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 הילדים בספרות למציאות תגובות
 אמצעי ועד ממנה מבריתה הישראלית:

לתיקונה

בוכוויץ נורית

 לבין בינה המתקיים היחס של המוצא מנקודת הנבחנת הישראלית, הילדים ספרות הוא המאמר נושא
 של העקרונית בתגובה אלא אחר או זה היסטורי בהקשר האקטואלית במציאות המדובר אין המציאות.

 יחסים מתקיימים למציאות הילדים ספרות בין כלפיה. המציאות, מן הנובעת אנושית כפעילות הספרות,
 שלה העצמי הדימוי מן נגזרים לסביבתה, ביחס הספרות מערכת של יומרותיה משאלת הנובעים מורכבים
 עשויים ספרותיים טקסטים המציאות. על להשפיע יכולת לעצמה מייחסת היא שבה במידה וקשורים

 ברוחם קרובים הם לעיתים משתנים, בשעורים העולם אל עקיפות או ישירות התכוונויות בתוכם לגלם
 המציאות על להשפיע מנסים הם לפרקים ממנה, להתנתק כדי למרחקים מפליגים ולעיתים המציאות אל

מראש. כך על מוותרים אחרים ובמקרים
 הפרק על עומדת היא אולם ‘הילדים ספרות למערכת ייחודית איננה למציאות הספרות בין היחס שאלת

 מסורתי באופן נתפסת לילדים שהספרות משום זאת, להבנתה. חיונית והיא אליה בקשר מובהק באופן
 כמי אף מסוימות ובתקופות בדמותם קוראיה את כמעצבת חברה, של ונורמות תרבות של ערכים כמשקפת
(.Shavit 1986, Hunt 1994) גלוי באופן הדידקטי או החברתי ייעודה את לממש שנתבעת

 (Hume] (1984] היום קתרין של אבחנותיה לאור במאמר נבדקת לספרות המציאות בין היחס סוגיית
 אלו תגובות המציאות. כלפי הילדים( ספרות לרבות )בכללותה, הספרות של שונות תגובות ארבע על

 illusion, vision), והתפכחות 2 1תיקון חזון, אשליה, והן: עקרוניות טקסטואליות גישות ארבע מולידות
revision, disillusion.) של מהותה ועל העולם אודות על חשיבה אופן מייצגת התגובות מן אחת כל 

 שאין בטענה המציאות מן בריחה המציעות אלו בין נעות אלו גישות לעולם. ביחס ותפקידה הספרות
 המציאות לעיצוב אמצעי הספרותי בטקסט הרואות אחרות ועד הספרות ידי על להשפעה ניתנת היא

ולתיקונה.

 (1974 )אכן־זהר הספרות ברב־מערכת משנית מערכת הנה הילדים שספרות כך על נשענת בפרט □ילדי ספרות על ככלל ספרות של תיאוריה החלת .1
 Landow 1982, Zipes )ראו למבוגרים המיועדים לאלה לילדים המיועדים טקסטים בין הכרחי הפרדה קו מותחות שאינן תפיסות על וגם

2001.)
 בחרתי משמעויותיה מלא את הממצה בעברית אחת מלה בהעדר אולם ותיקון, שינוי של משולבת במשמעות מובנת revision המלה .2

(.Hume (1984 אצל זה בהקשר לה המוקנה הראשי במובן להשתמש

IDe

הנעים המציאות, ייצוג אופני את חוצות המציאות עם ביחסיה הספרות שנוקטת השונות הגישות



 
 

בספרו תולמציא תגובות
מבר ת:יהישראל הילדים

לתיקו אמצעי ועד ממנה

 של לממד ולא הטקסט עמדות של לממד רוקש הספרות של שהיחס משום זאת לפנטסיה. זםיריאל בין
 ןמכוו הישיה לויכ ,המשל! גמתוד הפנטסטי במודוס הכתוב טקסט .ושל הכתיבה ולמודוס הטקסט צוביע

 םייריאליסט הם ושל גוהייצ שאמצעי טקסט זאת ולעומת ה,יעל להשפיע במגמה המציאות אל כולו כל
 צורך שמבטא ,(1976 הלל (ע׳ שמחה׳ דודי ׳קול כמו ממנה, בורח דבר של לאמיתו במציאות נטועים ורכיביו

וע.שעשו הנאה לספק ומטרתו החיים של השוטפות ומהמסגרות השגרה מכבלי להשתחרר
 םוהיומי תומציא את רואה האשליה ספרות ת:ולמציא ביחס הספרות של האפשריות הגישות ואלה

 םיניעני מצב תולשנ יכד תולעש תהולשביכ דבר שאין ההנחה מתוך מדכאת. או משעממת קשיים, כמלאת
 תובאשלי עולשק להם גרוםלו תיהאפרור תוהמציא מן היקורא את לנתק האשליה ספרות מציעה זה

 היראוק את עה"י"מס היהאשל ספרות יסטית(.אסקפ ספרות לעיתים מכונה היא כן על )אשר מנחמות
 ייה,המעשו הפנטזיה וס,המית כמו הדמיון של מובהקים ז׳אנרים לה ואופייניים פשרא־יהא ממלכת אל
 תיצרמי האשליה ספרות ’ים.שלוהב תוההרפתקא ,יהרומנט הרומן הפסטורלה, ,ןהמסתורי סיפור גם אך

 מטרתה ".םימ״החי רחוקהו ןבמתכוו נתוגנמס היא ודרמה, מתח התרגשות, של אינטנסיביים אפקטים
 של רםועיכ או גסותם את קשה,ה או המשעממת תוהמציא את היקורא על להקל ר,וומז נחמה להציע היא
 גמתוד םילילד היהאשל תובספר .העולם לחומות מעבר אל לרגע מילוט פתח ולשמש המודרניים יםיהח

 בתוך הקורא שט 5(,1900 באום פרנק )ל׳ עוץ׳ מארץ ו׳הקוסם ‘(1908 גרהם )קנת הנחל׳ בערבי ׳הרוח
 שתותח חש לכל מעלו ה,הוגב בעוצמה ומתח התרגשות פחד, חווה הטבע, מיפי נהנה צבעוניים, ייםומיד

 תייבמח היהאשל ספרות יום.היומ נחלת שהן תוהקטנ הטרדות את חסרה שהעלילה לפי ת,וממחויב שחרור
 ועצמנ לע לקבל ההסכמה ןשכ ים,פוטנציאלי תוונפלא נסים של בסיסיים משחק לכללי מוחלטת היענות

.ממנה הנאה ולהפקת בעלילה להיטמעות התנאי היא אלו קיםוח
 על השפעה של פוטנציאל תלכבע עצמה תופסת היא ת.והמציא כלפי אחר יחס נוקטת החזון ספרות

 ןהחזו תוספר אין יה,האשל תופרסכ ושלא ת,והמציא קשיי נוכח עליהם. להגיב נתיומעונ ודרכיו העולם
 גהינס ייד לע רומזו נחמה עילהצ שבמקום ספרות זו .ותוא להטריד דווקא אלא הקורא את לנחם מבקשת
 של ננהערו חדשה היראי עם היקורא את לאתגר בוחרת ומסעירים מרגשים עולמות תוך אל היומיום מקשיי

 ןרצוו מחאה של וכלשה גוס מתוך כלל בדרך נובעים חזוניים טקסטים .הזרתה ידי על שמושגת המציאות
 תובלהמק תוהמציא שתומתח הקורא את לנתק כדי הזרה של תובטכניק להשתמש מרבים הם לשינוי;

 רותי תיביטנסינא שהיא שלה חדשה נטרפרטציהיא באמצעות חדשה, תומציא תחושת לחוות ולהזמינו
.הימנומה תקפה ונדמית

 תהיתכל היעמצ שהיא תוהמציא של החדשה נטרפרטציהיהא שכן רגשית מעורבות תובעת ןוהחז גישת
 יומית,מוהי תולמציא וגבנ את תולהפנ במקום .ישינו בהן ולחולל הקורא של המקובעות אמונותיו את לטרוף

ות.איהמצ לש חדשה היראי עם להסכין נתבעים אנו ת,יתיאשלי ספרות קוראים כשאנו עושים שאנו כפי
׳מיץ או (2000 קרת )אתגר הקרקס׳ עם בורח ׳אבא ‘(,1975 קנט )ג׳ק כזה׳ דבר אין ׳דרקון כמו ספרים

.םימתאר שהם תומוהקס תווהאשלי בונים שהם השרירותי העולם בשל כ״פנטזיה" הקהל ידי על יוגדרו כאלה נריםיאז .3
Kenneth Grahame. The Wind in the Willows ‘

L. Frank Baum, The Wizard of O: .5
Jack Kent. There's NO Such Thing as a Dragon .6
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בוכוויץ נורית

 מפני שלהם, המרכזי לנושא ביחס חשיבה של תומואקסי לשינוי הזדמנות יוצרים (1970 שנהב )חיה פטל׳
 לרפורמה שקוראת תוספר גם עושה כמותם י.שפחתמהו האישי בתחום המוכר של חדשה גרסה מציגים שהם

 חתרנית ספרות שכן כל ולא ,(1976 סידון )אפרים ר׳ובקיצ פדהצור ׳פרדיננד כמו ת,יפוליט או חברתית
7(.1876 טווין )מרק ׳יירסו תום ׳הרפתקות כמו נייס,וההגמ לערכים בניגוד עומדים שלה שהמסרים

Mark Twain, The Adventures of Tom Sawder 7
David McKee, Elmrr .8

 ספרות אולם עליה, להשפיע מרהוי מתוך במציאות עוסקת היא אף מה;וד התיקון ספרות של גישתה
 הסדרים מתוך נעשית קוןיהת נתוכו כך משום העולם. של החברתיים סדריו את מקבלת ביסודה קוןיהת

 והקשיים תוהבעי את לאתר מבקשת קוןיהת ספרות כנם. על רםיולהות תםוא לאשר ובמגמה הקיימים
 אדם ידי מעשה תועוול רוב פי על שהן ה,יתועוול את ולתקן לשיקום פתרון להציע ת,ובמציא המתגלעים

 ספרות ים(.דיל עם קשיים או םיילד של קשיים עם דדותובהתמ רוב פי על מדובר הילדים )בספרות
 החינוכי היסוד אם גם אך ה;יגלו הטפה בה שיש במקרים קוןיהת ספרות שגומ את פפתוח דידקטית

 שתהילג בניגוד ת.והמציא קוןילת תיתכנ טחיםושש טקסטים עמה נמנים הרי גלי בריש בה מוצג אינו
 קוןיהת שתיג ם,יעצמאי חשיבהלו וןילע חדשה תומציא הקורא עיני לנגד שפורשת החזון, ספרות של

 לבעיה הפתרון את בתוכה מכילה היא כן ועל בונה משמעות בעלת תהיה הקריאה תיויושח מבקשת
בטקסט. המוצגת

 רהיהאוו המצב, את לשפר מנת על לנהוג יש כיצד מפורשת נהוהכו בתוכו כולל קוןית של טקסט
 התנהגות של םיאוניברסלי םיחוק על המסתמכות ברורות, עותיקב שמכילה ספרות זו ה.יוהסיטואצ

 ,העולם קשיי לנוכח הקורא את להרגיע מטרתה ת.יבוחי חשיבה של אבסולוטים על שמבוססים אנושית
 שמרנית שלה ברקע הקיים החברתי לסדר ביחס קוןיהת ספרות קטתושנ העמדה אותו. ולעודד לנחם
 מכך כתוצאה .הנזמ של ההגמונית היגוהאידיאול עם אחד בקנה עולה רוב פי ועל החזון ספרות משל יותר

 םילמסרו היגלו תיולדידקט לעיתים שתלגו היא הבעיות לפתרון ומתכון תשובות מבקשת קוןיהת שספרות
 גם תובמציא תוהמעורב לעצם המצרפת ת,יטיסביפוזיט חשיבה משקפת היא במיטבה אולם פשטניים;

 כמו םיטקסט מצביעים כך על העתיד. לעיצוב שליחות שתוותח העולם קוןילת עמוקה אישית יבותומח
 )לאה להשכיר׳ רהיויד 8(1989 מק׳קי )דיוויד ׳בנצי׳ (,1987 סידון )אפרים ׳וקאקארוז מכפר ומוזו ׳אוזו

 לקורא ומציעים ריפוי סגולות בעל חינוכי כמכשיר עצמם איםרוש [(,1970 מחודשת ]מהדורה 1959 גולדברג
.יצועלב שניתנות תוובהחלט בחוקים בתכנית, בסדר, נחמה יןיענ של בסיכומו

 ספרות של אחד רצף פני על םיקטב שני הם (ןתיקו )שואפי םירביזיוניסטי וטקסטים חזון של טקסטים
 הללו הגישות שתי .הודעיי את בכך אהוור תוהמציא על להשפיע בידה סיפק שיש בהשקפה האוחזת
 מבקשת האחת שהגישה הוא ההבדל אך עליה, להשפיע כדי למציאות זיקה להיות צריכה שלספרות סוברות

 הרצף של האחד בקצה .ןבמישרי תהוא לתקן מבקשת והשניה חשיבה אופקי ולפתוח חשיבה דפוסי ררולאו
 גלים רוליצ העתידה למים אבן להשלכת משולה ופעולתו ,דבלב הקורא של לקשב לתגובה המחבר מצפה

 תיפסיב מהסכמה לעבור בקורא לדחוק המחבר מנסה השני בקצה ואילו ם,יוהולכ מתרחבים במעגלים
בכך םיהקי הסדר את משמרת רוב פי על תיהרביזיוניסט שהספרות הוא האחר ההבדל פעולה. אל לא ותו
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בס יאותצלמ תגובות
ן אלית:שרהי יםדהיל

לת אמצעי ועד מנהמ

 יותר רדיקלית זאת לעומת החזון ספרות ההווי□. הערכיים את הולמים ותכניה במסגרתו פועלת שהיא
הקיים. הסדר לשינוי קוראת הקיום אודות מוכרות לא היפותזות העלאת ובעצם

 נובעת היא המציאות. על להשפיע ביכולתה מפקפקת ותההתפכח ותספר הקודמות, הגישות לעונות
 ניתנת אענה שהיא כמות שהמציאות כך על העומדות פוסטמרדתכיוינ, רלטיביסטיות חשיבה מתפיסות

 את לפרק מעונעת ההתפכחות ספרות לכך. לתרום הספרות של ידה לאל אין גם ולפיכך תום עד להבנה
 להטריד מטרתה תחליפים. מציעה אעה והיא אחרת שגישתם טקסטים שיוצרים המנחמים המיתוסים

 ספרות במציאות. שלו הביטחון הרס תוך אפילו מאשליה, וניתוק נוחות חוסר לו לגרום הקוראן, את
 שכן תוחלת, חסרת היא המציאות של אעטרפרטציה שכל המניחות פילוסופיות של תולדה היא כזו

 עם הילד הקורא את מפגישה ההתפכחות ספרות להוכחה. ניתנת בלתי היא ממילא מארגנת מהות באין
 הגישות על שמוותרת ספרות זו אתו; לפתור מנסה ולא בטקסט סתירות היוצרים ונרטיבים חומרים

לפרשנײנ. יכולת שוללת שולה המוצא שעמדת מכיוון המציאות להבנת הפוזיטיכיסטיות
 באףי לחטט כיף 'איזה (,1997 קסטל־בלו□ )אורלי בני״ עם שיחות יפה: נתנהג ׳שנינו כמו טקסטים

 וליין שצישקה )לון השכלי מוסר עם חיים בעלי משלים דיונון; נשאר וידיונון ’(1996 קולוט־פריש )דניאלה
 המציאות בתופעות שההתבוננות מראים סמכות, מערכות של התפרקות בהם שמתרחשת 10(,1998) סמית
 פרוצתרה בהם שאין כפי מרחלט, בידע שמחזיקה חיצננית טרנסצנדנטית מבט נקודת מתוך מתקיימת איננה

 של מאחד עקרון בהיעדר בעול□. ומהלכים לדברי□ ביחס בינארית, אחידה, מחשבה שתבטיח רציונלית
 חשיבה צת־ת כגגד תיגר ההתפכחות ספרות קוראת חינוכית, או מוסרית מדעית, שהיא, בחינה מכל המציאות
 שהספרות העובדה רקע על במהפכנותה בולטת כאלה טקסטים של גישתם כלשהו. ערך נס על שמעלה מקובלת
נמעניה. ידי את לרפות רוצי□ שאינם מבוגרי□ ידי על מתווכת בהיותה מיסודה אופטימית לילדים המיועדת

 האמננה את לזנוח וחותרת קוראיה של המנטליים המחסומים את לקעקע שואפת ההתפכחות ספרות
 בעיוות כרוכה בספרות המציאות על להשפיע היומרה לדידה, אותה. ולקדד במציאות לצפות ביכולת

 במציאות למצוא אפשר אין שכמות□ משמעות במבני ארגונם לשם הנצפים הדברים של הטבעיות התבניות
 של למגבלות מעבר אל לחדור יכולתנו באי ההתפכחות ספרות מכירה זאת לעומת בספרות. רק אלא

שלה. הנתונה והפרספקטיבה שלנו האינדיבידואלית התודעה
 המציאות, של זו על כמו הספרות של אינטרפרטציה על משפיע ההתפכחות ספרות של הפרספקטיביזם

 ש״עושה" ספרות זו כלומר, ההתפכחות. יחס את שלהם הסיפר בדרך מגלמים הטקסטים רבים במקרי□ שכן
 במציאות הנמנע מן שהוא מה את למשמע מסרבת שהיא מאחר פתוה ולא סתום טקסט ידי על התפכחות
 מניחים התפכחות של טקסטים אין לעתי□ שונות. לפרשנויות ונתונים פתוחים להיוותר עשויים הטקסטים

 לתייג יײ־ע שאינו יודע שהוא בכך אלא בטחון לו ואין עוסקים, הם במה ברורה להכרעה להגיע לקורא
 תצלח. לא “הוודאות אחר שנהייתו כך עם להסכין צריך הקורא אותת ולמיין האירועים את בוודאות

מראה והיא שקראנו במה הביטחון ערעור ידי על משמעויות של תוקפן את מכחישה ההתפכחות ספרות

Daniela Kulot-Frisch, Nasehohren ist Schon .9
Jon Scieszka and Lane Smith, Squids will be Squids: Fresh Morals. Beastly Fables 10

.1986 רוצ ראו "השלילית הױלל״ס ■תיודאױה רחא היה״נהי בין הנלאבח 11
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 כי האמונה את ושוללת המציאות של הארגון אפשרות את מאתנו מונעת ת,לגבוומ יחסית היא הבנה שכל
בעיותיה. את לפתור אפשר

 מציאות מפות שלהם כותבים, של ידם בהישג המצויות האפשרויות את מסכמות אלו גישות ארבע
 ספק להטיל להטריד, מטרתן הגישות מן שתיים למציאות. הספרות בין היחסים של מגוונות ותמונות שונות
 תואוד הקורא של הנחותיו את מחדש לאשר לנחם, מטרתן האחרות המציאות; אודות הקורא של תיוובהנח

אותו. ולעודד המציאות
 מכתיבה ידם משכו )שלא לילדים מרכזיים םיצרוי של תויציר בארבע יןילע אבקש זו אבחנה לאור

 (,1939) ’ולוז מלך לובנגולו 'בארץ גוטמן, נחום למציאות: אחרת גישה מדגימה מהן אחת שכל למבוגרים(
 (.1993) 'מפרשיות' זרחי, ונורית 32(1977) 'קטנה־גדולה' ב,לאור אורי (,1988) בושות' עושה 'אבא שלו, מאיר

למציאות. הגישות ארבע את המגלמים םיטקסט של תוסדר של מבחן וכמקרי בייחודן בחנויי אלו יצירות
 מציאות תפיסת ששום היא נהוראש הערה מגבילות. הערות במספר כה עד דברי את גילסי אבקש

 על בדברנו כך. מופיעים םינא כתיבה של מודוס או ז'אנר ששום כפי הטהורה בצורתה מופיעה אינה
 גישה אמנם פעמים המציאות. כלפי היחס של נטהינמובד עוסקים אנו מסוים טקסט של למציאות גישתו

 אולם הירהיצ של הרבדים בכל ומתבטאת בטקסט חובקת־כל היא למציאות ביחס הננקטת מסוימת
 ברור באופן מזוהה כשהיצירה למשל הדומיננטית, היא אחת גישה אחרים במקרים המקרים. בכל לא

 האחים של במעשיות כמו רביזיוניסטיים, דידקטיים יסודות בה משולבים אך האשליה תפיסת עם עיומכר
 דוגמת זמנית, בו מציאות תפיסות לשתי משתייכת כשהיצירה ממש, של היברידיות נוצרת לעיתים גרים.

 אשליה של ספרות ביסודן שהן החדשים'( המלך 'בגדי או המכוער' זוןרוו'הב )כמו אנדרסן של המעשיות
 תמיד נקראים מורכבים טקסטים חזוניות. תוסאטיר הן משמעותן נתימבח אולם ותוכנן צורתן מבחינת

האסתטית. תםוכילא ההיכר מסימני אחד וזהו אחת ובעונה בעת קומות בכמה
 ורק אך קשור אינו ת,ולמציא חסםי מבחינת לרבות ם,יטקסט ממיינים אנו שבו שהאופן היא שניה הערה

 משמעות רוצי משהטקסט פחות שלא ווןימכ זאת .הםיאל הקהל בתגובת גם אלא להם מננטיותיא בתכונות
 הוא אליה הפרשנית בקהילה שמוצאן לקריאה, הקודמות הפרשניות להנחות בהתאם הקוראים אותה מבנים

 תובעוהק והן לזמנן הנכונות משתנות פרשניות תונבנציוק רתצמיי התרבות .םימזדה הם שאתה או משתייכים
 פקוהא פי על מוגבלת הטקסט של הפענוח אפשרות (.Fish 1980) בהם להבין ומה טקסטים להבין כיצד

 למציאות כמגיבים ובעינינ תפסילה םייכול ספרות של שונים סוגים לפיכך .ואת המתמודד הדור של התרבותי
 שאינם דמיון כסיפורי םוהי נתפסים המיתוסים למשל, .הופהתק שמכתיבה לאפשרות בהתאם מסוים באופן

 ושתפס המקום זה לא האשליה. ספרות משבצת את ממלאים לילדים ובעיבודיהם “עובדות ידי על נתמכים
הקדומה. החברה של תובסיסי תונוכת כמגלמים נתפסו והם מוחלטת דתית משמעות להם הייתה שאז בעבר,

 להתנער רוצה רהיהיצ אם גם ,ירכולוגי־עאידא ממטען נקיה נהינא ספרות ששום היא שלישית הערה
חברה של האידאולוגיות וקדם־ההנחות תוהקדומ הדעות של קונסטרוקט תמיד היא הספרות ממנו.

 ’006 בשנת ארקין. אילאיל של חדשים ואיורים נוסח שינויי כוללת החדשה המהדורה .1996 בשנת כתר בהוצאת מחודשת במהדורה יצא הספר .12
גליין גיקי מאת איורים עם בשלישית יצא הוא

 לקריאה ראויים רק לא הללו שהסיפורים חושבים ונא בנכונותם מאמינים וואיננ בימינו אמת של תוקף להם שאין סיפורים הם המיתוסים אם גם .13
ו.נלהשכלת חיוניים אף אלא
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ב׳ למציאות תגובות

לית:הישרא הילדים

ל! אמצעי ועד ממנה

 מבקשת שהיא בין (,Eagleton 1976) פתהותק של תווברעיונ בערכים עמוק באופן טעון ותוכנה ספציפית
 תולהי מבקשת שהיא ובין כך, רךולצ הימשאב את מגייסת ואף תרבותיות נורמות כמשקפת עצמה לראות
 ות.הרוצהמ היתונולכו רהיבסת לעמוד לוושיכ מלכתחילה מה שטבוע ממה להימלט הליכו היא אין ת,יניטרל

 ךיומשתי תומהמציא רח"ו"ב שהוא ל,למש ם,יבעווק ם,ימסו באופן טקסט ממיינים כשאנו גם כן על
 לעולםו הוילהו ביחס לזיהוי ניתנת השקפה תמיד יכיל הוא כי בחשבון להביא יש האשליה, לספרות

 הוא .ברהמח של תיהפרט עולמו לתפיסת תיהכלל היגוהאידאול כין הקשר פרי שהוא ערכי, ממד בו יהיה
 ""נגועה רהישהיצ כיוון .ןהתיקו כספרות היקורא של עמדותיהם לעצב שמבקשת בספרות כשמדובר הדין

 כך .שלה םימבוטא הלא ,יםהסמוי המסרים ידי על נסתרים ייםוהגל שמסריה ייתכן הרי גיהוכאידאול
 שבקיעיה בעוד האחר לקבלת במוצהר שקוראת רהייצ (,1988 גרוסמן )דוד ארנב׳ פוגש תמרי'א של במקרה
 ושאינ ןבאופ תווא ומתנה מגביל האחר, עם המפגש את גישמסי שלה ליטיוהפ מודע הבלתי את חושפים

(.1995 )רון ייםוהגל ערכיה עם אחד בקנה עולה

ו׳לזו מלך לובנגולו ׳בארץ אשליה: ספרות .2

 עימס ירשמ ביסודו שהוא זולו׳, מלך לובנגולו ׳בארץ גוטמן נחום של כספרו האשליה מספרות רחוק אין לכאורה
 במקום מסע מתעד שהוא במפורש עצמו על מצהיר הטקסט 1’.1934 בקיץ המחבר יצא שאליו באפריקה, ממשי
 תוהריאלי את שהימדג הטקסט פתיחת דיווח. של נתובמתכ אמת בזמן נעשה ושהתיעוד מוגדר וכזמן ריאלי

 לאחר מיד בפועל והגשמת עובדת ןלבי אפריקה על המספר של חלומו בין הניגוד העמדת באמצעות המסע של
 תומלא ימפרט תכברומ תוהמציא ואילו פעילות ורבת משיכה מוקדי מרובת ארץ היא אפריקה בחלום .ןמכ

סע:במ הונהראש התחנה אביב, תל ריהע בפרטי שניכר כפי ת,ועובדתי ציון תודוונק נוקדנית תיריאליסט

יים.תוכ ,םיקרנפ ת,וארי פראים, פילים על ציד עורך באפריקה, אני והנה חלמתי פעם
ממש!... לשם לנסוע אני יכול הלא :בחזקה דפק ולבי הקיצותי

זמתבא לשם אסע לא מדוע
 ריבה ץישביום־ק עד ם,ולי מים גברה באפריקה תולהי ותשוקתי המחשבה ממני הרפתה לא מאז
 אלנבי רחוב קצה עד אותי הביאה היא .5 מספר האדומה במכונית וישבתי חפצי את ארזתי אחד

.פהילח היוצאת ברכבת ישבתי כבר אחדים רגעים וכעבור
(.7 עמ׳ [,1939] 1999 )גוטמן שבעולם. מקום לכל להגיע אפשר חיפה מנמל

 תרצ״ה חנוכה גיליון )למן לילדים ׳דבר׳ במוסף בהמשכים שהופיעו הספר, פרקי של הפרסום אופן גם
ת.אמ בזמן "מהשטח" חוהדיו תיאשלי את מממש באפריקה, המסע התקדמות עם 15 14[(30-11-1934]

 נוטמן אותן שמוסר כפי אינן האמיתיות הנסיבות .2002 בר-יוסף ,1994 יצחקי ,228-226 יעמ ,1980 נוטמן ראו לאפריקה נוטמן של מסעו נסיבות על .14
אפריקה. דרום ממשלת ראש סמאטס, הננרל של דיוקנו את לצייר הוזמן הוא במציאות ים,דללי בספרו

 המתאר השני החלק התפרסם לארץ שובו לאחר .הספר( של הראשון )החלק מאפריקה הרשמים פרקי התפרסמו באפריקה גוטמן של שהותו בזמן .15
(.1994 )יצחקי ביוהניסבוו־נ חולים בבית מאושפז ששהה שעה נוטמן כתב לובננולו פרשת את לובנגולו. אוצר חיפוש פרשת את
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 גוונים בעלת הרפתקנית פסטורלה אלא אותנטי מסע יומן כתב לא שגוטמן מגלה הטקסט בחינת אולם
 נאמנות עליו כופה אינה מאפריקה רשמיו בכתיבת גוטמן של הפואטית שיטתו לילדים. אסקפיסטיים

 ועתיד, עבר של גבולות בלי מלא;, חופש לעצמי "לקחתי עצמו: על מעיד שהוא כפי לעובדות, מוחלטת
 האמת כי סבור "אינני העקרונית: עמדתו גם זוהי (;228 עמ׳ ,1980 עזר ובן )גוטמן ודמיון" מציאות

 )שם, תקופה" של קורותיה תיאור רק ולא משלו;, משאלות יש לסיפור סיפור. בכתיבת חשובה העובדתית
 על ואף נתון, היסטורי בזמן 16אותנטי מסע כמתארת עצמה מציגה שלפנינו שהיצירה למרות (.231-230 עמי
 הגשמית, אפריקה של תיעוד מהווה הספר אין בפועל 17תיעודי־עובדתי, אמנם הוא הטקסט מן שחלק פי

 שלבי (.1994 יצחקי ,228-226 עמי )שם, דמיונית ואפילו מסוגננת אפריקה גוטמן מתאר למעשה הלכה שכן
 גם לבדם, העלילתיים החלקים רק לא אבל 19 18ספרותיים, דגמים על כולם נשענים העלילה השתלשלות

 משייכת למציאות ביחס גוטמן שנוקט שהגישה המלמד מסוים, מסוג הן אפריקה על המובאות העובדות
 ליבשת המסע של הפיזיות והעובדות המציאות תכני משמשים בילובנגולו׳ האשליה. לספרות יצירתו את

 מזומנות אשר הרפתקאות, מלאת אחת בכפיפה שהיא רוגע רבת ארץ שמתאר לטקסט גלם חומר אפריקה
 סופר שעליו החלום בהשראת מתפתחים העלילה אירועי כאילו נראה ושעל. צעד כל על הפתעות בה

הראשונה. בסצינה

 אינה היענה "בת תיהנומסק את מאשש או הכתוב את סותר שקרא, בספרים לכתוב במציאות שחווה הניסיון את גוטמן משווה מקומות במספר .16
 "ש.ממ בעיני ראיתי זאת .וטע הספרים האמת. זוהי נתקפת. חיה כל כמו בורחת או נפשה על עומדת היא סכנה. בשעת בחול ראשה את מסתירה

 מחקר ספר קראתי ואף בעיני הפעם ראיתי זאת תם.נלהג יםנאב לזרוק יודעים הקופים אין ;זאת זכרו בבקשה” :ןוכ :(22 יעמ [1939] 1999 )גוטמן
(.25 עמי )שם, הקופים״. חיי על

 [Matabele] המטבלה אומת שליט (1194-18JJ) [Lobengula] לובננולה ההיסטורי המלך על מבוסס המטבולו עם אבי לובננולו המלך של:למ .17
 היא זאת, לעומת האוצר, פרשת .(2002 וסףיבר־ ,1994 יצחקי אצל פירוט )ראו ימינו( של )בזימבבווה והזמבזי הלימפופו נהרות שבין באזור השוכנת
בדיונית.

 בשנת שפורסם (Chilv-rs] ציילברס הדלי מאת The Seven Lost Trails of Africa ההרפתקאות ספר על נסמך שגוטמן מראה (2002] בר-יוסף .18
 ואימוץ שאילה קשרי הם ציילברס של ספרו עם זולוי מלך בילובנגולו לובנגולו עלילת של שהקשרים טוען בר־יוסף (.1934ב־ לעברית )תורגם 1930

הכתיבה. דנם ושל תוכן פרטי של
.[1939] 1999 לגוטמן כוונתם נוסף פירוט בלא להלן שיופיעו העמודים מספרי כל .19

 האמיתיות העובדות את דוחה אף הוא הממשית; לאפריקה אדיש כמעט יחס בהפגנת מסתפק אינו גוטמן
 אינו הוא כך משום מרגשים. אירועים רווי מופלא עולם באפריקה למצוא עניין מתוך ברק, חסרות הן אם

 האפריקאי, שכנו עם ברכבת משיח הוא שבה כבסיטואציה זה, חלום על לערער המנסה עם פעולה משתף
 בספרים: רק למצוא אפשר שאותה הישנה", מ"אפריקה ימינו" של "אפריקה רחוקה כמה עד לו המספר

 על חלמתי אשר היפה חלומי את ופוגם מקלקל היה זה שכני של ודיבור דיבור כל ... דבר לשכני עניתי "לא
 שאליה הסיטואציה עצם על ומתפעל הדובר משתאה ושוב שוב (.14 עמי [,1939] 1999 )גוטמן אפריקה"

 במיטתו:: חלם ושאותה בספרים קרא עליה ההרפתקה את חווה אכן שהוא לעצמו ומאשר שב והוא נקלע
 הנה אפריקה! היא הנה בעונג: חשבתי ]...[ תנינים הרוחש הזמבזי בלב גברים ארבעה היינו לדבו־? יש "מה
 ומתממשת הטקסט רובדי כל את מכסה קסום מראה לאפריקה לשוות המגמה 1(.'49 )עמי אפריקה!" היא
 פרק" קרוגר - זו אגדית ארץ "שם הספארי: את המספר שמאפיין כפי וישירות, גלויות תואר במילות אף

 הכל מופלאות. לחיות קרוב, כך כל קרוב, להמצא היא משונה "הרגשה בו: אותו המוצאות ואת - (15 )עמי
(.89 )עמי ואחר" מופלא אז נדמה

יסודות על המבוססת שלה, יותר אינטנסיבית גרסה תחתיה ולברוא המציאות את להפליא בכדי
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כס למציאות תגובות
ו הישראלית: הילדים

לת אמצעי ועד ממגה

 רופיוס הלרוהפסט - היהאשל תולספר םיינייהאופ כתיבה דגמי שני גוטמן מאמץ ון,יבד של
 לומכלו ףוהנ ירותיא שלל לו.כו הספר רךולא ביניהם נע והוא בזה, זה כרוכים שביצירה - ההרפתקאות
 םיגימצ שהם הוא להם תףושהמש ,ואל דגמים שני של תוהקונבנצי על ייםובנ הנרטיבית ההשתלשלות

 םוהיומי ןמ חולבר אפשר הישאל תיאלטרנטיב תומציא ת,ייילאיד או תיהרוא אפשרית, בלתי מציאות
 חודרות תועירוני דמויות שבה (,outsider-pastoral) גוטמן יסישמג הסוג מן בפסטורלה ר.ווהאפ הקשה

 גוב אל הגיבורים נכנסים שבו ההרפתקה ובסיפור (,Hume 1984. p. 63) ושלווה ירוקה ארץ תוך אל
 וא ומנעמי את תולחו כדי חדומי עולם תוך אל בזמן המוגבל מסע של היא תיהבסיס הלוגיקה האריות,

 Abrams 1993, Carpenter and Prichard) האמיתי ילם י ׳ה אל לחזור מכן חראול אתגריו בפני לעמוד
2001 1 99. Hank, McCann and Armstrong).

 לנדוד ירשא הוא .כןיהחי של תורדניוהט תויכוהמח מן החופשי גיבור מוצג ובהרפתקה בפסטורלה
 ןאי היהאשל תובספר ות.בסכנ זו הנאה כרוכה אפילו לו, מזמנת שהיא ממה הנותיול ההרפתקאות בארץ

.םיהאמיתי בחיים שמשלמים כפי אחר או כלכלי ,ימשפחת ,יאיש מחיר משלמים
 פרדוהמ רוהגיב .מתחו םיאינטנסיבי רגשות פעילות, התרגשות, מציע ההרפתקאות דגם

 רוזוח םיידיוצ םידייל עם מתמזג ,הפרא מרחבי אל יוצא וממשפחתו, מביתו המוכרת, מסביבתו
 אחר שובחיפ הוא ו'זול מלך וב׳לובנגול ההרפתקה של שיאה דרכם. את שלמד לאחר מחושל, הביתה
 תואפיזוד לש מסדרה שמורכב ,הספר של הראשון החלק גם אבל ;ולובנגול המלך של הגנוז אוצרו

 םיבאירוע ןמצטיי ים,שונ םיאנושי םיוטיפוס ואחרות כאלה תוחי עם מפגשים ובהן קרסקיותיפ
 תטבול תוהמציא מן והתרחקותו העולם של ניותויובד וההעזה. ההסתכנות משום בהם שיש

 הנאמ ד.אח רוגיב הושחו אחד במסע התרחשותם ועצם שכיחותם האירועים, גודש את כשבוחנים
 רדף קרנף (,49-47 )עמ׳ סירתו את תקף תנין (,52־51 (עמי כשישן הגיבור על נשכב נמר מהם: חלק
 את ממנו לקחו קופים (,18-17 י)עמ הפילה אמו חיק אל אבוד לוןיפ השיב הוא (,29-27 )עמי ויאחר

 ענהיבנות־ מקרוב לבחון ובמטרה (92-91 )עמי אפו את לקקו אריות (,24-22 )עמי הציורים מחברת
 הנעיבת־ ראש - יארוולצ הנעיבנות־ תונוצ תקועות שבו קרש לגבי "קשרתי כך: ביניהן המספר נכנס

(.19 )עמי כרטון." יועש
 יהאמית העולם מנטל כשההשתחררות ת,ומאחרי שחרור הוא המרכזי קרוןיהע הפסטורלה כדגם גם

 רושחרוכ האדם לבני כהשראה הירוק בעולם לרוב עוסקת הפסטורלה העדן. גן בתוך היספגות מאפשרת
 םוהיומי לש תוהמציא כבלי בלא בארקדיה ול משייט רוהגיב .תיתיוהתעשי העירונית הריאליה מכבלי הנפש

 .תומשמע לש כבד משקל תונושא נןיוא תופשוט כלל בדרך תוהדמוי "האמיתי", העולם של הלחץ ומוקדי
 משתאה אמנם ית:תורביק יבלת בגישה הימראות את לטווק הפלאות ארץ בשלוות נשבה הקורא גם

 שבעולם ,׳ולוז מלך בילובנגולו רוהגיב יה.האשל שלוות את ומפר ספק בהן מטיל אינו אך פלאותיה למראה
 לית,מינימ ותואחרי שם יקה.לאפר בהגיעו מהם מתנער שונים, בהקשרים תפקידים בעל אדם הוא האמיתי

הבדוי בעולם מעמדו 20ותאחר תונכבד תיומחויבו או עבודה משפחה, ביחסי ככול הוא ואין עצמאי הוא

(.1994 )יצחקי רבהמח של ואשת נם באפריקה במסע השתתפה שבמציאות העובדה נזכרת לא כלל לוובלובננ .20
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בוכוויץ נורית

 הולך בזה ל.הנח בערבי ויהרוח "(1926 מילן .)א.א ׳ובהד יפו כמו לילדים תובפסטורל הדמויות כמעמד הוא
 של ןמשמעות מלוא ע□ תומהתמודד ת,יחסי ,ועצמ פוטר הבדוי העול□ שכהן אלו תורייצ בעקבות גוטמן

 ממקור עימג ממנו מתקיימים היצירה בוריישג המזון תעשיה, בהן אין באשר ת,יהמודרנ המציאות עובדות
 להבנת המרכזי ככלי ,וב(וכת קרוא עתייד של (במובן םינייאורי שאינם כמי מוצגים והגיבורים עויד בלתי

.יהמודרנ העולם
 םימנטליו םיפיזי אתרים מתארת והיא הזהב תור תופותק העדן גן של המיתוס על נשענת הפסטורלה

 תוהראשוניו התו□ ת,והתמימ הוא הפסטורלה של היסוד עקרון ה.ינווהרמ שלווה שגשוג, פריחה, של
(1993 Abrams) גמתוד אפריקה, נופי של האידילי העיצוב בסגנון ׳וב׳לובנגול ביטויו את מוצא והוא 

הבאים: המקטעים

 אפשר מיד וב.ט ח"וב"מצב־ר היתה היא .צח ריאו לשאוף קנה מתוך שיצאה היא בשדה־נקתוי
 באמת והבוקר .תוהכחול הינוצות את במקורה סרקה תופזיז ומתוך זקופה עמדה זאת: לראות היה
 שנפתחו הרבים הפרחים על שמחה נקתוהי דה.והתא הלך בלילה שירד הרב הטל .שמש .בוט היה

(39 (עמ׳ הבוקר.

 עיגב בכל ם.יפתוח והי עוד והמשונים הגדולים הפרחים גביעי ל.ט מכוסים היו הגבוהים העשבים
(17 (עמי ל.ביצת־ט ה,נקט ביצה מישהו הטיל כאילו

 תימשרוק כקול עה,ותר קול נשמע ,וףהסי־וקנ תוהביצ מעבר מרחוק־רחוק, מתבהרים. השמים
 םימורד כשראשיהן במרעה עותור למיניהן החיות כל את כבר מצאה השמש עלתה כאשר ]...[ חזקה

 מן תוחכלומ מהלכות והן הלילה שנוי יפה י.והטר הרטוב העשב אל באלכסון מוטה הארוך והצואר
(.37 )עמי ת.ומיותמ שקטות העשב,

 עולם ינו,חי של החומר מעולם תרוי ביטיומ טוב ,יבאד כעולם אפריקה את גוטמן נהוכ יוב׳לובנגול ואמנם
 עץ כתיאור אןישש תיאכזר היהיסטור של הבלחות מלבד .םיהריאלי יויח של השממה" "ארץ את המרפא

107 )עמי לעבדות לאמריקה נשלחו בטרם הסוחרים בידי שנלכדו שתיבה תושבי נקשרו אליו אשר העבדים

 צלולים מים תומקור פתוחים, מרחבים של ארץ ת,יליטרל היכארקד אפריקה את מצייר גוטמן הרי 22(,108
 מנוחתן" את מדריכים אין אם ,שלום תוהבוא הפרא, תוחי גם ת,והחי "כל כותב: הוא אודותן שעל וחיות

 חיי השחורה, שתיבה יושבי של הממשיים הםיחי תנאי מבצבצים המפליא התיאור בתוך אם גם (.89 )עמי
 ואל גומס שקטו שלווה יכחי בכללותם מוצגים םיהאפריקני םיהחי הרי ,יכויוד עריצות מפרכת, ועבודה עוני

 ,המערב תרבות שלטת שבו המציאותי לעולם בניגוד אלה כל ת.והדור בשחר םיקיימ שהיו מאמינים שאנו
עלו גילוייו כל על חומרי לכוח סגידה על שמושתתת מובהקת, חומרנית ערכים מערכת ידי על המונחית

A.A. Milne, Winnie-the-Pooh .21
עצם וכי בפועל קיים לא כזה באובב עץ כי מראה (1994( יצחקי י.בדו הינו דבר של לאמיתו היסטוריות, עובדות על הנשען זה, מידע גם הנראה ככל .22

אמין. אינו להקיפו יכולים איש ששמונים עץ של קיומו
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כספו למציאות תנובות
מב ת:יהישראל הילדים

לתיד אמצעי ועד ממנה

 המקדם לב, תלמשאו רצוי עולם המתאר פיואוט רספכ ׳לובנגולו' נתפס זאת מול אל .זה כוח בפני התרפסות
 תושדו ולנוכ ואנ ביםוט םידיצי כי .ר'וצהא חשוב ׳"לא אפריקה: של הילידייס הישבומי שנלמד הלקח את

 פהוכחל הבא פשטות של מסר זהו (׳101 )עמי בחברו׳" מקנא אינו שיוא בשפע יבולם את לנו נותנים התירס
 המקטע מן הלעו כך י;תורביק הוא ושכלפיו המספר בא שממנו הממשי העולם של החומרני למרוץ הגיונית

 את מהם ליבוק מנהגים מהוכ מלים כמה הלבנים מן למד הוא .םיהכוש משאר קצת שונה "אומלימו הבא:
 הכושים" משאר תרוי גאו עצוב הוא לכן ,שנים הרבה זה לו מציק לובנגולו של רצהאו דבר סף.לכ התאוה

ת׳לתוח כחסר רברמתו יפר נושא אינו האוצר אחר המצוד ,ןעניי של בסיכומו (׳86 עמי )שם,
 ,ל,לוכמכ לעולם תושייכ שתותח מקנה רלהוהפסט .יפנימ גם הוא בו ממוקמת שהפנטזיה הארקדיה נוף
 תוהתפעלו תוהתפעמ ,ותהשתא רגשות מערבתו ת,וומשאל תותשוק שובמימ חיובי ברגש רהושמק תחושה
 ו׳בילובנגול גםו נרחבים טבע בתיאורי פסטורלה בכל מתבטא זה ממד .להם זרים אינם תוותמימ שתום

 הטבע את לתאר מרבה גוטמן יה.על גנמתע שהמספר תוהנא של תיליאיד גהיכחג בעיקר הטבע מתואר
 של וממחברת םילקוח וכמ בספר ניכרים חלקים ׳;להנח בערבי ב׳הרוח גרהם כמו ממש רוובהומ באריכות

 רף.ט תיווח חרקים ,םירופיצ צמחים, - האדמה של הונוהפא הפלורה את טרוטובפר המתאר טבע חוקר
(:40 )עמי הדבש נקתוי רותיא למשל כך

 ,וכותאר תונוצ ישת בהזנבו ות,בוצה בטנה תונוצ .לה תופיו גדולות עיניים וך.ואר חד רומק ליונקת
 תיונקל לה ןקט לב לה.הא הגדולים העצים כל את פיםימק צפצופיה ול.וצל חזק הלקו ת.וזהוב
 היא ות.מעל לה שי לזה ףוסונ י.לבעל־ח שנחוץ מה כל לה יש מהר. מהר, ההולם ה(,כעדש )גדלו

ומשמעת. חובה עתיודו סדר שומרת
 יוכ .הנררתתק שלא דה,בהקפ גרתוד היא הביצים על י.נק תמיד שלה והקן ה,ינק תמיד היא
 וכמ ... וכמ תוקטנ שלה הלא יכ יענה.בנות־ה כשל תוגדול אינן בקנה אשר ציםישהב חשוב מה

ים!לופ
 תפנק לא היא אבל וה.כמ ונחמדים לה דומים אפרוחים, שני מתוכן יצאו ם,יהביצ תתבקענה כאשר
 גם תםוא תומלמד הן ן.היגוזל את תומחנכ כשהן שונקות־דבי תואמה כמה ראיתי כבר .אותם

.םילגדול וכבוד משמעת

 זעירים עידמ יפרט רוסמו לסביבתו הקשוב טבע חוקר של ורגיש עין חד ,ידקדקנ רישום גיסא מחד זהו
 את רייומצ הונלראש בדברים ןהמתבונ נלהב פהוצ של רותיא זהו גיסא דךיומא ,ותצפית מושא על וחיוניים

 דם.הא של תיחנווהר הנפשית ת,יהפיז תוהבריא את ריכמגב מוצג בטקסט הטבע בחיבה. תצפיתו מושא
 רספ)המ רהוטה גברית שכולה הוואחו רעות מזמנים ,יםומספק םיכטוב מצטיירים הטבע בקרבת החיים
ולו(.כ הטקסט רךולא הדגשה מתוך האנגלי" ו"ידידי מאמריקה" "חברי רעיו את מכנה

 אחד.כ הרפתקנייםו פסטורליים במונחים תוהמציא את לתאר מנת על שונות תחבולות מפעיל גוטמן
 אין גוטמן של רתויביצ הרי תושונ תומסכנ תוסכנ מזמן הממשית באפריקה בספארי שמסע פי על אף

יות.הדמו של ןבגורל תולתהפוכ שגורמים ,יםאמיתי ןמסתורי או מתח ואין ממש של נבלים אין ת,ופוקטסטר
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בוכוויץ נורית

 רקע כעין משמש אבל אמנם זכרומ האדם מבני חלק של האכזרי וטבעם הטבע של והמסוכן החייתי הצד
 תובמציא הוא מתאר שגוטמן החי עולם גם מש.מתמ אינו לעולם אבל ההרפתקאות זירת את שמגדיר

 בור יפ לע .להתגשם ול חימנ נויא גוטמן יהפסטורל לעקרון נאמן בהיותו לםוא ,ןומסוכ ברוטלי ,יפרא ברובו
 תוכנהמס היהח מתנהגת לעיתים ית.ממש בסכנה כרוך ,רףהט תוחי לרבות ת,והחי עם המפגש אין בספר

 את ושליקק תוהארי עם דהו)כבאפיז דהוהאפיז של בסיכומה ודאי אזי מלכתחילה לא אם מחמד, תיכחי
 וחזותה תוריהכב מידותיה למרות בהיואד חן בעלת היא לעיתים (,92-91 עמי ,ווחברי הגיבור של חוטמיהם

 )כך לעין תינרא סיבה ללא שבאה כלעומת מסתלקת שהיא שיו (,89-88 עמי באפיזודה )כפילים, מתיהמאי
 תיאנוש הנמקה הצמדת היא גבוהה תובשכיח בספר גוטמן שנוקט תחבולה (.25-24 עמי הבבונים, מקרה

 ,למשל, וע.רישבא הנהסכ את שתטשטומ תוהחייתי את מרככת אשר ם,יהחי בעלי של לפעולות כהסבר
 תיאורי (.33 ')עמי פניו את להקביל ובמטרה מהבוקר עוד אותו הכיר כי המספר עבר אל ורץ מסתער הקרנף

 הסלעים תורמא ךו"מת יל:ל שעת של הונכבתמ ,נושא בני בין יחסים של הילטריטור מועברים הטרף חיות
 אם חתנא נאנחה ,הם דהי על יכ שלה הקטנים בגורים הרגישה .משנתה הקיצה הלביאה אנחה: נשמעה
 (.37 )עמי "לאתמו דבר־מה לעשות שכח כי החכם נזכר :ושנת מתוך התהפך קי־טיקייהר ףוק שוב. ונרדמה

.שממ של הכנלס היבציפי הכרוכה תוהדריכ את עונומ החי עולם של ליאריותיפמ גוטמן יוצר כך
 של יהתרבות ועולמ גם מבצבץ יל,לע שהובא הדבש נקתוי רותיא כמו ם,יובאחר אלה בפרגמנטים

 םיכטבעי םימוצג ול,בע ונשיאה תומוסרי ת,ומשפחתי ת,ורימס ת,וכאחרי נס על שמועלים הערכים המחבר.
 תיוהיסטור תופורמצי של רצתו תמיד היא שהספרות כך על מעידים הם מכל יותר אולם ומוחלטים
 הנתכ צדמ שנתפסת היציר היא ו׳זול מלך ילובנגולו .הירהיצ תוהתהו בזמן שנוכחות ת,וספציפי וחברתיות

 ותכונותיה ומדידקטיקה מדת ריקה ,(1978 )אופק הליברלי ההומניזם רתובמס הנטועים שורשים כבעלת
 הם םיכטבעי שנתפסים ערכים תםוא םלאו ית.טיסהקפיטל הבורגנות של זםילמטריאל כתגובה מופיעות

 יפ על ית(שוהאנ תוהאמה רתאכתפ תוצגמו היעולל על המגינה הדבש קתוני )כמו גנתוהמה הבורגנות ערכי
 ירתוביק ואפיל והוא זו חשיבה תורמצ להתרחק משתדל טמןושג למרות .רהצי שהיא תיותוהתרב הנורמות

 ת.שונח תומטבע מהיהמ לזרוק התחילו הנוסעים מן "אחדים ממנה: להשתחרר מסוגל הוא אין כלפיה
 חסד" ירב ,םיאל כבני עצמם הרגישו הלבנים הנוסעים ]...[ הים מקרקע להעלותן תהומה צללו הכושים

(.12 )עמי
 הוא .מתח רוליצ מבקש שהוא במידה בה תוהמציא פרטי בהפלאת גוטמן נייןומע שבילוכנגולוי נראה

 תרובי הנפוצה רהוהפיג .היננשא במקום דרמה ויוצר לדינמי הסטטי את הופך ,וףהנ את להחיות משתדל
 העבים תונתמ ,למשל, וף.הנ תובתמונ םימושקע אחרים ניכרים לשון משאבי גם אולם קציהיפינוהפרס היא
 גוטמן .םישבשמ העננים של דרכם את בגובהו ההר חוסם כיצד המתארת ,ןבקייפטאו השולחן הר מעל

 נעצרים העננים” (:13 י)עמ לעננים ההר בין המתחולל מאבק של מטפוריים במונחים זו תמונה מצייר
 .החליט). וכאיל פתאום רתוא רולעב ךיא עצה ומטכסים כשוהים עדרים, עדרים כאן ומתקבצים בצלעו

 רתםוצ את רגע כל ומשנים זה את זה דוחפים הם ל.התלו ההר סלעי על ומטפסים עולים משתערים, הם
 הטקסט .ההר׳. רמת כל את בשיםוכ ]...[ ההר של חוהשט ראשו אל בחשיבות עולם הם לאט לאט ]...[

מערים אף אלא ת(ורופטמו םידימוי ,יותפיקצינו)פרס תולשוני תופיגור של בריבוי מסתפק אינו זה במקטע
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בספרו למציאות תגובות
מבר הישראלית:: הילדים

לתיקו אמצעי ועד ממנה

 לבכח שי□ול"ג העבים :לה המשועבדים םידימוי גם שנםי המטפורה שבתוך כך זו, גבי על זו בקומות אותן
הסיר". מתוך הרותח

 ת.וההרפתקאו הפסטורלה של הזיאנרי□ שילוב את ממחיש (52-51 )עמ׳ הנמר״ כפות "תחת הקצר הפרק
 ורתוצ רף.ט תיכחי שבו האיום פוטנציאל את שמנטרלים במונחי□ הנמר מתואר הפסטורלה לדגם כמציית

 נוגעת חמה מברשת לויכא הרגשתי שנה ךו"מת :יותבוחי תוקצייאימפל בעלי כמונחים מתוארים ומגעו
 ריםימצי והחם הנעים מגעו הנמר, של רכותו הלבנה". הבטן תלמוט והגדולות הרכות כפותיו "בין בלחיי",

 רובץ מרנ"ה :יותשואנ תונותכ תוחסומי שלנמר שעה מתגבר זה רושם .ממדים גדולת מחמד חית כעין אותו
 רהיהבחו יים,שואנ תומתרעו ןרצו תושביע אי של תגובה מבטא "לרטון" הפועל לו". ורוטן ברחבות לו

 שהטקסט בדלב וז לא בבירור. תיתיחי תומשמע יש שלו "לנהום" הפועל על רותיבו כרוכה זו באפשרות
 תיאקרא היננא שהתנהגותו שבתומח תואישי כבעל אותו בונה הוא אכזרית כחיה הנמר את מלתאר נמנע

 :מטרה להשגת תננומכו מחושבת ה,ולשק הנמר של לותיוומפע פעולה כל .היצפו בלתי ננהיא כך ומשו□
 כדי בזנבו מכשכש התחיל "הנמר הקטנות", האבנים את לפנות כדי באדמה גופו את שפשף ]...[ ״הנמר
 מד(,מח תיחי של תוקונוטצי לכשכש לפועל )גם "ןשעו של תובדייקנ כשכש "הזנב הזבובים", את לגרש
 החיים בעלי על גם מוחלים למהדרין ונלייםיהרצ קוליםיהש צמא". היה כי החוצה לשונו את הוציא "הוא

 ורהגיב את עילהרג רואמ זה משפט ".זאת תומבינ תוהחי אף .ןמסוכ איננו שבע רףוהט "כאשר האחרים:
 ר.ויכהנ את ףולתק רואמ שאינו היטב מבין הוא אף כולן תוהחי שכמו הנמר על חזקה שכן ,!(ראוהק את )וגם
 ?תושריר וניוא ירשלנ ואינ יכ כבר חיהוכ הוא שהרי הנמר של צפויה בלתי לפעולה מצפי□ איננו אלה בשל

 אול תיסטיריאל כלא תהוא הונוב ממשי מפחד התמונה את שמנטרלת הומור בלשון משתמש גוטמן בנוסף,
ת:וזעיר תוגופני תוממחו הנבנה בייסיטואט רוהומ על מבוססת הקומית התמונה באמת. מפחידה

!יעינ למראה האמנתי לא .אחת עין קצה פקחתי עע.ולהתנ בלי שכבתי
ה.טעת לא הראשונה א□ להוכח שניה, עין קצה פקחתי

.רנמ עמד עלי יאמן! לא טעות. כאן אין לא!

 םימוחק הוקמצ ימצב שבה ות,במציא ממשית תופעה ולא ספרות של נורמה הוא מצוקה במצבי הומור
הדעת. בדיחות את כלל בדרך

 םירכיב של אחרת בסדרה הטקסט משתמש רעה, פגיעתו אין - שהנמר הרומזים לרכיבים במקביל
 עטבמק בונה גוטמן .קט רגע בעוד רובגיב שפטים לעשות הנמר עומד כאילו ההפוך, הרושם את ניםושב
 תוביתו הנהסכ דויס על תיולקסיקל חזרות תובאמצע בעיקר ת,ישוחומ מיידית סכנה של תחושה זה

 ןהלשו תובאמצע נעשה המתח רותגב ,ומרכל .יסמנט שדה מאותו שלקוחות במשמעותן, לו הדומות
 חולפות סכנה "בשעת סכנה", בשעת בבהלה לקפוץ "אין יה:הסיטואצ רכיבי באמצעות להשקטתו במקביל

 ףוהציר עין". פקחתי ת,והמו לקראת מוכן פחד, "מלא המצרי" מן לצאת "איך מהר", במוח המחשבות
 על הקפדה שמשמעתו כבול ףוריכצ :מזה תווההרפתקא מזה הפסטורלה ת,והמסגר בשתי מובן האחרון

 רתסגלמ משתייך הוא תיליטרל המובן ףוריכצ ת;וההרפתקא רוסיפ למסגרת מתקשר הוא זהירות משנה
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ויץוכוב נורית

 תובאמצע גם נעשה המתח תגבור .ןלכ □דקו עוד גיהצ שהטקסט הקומיים העיניים משחקי ואל הפסטורלה
 שהוא םיסייהפ והתסמינים ליבו הלמות בר,והד של תיוותחוש של ליי□וההיפרב והתיאורים ייםומיהד

 כמו היתה שהי"העט התפקע...", כאילו גופי, כל נזדעזע "פתאום חשמלי", מקדח כמו דפק "לבי חווה:
אותי". פילח כדור כאילו מוטל נשארתי התפוצצו. כאילו האזני□ בשמים. רעם

 בכל םולא ד.כאח םיומאי עימרג י,ערכ דו באופן פרוהמס את לקלוט לקורא גור□ אלו תחבולות שלל
 את ולו׳ז מלך לובנגולו ׳בארץ הספר שיממח בכך ת;יתומציא באפיזודה המדובר אין כי הקורא ןימב מקרה

 על שיספר בטקסט יןימעונ אינו שגוטמן שניכר מפני ת,ולמציא ביחס הספרות של האשלייתית התפיסה
 ומלא מסעיר ,יאלטרנטיב עולם אל חהיבר שתציע רהיביצ אלא יוולריפ יד תןייו קוראיו של הממשי העולם

.נקלה על להתערות אפשר שבו ין,ניע

בושות׳ עושה ׳אבא חזון: ספרות .3

 האם השאלה .ובאבי שיהמתבי הילד ן,לחלופי ,וא בנו את המביך האב הוא שלו מאיר של ספרו נושא
 על עומדת באביו שימתבי שהילד כך על הוא שהדגש או לילדו בושות שעושה הוא האב כי מדגיש הטקסט

.הדברים להבנת מפתח משמשת לה והתשובה עוזה במלוא הפרק
 תומתחלפ יב.הנרט של צובייהע קרוןיהע את ויםומה תוהיררכי פוכייוה ,יהקומ במודוס כתוב הטקסט

 תריו גרוב ,במהא תרוי אחראי הילד :וגרכמב הילד לויוא כילד מתנהג האב ,ולבנ האב בין היוצרות בו
 □יאפר של )"אבא לגן ואות מעיר יום:היומ תויילובפע האב את ףימחל אף הילד .ובאוזני לקח משמיע ממנו,
 ףלא ׳אמרתי / :סעוכ )״אפרים סדר הלכות אותו מלמד “,(לגן״ אחר תמיד אפרים בגללו לישון./ אהב

 אל”)׳ אמו יבאזנ אביו על חובה מלמד ואפילו ("מוכנים׳ יהיו שבבוקר / בערב הבגדים את לסדר / פעמי□
 מתנהג ומצד האב ייש׳"(.מתב כך כל אני ,ןהג כל ׳לפני / לאמא, אפרי□ אמר / התנהג׳, הוא איך תשאלי
 שבהן שונות תויוהתרחש של קומי גוקטל .וגרכמב תווומחויב מעמדו ,וגיל את הולם אינו שלכאורה באופן

:םיהדבר כחתולה מובא רבה כהומב לבנו גרמה אשר תיתוילד התנהגות האב ןיהפג

קיםולעמ נכנס לא פעם אף הוא בברכה
ל.בצ כובע עם ישב רק
לאיבוד הלך הוא הגן של השנתי וליבט

.התנצל לא ואפילו
בתיה דודה של לחתונה

ם,יקצר במכנסים בא הוא
ם,יבסיר להציץ הולך הוא במסעדה

כולם לפני נרד□ הוא ופעם
.םיהור אספת באמצע

פרים.סממו אינם הספר עמודי .2ג
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בספרו למציאות תגובות
מבר הישראלית: הילדים

לתיקו אמצעי ועד ממנה

 המתקבל סט,הטק של יהקומ העולם עם אחד בקנה העולה וניפוח הגזמה של יתרה מידה יוצר הרב הפירוט
 יסטית,ריאל תיבתבנ שניצוק עול□ זהו הונובראש בראש .יחד גם פרךווכמ כאפשרי הקוראים ידי על כולו

 וזמה.הגו ההפרזה תידמ תולמר יהבדו העולם עם היכרות תחושת בנו היוצרים מבנים בו ימיםישמתק
 םיהקסמ גתוע של פעתהוה עם יאפשר והבלתי מסתבר הלא ידי על בהמשך מופרעת זו ליאריותיפמ ברם,

 ודעתנ על תלמתקב וז גהיחר ,זאת עם יחד .ולנ המוכר הממשות למבנה בסתירה העומדת העלילה, בסיום
 שהקהל חילהבט הטקסט שעל הטעם מן יה,הריאל מקווי לחרוג מותר הומור שבסיפורי וןיומכ היסוס ללא
(.23-22 עמ׳ ,1986 ןרנ אצל קר )וולטר מסופק הביתה״ ללכת ו״יוכל מרוצה יהיה

 םיהספציפי ןב-אב יבקשר הכרוכה תיגוהפסיכול יתיותיבבע בהתמקדות מסתפק אינו שלו של הטקסט
 נית,רודמ בגרסה המשפחה ת,והדור פער וכמ טעונים מנושאים ידו מושך אינו והוא בטקסט צגיםוהמ

 הקשרים תובאמצע בספר וצגהמי יהמרכז יןישהענ לי נראה כן פי על אף .המינים כין יוןוווהש הפמיניזם
 תוחריג ,ותשונ של היבסוג הדן טקסט הוא בושות' עושה 'אבא בהרבה. רחב הוא 2’לבן האב ןיב צגיםוהמ

 תותחבול של רהוש בעזרת מעוצב זה נושא ת.יתות-תרכיהחברת הנורמטיביות מכללי הסוטה והתנהגות
 ובאבי שיהמתבי הילד אינו בספר הנושא בתלם: הולך שאינו מי של השונה, מושג של הזרה וצרותיה

 היא עובדה .תוניעקר היגוכס תושונ עם תוהתמודד אלא קוןית הדורשת בעיה של פסיכולוגית כתימה
 אחרים לנושאים ביחס לויוא האב של שונותו בנושא מתרכזת בספר תיהקומ ההיררכיות כיוהיפ ששרשרת

 זאת טהימבל הינאו רישו טבעי באופן לכך תסחימתי רהיהיצ הרי לאם האב בין תפקידים חילופי כמו
.םיהקומי היסודות באמצעות

 גיהחר ית,ראש .רבים באופנים הנושא עם מתמודדת היא פיו שעל החזוני האופן את מממשת היצירה
 ןלהסכי דלהי נדרש שבהם ",רע לדיכ״ העוסקים הילדים מסיפורי לרבים בניגוד זאת, הילד. ולא האב הנו
 לטעמים והתנהגות את םילהתא עליו מהווש - והמחנכים ההורים - המבוגרים שמכתיבים נורמות עם

 בספרות המצב הוא כזה 25 24ית.רגנוהב היזציליהציוו של ערכיה רוב פי על בהם, קיםימחז שהם ולערכים
 יתנא בלא לכללים ועצמ את להתאים הילד שעל הגורסת המחנכת, הילד תפיסת מתוך שנכתבת לילדים

 דלהי את ןלהבי רהוהה על שבה תוננהמג התפיסה מתוך הנכתבת בספרות גם הדין והוא דיחוי, ובלא
 ׳תובוש שהוע ב׳אבא הנהו ות.גיהחר חותם עוטב הילד של התנהגותו על מקרה בכל שכן - בו ולהתחשב

 משמעת תוהמדגיש תוהתנהגוי מאביו תובע והוא הבורגניות הנורמות לשימור הדואג הוא הילד וקאוד
 של ודמות את םישמכת הוא לדיה דווקא ".הולמים "בלתי ובדחפים ביצרים ושליטה איפוק ,ןריסו ת,יעצמ
 תולהי רושאמ ו,שאבי רואה ן,הנכו רדהס את ריהמכ ,דליה .ולשונות בלנותווס פתיחות חוסר מתוך האב

 ובספר .תי.ודילו יפסיכ יות,אחר חסר ,לןעצ ,ןכפחד מתגלה ר,וגוב אקטיבי חרוץ, אחראי, ,יץאמ ר,וגיב
 קאודוו םיהסטנדרט את ממלא שאיננו דלהי ניצב שמולה נורמטיביים מבוגרים של "חזית" אין שלו של

 במערכת היטב מתפקד הילד .הונכש שמוצג הוא והשליטה הידע ת,והסמכ בעל להיות שאמור ההורה
 אשרכ תיפתומ תונורמטיבי מפגין הוא .ןברצו להם ונענה המשחק כללי את מכיר והנהגים, המוסכמות

 יים.הק יהחברת דרהס בתוך תקין דולתפק אביו את לגרור יןינוומע המקובלת הגברית ההתנהגות לדגם

(.2000) הרשב כידי הנקוט במובן כאן מופיעה למיוצג מוצג כין האבחנה .24
 יותר הרבה חרוהמא (1979 אבנון )יצחק לאי לא 'הדובון המוקדם, (1845 הופמן )הינריך המלוכלך' ייפתח בספרים המובלעות מות הנור את השוו .25

זמננו. בן (1998 לונדון )מרסלה המשורר' הדרקוןיו
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בוכוויץ נורית

 איננה בספר המוצגת שהשונות לפי השונה, מושג של הזרה נוצרת הקיימת הילדים ספרות רקע על לפיכך
לתלם. לחזור שיוכל מנת על ל"אילוף" הזקוק ילד של בלבד, הילדות כנחלת מוצגת ואיננה בגיל תלויה

 הוא הגיבור, של לעיניו מבעד אלא הסיפור ידי על כבעיה מוצג איננו האב של חריגותו עניין ועוד, זאת
 מספר ידי על נמסרים אמנם בסיפור האירועים בעיניו. לצנינים היא האב התנהגות אשר אפרים, הילד

 אפרים. הילד של התצפית נקודת דרך מסוננים הם אולם מבחוץ האירועים את המתאר אקסטרה־דייגטי
 לאורך שלו. ההבנה טווח את מגביל הצעיר שגילו לפי מהימנה איננה אפרים של עמדתו בטקסט כממקד
 דופי הטלת כאביו. דופי המטיל והוא המתלונן הוא - בנו בעיני נתפס שהוא כפי האב מוצג כולה היצירה

 והיא ומגוחכת, הגיון חסרת שהיא כשם ואכזרית לב קשת היא תרבותיות בנורמות עמידה אי של בסיס על
הילד. ידי על מופעל המחמיר שהקריטריון שעה שבעתיים מגוחכת

 בלעדית ומיוחסת האב, בו שכיכב מביך אירוע עוד המסכם כרפרין ביצירה חוזרת קבועה לשון תבנית
 כשרק בווריאציה לעיתים מופיעה התבנית לעשות". מה ידע לא אפרים נעים/ לא מאד היה "זה לילד:

 התעורר לא 'אבא / לגננת: להגיד נעים לא מאד היה ״זה למשל: משתנה, והסיפא נשמרת שלה הרישא
 חווה אפרים לבנו. אלא מטרד מהווה איננה האב של התנהגותו מכך; המוטרד הוא אפרים כלומר, .”בזמן׳

 כמו להיות הצורך כולם. כמו יהיה שהאב ורוצה לאחרים האב התנהגות את משווה הוא כאשר אי־נחת
 מוצגת שהיא שעה האב, של התנהגות אותה תרבותית. תמיד היא והנורמה לנורמטיביות, ביטוי הוא כולם
 לאפרים ואומרת להתרגש מסרכת היא אמו אל בתלונה פונה כשהילד הפוכה; לתגובה זוכה האם, לעיני

לעשות". מה אין ]...[ שיש" יש מה "זה
הבאה: בסצינה במיוחד מבצבצת הילד של תודעתו

נרדם שהוא לפני בחשך, בלילה,
לקולות. ומקשיב במטה שוכב אפרים

מנגן רדיו
הסלון אל הולכים אמא של העקבים

השכן של בחצר נסגר. תריס
מיללות החתולות

מכונית של רחוק צפצוף
פתאום... מתחיל המקרר
הזה, האבא השני, ובחדר

כתיבה כמכונת
מרעיש פיק פיק
לישון. נותן לא

 את המביכה האב, של ההתנהגויות בקטלוג לה הדומות אחרות סצינות בינות נוספת, סצנה שזו נדמה
מכונת על מתקתק הוא לעשות( שצריך יודע שהילד )כפי בלילה לישון ללכת שבמקום מכיוון הפעם בנו;
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 בספרות למציאות תגובות
 מבריח ת:יהישראל הילדים

 נהולתיק אמצעי ועד ממנה

 םיבמיל בטקסט עיהבק מתוך מהבהבת כשהיא המשולב המבע באמצעות נחשפת הילד תודעת .היבהכת
 של ןהרצו תושביע רסחו את מבטא ףוריהצ הדברים; נמסרים ממנו המיקוד את שמערטלות הזה", "האבא
 חווכולהי דלהי של ולכתפ מעבר המצב את לקרוא רואמ הקורא אולם .הוא במילותיו המצב מן אפרים
 .ובתפקיד עלומ האב אין אפרים זאת שרואה כפי שלא .הוננכ תוהמציא את לעצמו משקף איננו שהוא
 בלבד וז לא קר.הבו של ל״רשלנות" בהיהס וזו סביבו שקט כשהכל בלילה בהיבכת עוסק הוא ,ןכא למשל
 צד,ה ןמ ת,ראח תםוא נראה לילד מבוכה האב גרם בהם האירועים כל את שוב לאחור נקרא שאם אלא

 הדברים וואפיל ו,את משחק ,ואת הלמב ו,את מטייל האב תם:וא רואה שהילד כפי שלא אותם ונתבנת
 םינא ל,כ ילעינ נשיקה ול תןוונ ברחוב שר האב :ןכגו אתו, עושה שהוא - הילד לדעת - יםישגרת הבלתי

 ןנכו שופט ונישא הוא דלשהי מראה תיביקטיהאובי תוהמציא הבלחת .הינונת דאגה אהבה, של ביטוי אלא
 תיוחברתיות־חיצונ תונורמ תינמבח □הא של האמיתי טיבו את לכתפו מעבר רואים ואנו ת,והמציא את

 תונורמ תינמבח אבל ובנ וב שתולה תובציפי עומד אינו כך ומשום ייעודו את מממש אינו אפרים של אביו
,םיכפי על אותו לשאת יש כאב בתפקידו הקשורות מהותיות

 אלא ת,ובוש עושה שהאב נהינא הבעיה כי גשודמ הילד של המיקוד דרך הדברים מוצגים שבספר תוהי
 יהתלו ןעניי היא תושונ ובלנית.ס היננשא בנורמה היא הבעיה ,ומרכל אביו. בהתנהגות מתבייש שהילד

 דוללמ תיוהדמו ןמ מי צריכה שאם מכאן .ןהמתבונ לעיני מבעד אלא ככזו נתפסת ננהישא משום ,ןבמתבונ
 תוהתנהג עם חיובי באופן להתמודד שצריך הבן, אלא שר"י"להתי שצריך החריג האב זה אין המתרחש מן

 הונהש של ולא ,ותוא מקבל שלא מי של בעייתו היא השונה של הבעיה בתלם; כולה כל הולכת שאיננה
 רהוקש אלא תימננטיא הונתכ היננא היא בה;יפרספקט תיתלוי היא שחריגות ללמוד אפשר מזה עצמו.

גה(.כחרי ההתנהגות את )ומגדירה המתבוננת בעין ותלויה מופיעה היא שבו בהקשר
 שנוצרה מתיהמסו התסבוכת את לפתור כדי Deus ex machinal בתחבולת משתמש רהיהיצ סיום

 ןהראשו םוהסי ים.מוסי שני שי רהיביצ ,למעשר; טוב. סוף רהיליצ להעניק וכדי הספציפית בסיטואציה
 תימהמסו דהוהאפיז את רולפת זרוע זה סיום .קסם גתוע היא האב שהכין שהעוגה מתברר שבו זה הוא
 הונטמ תיימכמס תהוחשיב ילד.ל תובוש האב גורם שבהן מרצף אחת שהיא דהואפיז ,יבוחי כאופן הזו

 שגרם תוהבוש על גהוהע מכפרת יהקומ המודוס של תונבנציולק ובהתאם ועדה, עם קבל נעשית שהיא בכך
 על נחמה הומהו בפומבי שהתרחש וזייהגרנד הניצחון ת;והאמה כל עם אחת בחברה כשעמד לבנו האב

 יותר, משמעותיו שני םוסי עימופ ואחריו ,הקסם בעוגת מסתיים אינו רוהסיפ אולם לו. שקדם הסבל כל
 דילכ ושל הירוההיסט על לבנו רפמס כשהאב .תוהמציא כלפי נוקטת שהיצירה החזוני היחס את המגביר

:ולוכ הטקסט רךולא השני כחוט שעברה לשון תבנית אותה שוב עהימופ

ת.ולעוג מומחה היה שלי אבא
מלאפות חוץ
דבר עשה לא הוא
בושות. לי עשה רק
נעים לא מאד היה זה
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כוכוחץ נורית

 ומוסבים אפרים הילד מפי נאמרים אינם הדברים הפעם דיבורו, ומושא הדובר משתנים הזאת בפעם אולם
 שבו רפרין באותו בדיוק משתמש האב שלו. אביו על ומוסבים האב מפי נאמרים אם כי הסורר אביו על

 בשכבר אביו. של בעטיו שנגרמה נחת אי הוא חש בזמנו כי לבנו משיח הוא כה עד וכמותו אפרים השתמש
 השלשלת את להמשיך אפשר לבנו. המפריע הוא שלו מקצועו וכיום הסב, של מקצועו לאב הפריע הימים

השבלונה. מן כחורג כשונה, בנו ידי על כעתיד ייתפס הילד שגם לכך סיכוי שקיים ולהניח הכרונולוגית
 מוגדר שהיום מי גם והפיך. נייד עניין אם כי הפיך ובלתי קבוע דבר איננה שחריגות למדים אנו מכאן

 בעתיד. כחריג להיתפס עלול היום של הנורמטיבי - ולהפך הנורמה מייצג בתורו היה נורמטיבי כבלתי
 של מדינמיקה חלק אלא עקרונית כמחלוקת קשור שאינו וגם מהותי שאינו כעניין חריגות מציגה זו ניידות

 אביו של הספציפית לחריגות אקסקלוסיבי ולא עצמו על חוזר עניין ועמדות; השקפות דורות, התחלפות
כיוונית. דו היא שונות כאן. אפרים של

 )בחטין למושג הקנה שבחטין במובן לדיאלוגי, הטקסט את הופך השונה של התמה של כזה ייצוג
 הדיכוטומיה ולפיכך קבועה היא חריגות לפיה מונוליתית תפיסה המכתיב מונולוגי טקסט זה אין (.1989

 הדיאלוגית בתפיסה .”וקדש ראה "כזה בנדר שהיא הייררכיה על מבוססת נורמטיבי והלא הנורמטיבי של
 ובריבוי קולות בריבוי כרוך ההקשר סמליים. ומתן למשא עניין והן הקשר, בתוך מתפקוד נגזרות משמעויות

 דיאלוגיזם האחר. על מגיב האחד כאחד, והאבא הילד כאן - רבים לצדדים להקשיב מאפשר והוא עמדות
 של קונקרטיים גילומים מציג אלא נורמטיביות ברירות של מוחלטת מערכת כופה אינו שהטקסט פירושו
 האינדיבידואליים הקולות להם. שונות תגובה דרכי ומאפשרים מסוימת בסיטואציה שמעוגנים העולם,

 זה מאירים להם, ובציפייה אחרים לקולות בתגובה אופיים ואת צורתם את מקבלים בטקסט הנשמעים
 את לדחות מאפשר בושות׳ עושה אבא’ של העולם מפת בתשתית הדיאלוגיזם זה. עם זה ומעומתים זה את

 להם להקשיב לקורא מאפשר שהוא הקולות טווח את מגביל שאינו מפני החשיבה של הקפואות הצורות
עליהם. הדיבור את מסייג ואינו

 ציפייה אין וגם "יחלים" שהאב ציפייה אין אך שהוא כמות האב עם והשלמה פיוס יש הספר בסיום
 את פתר הראשון שהסיום בעוד להתבייש. לחדול הילד מן התובעת הטפה שאין ודאי דרכיו. ישנה שהבן

 של טוב" "סוף המיוצג, אל המוצג ממסגרת חורג השני הסיום הרי בטוב וכנו( אב )סיטואציית המוצג
 לא שהיא הרי בושות עושה שאבא היא המקורית הבעיה אם בהתרה. אינו הפתרון שבו השונות סוגיית
 שהיצירה אלא כן. לעשות כוונה מביע ואינו חטא על מכה אינו דרכיו, את משנה אינו האב שכן נפתרה,
אחרת. הדברים את לראות לנו מאפשרת היא פתרון; המחייבת אמיתית בעיה כל שאין מלמדת

 למישורים גם גולשת נורמטיביות ואי נורמטיביות המושגים של מהותם על מחדש לחשוב ההצעה
 אינו אך לחלוטין טבעי באופן בטקסט מוצג האם שמציבה הנשי המודל דגם למשל, בטקסט. אחרים

 שתפקידים כך ועל מגדר על מחדש לחשוב לנו גורם ככלל הטקסט המודרניים. בזמנינו אפילו מאליו ברור
מהותיים. ולא פרפורמטיביים הם מגדריים
 חריגות אחרת: כך על להסתכל לנו מציע אלא שהעלה המצב את לתקן איך לנו אומר אינו שלו

 תלויי אלא דנא מקדמת נקבעו לא הם ודינמיים, פרפורמטיביים אלא אימננטיים ערכים אינן ונורמטיביות
עליה נסתכל רק אם בעיה איננה הבעיה עניין של ובסיכומו המתבונן כעיני תלויים הם והגדרה, הקשר
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 נ למציאות תגובות
 הישראלית הילדים

ג אמצעי ועד ממנה

 אות.המצי על במוחנו שיש הדימויים על מחדש לחשוב אותנו מאתגר בושות' עושה 'אבא רוהסיפ אחרת.
 בשלו□ תולחי המלמדת תרוי תיהליברל בגישה פועל אינו גם אך תומשונ להחלים מלמד שאינו טקסט זהו
ת.והשונ מושג עצם על שאלות ששואל טקסט זהו שונות; עם

דולה׳־ג׳קטנה תיקון: ספרות .4

 ןהרצו - םיהילד בספרות הנפוצים מן טופוס ובמרכזו תרוי ריהצע לקהל עדומי רלבוא אורי של ספרו
 תורחוא על בעצמם להחליט שיכולים כמבוגרים גדולים תולהי ,הםיהור למרות הנתונים הקטנים, של

 בגדילה תסקועו תיגולופסיכ תפיסה מתוך שנכתבת ספרות עם הנמנה טקסט הוא “ה׳ולגד-יקטנה חייהם.
 ות,במציא דלהי מתמודד שעמם עניינים לתקן עילסי עדתומי כזו ספרות ד.היל של רגשית ובהתפתחות

ו.ל משועבד כולו שהנרטיב מוצהר כדבר זה בתהליך עיכמסי עצמו רואה והספר
 בטקסט תוצגהמ תידוהיס לבעיה פתרון בתוכו מגלם הוא ן.כמתק המציאות על מגיב יקטנה-גדולה׳

 תובאחרי ךוכר "גדול" תושלהי בהראותו ,וגרהמב לעומת ריהצע הגיל תויתרונ מה מלמד הוא :ומתחילת
 והטקסט עצהמו הפתרון רולתגב כולם יסיםומג הטקסט אמצעי קוןית כבספרות .לה מוכן טרם שהילד

 תישיא תוהתנס לתקן מטרתה אשר תישוריג היחוו ועוכר הספר רתוגיב ע□ מזדהה הילד שהקורא כך נבנה
שלו. מתסכלת

 במשחק משתמש רלבוא .בדמיון. המתרחש מסע של יןיבנ הוא נוקט שהטקסט המרכזי האמצעי
 התערבות ללא שמתרחש ,יפנימ תהליך בטקסט עוברת דניאלה הילדה רגשית: להתפתחות ףוככמנ וןיובדמ

 עולמה של מוחשי יביטו משמשו לתודעתה כבול הדמיון .היהבע קוןית לקראת תהוא ומוליך המבוגרים
 משחק שחקול ןהדמיו מנגנון את להפעיל מוכרחה הילדה .הנפש של הריאליה את מהווה הוא הפנימי,

 Bosmajian 1999 אצל )מובא קליין מלני לפי .בעצמה הנכונה למסקנה להגיע כדי תפקידי□ חילופי של
104-106 .pp) תבוכ הילד הפנטזיה של תיהתבנ דרך .הליהריא של מהולקי מקדים תנאי היא הפנטזיה 

 .ן.וותיק לפיצוי התשוקה את וגם לו שנגרם מייןוהמד או הריאלי הנזק את (acts out) ומשחק עלילה לעצמו
 ע□ ביחסיו הפרט של מההתפתחות חלק שהוא יטיותרפ תהליך להשגת אמצעי משמש התפקידים משחק
 היהור ילנעל לרגע להיכנס רובסיפ דהללי מאפשרת תינמדומי היחוו של התחבולה הסביבה. ועם עצמו
 ובעליל האם ידבר את מחקה ,אמר; תפקיד את המשחקת ה,לדניא - הילדה דרך לש□ להציץ רא־הילדוולק

% .שלה התגובות רפרטואר את משעתקת

 הבעיה ןמ בנפרד תוצגמ נהינא שדניאלה בכך ניכר הרגשית המצוקה פתרון רךולצ הנרטיב של שעבודו
 רךולצ שנחוץ ימכפ תריו היהור של עולמם או דניאלה של עולמה על □ידעוי אנו אין ה.יהור לא וכן בסיפור

 ינדיבידואליא ןבאופ תוהדמוי מן אחת כל תינפיומא שבו ל,למש ,ושל של לספרו בניגוד וזאת הבעיה, קוןית
.עצמה בזכות ועומדת

האהדה רתיכונ הלדניא עם הזדהות מתוך הדברים מתוארים אמנם תיגוכוליהפס התפיסה ברוח

.פריםסממו אינם הספר עמודי .26
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בוכוויץ נורית

 נעשה רבשהד נראה לט.חומ באופן הילדה של דעתהות דרך מוצגים אינם הם אולם שלה התצפית לנקודת
 בשל הולם פתרון לקראת המתאימים ההדרכהו הונההכו את פשראי לא הילדה של טוטלי קודישמ משום
 לש ביתרונותיו רילהכ קוראיו את להוליך רוהסיפ של נתווכו אם .שלה השליליים ברגשות ססותוההתב

.מראש שלו השכנוע משאבי את להגביל יכול הוא אין יהר צעירה ל,גה
 הדברים פיה שעל תימדיהארכ דהוהנק בספר ברורה דניאלה עם תיהיסוד האמפתיה למרות לפיכך,

 ואינ הטקסט .להם שמעילה רהואמ הקטנה דהילוה האחראים המבוגרים הם ההורים - ״מתײשרים״
 הטקסט תדועמ כהכרחי גצמו בטקסט גרולמב דלהי בין הבידול .ותונחיצ על ערעור ואין זה בסדר מפקפק
 ילד,ל הנגישים המשאבים על גרוהמב של בשליטתו שניכרת ר,וגלמב הילד בין ההפרדה שמירת את מחייבת

.וחיי אורחות ועל לו המותרות יותוליפע על
 םימקטע לבין דניאלה רובביר היא בהם שהממקדת מקטעים בין נעה המבט נקודת וונותנהת

 תודמנק הבעיה את גהימצ הטקסט פתיחת .ותוא לקדם ומעוניין לפתרון שמחויב מספר מטעם שנמסרים
 דברים ממנה נמנעים כך בשל שכן ",תהוא זיהרג והדבר קטנה שהיא ידעה הל"דניא ה:לדניא של התצפית
 בעצמם ופותחים החשמל את בעצמם םימדליק היו ואמא "אבא בעצמה: לעשות רוצה תהיהי שאותם

 הלדוג תיויחס תואוד על הניתן ההסבר אולם הגדולים." במספרים גוזרים היו הם .במפתח הדלת את
 ושמטרת ,רגוב רבהס הוא מהם( הלגדו אף שהיא הלכא שיו מוחלט באופן קטנה ננהיא )היא דניאלה של

 ןלמ רבכ קוראיו על עימרג אפקט הטקסט רוצי בכך .המתרחש עם הקורא הנמען של הזדהות להשיג

פתיחתו.
 המנוסחת דופן תוצאי הנמקה מתן ייד על לילדים תיוהאופיינ תומימסו תופעות של הזרה עושה הטקסט

 הינבסצ למשל ,םיהדבר את לעצמה ריולהסב לחשוב אולי עשויה שילדה כפי ה,ונוש חדש באור שתאיר כך

הבאה:

 שם שומעים היו תמיד ולא יה.מעל גבוה םיתלוי ראשיהם היו בדניאלה מסתכלים היו שראוכ
 היו ואמא ואבא .הותא שישמעו כדי צועקת הלדניא היתה ואז .להם רתומא היתה שדניאלה מה

אומרים:
ט.בשק מדברת כשאת גם שומעים אנחנו .הלדניא ,יתצעק אל -

 מע:מש יתרת יר,הצע הלגי בשל לצעוק הנאלצת ה,לדניא של צעקותיה את שומעים אין כאן ההסבר לפי
 תולמר הילדבר אדישים מרוכל לה, מקשיבים ואין והמרחק הגובה הפרשי בשל קולה את שומעים אין

לשומעם. שמסוגלים
 לשיא הילדה של בהיהפרספקט עם ההזדהות מגיעה הילדה תודעת עם מיקוד יש שבהם בקטעים

 מה את תובשיטתי מאמה הלדניא עתונמ נהובדמי לאם. ביחס במיוחד ם,ישלילי לרגשות לגיטימציה במתן
 אמה ןלבי נהיב םוי ימד המתנהלים חוהכ מאבקי מוקדי את שפתוח היא כך ואגב לאב מאפשרת שהיא

בה. הראשית כמטפלת
לרועץ לה נהפכה הצלחתה כי דהללי מתברר ואזי הבית את םייוצא שההורים שעה חל בסיפור המפנה
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 למצי תנובות
 הישו הילדים

אנ ועד ממנה

 היא בבית לבד תהורוותהי כי שימדג הטקסט ק.רי בבית לאנחות שנעזבה שננטשה, חשה היא לפתע שכן
ה:יהור לעצת ובניגוד שלה החלטתה של ישירה תוצאה

ה.שולב לא עדיין ואת - לדניאלה אבא אמר - לגן מיד ללכת צריכה את -
נ.ב.[ ,ישל ]ההדגשה .דניאלה אמרה - לגן היום הולכת לא אני -

 החלטתה יפר את תולחו נשארת שהיא ברגע ;דופח תוריקנ תחושת עליה משתלטת עצמאות הרגשת תחת
 שלב וזה יכה.לשמ מתחת להתחפר עליה פהוהכ תהימצמ תובדיד חשה ואזי חסות ללא נותרת למעשה היא

 דרשהס - אליו ךיהול כולו שהטקסט ואת להבין עליה שהיה את דניאלה מבינה שבו בטקסט, הפתרון
 תסשתפי תוספר היננא שזו ןכיוו .ןהנכו הוא בעצמה היחי מגזרי כל על מלהחליט עהוומנ הקטנה היא לפיו

 הלגדו תולהי יכדא שלא הנלמסק בעצמה עילהג הגיבורה ועל גלויה הטפה בה אין הרי תידידקט שלה הילד
 עדונ החלום את בטללו תוהמציא את לאשר שנועדו שאלות סדרת דניאלה גהימצ שבו הסיום, עת. בטרם
 טרם הוא אף ה,הנרא שככל ,ךכ עם שלו להשלמה ולהביא הנכון הסדר את הקורא עבור ולאשש לשוב

גר:ומב של תואחרי עצמו על לקבל מנת על הבשיל

ולהןגד או קטנה אני ,יעל תביטי אמא, -
.אמא אמרה - מרותי גדולה תריוו שרה של מהתינוק גדולה תרוי את -
.בדאגה הלדניא שאלה בא!מא גדולה תרוי אני -
א.מאב גדולה תרוי לא את - כחיוך אמא לה אמרה - לא -
.הלדניא שאלה - !מךמ לא וגם -

 יהר נשמע דהלהי של הלשקו תולמר .’תובוש עושה 'אבא שביטא באופן תודיאלוגי אין ה׳לטנה-גדוקבי
 דה,העמו חוהכ בעל הוא גרוהמב שבה תיררכיהי היאופוזיצ גם דהוביס שהיא ,גרו-מבילד האופוזיציה

 היתרון את מראה שהוא בכך נמעניו את מנחם הטקסט .תהומה על מחדש חשיבה מתימתקי ואין נשמרת
זו. שבהיררכיה

׳׳מפרשיות התפכחות: ספרות .5

 בהמשך תצחלונ מדי תוגדול זניהוא כי על נתונהמתל בילדה עוסק 27'מפרשיות׳ זרחי נורית של ספרה
 רק מדויק זה רותיא םולא .תהיבעי עם בשלום תולחי לה עיהמסי ,ןבדמיו מסע באמצעות ממצוקתה

 תומחז רצון שביעות באי עוסק אמנם מפרשיות ה,למע שהטקסט הנושאים לקשת בקשר ראשית, להלכה;
של המגדריים היבתפקיד ,חוא תואח בין קנאה ביחסי ובת, אם בין מורכבים ביחסים גם אך ת,יפיז

ממוספרים. אינם הספר עמודי .27
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בוכוויץ נורית

 "(,גמהולד דהיל)" וממנ תוהתרבותי תופייובצ תוהילד שגובמ '(,כלה׳ להיות גדלה אשה )"כל שהיהילדה/א
 יפנ לא םימוצפ םולכ בטקסט, המועלים נושאים של שורה וכעוד ת,ועצמי פירוש ומה האני מהו בשאלה
 תחופ אמנם הטקסט כך,לפי ?מד תוהגדול האזניים לרבות ,פתורים בלתי ברובם נותרים אבל השטח
 רכביםוומ טעונים משפטים שמעיםוומ אחרים עניינים מרחפים ברקע אך אוזניה עם נגה של בבעיה

 ",׳!בילדים הינמב לא בכלל 'את וש,ביא נגה קראה ׳"אמאי׳ גמה:ולד כך ת.ולוגיופסיכ תיגולוסוצי מבחינה
 ידאוו רהילסג םיזוכ םינשא ,"ת׳וקטנ אזניים עם דתלי כבר תינוק ׳את נגה, אמרה ,׳יעל תנהתאמ "׳את וכן:

 יג.הצ שהטקסט תיהתחיל המצוקה פתרון לקראת המתפתחת לדינמיקה הנוגע בכל שנית, להתרה. שלא
 נגה של הימסעות את שנייחס בכך תםוא ולנמק רופיבס המתרחשים האירועים את רילהסב רוצים אנו

 חהימוכ בטקסט תקמדוקד קריאה לםוא יוחל.מ טוב ףוס - אתה יחד - בסופם ונחווה עה,ודולת וןילדמ
 הקריאה תלמתחי חולניס קשה זרחי תינור של ספרה נושא ,למעשה .נראים שהם כפי אינם שהדברים

.תםומשמעול שקראנו האירועים של טיבם לעצם ביחס תוודא אי נותרת ובסיומו
 השונים הכובעים חומכ לאחר אחד מחלל מעברים רתדס על בנוי בטקסט הנרטיבי השרשור עקרון
 בכלו ה,תיבב בולהק על ייםוהתל בעיםוכ מודדת נגה .היזנוא את רילהסת סיוןיבנ נגה הילדה שחובשת

 עובכ ,ן,יס ארץ ריסק אל תהוא ךימול שטוח קש בעוכ :ומקודמ פלאי אחר, במקום עצמה את מוצאת פעם
 ךימול םיה עובכ א,פיכל ףיהכל של השחור אוהלו אל תהוא מוליך תרבוש", בעצם ש״היה הנמר, פתיקט

 תיבתבנ יה.אח תינוק תיטמ אל תהוא ף"י"מע תינוק של הסגול עובוהכ הים בארמון הים מלכת אל תהוא
 של ואהוההש .'םיקסמ ׳כובע [(1957] ת׳ילוהאי עושות ׳מה )בתוך דברגלגו לאה של שירה נרמז זו עלילתית

 שתהיג תוא ביניהם השוני את רילהא היבמיט והיא הטקסטים בין הדמיון על נשענת גולדברג עם זרחי
 םימגיע ושאלי הקסם עולם אל ךימול עובהכ משמש םיהטקסט בשני .תוהמציא כלפי זרחי של המפוכחת

 תולסמכ קשר למצוקה בשניהם ,ותבמציא תוממצוק נובע וןיבדמ המסע כשניהם .ןבדמיו מסע תובאמצע
 וניאו ימשנ הוא הקשר זרחי של בספרה וואיל רשוומפ רייש הקשר רגדבגול של שבשיר פי על אף - ההורית

.תאוהמצי קשיי על להקל המסע נועד הטקסטים בשני ,וףולבס - הכל חזות
 ןמבחי גלדברגו של בשירה הקורא .ותרי ומשמעותי רב משקל בעלי הם הטקסטים בין ההבדלים אולם

 רק לא לבה, ימהרהור הילדה רואה המסע ושאת וןיבדמ מתרחש קיםוהרח תולמקומ שהמסע בבירור
 ןמצוי והדמיוני המציאותי תוהעולמ בין שהחיץ לפי אלא ,יאפשר איננו שהמסע הפורמלית העובדה בשל

 תײסיטואצ שראכ א,בנמצ נויא הדמיוני ואילו פשריאו םיקי שהמציאותי גלי בריש מציין השיר ת.ומפורש
 עשה ובע,'כ :למשל! אמר,ו 'יאות שב)"אח "למשל" המלה באמצעות תיכהיפותט מלכתחילה תנמומס המסע
 הודמו קסם יבעוכ אין תושבמציא לעובדה עתודמ רתובהד אף .םיעוהאיר את המקדימה ,"׳(אגדל! שאני
בגלוי: בכך

הימים כל ם,יהימ כל
ם,יבע־קסמוכ על אני חולמת

 ־בזהיא אבל פה,יא אבל
זה?כ בעיכ להשיג אפשר
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בסנ תולמציא תגובות
מ ת:יהישראל הילדים

לתי אמצעי ועד ממנה

 של תוכנו (’הולקטנה-גד’ פרסל )בדומה וןיבדמ למסע תרגמתימ תובמציא הילדה של שמצוקתה היות
 ענשנמ מה כל שראפמ שהוא כך ידי על תוהמצוק את לפתור המסע תפקיד ברור; לילדה ויתרונותיו המסע

ת:ימרב לב בתשומת תוולזכ וחשובה גדולה להיות קרי ת,ובמציא הילדה מן

נוצה, מקשט קטן, כובע
.רוצה שאני מה כל העושה
:למשל ואמר, 'ואות אחבש

אגיל!" שאני עשה בע,ו"כ
עולה הנני מיד והנה
גדולה, ואני מתמתח וגופי
העולם: בכל כמוני ואין

מכלם. וגדולה גבהה אני כי
וכבוד, ביראה מסתכלים והבל

מאד]...[ עד גדולה אני הרי בי
בלם, יקשיבו וכשאדבר

נ.ב.[ ,ישל ]ההדגשות העולם. בכל הגדולה אני כי

 של ריהש שממלא הישהפונקצ ןמכא .תוהמעו את ומתקן הילדה של משאלותיה את מגשי□ אמנם המסע
 תוהזדה ה,וקהמצ ע□ ראוהק של תוובהזדה ילדה של לעולמה צוהר בפריצת נחמה, בהצעת הוא גולדברג

.מרפא כוח לה שיש
 המסע וך.ביהסו תוהמורכב בסימן עומדים והם טיןולחל אחרים הדברים זרחי אצל זאת לעומת

 המקום מן תוהמציא אל חזרה בורחת היא בפעם כפעם תר.וי עוד נגה את ומבלבל תהיות מעורר ונייהדמ
 תוהמסביר הפנים עהימג היא ושאלי □ומק שבכל ווןימכ זאת .ההזיה על להתענג חהימצל נהיוא נחתה שבו
 ין,ס ריסק של ובארמונ כך יותה.עצמ על בהשתלטות או עליה בבעלות כרוכים לעברה המושטת והיד

 תהולשה רהובתמ לה המוצעים םיהאידיאלי התנאי□ גם הרי לדוגמה, ילדה לשמש שעליה לנגה כשמתברר
 ןואי "(בעול□ פהי הכי כ״חדר יהיפרבול באופן מתואר )הוא שבעולם הטוב כל נמצא שבו - במקום

 תידחי ואצלנ "את א:מנשו כבד בכך הכרוך שהמחיר העובדה את להסתיר מצליחים אינם - תינוק בו
 שאמנם קבע,מ □ובמק ףוסנ רגע שארילה הוליכ נהינא נגה לעולם". כאן להשאר חייבת ואת ת,והיחיד

 יותר. לסבול היכל לא היא "פתאום ח:להתפת מקום לה מותיר אינו חסר באין אך טוב, מכל לה קימענ
 ,תיהב תוך אל שרי ]...[ הרצפה מן מתרוממת שהיא הרגישה ומיד הראש סביב הכובע את סובבה היא

w הראי". מול ונחתה

 ה.חדש מועקה תנמסמ ןמה אחת כשכל ,ןה גם תומבעית במסע הבאות בתחנות נגה של יותיהנסוהת
:וראר מטיפוס הוא נגה על מוטל להיות שעומד הכליף של באוהלו

ו סר



כוויץוב נורית

 בשבט לה.לכ מחכים ואנחנ ןזמ הרבה כבר ו,אלינ שהגעת מזל "איזה פא,יכל הכליף אמר "אהלן",
 אחת." כלה אף לנו ואין בנים, כלם שלנו
ילדה". "אני נגה, אמרה כלה," לא "אני

.פאיכל הכליף אמר כלה," להיות גדלה ילדה כל "מצחיקה,
נגה. שאלה כלה?" אהיה שאני "למה
 חברוי םיהמשוררו ,חדשים םיסיח לנו ימליטו תוהסוס תינוק, לנו כשיהיה תינוק. לנו היהיש "כדי

".חשוב הכי הדבר זה תינוק אבל עת,ודי ולא צעירה עוד את אולי שירים. לנו

 כנגה תוליהסגו פעמית החד תהוזה את למחוקו מאיוכא ככלה העתידי עודהיי את לממש נגה נתבעת כאן
 תיאינדיבידואל תיעצמ זהות מהגדרת תהינמבח אפשרי הבלתי המעבר את מבטאים הכליף של דבריו -

 אשר ,נגה של העצמיות אבדן שפירושו אחר מחיר בעתות תחנה כל ת.יביקולקט תרבותית פונקציה לויילמ
 ".תומותא לכל "מחוץ תולהי שתקמב היא ואילו גמורה תאומה לה שיש מוצאת היא שבה בים כסצינה אויש

 על םימלמד םימציע שהם תוהבעיו האתרים ריבוי אחר. דבר תוך אל נפילה פירושו האחד מן ההימלטות
 או תוהמציא תולבעי ןפתרו שאין בכך ההכרה שהופיר ההתפכחות ההתפכחות: ספרות של אפה נשמת

ת.ונוספ תובעי הווצרנתי אז אבל - חילהצל אפילו ואולי יםיזמנ מקריים, להיות יכולים שפתרונות
 העילה את והיוו רהולגיב הציקו שכה שהאוזניים כשנראה גם נוצרת היטואציהס של בלמטיזציהופר
 םיהאוזני וסומנ הלמלכתחי ישהר .נוחתת היא שבה בסביבה ההיטמעות מפני עליה המגינות אלה הן למסע

 ןשאי העובדה אתו היותדוחיי את תונימצי הן וקאושד מתברר עתה ואילו כך ונשפטו ליישל בסימון
 של בזכותן עהימג היא שאליהם באתרים נטמעת נהיא נגה ?וןיתר או חסרון הן האוזניים האם .לה יהישנ

 של נקטינסטיכא משמשות בכךו תהוא תומזהיר םיהאוזני בלתה. שאין תהועצמי את יצגותיהמ אוזניה
 ןה כזו תודמלכ בפני ניצבת שנגה תימא כל ת;־תוומי מלכודת המזהה הישר השכל של כקולו או ההישרדות
 ץוכתיר גם תומשמש םיהאוזני ."ובעלכ מתחת לה לדגדג מתחילות שהאזניים הרגישה "נגה לה: מאותתות

 תובמקומ שארילה בהוסיר את מתרצת היא כך נקלעה; שאליו המקום מן התחמקות לצורך אינסטרומנטלי
 הוצהר פאיכל ףיהכל אצל ,?"אלהכ םיאזני עם גמהולד ילדה להיות תוכל "איך סין מלך אצל השונים:
 הים לבת מהוכתא בה תינהמעונ הים מלכת אצל כאלה", אזניים עם כלה ירצה לא אחד "אף כלה שתהיה

 עוב"הכ תינוק תיטובמו "ןביניה הדמיון את מיד תומקלקל היו והן ת,ותאומ לכל מחוץ היו שלה "האזניים
 םומק ןואי - בעולם עובכ אין םיהאוזני של שבזכותן הוא הדבר שופיר האזניים". על ולחץ ,ןקט היה

 םיהאוזני תועובר הזה בשלב וק.בדי נגה של הילמידות להתאים יוהעש - אחר בידי שנוצר מנטלי או פיסי
 את תוגיצמי הן .תוסמלי תושמעויומ^בעל כהולסינקד לגיבורה, נחת אי הגורם ,יליטרל פריט של ממעמד

 האחרים ןמ אותו תדחיהמי אדם, כל של תינקרטיסוהאידי אישיותו ואת נגה של קולריתרטיהפ אישיותה
 ?ןותרי וא חסרון היא בכלל עיטמלה תולהיכ חוסר האם ל.בכל המוחלטת ההיטמעות את ממנו נעתוומ

 נהינא שלה הפרשנות לפיכך .ירשי ליבון לכלל מגיעה נהעוא בטקסט מרחפת והיא עקרונית סוגייה זוהי
 םיהאוזני תומוסו יןיענ של ובסיכומו תיזמנ בו ניםוהכיו שני את מאפשרת שהעלילה לפי משמעית, חד

.ןעליה ליםיהמאפ ליםיעג באמצעות החריגות
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בספרות למציאות תגובות
מכריו הישראלית:: הילדים

לתיקונו אמצעי ועד ממנה

 האונטולוגי הבסיס מתפרק כאשר הטקסט של ההבנה תודויס את תרוי עוד מערערת הסיום סצנת
 תיבב היא תושהמציא היה ברור וז הינלסצ עד ".הסמוכה לדלת שמעבר העולם” בפני ניצבים ואנו אלייהר

נגה: של באוזניה עגילים מופיעים בסיום בדמיון. מתרחשים והמסעות

 נגה ’י□האזני בתנוכי לה שנוצץ הזה הדבר מה אבל ת,וערווב תואדומ שלה יםישהאזנ ראתה היא
 תנוך עלו לה,בע מחובק רדו רתובצ םוואד קטן עגיל ראתה שמאל תנוך על הראי. אל קדימה גחנה
ירוק. בצבע כזה עגיל וקיבד ימין
’יינוקת ילווא ?יתת־ימ יואול ליפי?כ ואולי ?יייס ־ל ע זה אולי לה?הא ליםיהעג את לי יש מנין
.לדעת לה היה שקשה חרון ה בזמן מקומות הרבה כך בכל היתה היא
.להפליא יפים היו ליםיהעג - בראי שוב הביטה נגה

ול.ממ כדיוק גרה הרי גהונ הספר. בית פעמון צלצל רגע באותו

 תזהופיהה שכן סרת,הנמ היהסיטואצ של והזמן החלל ריובצ הדייגטי ברצף הפרעות רתוצי לעיל הסצנה
 היהמעשי לש תולמחוז םוהקס המסע ואילו ריאלי עולם גימצ הנרטיב כי הייתה כה עד בה שהחזקנו
 ישהר יו,מאל בןוומ ףושק ננויא רופיבס טיםיהפר של האונטולוגי הממד הזה בשלב .ןויבדמ מתקיים
 תודאו יא רתצנו ,ךלפיכ .הומממק משה לא נגה הרי המרחב תינומבח מאד קצר משך עבר הזמן מבחינת
 הנההב תודויס את להרוס שמטרתן תותחבול כאן מפעיל הטקסט לכן. קודם שהבנו למה כיחס מוחלטת

 של המסוים שברגע בכך תיעצמ מחיקה של פעולה מבצע הנרטיב אותו. למשמע לאפשר האמורים שלו
 McHale) יאלטרנטיב אפשרי םללעו תיגולואונט תומוודא עוברים אנו ליםיהעג של הפתאומית הופעתם

26-40 .1987,pp.) אחד תבנות ,ועמדנ שעליה המוצקה הקרקע את שמערערת ה,לעו חדשה שאלות סדרת 
 אל עברנו real ה־ של המשך במקום מו::ודק את המוציא חראו חדש תכנות ידי על מואפל החומרים של

reel (.730-728 עמי וכן )שם חדש
 היבעגיל מבחינים הכול ,פרהס בבית עהימופ כשנגה העגילים, הופעת לאחר שמיד בסצינה ועוד. זאת
 ותושחוקי ,םבעול הםימאל בניםוכמ מתקבלים פלאווהמ שהתמוה נראה כאן עליהם. ומגיבים החדשים

 ורפיהס שב ,תםוממש את אהוור בעגילים פהוהצ ת,להזו באמצעות .תומציא תיכדמוי מלכתחילה נתפסה
 שאם כה; עד להבין היה שאפשר כפי נגה, של הפנימי עולמה של גוייצ איננו למרחקים שהמסע ומדגיש

 רםוכג משמש ונניא שבטקסט המופלא דוהיס .דבלב נגה של בעיניה אלא מיםיקי ליםיהעג היו לא כן לא
 של ותפקיד ,ודרניתפוסטמ רתופיכבס .ןהנכו הוא ההפך התעלומה; פתרון של פונקציה הממלא הסברי,
 את להשוות נוכל .(McHale, 19PP, pp. P3-P3) בטקסט הנגלית העולם תמונת את יותר עוד לסבך התמוה

 םימסו בשלב ררבמת יהריאל העולם הטקסטים בשני ,ת'ובוש עושה ליאבא בימפרשיותי הפנטסטי האלמנט
 דצמו העולם על נויעותייד את ההולמים ממשות פרטי בו יש אחד מצד אחת: ובעונה בעת ריאלי כבלתי

 םיתרוהס ים,הפתאומי םיהקסמ תוגעוכ םומק משום שהופיעו כעגילים סבירים, לא יסודות מכיל הוא שני
 מבוסס טוב וףס ריצלי יכד בא שלו אצל הפנטסטי היסוד אולם ת.והממש על ואמונותינו ידיעותינו את

קףמש בכך ות.איהמצ של היופרובלמטיזצ ךוביס רךולצ אלו מבנים מופיעים זרחי אצל ואילו ומוסמך
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ויץובוכ נורית

 ופתר העגילים האמנם .תוהמציא מול אל הספרות של לתפקידה ביחס התפכחות של גישה הפנטסטי הפרט
 בהא הבעיה הן האוזניים האםו סט?בטק בעיה יןיענ של בסיכומו הן האוזניים האם ?ייםנזהאו בעיית את
 שיקב אם :תםוא להרוס כדי רק הקורא של הקריאה הרגלי אל בעליל פונה שהסיום נראה סט!בטק עהיהיד

 פעתוה עצם שהרי .ותובמלאכותי לעינינו חיהמג מדומה סיום זהו אך ,ואות לו מעניקה זרחי טוב סוף הקורא
 תוואחר כאלו תואסטרטגי .רתיו עוד תהוא מסבכת היא הוא, נהפוך הבעיה, את פותרת ננהיא ליםיהעג

 תונבנציונליוק תוציפי מתסכלות הן שכן ,טהטקס מן הבנה תומרחיק הפוסטמודרנית בספרות הגותוהנ
 ביחס ושל תוהנורמלי תוהציפי את עזעלזו הקורא את לאכזב עדוושנ תותחבול אלה .רהיוסג משמעות של

 שלו הינטרפרטצילא תוהאפשר את הטקסט חוסם אלו ו״רעשים" הפרעות ידי על ת.יהעלילת לתבנית
 חושפים הם זאת תחת .ןפתרו לכלל מגיעים נםיא לעולם הטקסט של המשקל וכבדי קיםוהעמ והתכנים

 ,יבנרט בתוך החיים של תיטוטל נתזהיס גילהש וןיסישבנ תוהנאיבי ואת הריאליה של הפנים ריבוי את
ת.לגומס תואימשהמצ תרוי למשמע מסוגלת נהינא שהיא רהיהיצ מוסרת ובזה

 בלבד העלילה בתחום משמעות בעלת נותרת נהינא היא הסיום נתיסצ שמעוררת התמיהות בזכות
 רק לא עצמו את המבסס כטקסט נחשף ת׳ו׳מפרשי .ןהמטא־בדיו שבתחום לפרשנות גם שתלגו אלא

 הוא הספר של הנושא וןיכמטא־בד - עצמו הבדיון על כהערה גם אלא החיים על עיניים מאירת כהערה
 הנרטיב של תורותייהשר של היהגלו ההעמדה תומובלט הטקסט של הנמוך המסר ערך בשל .ועצמ וןדיהב
 את חוסם שהטקסט העובדה .הינטרפרטצילא סיוןינ על פרודיה תומהו והן וןילבד המשחקית שהיוהג

 תושפוח אלו תותחבול .יהספרות בטקסט יותומשמע רוציי באופן הקשור יןיענ מעוררת למשמעו האפשרות
 תינוהחי תיהתשת שהיא תוהמציא תיאשלי את תורסווה הטקסטואלי התבנות של ונליותיהקונבנצ את

 פרס חלוקת הארה, היתה הטקסט שבסיום המצפים םיהקורא .ושלפנינ היצירה של פרשנית הילטוטליזיצ
 שוהקל ,יהפיקטיב המעמד לנוכח םימאוכזב עצמם מוצאים תוודא ותהיה גריסי שהטקסט כדי עונש, או

 םולסי הימציפי יע,מג נויא שלעולם הארה של לרגע היהציפי מן נבנה 'מפרשיות׳ הסיום. של והשרירותי
 דוסי היא אף כמגלמת גולדברג לאה של לשיר היהאלוז נתובמ זה בהקשר סיפוק. עמו מביא אינו לםושלע

 ם"יקסמ עובל״כ הרפרור שפה, משחק הונשאובר בראש היא שהספרות התפיסה מתוך שכן ,ןמטא־בדיו של
.להפרה נועדו ם,יאחר כללים כמו ת,ונבנציוושק תוקונבנצי הם שספרים הצהרה הוא

 םיהקבוע בהשהייתן וא ןבהיעדר .להשגה ניתנת נהינא מתוהסי או המטרה ההתפכחות בספרות
 ימכד חכםומת גרוהמב שהקורא תכןיי ה.ירגסו סיום לקראת כוחה בכל כנעה עצמה רואה לא העלילה
 שי םילילד בספרות כזו גישה לםוא ם,ייטאלווט םיזיטיביסטיופ םימוובסי קוהרנטיים בארגונים להאמין

 .יותר תיביוחו ברורה תהיה םילדיל גתצהמו העולם נתושתמ םירוצ אנו יןדישע הטעם מן ,יחתרנ יסוד בה
 תוכנסיב גם קשורה היא אלא היצרוי של תוקולרייפרט עמדות של תוצר ורק אך נהינא הספרות אולם

 פןוכא יחתרנ טקסט הוא ׳׳מפרשיות הקשר. תונטול אינן כאן הננקטות תווהטכניק ספציפיות תוסטורייה
 םיליברלי הפכו ת,והילד שגומ של תוהגבול מאד עד התרחבו בטרם ממנו מנועה תהיהי הילדים שספרות

 אפשרית תהיהי לא לילדים ההתפכחות ספרות .(1982 )פוסטמן תוהילד תוהיעלמ של תהליכים והחלו יותר
 היא תיוניהאופוזיצ החשיבה ערעור ולפיכך בינארי באופן תורגנומא שמרנית תהיהי שהחשיבה שעה
תוהספר ןכי היחס של השונות שהגישות פי על אף ,ןכ על ת.והמציא של יותנובפרש ספק להטלת תנאי
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וכספ למציאות תנובות
1מ ת:יהישראל הילדים

לתת אמצעי ועד ממנה

 שלאורכו היסטורי רצף לזהות אפשר ספציפית, בתקופה קשורות ואינן במהותן א־היסטוריות הן למציאות
הפוסטמודרנית. החשיבה של תוצר הוא שלה האחרון שהשלב מסוימת כרונולוגית השתלשלות
 מבקשת היא סופי־, להסבר ניתנת בלתי שהמציאות התובנה את קוראיה על כופה התפכחות של ספרות

 ג□ ההתפכחותיות היצירות ככל פתרון. ובר הבנה בר הכל כאילו שלנו המוצקות הוודאויות את להרוס
 כזו בספרות 28דומה. אדישות מהקורא ותובעות ודאות לאי אדישות מפגינות לילדי□ המיועדות אלה

היחידה. האפשרית התגובה היא ברורה לפרשנות האפשרות הכחשת
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