווןצווולה
 . 2005דיברהדניאלהעגבנית,יאכללאאניבחייםפעם.אףלווןצ'יילה

מחקריתספרות

מופ''ת.כ{כרן :ירושלים ,ילדיםבספרותהומור(תשנ"ג)מירי Iברוך
עמל.מפ"ט ,אביבתלחו,ןלג•לבספרותז'אנרים ) 2001 (מיריברו,ן
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