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 ו

 קורא  קול

  בספרות   תרבותיות־רב בישראל. ונוער  ילדים  ספרות  של מקומה והתרחב   הלך האחרונים בעשורים

  הסדר   של  לשינוי  כאלטרנטיבה  אלא  לניתוח,  כקטגוריה  רק  לא  בעינינו  נתפסת  בארץ  ונוער  ילדים

  כל  אל  החודר  לשיח,  וכנושא  "האחר"  וקבלת  שוויון  של  ערכים  לקידום   ולפיתוחו,  הקיים  החברתי

  ואחרים  אקדמיים   ופרסומים  לדיונים  המוקדשות   הבמות   הז  עם  אותם.  ומבנה  החברתיים  החיים  תחומי

   זה. חלל  למלא מבקש השורות  בין העת כתב מצומצמות.  בעברית זה בנושא

  דסקריפטיבי  במחקר  העוסק  בקביעות,  היוצא  תרבותי ־ורב   תחומי ־רב   שפיט  עת   כתב   הוא   השורות  בין

 ויוצא  ובעולם,  בארץ  ילדים  ספרות  על  לשיח  מוקדש  העת  כתב  הילדים.  ספרות  של  הפואטיקה  של

  של   ממדי־רב   ממשק  ליצור  מטרתו  בחיפה.  לחינוך  הדתית  האקדמית  המכללה  –  "שאנן"  בחסות

  בשפה   ולנוער  לילדים  הספרותי  השיח  של  ולהעשרה  להפצה  במה   לשמש  אקדמיים,  פרסומים

  בקהילה   אלה   לנושאים  המודעות  את   ולהעלות  לעברית,   שונות   משפות  בתרגומים  או  העברית 

 מחשבה   מתוך  ובעולם,  בארץ  והנוער  הילדים  ספרות  חוקרי  עם  פעולה  ישתף  העת  כתב  האקדמית.

  הילדים   ספרות  חקר  שדה  את  להפרות  עתידים   ואקדמי   דיאלוגי   פעולה  בשיתוף  תחומית ־בין  שראייה

  מחוקרים   העת  כתב  מערכת  הורכבה  כן  על  האחרים.  והאומנות  הספרות  שדות  את  והן  והנוער

 ומגוונות.   שונות אג'נדות ובעלי  שונים אקדמיים ממוסדות ומחוקרות

  בסוגיות   העוסקים   וחוקרים,   חוקרות  של   מאמרים   יפורסמו  השורות  בין  עתה   כתב  של  האקדמי   בחלקו 

  פסיכולוגיים,   היבטים  ילדים,  ספרות  של  פואטיקה  כגון  מגוונים,  בתחומים   ונוער  ילדים  ספרות  של

  במתודות   ילדים  בספרות  והיסטוריים  תרבותיים  חינוכיים,  חברתיים,  מגדריים,  בביליותרפיים,

  עת   בכתבי  המקובל  כפול  עיוור  שיפוט  יעברו  אלה  מאמרים  הפרסום   לפני  מגוונות.  מחקריות

  בחקר   העוסקים  עיון  ספרי  על  קצרות   ביקורת  סקירות  לפעם  מפעם  בו  יפורסמו  כן  כמו  אקדמיים.

 זרה.  בשפה או בעברית  לאור שיצאו ונוער,  ילדים ספרות

  להרחיב   כדי   וזאת   ולנוער,   לילדים   מקוריות  יצירות  יפורסמו  השורות   בין   של  היצירתי   בחלקו 

  ולביקורת  המחקרי לשיח מעבר אל זה בתחום תרבותי־הרב הספרותיים השיח גבולות את ולהעמיק

  לא  שעדיין יצירתם  ביכורי  את שיפרסמו יוצרים   על דגש עם  ליוצרים,   נאותה במה לתת  וכן  ספרים, 

 לחשיפה.  זכתה

 PDF  כקובצי  להוריד  אפשר  יהיה  העת  בכתב  המאמרים  את  דיגיטלי.  בפורמט לאור  צאוי העת  כתב

 והקוראים.   הקוראות של אייפד( )טאבלטים, הלוח ומחשבי  המחשב אל

  פי   על  העת  לכתב  מקוריות  ויצירות  אקדמיים  מאמרים  להציע  ואתכם   אתכן  מזמין  השורות  בין

 לעיל.   שהוצגו תחומיים ־ הרב ההיבטים
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 ז

גשת נוהל בי ה ד כת   י

  מקוריות   יצירות  מאמרים,  יתקבלו  ונוער  ילדים  בספרות  ויצירה  מחקר  השורות:  בין  העת  לכתב

  כה. עד   פורסמו שלא ספרים וביקורות

   ומקורות. טבלאות  שוליים,  הערות כולל  מילים, 10,000 עד המאמרים: היקף

 . מילים 3,000 עד מקוריות: יצירות היקף

  הספר,   שם  ים,המחבר  או  המחבר  שם  יובאו  המאמר  בראש  מילים.  3,000  עד  ספרים:  ביקורת  היקף

  או   המחבר   ושם  הספר  שם  יובאו  המאמר  בסוף  העמודים.  ומספרי  ההוצאה  שנת  ההוצאה,  העיר,

  כפי   הביקורת,   תכותב  או   כותב   על  ואישיים   מקצועיים   פרטים  וכן   , לועזיות  באותיות   יםהמחבר

   לעיל.  בפסקה  שמצוין

  מילים   200  עד  של  תקציר  לכלול  יש  המחבר.  שם  אזכור  ללא  יוגש  המאמר  גוף  השיפוט:  תהליך

  את   ים,המחבר  או  המחבר  שם  את  המאמר,   שם   את  ויכלול   בנפרד יוגש  השער  דף המאמר.  בראשית

 הדוא"ל.  פרטי  ואת הטלפון  מספרי את שלהם, המוסדי השיוך

  מוטלת   המחברים  על  (.דומהוכ  צילומים  תרשימים,  )מפות,  אחר  או  ויזואלי  חומר  לשלב  אפשר

  על   המקורית  שהבעלות  במקרה  . יוצרים  זכויות  עליו  שיש  חומר  כל  לפרסום  רשות  לקבל  האחריות

  בחומר   השימוש  זכויות  את  לרכוש  או  להשיג  עליו  ,היד  כתב  מגיש   של  אינה  ויזואליו ה  החומר

   בהם. השימוש על אחראית ואינה  אלה זכויות רוכשת  אינה המכללה מבעליו.  יזואליוהו

   הצדדים. לשני יישור  וחצי,  שורה רווח ,12  גודל  ,David גופן ,Word בתוכנת  יוגשו  היד כתבי

  לכותב   יוחזר  היד  כתב  ; ההפקה  תהליך   את   מאריכה  הנחיות ה  פי  על מותקנים שאינם  יד  כתבי  הגשת

  הלשון   בעריכה  תסייע  המערכת   וההפקה.  הלשונית   העריכה  תהליך   תחילת  לפני  אותו  שיתקין  כדי 

 המחברים.  באחריות הן APA־ה כללי  לפי והגשתו   המאמר של התוכן עריכת אבל המאמר, של

 nitsa.dori@gmail.com לדוא"ל: לשלוח יש הנלווים  והחומרים היד  כתבי  את

 לאור.  ההוצאה באתר הנמצאים טפסיםה את  למלא יש העת, לכתב המאמר קבלת לאחר

  ויזואלי ו ה  חומרל  הזכויות  בעלי  מטעם  האישורים  את  להגיש  יש  ,לאור  להוצאה  היד  כתב  שליחת  עם

   עת.  בכתב פרסום  צורךל אחר או

ת מנים  לוחו  ז
 .ינואר   תחילת עד  : מאמרים הגשת

 לתיקונים.  למחברים  יוחזרו  קבלתם ולאחר שיפוט יעברו המאמרים

  ולהתקנה   לעריכה  לאור,  ההוצאה  למערכת   ועברוי   המאמרים   התיקונים   לאחר   והפקה:   עריכה

  .העת כתב  תולהכנ לעיצוב לשונית,

  המאמר   ועיצוב  לשוניות  הגהות  לאחר  לכותבים  המאמרים  יישלחו  פברואר־מרץ  חודשים  בסביבות

  העריכה   שלב  סיום  עם  ,דצמבר  חודשב  .שבועיים  תוךב  למערכת  להחזירם  ויש  העת  כתב  למבנה

 המחברים.  של אחרונה לבדיקה PDF בקובץ יד כתב יימסר ,הלשונית

  ההוצאה   לאתר  מועלים  המאמרים  כלו  לאור  העת  כתב  יוצא  מרץ  חודש  בסוף  העת:  כתב  פרסום

 המכללה.  של לאור

  : PDF  בפורמט  קבצים  שני  עם  דיסק  המחברים  יקבלו  –  לאור  ההוצאה  לאתר  העת  כתב  העלאת  לאחר

 המלא.  הכרך של וקובץ הכותב של הספציפי המאמר

http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Laor/hok_zchuyot_yozrim.doc
mailto:nitsa.dori@gmail.com
https://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2022/12/Hanchayot_lekotve_Maamarim-new.docx
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 ח

ה נשיא דבר מכלל ת ה וך  הדתית האקדמי חינ " ל   "שאנן

ין ין של השורות ב ות״  ״ב  השור

 יקרים,   נמענים

  אומנות,   רבים:  תחומים  בין  התווך  הם  יחד  אלו  כל  –  ומשמעות  המילה  סוד  והגות,  שירה  הספרות,

בין־   בראייה   תחומים  בין  והדבק  הקשר   את  בהן   נמצא  השורות  בין  מחשבות.  חשוב:  והכי  ציור,  מדע,

 ורב־תרבותית.   תחומית

  שביניהם,   ומה  הדורות  מעל  בשורות,  לכתוב  יחדיו  חברו  מגוונים  אקדמיים  ממוסדות  רבים  כותבים

  אחת   לתמונה   רבים   ותחומים   מגוונות  מאומנויות  מתחברות   מחשבות  איך   מגוונות  מזוויות   להדגים 

 שלמה. 

 במלאכה.  העוסקים ולכל המערכת לחברי לכותבים,  תודה

 

 מועילה,   קריאה  הנאמנים לקוראים  מאחל

 

 

 לוי  אבי פרופ'

  "שאנן"   לחינוך הדתית  האקדמית המכללה נשיא
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 ט

ערכת  דבר  המ

ְתחּו" ְתחּוהּו  ַהַשַער, ֶאת פִּ    ,ָרָחב פִּ
 1".ָזָהב ַשְרֶשֶרת פֹה ַתֲעבֹר ָעבֹור

 

  הפוליטי   השיח   את  ומהדהדת   החברה  פני   את  משקפת   היא  פוליפוני.  מרחב  היא   והנוער   הילדים  ספרות

  רווחים,   רוח  להלכי  חלופות  המציע  מרחב  2חתרני.   מרחב  משמשת  היא  בעת   בה  והמקום.  בן־הזמן

 שגורה   שהפכה  ולשפה  הקולקטיבית  בתודעה  שנשתרשו  לסטראוטיפים  הגמוניות,  עולם  לתפיסות

  משמשת   והנוער   הילדים  ספרות  זאת,  ועוד   חזותיים.   ובמבעים   והכתובה  הדבורה   בלשון  ו"טבעית" 

  היא   החתרני  בגילומה  בבד  בד  ודמויות.  עלילות  של  קורפוס  לדור  מדור  המעבירה  שימור  סוכנת

  הנרטיבים   את   הבוחנים  חדשים   קולות   נמצא  כאן  מיתי.  לעבר   מתמסרת  שאינה   שינוי   סוכנת   משמשת 

  הגלויים   הערכים   ואת  הדילמות  את  הדמויות,  את  העלילות,  את   םומאווררי  המסורתיים  הטקסטים   ואת

   שביסודם. והסמויים

  המכיל   שיח   והנוער,  הילדים  ספרות  אודות  על   האקדמי   השיח   על  גם  לומר  אפשר  דומים  דברים

  ומהדהד   משקף   האקדמי   השיח   גם   עצמה, הספרות  כמו  . אג'נדות  מגוון  לקדם  ומבקש  מגוונות מגמות

  וקנוניות   קלסיות  יצירות  למשל,  כך,  בהווה.  המתחוללים  חברתיים  ותהליכים  פוליטיים  שינויים

  ניתנת  מחקרית לב תשומת  חדשים.  תאורטיים מושגים   ובאמצעות  חדשות  שאלות באמצעות נבחנות 

  וההיסטוריה   הפואטיקה  חקר  במסגרת  )למצער,   המחקר   מעין  נעלמו  עתה  שעד  וליוצרים   ליוצרות

  או  ,ילדים ספרות כיוצרי בהם הכיר לא שהמחקר ויוצרות מיוצרים או והנוער(, הילדים ספרות של

   ליבו. לתשומת  הראויים כיוצרים

  ספרות   חקר   –  מבטים  הפותחת:   בחטיבה  מאמרים  מבחר  מציע  הנוכחי   הגיליון  אלו,   דברים   ברוח

  מבעד   הטוחן"  "בת  המעשייה  בעיבודי  הדן  פרוכטמן,  ומאיה  גבורה  אבי  של  מאמרם  הן  ונוער.  ילדים

  היידית   המסורת  מן  מוטיבים  של  בגלגוליהם  הדן  דורי,  ניצה  של  מאמרה  והן  משפטי,  מושגים  לעולם

  הקלסי   לקורפוס  המשתייכות  ביצירות  לעיין  והקוראים  הקוראות   את  מזמינים  העברית,  השירה  אל

  זה   שזכתה  ביצירה  העוסק  שמיר  זיוה  של  מאמרה  גם  מצטרף  אלו  מאמרים  אל  הילדים.  ספרות  של

  של   מאמרה  .אז"ר  מכפר  המפוזר  ההגמונית,  הישראלית  הילדים   ספרות  במדף  קנוני  למעמד  מכבר

  כקוראים   כיוצרים,  –  המבוגרים  מן  הזרקור  את  מפנים  שילה  גילה   של  ומאמרה  זוהר  אושרית

  לבסוף,   )שילה(.  טקסטים  כמפענחי  והילדים  )זוהר(  כיוצרים  הילדים  הילדים.  אל  –  וכפרשנים

  לילדים   ביצירתו   לעיון   בהזמנה  האקדמי  הדיון  שערי  את  ופותח   מוסיף   סרסור  המסה  של  המאמר

  (. 2015–1950) עריידי נעים הישראלי־דרוזי, הסופר של בערבית

 

 . 6, עמ' . הקיבוץ המאוחדפתחו את השער: שירי ילדים. (1945, ק' ) מולודובסקי .1

  ' לבנת וט   ' שטיימן, ח   ' דר, י  ' מבוא. בתוך י  (.2007' ) . דר, י"הקשריתקריאה  "וראו למשל את דיונה של יעל דר ב .2

 . 15–5 '. מכון מופ"ת, עמתרבותי־ברוח הזמן: החזרת ספרות הילדים להקשרה ההיסטורי  ,קוגמן



 
ך   – גתשפ" – בין השורות  6כר

 י 

  השנים עד  אשר החרדית,  הישראלית  הילדים ספרות על  מבטים  הציע העת כתב   הקודמים בגיליונות 

  באמצעות  היריעה  את  להרחיב   שמחים  אנו  הנוכחי  בגיליון  3מחקרי.   לעיון   זכתה   ולא  כמעט   האחרונות 

  של   הילדים  עיתונות  לקטנים:  דגל  פונד,  יוסף  של  החדש  ספרו  את  הסוקרת  דורי  ניצה  של  רשימתה

   .ישראל אגודת

  שתרמו   ליוצרות  וגם  זה,  בגיליון  אור  רואים  שמאמריהם  ולחוקרים  לחוקרות  להודות  מבקשים  אנו

 )אגמון(.   פרוכטמן  ומאיה שאול אורנה המקורית, מיצירתן  בנדיבות

 

 

 

 נעימה!  קריאה

 

  

 

 . 4של עדי צביאלי בגיליון  הוכן מאמר , 4־ו  2, 1ונות יראו מאמריה של אסתר מלחי בגיל .3
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בטים ת חקר  – מ פרו  נוער ו  ילדים ס
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ן, ן, שדו שו ש אי ב ק כחו ואל — וזה ת תש   החוזה א
שפטי: ן  המ ו י ני ע גנו שווה  ־בלשניס ם, מ   בתנאי

נאי במילות רירהו הת ב בחוזים ה בודים  בשני ו    עי
שייה של ע טוחן' 'בת המ  ה

 )אגמון(  פרוכטמן  ומאיה גבורה אבי

 תקציר 

 זה  במאמר  חדש.  אינו  בכללם  ומשפט  לחוק  בינה  או  חוקיםל  הפואטיקה  בין  הקשר

  בין   הקשר   את   ובמיוחד  ספרות, לו   משפט ל  החוק  בין  הקשר  את  לבחון   מבקשים   אנו

  כפי   במילותיהם,  והשימוש  התנאים  ניסוח  לרבות  המשפטי,   החוזה  של  כריתתו  הליך

  יצירות   שתי   וכדוגמה  כמודל  בחרנו  לילדים.  ובמחזה  בפרוזה  משתקפים  שהם

  שלונסקי   אברהם  של   לי  גוץ  לי   עוץ  בעברית  המחזה  :לילדים   כספרים  שנדפסו

  פרז'ן   אלינור  של  הכסף  חרמשנית  והספר  ,מחורז  מקורי  עברי  מחזה  שהוא  (1966)

  המעשייה   של  עיבודים  הם  הספרים  שני  לילדים.  רומן  מעין  שהוא  (1958/1953)

  לילדים   מכוון  כשההומור  אירוניה,  ואף  הומור  חדורי  שניהם  .הטוחן  בת  הגרעינית

  את   מראש  שמרכך  מצב  של  וגם  מילולי,  ברובו  הומור   .המבוגר  לקורא  והאירוניה

  "בת   במעשייה  הבחירה  המעשה.  שבסיפור  החזקים  הצדדים  של  והאיומים  הפחדים 

  "חוזים"   על  בנוי  מלכתחילה  שהסיפור  משום   מכוון,  בכוונת  נעשתה  דווקא  הטוחן" 

  כמחייבים.   הנשמעים  ונוסחיהם  מונחים  ועוד  ו"הידברות"  "הבטחה"  ו"הסכמים"

  החוק   מערכות  בו  שיופעלו   משפט   שיתקיים   מצופה  החוזה  הפרת   של  מצבב   במציאות,

  באמת.   והפגיעה  הצדק  חוסר  בולטים  מאכזבת,  התוצאה   ואם  לאור,  תצא  והאמת

  להיות  חייב   והסוף   פואטי  ספרותי  הוא   החוזה  –  במעשייה   כמו  –  במעשייה  ואולם

 חוזה.  הפרת  םו ש התקיימה לא  שגם בסיום רמתבר דבר של ובסופו  ומהנה;  טוב

מילות  מפתח:  חוזה  משפטי;  חוזה  פואטי;  הסכם;  מילות  תנאי;  מילות  ברירה ;  מעשייה;  הומור  מילולי;  אירוניה ;   

.תרגום ;מקור ;בלשני סגנון ;מלכה ;מלך ;קש ;זהב ;אישון ;שדון ;הטוחן בת  

   תיחהפ

 1המשפטי,   החוזה  לשון  ובין  הספרות  שבין  בקשר  העוסק  שלנו  מקיף  ממחקר  חלק   הוא  המאמר

  היום,  גם לנו   ומשמש  בעבר שימשש מוטו ב  הזה המאמר את נפתח   והברירה. התנאי  במילות במיוחד

  Law, like love (Gradesaver, n.d. .) (:Auden) אודן של השיר

 

 (.  2021 ,החוק והשירה מכיוון זה )גבורה ופרוכטמןעיינו במאמרנו על  .1



ון, ד ן, ש ישו וזה את  תשכחו ואל — וזהב  קש  א  המשפטי  הח
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 האחרון(:  והבית  השישי )הבית  מספר שורות ממנו נציג

Others say, Law is our Fate; 

Others say, Law is our State; 

Others say, others say 

Law is no more, 

Law has gone away. 

 השיר:  של האחרון ובבית

Like love we don't know where or why , 

Like love we can't compel or fly, 

Like love we often weep , 

Like love we seldom keep. 

  קשורים   והאהבה  שהחוק  השיר,  של  בעומקו  ההתבוננות  בתוך  להבליט  שרצינו  מה  את  מביע  זה  שיר

 פואטיים.  ספרותיים,   מחוזים השאר בין  המורכבים בטקסטים ושזורים

  כריתתו   הליך  בין  הקשר  את  ובמיוחד  ,והספרות  המשפט  החוק,  בין  הקשר   את  בודקים  אנו  הזה  במאמר

 בפרוזה  משתקפים  שהם  כפי  במילותיהם,   והשימוש  התנאים  ניסוח  לרבות  המשפטי,   החוזה  של

  בעברית   מחזהה   :לילדים  כספרים  שנדפסו   יצירות  שתי  וכדוגמה  כדגם   כאן  בחרנו  לילדים.  ובמחזה

  The silver curlew  פרז'ן,  אלינור  של  ספרוה  (,1966)  שלונסקי  אברהם  של  לי  גוץ  לי  עוץ

(Farjeon, 1953).  פרוכטמן   מאיה  הזה,  המאמר  מכותבי  אחת  לעברית  תרגמה  פרז'ן  של  ספרה  את  

  עיבודים   הם  הספרים  שני  .הכסף  חרמשנית  בכותרת  1958ב־  לראשונה  בארץ  ונדפס  אגמון(,  )אז

 .הטוחן בת הגרעינית המעשייה של

  תופעות   יסביר  תיאורי,  בעיקרו  יהיה  המאמר  ולכן  מוגדר,  קורפוס  על  זה  במחקר  יםסתמכמ   אנחנו

  המקום   באותו  יצוין  הדבר  מסוימת,  תאוריה  על  שיישען  במקומות  ופרשנויות.  מסקנות  מהן  ויעלה

 (. 2010 קופפרברג, אצל עיינו )

פייה  מעשייהה    ואו

  יפה   פסיבית,   אישה   ישע,   חסרת  נשית  דמות  מעלה  הקלסית  המעשייה  המקובל,  הסטראוטיפ   מן   כידוע 

  –   המושיע הוא האסרטיבי והגבר קשות, התעללויות עוברת אף ולעיתים במצוקה הנמצאת וצעירה,

  המעשייה   הגיוני.  במעשה   ולא  נס  בדרך   ונפתרים   נחתכים   הדברים  תואר.  יפה  נסיך   ועד   מכוער   מגמד

  כגון  משפטים,  נמצא המעשייה בפתיחת  קבועים.  וסיום פתיחה  במשפטי ממוסגרת אף הזה מהטיפוס

  התוספת:   עם   לעיתים   הזה",  היום   עצם  עד  ועושר  בעושר  חיים   "והם  ובסיומה:  היו",  הֹיה  אחת,  "פעם

  אם   מדויק,   לזמן   קשורות   ואינן   קונקרטיות  אינן  המעשיות  הזה".  היום  עד   חיים  הם  הרי   מתו   לא  "ואם 

  שנזכרו   הדמויות  בעקיפין.  אליהם  וכוונו  קונקרטיים  לאירועים  שהתכוונו   מעשיות  שהיו  ברור  כי

  מלאות   )להגדרות   והפנטזיה  הבדיון  בתחום   וקבועות   סטריאוטיפיים,  מאפיינים  ובעלות  שטוחות  לעיל

 (. 2018 פרוכטמן, ;2006  זילברשייד, ;1991 וקפלן, בר־חיים ;2006 ברוך, ראו



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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  של   הגרעין  נשמר  לילדים  במעשייה  מנםוא  2. הבמעשיי  מהותי  הבדל  חל  המודרניים  ודיםבעיב 

 בעקיפין  וחודרים  משתנה  הלשון  אבל  הרך.  בגיל  ילדים  בעיקרו  הוא  היעד  קהל  שהרי  הסיפור,

  מחדש  המשפחה  ארגון  המאוחרים,   בהיבטיו  אף  האישה,  שחרור  למשל,  חדשים,  רעיונות

  הקלסית   במעשייה  עליון  ערך  שהיה  היופי  ערך  הפחתת  ולתפקודיהם,  למרכיביה  וההתייחסות

  הקלסית,   במעשייה  היו  שלא   הומור  מצבי   גם   גורמים   השינויים   ועוד.   המיניות   כמו  החדשים,  וגלגוליו 

  הנקראת   ,הטוחן  בת  הספציפית  המעשייה  מילולי.  בהומור  גם   השאר  בין  המתבטאים

  (, 1994)  גרים  האחים  של  באוסף  הוותיקים  מנוסחיה  באחד  (Rumpelstiltskin)  רומפלשטילשקין

  התפאר   שאביה   לאחר   מקש,  זהב  לטוות  ונצטוותה  מלך  בידי  שנכלאה  טוחן  בת  של  סיפורה  את  מספרת

  , הטוחן  בת  של  ייסוריה  את  הקוראים  לפני  מגוללת  המעשייה  לכך.  מסוגלת  אכן  שהיא  המלך  לפני

 לו.  שהבטיחה התמורה מן  להיחלץ הצלחתה ואת ידוע( לא  שם )בעל קטן  איש של  עזרתו את

  וכבר   המעשייה,  של  מקורותיה  את  למצוא  שניסו  פולקלור  למחקרי  ואף  רבים  לעיבודים  זכה  הסיפור

  של   גלגוליה  בעקבות  שיצא  ,תות  תית  תום  ,קלוד  אדוארד  של  המחקרי  ספרו  אור  ראה  1898  בשנת

   .(A. W. T. & Clodd, 1889; Opie & Opie, 1974) אירופה ברחבי המעשייה

  בת   ועצוב.  קשה  סיפור  זו  במעשייה  ראו  העשרים,  המאה  ראשיתב  אףו  עשרה,  שעהת  המאה  במהלך

  הרבה  כשבמצוקתה מזעזעת, בדרך עצמה היא נוהגת  ובהמשך אביה, טעות  על  מחיר משלמת  הטוחן

 לה. שייוולד הראשון הילד את לעזרתה  שבא הקטן לאיש  מבטיחה היא

  , ( 1958/1953)  ובפרז'ן   , (1966)   שלונסקיב  , לעיל  שהזכרנו  היוצרים   בשני  בחרנו  המאמר  לנושא

  לסיפורו,   שבחר  ַבסּוגה  אחד  כל  ,הטוחן  בתב  המספרת  המעשייה  את  למעשה  עיבדו  שניהם  שכן

  ועל   4מילים   משחקי   על  מיוחדב  נשעןה  3בעיקרו   מילולי   הומור  להם,  מיוחד  בהומור  זאת  עשו  ושניהם 

  כלפי  כללית   גישה של צד וחושף  , אליו רק תיםי ולע למבוגר   גם הקורץ 5ומטפורות,   ביטויים  שבירת

   .הילדים ספרות  פילכ ו העממית  ספרותה

  הכסף   חרמשנית  , ראחהו  ,מחורז  מחזה  הוא  לשלונסקי,  לי   גוץ  לי   עוץ  ,הספרים  מן  אחד  רוכאמ

  מכוון,   בכוונת  נעשתה  דווקא  הטוחן   בת  במעשייה  שלנו  הבחירה  6. לילדים  רומן  מעין  הוא  ,לפרז'ן

  נוסחיהם   ועל  העלילות  משתתפי  בין  ו"הסכמים"  "חוזים"  על  בנוי   מלכתחילה  שהסיפור  משום

  הומור   היוצר   ,כשלונסקי  מילים  מןוא   אין  שכן   מאליה,   מובנת  בשלונסקי  הבחירה  מחייבים.  הנשמעים

  אחת   פרוכטמן,  מאיה  שכאמור  משום  נובחר  לפרז'ן  הכסף  חרמשנית  הספר  את  מילותיו.  באמצעות 

  (, 2001  פרוכטמן, גם  וראו  1958/1953  )פרז'ן, לעברית  בעבר  אותו   התרגמ  הזה,  המאמר  מכותבי

 

שנהר  ;  133– 127, עמ'  1981על עיבודים לסיפורי המעשיות ובמיוחד לסינדרלה, עיינו למשל אצל זהרי ואחרים,   . 2

היפהפייה    . 55– 54עמ'    , 1982  ,יצחק־ובר )גם  בנוסחים רבים  חוזרים  אף הם  לזהב  ומוטיב הפיכת קש  הטווייה 

 הנרדמת קשורה בטווייה( וראו להלן בהמשך. העיבודים מיועדים בעיקרם לילדים אך גם למבוגרים. 

  ,פרוכטמןו  ; ברוך1982  ,פרוכטמןו  ברוךובכללה בספרות הילדים, ראו    מילולי בספרות הבדיונית,  עוד על הומור .3

   .132–103 עמ' , 2000, ; פרוכטמןתשנ"ז,  מרכוס; 2006

 .  Attardo, 1994; Chairo, 1997לסרטוט דמותו של הומור מן הסוג הזה ראו .4

 . 1973 ,ומרגלית טורי ; 1959אגמון,  ראו  בספרות שבה ההומור ויצירת הזאת השבירה לעניין .5

לאחר ו  ילדים,   לפני  ו אותוגיוהצ   ארבעיםה  בשנות   ה פרז'ןשכתב  מחזה  הוא  במקורו   הכסף  חרמשנית  גם   כי  לציין  ראוי .6

 לספר. אותו עיבדה היא מכן
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  הספר ו  רבה  במידה   מהלכו  את  בו  גם  מכתיב  המילולי   ההומור  ;ההשוואה   לנושא   מתאים  גם  הואו

 . והסיטואציוני(  המילולי  ההומור  בסוג  ואף  בצורתה  שונה  לקורא  ההומור  הנגשת  )אומנם  וב  אופייןמ

נאי ן  והברירה הת ני  ההיבט מ  הבלש

  שני   בין  התלות  יחסי  היא  המשפטי,  החוזה  של  מיסודו  שהוא  התנאי  משפט  של  הבסיסית  התכונה

  ריאלית(;   שאינה  ובין  ריאלית  שהיא  )בין  לקיומו  התניה  המביעה  תנאי  פסוקית  רישא,  –  האחד  חלקיו:

  מותנה   ומימושה שאלה, או איחול  משאלה,  טענה, קביעה, שמציגה התוצאה פסוקית סיפה, – האחר

  על   מגוונות   בדרכים   ונשענת  המודליות  לתחום   שייכת   התנאי  משמעות  התנאי.  בפסוקית  בקיומה 

  מספר   בלשנים  ראינו,  שכבר  כפי  (.Aksu-Koç, 1988)  והיפותטיות  ייתכנות  סיבתיות,  זמן,  תפיסת

 ובין   בינו  האמיתי  ההבדל  את   מראים  שהם   בתוך   התנאי   משפט  של  המודלית   המשמעות   על  מעירים

 (. 1981 צדקה, תרצ"ב; סגל, ;1987  ,1965 )בלאו,  אחרים משועבדים משפטים

  משפט   ובין  בינו  ההבדל  את  מראה  שהוא  בכך  התנאי  משפט  את  מאפיין  (123  עמ'   ,1965)  בלאו

  הוא   ידוע,  שאינו  מה  כל  הראשי.  המשפט  של  הפעולה  התרחשות  ודאית   זמן  במשפטי  לדעתו,  הזמן.

  נסיעתי   עצם   מוטלת   אצלך"   אבקר  לירושלים,  אסע  "אם  במבע  זאת,  לעומת  הפעולה.  תתרחש  מתי

  ( 191  עמ'   , 1981)  צדקה  המודלית  המשמעות  של  חשיבותה  על   תנאי.  משפט   לפנינו  כן  עלו  בספק,

  כלומר   האחר.   במשפט  המובע   עניינים  מצב  של   לקיומו   התנאי   את  קובעת   התנאי   פסוקית   כי  מוסיף 

  בשני   המובע  העניינים  מצב   יתקיים  לא  התנאי,   בפסוקית   המובע  העניינים   מצב   של   קיומו   בלי 

 המצבים. 

  מותנית   התוצאה  פסוקית  שהגשמת  רק  לא  שלפיה  ובלאו,  סגל  מדברי  מסקנה  מעלה  (1994)  לנדאו

אי־   להדגיש  יש  לדעתה,  בספק.  מוטלת  התנאי  בפסוקית  המובעת  שהפעולה  גם  אלא  התנאי,  בקיום

  התוצאה  לפסוקית  התנאי  פסוקית  שבין  התלות  הדגשת  מתוך  שכן  התנאי,   פסוקית  קיום  של  זו  ודאות

  מודליות   בהם  מודליות,  של  שונים  סוגים  מציגה  (165  עמ'   ,2010)  לבנת  אותו.  לשכוח  נוטים

  לעתיד,   והמלצות  הצעות  ומציגה  והרשות  החובה   בהבעת   בעיקר  קשורה  זה  מסוג  ות המודלי  דאונטית. 

  הבעת   להפרתם.  או  תנאיו  לקיום  משפטי,  חוזה  של  לכריתתו  הנוגע  בכל  לענייננו  הקשורה  והיא

  המודליות   של  משמעותה  היכולת.  רכיב   את  כוללת   הרשות   והבעת   ההכרחיות,  רכיב  את  כוללת  החובה

  וראוי   שטוב  מה  ו"זה  החובה(  )ההכרחיות,  לקרות  שצריך  מה  "זה  היא  תנאי  במשפטי  הדאונטית

  תנאי   במשפטי  כי  כותב  (2012)  גבורה  7. יקרה"  שאולי  מה  "זה  ולא  הרשות(  )היכולת,  שיקרה"

  ההרתעה  האזהרה,  של  האפקט  גם  טמון  לעתיד  ויכולות  הכרחיות  בה  שיש  דאונטית  מודליות  המביעים

  ידע   מתוך תתממש. לא לה שמצפים החיובית התוצאה התנאי, פסוקית  תתממש לא  אם שמא והאיום

  מתפרש   נמען,–מוען  ויחסי  הסוגה  מוסכמות  החיצוניות,   הנסיבות  המילולי,  ההקשר   של  פרגמטי 

  המובעת   היכולת  תתקיים  לא  אם  הצפוי  לעונש   וכמכוון  אזהרה  של  טון  כנושא  רבות  פעמים   התנאי

  התנאי.  בפסוקית

 

 . 2012וראו גבורה,  וחיוב,  היתר של  בלשונות המנוסח  הדאונטית במודליות המשפטי החוזה עוסק טיבו מעצם .7



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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  מהחוזה   מהחוזה  חלק  והיא  המשפטי  לצירוף  כול  קודם  קשורה  היא  אף  הברירה  צירוף  של  מהותו

  ; 251–250  עמ'   , 1977  קופי,   ; 37– 18  עמ'   ,1956  טרסקי,  )ראו  בלוגיקה  העוסקים  8המשפטי. 

Wall, 1972)  האחת   הלוגיים:  החיבורים  מן  אחד  שהוא  ברירה,  איחוי  של   הוראות  שתי   בין  מבחינים  

  אחד   שלפחות  מובטח  זו  בהוראה  האינקלוסיבית(.  )החלשה,  הכוללת  הלא־מוציאה,  הברירה  היא

  )החזקה,   המוציאה  ההוראה  היא  האחרת  ההוראה  נכונים.  ששניהם  אף  וייתכן  נכון  הרכיבים

  הרכיבים   אחד  שבחירת  ייתכן  נכון.  אינו  משנהו  הרי  נכון,  הרכיבים  אחד  אם  שלפיה  האקסקלוסיבית(

  הברירה[   ]צירופי  הם  הרי  מבנם  "מבחינת  כי  מציינת  (1979)  שורצולד  9אחר. ה  את  בטלתמ   כנכון,

  יחד   גם  האלו  הבחינות  ומשתי  ללוגיקה,   קשורים  הם   משמעותם  מבחינת   התחביר,   לתחום  שייכים

  או   רכיבים   שני  מצויים  הברירה  בצירופי   ]...[   במשפט.  הנוהג  המורפוסינטקטי  להתאם   הם  חשובים

  בחירה   ואפשרית  תחבירי,  תפקיד  אותו  בעלי  הם  הרכיבים  או.  הוא  שביניהם  המאחה  שהיסוד  יותר,

  ב,   או  א  או  ב,  או  א  –  "או"  בצירופי  במיוחד  מדובר  (.113–112  )עמ'   במקור[  ]ההדגשה  ביניהם"

  משמעות   לעולם  היא   הברירה  מילת  של  הלוגית  המשמעות  10)תשמ"ג(,   אזר  לדעת  ב.  ו/או   א  או

  או   הסמנטית  התחבירית,  מהותו   בשל  טבעית  בלשון  רק  נמצאת  המוציאה  המשמעות   ואילו   מכלילה,

 הברירה.  ל"או"  מכליל פירוש מתן  מאפשר  אינו שלעיתים  ההקשר, של הפרגמטית

  פי   על  כי  אם  בכללם,  בתנאים  מדובר   הוזכרו,  שלא  ובאחרים  כאן  המוצגים  המחקרים  שבכל  מובן

  בדרך   כתובים  לעיל,  שהצגנו  כפי  שהם,  מקובלים משפטיים  לחוזים  בעיקר  מחוברים  הדברים  הרוב

 אליה.  להגיע מעוניין החוזה שמציג המשמעות ואת הנכון האפקט את להשיג  שעיקרה מסוימת

  בתנאים  העיסוק  בפזמון,   או   בשיר  בעלילה,  מיוחד  ממצב  בעיקרו   שעולה  ספרותי  בחוזה  כשמדובר 

  מאוד.   ומעניינת  עשירה  פרשנות  חושף  שלהם  והמחקר  ספרותי,  צורך  ממלאים   בהם  והשימוש

  אֹושֶ   אֹושֶ   ֶשלא,  או  ֶשֵכן  או  תנאי,  של  "אם"  במיוחד  מצויים  היו  השירה  בלשון  שמצאנו  בצירופים

  פונקציות   היו  אלה  לצירופים  (. 2021  ופרוכטמן,  )גבורה  שם  וראו   לברירה,  וכדומה   לאשֶ   אושֶ 

 שנותחו.  בטקסטים  החבויים המסרים את וגילו  הפרשנות את שהעשירו מיוחדות

  משפטיים   כעין  ובחוזים  בחוקים  מדובר  לילדים,  כנאמר  שמיועדים  והמחזה  הרומן  שלפנינו,  ביצירות

  היצירות.  שתי במהלך  השזורים

 

הנוכחי נמצאו  במאמר  .  2021גבורה ופרוכטמן,  על הברירה והקשר לתנאי ולחוזה המשפטי ולשירה ראו בהרחבה   .8

ניסוח מיוחדת ומפתיעה של תנאים    דרךאחדים ובחרנו להציגם ולדון בהם משום שהם משקפים    אך צירופי ברירה

 בחוזה המשפטי.

 . 181– 170, עמ'  1988 , שמ"חעוד על ההבחנה בין שתי הוראות הברירה ראו לנדאו, ת .9

(: "המילים 'או',  310, עמ'  1995הכותב הוא בלשן וקביעתו היא בלשנית. ראו בהיבט המשפטי דבריה של שלו ) .10

להבדיל מן המפורט שלפניהן הן באות ולא להקיש לו, זולת אם יש עמן המילים 'דומה'    –'ַאֵחר' או ביטוי דומה להן  

שמשמעו היקש. ]...[ הכלל קבוע ברישא של הסעיף, ולפיו כאשר הצדדים לחוזה  או 'כיוצא בזה' או ביטוי אחר  

עושים שימוש בביטוי כמו 'או' או 'אחר', כוונתם להבדיל ולא להכליל. לפיכך יש לפרש את מה שבא לאחר ביטוי  

'באה   אולת (: "חוק הוא לישראל, שמ4כהן וסיון )תשמ"א, עמ'   כזה במנותק ממה שקדם לו". וכן ראו דבריהם של

לפקודת הפרשנות(" ]ההדגשה   2להבדיל ולא להקיש', אם לא משתמעת כונה אחרת מן ההקשר, שנאמרה בו )סעיף  

 במקור[.
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צאים ים־ספרותיים  םופירושיה  ממ ני נו  הסג

  למלך   כסף  חייב   הטוחן,  שאביה,  טוחן  בבת   מדבר   ( 1966)  שלונסקי   של   והמומחז  המחורז   הסיפור

  וכן   עוץ,  בבנות   היפה  היא  כי  טוען  הוא  בתו.  את  למלך  מציע  והוא  החוב,  את  לשלם  יכול  אינו   אך

ֹמחַ   ָעִתיד "  והמלך   בית,   משק  לנהל  לגהץ,  לסרוג,  לתפור,  לבשל,  יודעת מֹוֵצא  ָבּה  ִלשְׁ מֹון   כְׁ   " ַמטְׁ

  לזהב,   קש   טווה  גם  שהיא  מתרברב  והוא  אותו,  מכשילה  אביה  של  לשונו   .(39  עמ'   ,1966  )שלונסקי,

 הזהב  זוזי   את  למלך   משיג  לה,  עוזר   קטן  אישון  זאת.  לעשות  בדרישה  לעמוד   נאלצת  מנם ו א  היאו

 הרחוק.  במחוזו אותו ושר  רוקד כשהוא  מתגלה – ִלי ּגּוץ ִלי   עּוץ  – הסודי ושמו לו, החסרים

  באזור   המתהלכת   עתיקה  אגדה  של  רקע  בסיפור  משתמשת  ,הכסף  חרמשנית   בספרה  ,דהי מצ  פרז'ן

  ראשונים   ניצנים  מתגלים  כאן  (.! טוחן  ולא   טוחנת)  נתוחלט   בת  על   והמדברת  בבריטניה,  נורפולק

  איָמה,   דברי  של  הבנה  חוסר   בגלל  (: 2011–2010  , )פרוכטמן  המעובדות   במעשיות  פמיניזם  של

  שאל   המקומי   המלךוכש  משפחתה,  של   היחיד   מזונה   אחת,   בבת   ענקיות  כופתאות   12  אכלה  הנערה

  טוותה   שהיא   מתרברבת  ,בה  המתביישת  הטוחנת  אימה  אחת",   בבת   12"  שהיה  עשתה  מה  אותה

  והגיב   זאת  שמע  נורפולק  מלך   . השעה  מחצית  במשך  לחוטים  פשתן  של   ענקיות   פקעות  תריסר 

  ראשה   יוסר  –  תיכשל   ואם   נורפולק,   מלכת  תהיה   היא   ,הכול  את   לטוות  תצליח  שאם   ובאיום   בהבטחה

  אם   אלא  ,בתה  ותמורת   תמורתה  פעמיים,  משימתה   את  מלאל  לה  עוזר   ושחור   קטן  שדון   מעליה.

  –   אותו  לגלות  הטוחן  בת  מצליחה  השם,  את  לנחש  כושלים  ניסיונות  לאחר  שמו.  את  לגלות  תצליח

  והרקע  המסגרת  סיפורי  אלה  .באגדות   כצפוי  נכשל  והשדון  Nimmy -Not-Nimmy ,11  והוא

 . היצירות שתיל המשותפים

  אחד   כל   יצירותיהם,ב   מילולי  הומור  ביעים מ  היוצרים  ששני  הוא  העיבודים  בשני   השווה  הצד  כאמור

  נובלה   או  רומן  וגם  הבמה,  על  עלילתית   להתקדמות  שזקוק  לילדים  מחזה  שגם  לציין  ראוי  בדרכו.

  ליםי המ  שכן  הקורא,  את  או  המתבונן  את  למשוך  כדי  יםמבדח  אירועיםל  נדרשים  צעיר,  יעד  לקהל

  שלונסקי   של  במחזה  הנמען.  הילד  את  יגעיל   ותעלול   זמן,ה  כלו  בשפע   ותמצוי   ןה  אם  ומשחקיהן,

  והתרוצצויות,   דחיפות  קולות,  מעידות,  קומיים,  מצבים   כמובןו  לרוב  שירים  יש  הבמה,  על  וצגהמ

  מתח   ברגעי  במיוחד  מתגלים  הקומיים  המצבים  פשוט.  ולא  קל  לא  שהוא  לטקסט  ההאזנה  על  המקילים

 הצעיר.  היעד קהלב  התחשבות מתוך  וחרדה

  וההומור   ומעשיהן,  הדמויות  של  הומוריסטי  תיאור  בו  יש  שוטפת,  והעלילה  זורם  פרז'ן  של  הסיפור

  במיוחד   ההומור  מתגלה  כאן  אף  הכבדה.  לאבו   בחן  בעלילה  משתלבים   המילים   ומשחקי  המילולי

  ועם  הדמויות, בין והסכמים תנאים יחסי נרקמים היצירות בשתי לענייננו, וחשש. מתח של מצביםב

  נבדקים   והתנאים  החוזה,  של  קיומו־ אי  או  קיומו  אירוע  פעם  בכל  מגיע  בכללו,  בסיפור  העולה  המתח

 מחדש.  פעם  כלב

  

 

שפירושו בערך: "ללא שם".    Nimmy-Nimmy-Not. באנגלית השם הוא  אחד  בעור  ומידד  אלדד  העברי:  בתרגום .11

( פרוכטמן[  ]כיום  אגמון  הספר  ל"שימי1958מתרגמת  השם  את  תרגמה  בצלצול  –שימי–(  למקור  הדומה  לוט", 

 ( וינשטיין  בו  שבחרה  שהשם  לציין  יש  "2002ובמובן.  הקרובלֹו–ֵאין–ֵשם –שּום (  הוא  המופיע    לשם  ביותר  " 

   זה. רמספ הושפעה  ואולי ,( 1958)פרז'ן,   חרמשנית הכסףב
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  במחזה   ממשיים:  חוזים  סמך  על  בנוי   אך  ספרותי  פואטי,  בחוזה  מדובר  המאמר,   בתחילת  שהוזכר   כפי

  המלך   בין  החוזה  –  האחד  מחייבים:  אך  כתובים  לא  אומנם  חוזים,  בכמה  מדובר  לי  גוץ  לי  עוץ

  –   השני  יומת;  מות  לזהב,  קש   לטוות  תצליח  לא  בתו  שאם  הטוחן  על  מאיים  ואף  מזהיר  המלך   לטוחן:

  האישון  שלפיו פה  שבעל חוזה על  "חותמים"  והאישון  הטוחן בת האישון:  ובין הטוחן בת בין החוזה

  דומים   אירועים  12החופשי.   מרצונה  החוזה  על  "חותמת"  מצידה  והיא  לזהב,  קש  לטוות  לה  יסייע 

  וראו   פרז'ן.  של  הבריטי  בסיפור  גם  מתנהלים  שלהם  ההומור  ובסוג  בהגשתם  שונים  אך  בעקרונם

   הטקסטים. ניתוח לאחר ממנו העולות  והמסקנות  הדיון את להלן

וזים י עוץ" בספר הח וץ  ל י ג  " ל

  לי   גוץ  לי  עוץ  במחזה  והחוזים  התנאי  מילות  של  ניתוחן  אתו  המדוקדקת  הבדיקה  את  להלן  נציג

  דבר.   יישק  פיו  ועל  הראשי  המחוקק  שהוא  המלך,  של  דמותו  בולטת  זה  במחזה .(1966)  לשלונסקי

  –   שריו  עם  מתייעץ  גם  אומנם  –  המחליט  והוא  החוק  על  האחראי  הוא  העליונה,  הסמכות  בעל  הוא

  –   בהמשך שיבואו  החוזים  לשני  רקע   בו  שיש  המחזה  מתחיל  אף  ובכך החוקים,  ספר  לפי   ייעשה  מה

   לאישון.  הטוחן בת בין החוזה לטוחן;  המלך בין החוזה

 לטוחן המלך  בין  החוזה

  באירוע   המלך  מתלבט שבה  שריו,  עם  הממלכה  שליט  של  ישיבתו את  המתאר  שלהלן  בקטע  נתבונן

 (: 18– 17 עמ'  , 1966 )שלונסקי,  זנבות שני  עם חמור  בו שנולד
ְכָפר ְפֵני ְזַנְביֹון  בִּ ם  לִּ  יֹוַמיִּ
םַזְנבָ ־ן בֶ  ֲחמֹור  נֹוַלד  —  ַתיִּ

 ְלַהְרשֹות אֹו  ֲהֶלֱאסֹר
ְזַדֵנב ְשֵני ְלהִּ  ְזָנבֹות?   בִּ

 —  ?לא  או  כן  בדעתו, שוקל המלך
 ושואל:   — במועצותיו  כדרכו

 ַבעֶק  ְבֶדֶרך  ֲחמֹור ְלָכל
 ַהֶטַבע? נֹוֵתן  ְזָנבֹות  ַכָמה

 ֶאָחד. ָזָנב  שררמון
ם?  המלך  ְוַזְנָבַתיִּ

 ם.יִּ ָרַת מֹוֲח ־ַלֲחמֹור ַרק  שררמון
 ַסָכָנה  ֶשֶמץ ָכאן  ְוֵיש  המלך

ְטחֹוָנּה יָנה?  ֶשל ְלבִּ  ַהְמדִּ

ְמַעט  שררמון ם  …ֶשֹּלא  כִּ ְדרֹש   ֹלא  אִּ  יִּ
ְהיֹות ֲחמֹור  אֹותֹו  ְלרֹאש.  לִּ

ְשמֹר:  ֲאָבל  ר.ֵש כָ  ּוְבֵכן   המלך  לִּ
 ֵמָאחֹור!  ַרק ַהְזָנבֹות ָכל

  השליט,   הוא  המלך  כאמור  ושריו.  הממלכה  שליט   של  מיוחדת  בישיבה  החוק  קיום  של   סצנה  לפנינו

  הוא   המכובדת  במועצה  בו  שדנים  אירועה  בשטח.  נעשהה  את  המכירים  ליועציו   הנזקק   הסמכות,  בעל

  כן   אם  בדעתו  "שוקל  נאמר:  כרצונו,  לפסוק  אולי  היכול  המלך,  על  גם  זנבות.  שני  עם  שנולד  חמור

  המרכזית   השאלה  כאן.  בולטים  הסרקזם,   אפילו  האירוניה,  .ומ"פ[  א"ג  שלנו,  ההדגשות  ]כל  "לא   או

 

  והוא   למחייב,  הופך  הוא  חופשי,  מרצון  חוזה  "משנכרת  :(418, עמ'  2012)   כהןאצל    וחוזה  משפט  חופש,  ראו בעניין .12

 " .המשפט של האלימה הכפייה למערכת כפוף



ון, ד ן, ש ישו וזה את  תשכחו ואל — וזהב  קש  א  המשפטי  הח
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  ֲהֶלֱאֹסר "  הברירה:  במבנה  מוצגת  והיא  זנבות,  שני  עם  ללכת  החוק  לפי  מותר  האם  היא  כאן  העולה

ַּדֵנב  /  ְלַהְרׁשֹות  אֹו ִהזְׁ ֵני  לְׁ ָנבֹות?  ִבשְׁ   זנבות  עם  ללכת  אלא  הרגיל,  בפירושה  אינה  כאן  להזדנב  המילה  "זְׁ

  בטקסט   רק  אלא  במילון  מופיעה  שאינה  מילה  קיימת,  מילה  של  משמעות  פה  מחדש  שלונסקי  –

   הזה. המיוחד

  התופעה   או  האירוע  אם  שוקלים  –   הראשי  המחוקק  לפני   משפטי  כדיון  מתנהלת  הסיטואציה  כל

  צירוף   עוד   חמור־חמורתיים,   הזנבות  שני   בעל   החמור  מכונה   ובינתיים  המדינה,   לביטחון   מתאימים

  לו   יש  כי  כפול,  חמור  של  חדשה  משמעות  לו  שמסתפחת  גמור,  טיפש  הוא  המקורי  שפירושו  מילים

 בהלכה  בעקיפין  הקשור  עממי  ביטוי  מעוד  להימנע  וקשה  ",רשֵ כָ "  שהחמור   היא  המסקנה  זנבות.  שני

ֵכן"   האומר   הדין  פסק  13.הזאת  מהאמירה  שנשקף  היהודית ֹמר:  ֲאָבל  ר.שֵ כָ   ּובְׁ ָנבֹות  ָכל  ִלשְׁ   ַרק   ַהזְׁ

  קופץ   "חמור   וכן  14, לאריות"  זנב  ולא   לשועלים   ראש  הווי"  הביטויים   את  גם   לכאן  גורר   ", ֵמָאחֹור!

  "אם"   במילת  התניה  פה  יש  ידיעותיו.  את  להפגין  אוהב  הבּור,  הטיפש,  שדווקא  שפירושו  בראש",

  החמור   אם  רק   המדינה  ביטחון  על   להשפיע  יכולה  אינה  זנבות  שני   עם   ההליכה   –  מגביל   לתנאי

  "חמורים"   על  סרקסטית   אמירה   וכן   לשועלים,   ראש  כמובן   וברקע   ,לראש   להיות   רוצה  אינו   המדובר

  נסתר,   כרובד  המבוגר  אל  פונה  בו   צופן  שהוא  ומה  הזה  הקטע  כל  המדינה.  בראש  לעמוד   השואפים

  המאוזכרים   הביטויים  באמצעות  והמעמיק  המדינה,  טחוןי ב  על  ודיבוריהם  קיימים  שלטונות  המכיר

  הבדיוני,   המלך  של  גישתו  את  ומבליטה  כקריקטורה  הנחשפת  הנלעגת   הלסיטואצי  הפירוש  את

   החוק. כלפי  כאן, הנשקף

  כאמור   הממונה  המלך  דמות  אלה:  דמויות  לנו  חשובות  לענייננו  אך  מגוונות  דמויות  משתתפות  במחזה

  בן   החמור  בנושא   לו  היועץ  שררמון,  שלונסקי  של  בטקסט  המכונה   הארמון  שר  ; פניו   לכל   החוק   על

  משונה,  חמור סתם  לא   עתה  היא  בממלכה  הבעיהש  המציין   שררוצר,  המכונה  האוצר  שר  ; הזנבתיים

 החוזה  נושא  את  עוררמו  לזהב,  קש  לטוות  הצורך  את  מעלה  הואש   הסיבה  וזו  כושלת,  כלכלה  אלא

 הטוחן.  בת  עם  וההסכם

 למלך:   השרים מייעצים  שלהלן בקטע

ילּו ָהּה,  המלך י! ֶזה…ֶחֶסד ת ְגמִּ  ָפָטלִּ
 :לילדים מסביר המשרת

י, ירּו  ָכך ָפָטלִּ ְסבִּ י  הִּ  לִּ
י! אֹוָיה  ְבֵעֶרך: ֶזהּו  לִּ

 ֶאְחנָֹפה:  ְוֹלא  אַֹמר  ּוְבֵכן   שררמון
י ַמָצב  ָקַטְסְטרֹוָפה! הּוא  ַמְלכִּ

 לילדים: מסביר המשרת
יא,  ְסְטרֹוָפהָקַט ַה   ָפשּוט, הִּ

ְרָענּות... אֹו  ְצרּוָרה  ָצָרה  פֻּ
 ַהַמְמֶלֶכת שֹוַקַעת ְוָכך

יט ֶשל ַאמֹות בֵט"ת יצִּ  …ֶדפִּ
ית.  ֶהְפֵסד ְכלֹוַמר,   המשרת  ְבלֹוֲעזִּ
 ת:ַאֶחֶר  ְוֵאין ַאַחת הֵעצָ   שררמון

 

  כשר,   טַאקע ס'איז יידיש:ב  מסריח".  אבל  "כשר,  מהיידיש:  המתורגם  העממי  לביטוי  אזכור  פה  שיש  להניח  יש מקום .13
 שטינקט.  עס ָאבער

   .ב ,כב ,ד סנהדרין .14
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ְגֶבֶרת;  ְזקּוָקה ַהַמְמָלָכה   לִּ
 ֶשָכֹזאת תַביִּ  ֲעֶקרת

יא ַרק ְשמֹר הִּ ַבְזבָ  תִּ  זֹות.מִּ

ים,  שררוצר  סִּ ים מִּ סִּ ים ָמה  ַאך…נִּ  עֹושִּ
ם י ָכל  ָכלּו ְכָבר אִּ יסִּ  ( 25 ,22 עמ' ,1966 )שלונסקי,  15?!םַהכִּ

רֹוָפה "   אפילו   ומכונה  מאוד,  גרוע  הכלכלי   שהמצב  מאחר טְׁ   לעשות   הצורך   מתגבש  המלך,   בפי   "ָקַטסְׁ

  זה   הוא  לכן.  קודם  כבר  שהוזכר  המלך  ויועץ  הארמון  שר  הוא  שררמון,  אותו  עימצש   כלכלי  צעד

ָלָכהש" הטוען קּוָקה ַהַממְׁ ֶבֶרת   זְׁ   בזבוזים  שתמנע וחרוצה  חכמה אישה  לשאת  צריך המלך כלומר ",ִלגְׁ

בָ   –  בכסף  ותחסוך   המחזה   לסיפור  נכנסת  כאן  החרוז.  לצורך  שלונסקי  אותה  שחידש  מילה   היא  זֹותַבזְׁ

  כי   טוען  הוא  בתו.  את  למלך  מציע  לשלם,  יכול  אינו  אך  למלך  כסף  החייב  הטוחן,  שאביה,  הטוחן,  בת

ֹמחַ   ָעִתיד"  והמלך  בית,  משק  לנהל  ,לגהץ  לסרוג,  לתפור,  לבשל,  יודעת  עוץ,  בבנות  היפה  היא   ָבּה   ִלשְׁ

מֹוֵצא מֹון  כְׁ  . (39 עמ' , 1966 )שלונסקי,  "ַמטְׁ

  בתשובה   דבריו  נהיוה  לזהב,  קש  לטוות  יודעת  שהיא  וממציא  מוסיף  הטוחן  ממנו,  צוחקים  כשכולם

 המלך:  של לחששו
י ֵיש ְלָזָהב? ַקש  המלך  ֲחָשש, לִּ

י יא  כִּ  ְלַקש. ָזָהב טֹוָוה  הִּ
ים ֶזה  שררוצר   16ְבַקש'...  'דֹוֶחה  ֶשאֹוְמרִּ

י ָנכֹון  ֱאֶמת  הטוחן י, ־ֲאדֹונִּ  ַמְלכִּ
יש יא  יֹוַדַעת  ָוֶפֶלך ֹורְבכִּ ְטוֹות הִּ  ְלָזָהב!  ַקש לִּ

ְזכּות ָחה־ְוָכָכה  שררוצר  ְלָכּה,  בִּ  פִּ
ְזֶכה ְהיֹות ַהַבת תִּ  (40 עמ' ,1966  )שלונסקי, ַמְלָכה. לִּ

  הוכחות   הדורש  החוק  לפי  למלך,  הטוחן  שיביא  ההוכחות  את  לבדוק  וההחלטה  המפנה  יםנמצא  כאן

  יד ימ   הטוחן  את   להעניש  המלך   מן  דורשים   וההמון  היועצים  לזהב.  קש  לטוות  מסוגלת  בתו   שאכן

  להביא   ומבקש  דבריו,  את  להוכיח   הזדמנות  לו   לתת   רוצה  החוק,   לפי  הפועל  המלך  אולם  אותו.  ולכלוא

  למלך,   להינשא  עצמה  היא  הרוצה  החצרונית  שמקימה   והרעש  הנוצרת  המהומה  בכל   לארמון.  הבת  את

  ויועציו  שריו אך  באמת, יפה היא  כי  לה להינשא רוצה המלך המלך. לפני  היפה ובתו  הטוחן מובאים

   אומר: הוא וכך הנישואין, להסכם תנאיו  את ומתנה  המלך גם מתעשת   כאן הבדיקה. את דורשים
 טֹוֵחן! ַדְעְתָך, ָתנּוַח 

ית ָבֵחן עֹוד ָחְכָמה, ֵראשִּ  יִּ
ְנַין  ְוַהָזָהב.  ַהַקש עִּ

ְראֹות  ָכָזב   אֹו  ֵהם ֱאֶמת  לִּ
ים ָכל ַבְרָת.  ֲאֶשר ַהְדָברִּ  דִּ
ם ְתָבֵרר אִּ ַקְרָת  ֶשֹּלא  יִּ  —  שִּ

ְהֶיה יָחה  ַהַבת תִּ  ַהַמְצלִּ
ירֹות רֹאש  ַבַמְמָלָכה! ַהְגבִּ

 

  ומעשים   בתשובה  אלא  תלוי  הדבר  ואין   הקיצין,   כל  כלו"  הקיצין/הקיצים":  כל  "כלו  בביטוי  מיוחד  שימוש  פה  יש  .15
 .סכ צ ההוגים המזרח, עדות בני או הצברים של ההגייה מן נובע האזכור ב(. ,צז )סנהדרין טובים"

 (. ב  ,כז  חולין  בבלי,  תלמוד)  בקש"  אויבי  את  שדחיתי  בעיניכם  קשה  להם:  אמר  בזה,  זה  מסתכלים  תלמידיו  "ראה .16
 שלעיל, בחז"ל  המקור  את  מביא הוא  . "שחר חסרי בנימוקים  לבקשתו   סירב"  (: 179, עמ' 2009)  רוזנטל  אצל  ועיינו

  תשל"ג   )אלתרמן,  הגמל"  גב  את   השובר  בקש   אותנו   ידחו  ולא  בטיפול   הוא  שהעניין  לנו  יאמרו  עוד  "לא  דוגמה:  ומוסיף

  גב   את  ששבר  ו"הקש  בקש"   אותו  "דחה  ביטויים:   שני   מערב  בדוגמתו  שאלתרמן  להעיר  יש  (.2009בתוך רוזנטל,  
 הגמל". 
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ם ַאך ְמָצא,  אִּ י נִּ  ַהַקש  ְדַבר כִּ
ּלֹו ְשָקש,  ֶשֶקר ַרק  כֻּ  ְמקֻּ

 (49 עמ' , 1966 )שלונסקי, ְוָהָאְבָדן!   ַהבּוז  סֹוְפָך

  אפוא   מעלה  המלך  לזהב.  הקש  כל   את  ולטוות  במשימה  לעמוד  הטוחן  בת  על  אביה,  את  להציל  כדי

  יכולה   שהבת  יימצא  מנםוא  אם  –  מפורש  תנאי  בו  שמוכתב  הטוחן,  עם  משפטי  חוזה  מעין  הסכם,

ִבירֹות   "רֹאש  תהיה  היא  לזהב,  קש   לטוות ָלָכה".   ַהּגְׁ   –   המשימה  את   עשותל  תוכל  לא  אם  אך   ַבַממְׁ

  מחליט   הוא  אך  הטוחן,   את   לאסור  המלך  את   לשכנע  מנסים  היועצים   אובדן.  לו  וייגרם  היבוז  הטוחן

  ויוכנס   הִמטָויות",  ל"חדר  תוכנס   הבת  ואילו  החוצה,  יוציאו  אותו  –  לבתו  הטוחן  בין  להפריד  רק

  גם  מאומה. לעשות בידו אין אך  שקריו, על ומצטער בוכה הטוחן קש.  חופניים מלוא  גם חדר לאותו

  רק  ומזכירה  לה,   שהוצב   התנאי על מדברת היא  קינתה  בתוך   כך.   על   ת מקוננו   שקריה  על  בוכה  הבת

  ִתָכֵשל   ִאם  "]...[  מאוימת:  היא  ושממנו  העונש,  את  הנושא  17הכפול   התנאי  של  השלילי  החלק  את

ַתִים,   ַאַחת ַתִים" ָאִביהָ   יַֻּגש   ּושְׁ ֻחשְׁ   החלק   שאת  מראש   יודעת  היא  שכן  (,53  עמ'  ,1966  )שלונסקי,  ִלנְׁ

  קש   לטוות  באמת   יכולה  אינה  כי  לקיים,  תוכל  לא   –  תצליח   אם  –  התנאי  ראשית  החיובית,  הלשון   של

  השלילי   החלק  של  מתוכנו   משתמעת  הכפול  התנאי  של  החיובי  חלקו   משמעות  אחרות,   במילים   לזהב.

  רק   שלפיו  הכרחי  תנאי   זהו  כי   לנמענת  מסר   מעביר  הדובר  ובכך  ומאיימת,   מתוחכמת  דרךב   המוצג

   יינצל.  אביה תצליח, אם

זים ת  בין  החו אישון   הטוחן  ב  ל

  אך  שמו, את לומר רוצה שאינו  האישון היא הטוחן בת עם חוזה, מעין  הסכם, שעושה הבאה הדמות

  הנוצצים,   חרוזיה  את  מציעה  היא  בתמורה,  לו  ןתית  מה  לשאלתו  לזהב.  הקש  את   בשבילה  לטוות   מוכן

 לזהב.  הקש את והופך  מסכים,  והאישון

 הצעירה  מבחן.  עוד  על  ומחליטים  הזאת  האחת  בפעם  מסתפקים  אינם  יועציו,  השרים  ובמיוחד  המלך,

  הפעם   כתמורה.  טבעת  לוקח   והפעם  עזרה,  שנית   לה  ומציע   בא  האישון  מצבה,  על  ומקוננת  שוב   בוכה

  והבת  מאוד מתרבה הקש – השלישית בפעם מתבצע המבחן דרישתה, ולפי מתערבת, החצרונית גם

  מעין   חוזה  עושה ש   זה  הוא  הפעם ו  הקש;   מכמות  נבהל   האישון  והפעם  גורלה,  מר   על   שוב  מקוננת

 אומר:  הוא ואז – לו לתת יקר חפץ שום לה נשאר שלא העלמה, עם  משפטי
ים,  ,ּוְבֵכן   האישון ם   ַנְסכִּ י   ֶשאִּ ְזכִּ  תִּ

 

  )אקסקלוסיבית(   מפורשת  דרך  הוא  הכפול  התנאי  "משפט  הכפול:  התנאי  משמעות  על  במאמרה  כותבת  (1994)  לנדאו .17
 בדרך   תובן  ההכרחי  התנאי  של  הלוגית  המשמעות  שבו  ,יחיד  תנאי  במשפט  גם  להביעו  שניתן  הכרחי,  תנאי  להביע

  של שהמשמעות  או 'אם רק '  היא  שלפניו התנאי  שמלית כזה, יחיד  תנאי ממשפט משתמעת זאת משמעות  ההשתמעות.
  ואם  ב,  אז  א   אם"   הדגם:  לפי  בנוי כפול  תנאי   שמשפט   בצדק   טוענת  גם  לנדאו  . (11)עמ'    מתוכנו"  משתמעת   'אם  רק ' 

  אלך"  לא  עמי  תלכי  לא  ואם  והלכתי,  עמי  תלכי  "אם  הנביאה:  לדבורה  ברק  שהציב  התנאי   את  ומביאה  ,"ב  לא   אז  א  לא
  ששום לומר, היא הכפול התנאי  משפט  של זה בדגם הדברים של  ניסוחם  ש"מטרת  עוד מסבירה היא ח(.   ד, )שופטים, 

  מנוסחים   הכפול  התנאי  משפטי  כל  לא"  כי  מוסיפה  לנדאו  .(11)עמ'    זה"  אלא  ,תוצאהה  לאותה  יביא   לא  אחר  תנאי
  אם  הדגם ]...[:  לפי  מנוסח  אינו  הכפול,  התנאי   משפטי  אבות   לאבי  הנחשב  ראובן,  ובני  גד  בני   תנאי  אפילו  זה.  בדגם

רּו ֲאֵלֶהם, ֹמֶשה "ַויֹאֶמר ל:–כט לב, בבמדבר נאמר  וכך ". ג  אז  א  לא  אם  הדגם: לפי אלא , ב לא אז  א   לא ֵני   }ִאם ַיַעבְׁ בְׁ

אּוֵבן  ָגד ֵני רְׁ ֶכם  ּובְׁ ֵּדן  ִאתְׁ ַהַירְׁ ָחָמה  ָכל ָחלּוץ  ֶאת  ֵני  ַלִמלְׁ ָשה  ה'   ִלפְׁ בְׁ ִנכְׁ ֵניֶכם{  ָהָאֶרץ  וְׁ ְלָעד   ֶאת ֶאֶרץ  ָלֶהם  ּוְנַתֶתם  ִלפְׁ   ַהגִּ
}ִאם לֹא  .ַלֲאֻחָזה רּו  וְׁ ֶכם{  ֲחלּוִצים  ַיַעבְׁ  במשנה   כבר  עולה  הדגמים  שני  על   האמת  ".ְכָנַען  ְבֶאֶרץ  ְבֹתְכֶכם  ְונֹאֲחזּו  ִאתְׁ

  בן   חנינא  (. רבי11תנאי" )עמ'    אינו  ראובן   ובני  גד  בני   כתנאי  שאינו  תנאי  כל  אומר:  מאיר  "רבי  ד(:  ג,   )קידושין
]...[  התנאי,  את  לכפול  צריך  הכתוב  היה  ש"לא  אומר  גמליאל בדרך   הכפול[  ]התנאי  את  להביע  ניתן   שכן   גם 

 (. 12ההשתמעות" )עמ'  



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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ְהיֹות   ָשה לִּ י ־ְלהֹוד אִּ  ַמְלכִּ
י ְתנִּ י... תִּ  לִּ

 ָמה?  הטוחן בת
י  האישון ְתנִּ י... תִּ   לִּ

 ָמה?  הטוחן בת
י  האישון ְתנִּ י תִּ    ַהְבכֹור? ְבֵנך ֶאת  ָאז   לִּ

י ֶאת  הטוחן בת  ַהְבכֹור?! ְבנִּ
 ַהְבכֹור! ְבֵנך ֶאת  האישון

י יחִּ  אֹור  בֶֹקר ְוַעד — ַהְבטִּ
 ֶאְגמֹר.   ַהֶזה ַהַקש ָכל ֶאת

יק ַאָתה  הטוחן בת  ַהּיֹום אֹור ַעד  ַתְספִּ
ְטוֹות  ַהֶזה?  ַהַקש לִּ

 תֹם!  ַעד  האישון
אשֹון ַהֶּיֶלד ֲאָבל  ָהרִּ
ְהֶיה י. יִּ  ֶשּלִּ

ישֹון.  ֶשְּלָך,  הטוחן בת  אִּ
ְדַבְרנּו?   האישון  נִּ

 ֵכן.   הטוחן בת
ְדֵקך?   ְבֵהן   האישון  צִּ

י!  ְבֵהן   הטוחן בת ְדקִּ  ?ֵאיך ֶקר?ֹב ַעד  — צִּ
 (77–76 עמ'  ,1966 )שלונסקי, ומ"פ[ א"ג  שלנו, ]ההדגשות ְוכּוֵלי... ֶפֶלא  ְבֶדֶרך  האישון

  מפורש   הוא  אף  והתנאי   , חוזה  או  הסכם  נעשה  כלומר  "נסכים",  במפורש  אומר  כשהאישון   נוצר  החוזה

 בפירוש   תבטיחש  ממנה  ודורש  לה  מאמין  אינו  האישון  .הבכור  בנך  את  לי  תתני  ,במלכות  תזכי  אם  –

ָך,   הבכור(   הבן  בעניין)  אומרת  ואף  מאשרת   וכשהיא   זאת,  לעשות    עדיין   ויכוח,   בלי  ִאישֹון"  "ֶשלְׁ

ְדַבְרנּו?"  שואל  גם  ולכן  לה,  מאמין   אינו  האישון ְדֵקְך  ְבֵהן "  שואל:   הוא  מכן  ולאחר   18" נִּ   עוד   " ?צִּ

י!   ְבֵהן"  באישור:  הנענית   חזק  תוקף   בעלת   שבועה ְדקִּ   את   במפורש  מוסיף   הקריין,  המספר,  ".צִּ

ֵמָחה.  ַהּטֹוֵחן  ַבת"   המילים: ֶהֶבת.  ַהּטֹוֵחן  ַבת  שְׁ טּוָחה  ַהּטֹוֵחן  ַבת  ִנלְׁ ָשו  בְׁ ָלה,  ִכי  ַעכְׁ שּוָעָתּה,   ָבָאה  ִכי  ִנצְׁ   יְׁ

ֶיה  ַהֶזה  ַהַקש  ָכל  ִכי ָזָהב  ִיהְׁ ָרא  ַעד  לְׁ גֹול  ֶשִיקְׁ נְׁ   מרצון,   לחוזה  עצמה  את  כובלת שוב  הצעירה  כך   ". ַהַתרְׁ

  לה  הייתה לא כי  פניהל  מציב האישון שהיה תנאי  לכל  מסכימה הייתה ממצוקתה  לצאת שכדי ונראה

  את   תשלם  היום  שבבוא  חשבה  אף   שאולי  ייתכן  אביה.  את  לאסור  המלך  של  כוונתו  בשל  ברירה,

  אי   חופשי,  מרצון  חוזה  נכרת  שאפילו  אמרנו,  וכבר   החוזה,  מן  "לצאת"  שוב  ותוכל  לאישון  חובה

  האלימה   הכפייה  למערכת  וכפוף  למחייב  הופך  הוא  ומשנכרת  ,צדדי־חד  חוזהב  ממנו  לצאת  אפשר

  לעולם   )המציאות(  המשפט  עולם  בין  המהותי  ההבדל   כאן  אולםו  (, 2012  )כהן,  המשפט  של

  עד   אישוןל  בינה  החוזה  כריתת  הליך  את  הטוחן  בת  יזמה  מצוקתה  של ב  כי  לומר  מקום  יש  המעשייה.

  הוא   ון אישה  . תצדדי־חד  דרך ב   ממנו  לצאת  יכולה  אינה  והיא  אליו,   מרצון   עצמה   את   כבלה  שלבסוף 

  שבו.   מילה  כל  ואולי  החוזה  של  חשיבותו  את  יותר  מבין  שהוא  מניחים  ואנו  התנאים,  את  המכתיב

  מדובר   ראשוןה  חוזהב  מוסריות:  בלתי  מידה  אמות   בהם   שיש  חוזים  הם  החוזים  שני  כי  לציין  ראוי

  יוולד יש  הילד מן  אותה לנתק מבקש  אישוןה השני  חוזהוב  אדם, להמתת  רמז ואפילו  ממושך מאסר ב

  בין ו  המשפט  עולם  בין  המהותי   להבדל  חוזרים  אנו  כאן  אך   מילדיה?   אם   לנתק   מוסרי  אומנם ה  .לה

  הצד   של  מצבו  החמרתב  הדרמה  את  מפתח  שלונסקי  לילדים.  מחזה  שלנו,  דוגמהוב  במחזה  המשפט

 

דבר,  למילה .18 דברו  נִּ   (,679, עמ'  2007סיון ופרוכטמן,  )  2  ִנדבר  ערך  וראו  שיחה",  באמצעות  "הסכם  של  הוראה  יש  נִּ
בּו  ַּגם" כג: , קיט  בתהלים עיינו וכן י ָשִרים, ָישְׁ ְדָברּו בִּ ָך – נִּ ּדְׁ יחַ  ַעבְׁ  ."ְבֻחֶקיָך ָישִּ
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  ידוע   שלכאורה אף הנמען, אצל  מתח  יוצר  הוא .בתו אצל גםו הטוחן אצל גם :פעמים ה ית בש החלש

 בתוכניתו.  ייכשל  וןאיש ה דבר  של שבסופו

  שנה   ואחרי  המלכותית  החתונה  לאחר  ההסכם,  עשיית  יום  גם  מגיע  ואז  מלאכתו,  את  ממלא  האישון

  התמורה,   את  שיחליף  ומבקשת  מסרבת   הטוחן  ובת  הילד,  את  לתבוע  בא  האישון  הבכור.  הבן  לידת  עם

  את   שלונסקי  מעצים שבאמצעותו  חדש  חוזה  ומכתיב   מההסכם,  להיחלץ יכולת  לה נותן  הוא  ולבסוף 

  שמו   מה  לנחש  לה  ונותן  אליה  שנקלעה   התסבוכת  מן  להיחלץ  לנסות  הטוחן  לבת  ומאפשר  הדרמה,

 החתונה   שמחת  כל  ובתוך   בקולו  עוד  מוסיף   הוא  נעלם   שהאישון  לפני   . ניחושים  בכמה  זאת  ומגביל 

   הטוחן: בת של הבטחותיה לחיזוק המלך, עם שלה
 האישון:  של קולו

י ֲאָבל ְכרִּ י:   ַמְלָכה, זִּ ְכרִּ  זִּ
ְהֶיה ַהְבכֹור ַהֵבן  י! יִּ  ֶשּלִּ

י י... ־הִּ  הִּ

 קולו:  שוב  נשמע נדרה, וקיום  הטוחן בת של  הפיצוי  דחיית  כל לאחר  ובהמשך,
 ּוְבֵכן:   האישון: 

ם ם תֹוך אִּ  ְשֹלָשה, אֹו יֹוַמיִּ
י יחִּ י,  ֶאת  ְלַנֵחש ַתְצלִּ  ְשמִּ
ְדֵרך  ַאְת  ְפטּוָרה נִּ י — מִּ י! ־הִּ  ( 100 עמ' ,1966 )שלונסקי, הִּ

  החלק   התנאי.  נוסח  על  מחליט  הוא  ובו  האישון,  עם  המלך  אשת  חוזה   של  והמחייב  השני  הנוסח  זה

טּוָרה"  –  יתגשם  אם  –  שלו  התוצאה  התנאי,  של  השני ֵרְך  ַאתְׁ   פְׁ   החוזה,   של  הכוח  את  מראה  –  " ִמִנדְׁ

  השבועה  מן  גם  ואולי  ,ההידברות  ומן  ההבטחה  מן  יותר  שהוא  נדרל   תחשבנ  האישה  של  כשההבטחה

  שולחים   אף  מתאימים,  שאינם  שמות   מציעים  תהיב  בני  וכל  האישה  אותו.  למלא  וחובה  צדק,  בהן

  עם   החוזה  של  האחרון  הניסוח  מגיע   ואז  הנכסף.  השם  בהם  שיימצא  כדי  שמות  די  לאסוף  שליחים

 האישון: 
 האישון:  של קולו

 ֶזה   ְלַאַחר ַהָבא  ַהֵּליל
 ֶשַבחֹוֶזה  ָהַאְחרֹון  הּוא 
ם י, ַגם בֹו, ַגם ְואִּ ישִּ  ַבְשלִּ
 —  יְתַנְחשִּ  ֹלא ַהֵשם ֶאת ַאְת 
 ְשָררֹות  ֹלא  ֶמֶלך,  ֹלא  ָאב, ֹלא 
י ֹלא  ְמְנעּונִּ ְגבֹות  יִּ ּלִּ  מִּ
יַע  ֶאת י ַהַמגִּ  ! חֹקכַ   לִּ
י — ָאז  ַעד ְמרִּ  ( 111 עמ' ,1966 )שלונסקי, ַהתינֹוק!  ַעל שִּ

  עתה   עד   הוזכרה  שלא  "חוזה",  המפורשת   במילה  האישון  משתמש  האחרון   בנוסח  כי  לציין  ראוי

  השימוש   האישון.  אל  התינוק  של  העברתו  את   שתבטיח  ,בהפלגה  מנוסחת  שתוצאתו ו  ברור  בתנאי

  הטוחן  בת  אם  שכן  19, " ואיום  אזהרה  של  "אפקט   בגדר  נראים   בה  השימוש   תותוצא  "חוזה"   במילה

  את   מערבב  ששלונסקי  נראה  כאן  חוק.  לפי  לו  המגיע  את  יתבע  הוא  בחוזה,  חלקה  את  מלאת  לא

  כך   מתוך  .לו  המגיע  את  להשיג  כדי  משפטיים  בכלים  להשתמש  לאישון  ומאפשר  במעשייה,  המציאות

  לתינוקה.  אם בין להפריד יצליח והאישון קרב שהסוף נראה שכן , הדרמה את מעצים שוב שלונסקי

  והיה  לי",  גוץ  לי  "עוץ  שמו,  את  שפלט  האישון  של  שמו  בגילוי  ההצלחה   עם   מסתיים   הכול  ,כמובן

 

 . 2012,  גבורה ראו המשפטי בחוזה תנאים  מניסוח העולים והאיום האזהרה אפקט  בעניין .19



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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  ויפה   טוב  נשאר  והסוף  נעלם,  האישון  והתינוק.  המלכה  ליד  הנאספים  ולכל  למלך  וסיפר  ששמע  מי

   באגדות.  כמו

וזים נית" בספר הח כסף  חרמש  " ה

  , לי  גוץ  לי  עוץ  למחזה  דומה  הבסיסית  עלילתוו  המאמר,  בראשית  שהצגנו  הכסף  חרמשנית  בספר

  בשיא   .משפחתיים־חוץ  ואף  משפחתיים  וקשרים  דיאלוגים  ביניהן  שיש   דמויות   וכמה   כמה  נמצאות

  דמות  עם  מיוחד  הסכם  שעשה  20, השדון  או  הקטן  האיש  של  ביותר  הקשה  החוזה  ומאיים  מוצב  המתח

  בשל   עצמה  עם  היא  התנתה  הראשון  התנאי  את  .נוֶלקנס  הצעיר  המלך  של  אשתו   –  דול  עיקרית,   נשית

  אם   יגידו"  "מה  של   חשש   מתוך  ואז  בשערם,   שלו  והאומנת   המלך   בוא  לפני  שאכלה  כופתאות  12

  פקעות   12  שטוותה  בשמה  מהיא  אמרה  גדולות(,  כופתאות  )כנראה  ענקיות  כרותיכ   12  שזללה  ישמעו

  שבראשה  הענייה   הכפרית  שהמשפחה  תחושה  ואין  זו,  במעשייה  מופיע  אינו  הזהב  לחוטים.  פשתן  של

  ומדבריהם,   שלו  והאומנת  מהמלך  אודמ  יראה  אותה,  מרתיע  אינו  ודבר  כבודה  על  השומרת  חיל  אשת

  עלילה ב  העיקרית  הדמות  המלך.  לצד  מלכותה  את  הבת  תקבל  שבהם  מהתנאים  מזועזעים  כולם  כי  אם

  היא   . יותר  מעיזה  היא  גם  יולדת  וכשהיא  מעשית,  תבונה  לה  יש   אך  במיוחד,  חכמה  שאינה  דול  היא

  כך   ואחר  לאישה,  אותה  נשא  שאומנם  בעלה  להיות  המיועד  עם   תחילה  חוזיים,   הסכמים  שכרתה  זו

  ללבוש   בגדים  לו  ואין  יחסית  עני  הוא  המלך  אפילו  שבו  בעיקרו,  הקדום  בסיפור  עצמו.  השדון  עם

  ונעלם   הולך  הזה  המקצוע  כי  ולבגדים  למצעים  הנחוץ  לבד  פשתן  לו  שתטווה  אישה  של  ונהחסר  בשל

  בעיקר   הוא  לעצמה  מבקשת  הבכורה,  הבת  דול,ש  ומה  מיוחדים;  לתכשיטים   או  לזהב  תאווה  אין  –

  פה.  שבעל  בהבטחה  אלא  בכתב,  נחתמים  החוזים  אין  שלונסקי,  של  לי  גוץ  לי  עוץב כמו  כופתאות.

 המשפטי.  המלאי מן ניסוח  ללא  תנאים וגם הסכמים יש  העיקריים והתנאים חוזים מה חוץ

  כי   הםעלי  רק  נדבר  שלונסקי.  של   בספרו  שראינו  לחוזים  המקבילים   הרלוונטיים  בקטעים  נתבונן

  ההסכמים   דורשי   פה.  בעל   שהוסכמו  אף   על  במהותם,   מפורשים   דבר,  לכל   חוזים  תנאי  כאמור  אלה

  העלילה   למעשהו   –  והסכמים  חוזים   מילולית  מבחינה  אותם  מגדירים  אף  הזה  שבסיפור  והחוזים

  רק   לא   הן  שאף  שבעלילה,  המשניות  הדמויות  של   מקבילים  סיפורים  כמובן  יש  כי   אם  ,עליהם  נשענת

  היא   פול,  הסיפור,  גיבורת  של  הצעירה  האחות  דבר,   של  שבסופו   אלא   דול,  עם  פעולה  שמשתפות

  הגרועים   להסכמים  מהתחייבויותיה  אחותה  את  וגואלת  התעלומה  את  נוסף  ידיד  בעזרת  שפותרת

 להתקיים.   כדי לקבל שהוכרחה

  תנאים   וכמה  כמה  הכסף  חרמשניתב  יש  הרי  הזה,  בסיפור  החוזים  סקירת  בתחילת  שהזכרנו  כמו

  שלה   הכופתאות(,  ועם  אימה  עם  עצמה,  עם   )למעשה  עצמה  עם  בתחילה  דול   של  ובעיקר  ,והסכמים

  השדון. ושל  ושלה  נולקנס המלך עם

  

 

 .  imp  ( הוא נקרא שדון, ובאנגלית1958בתרגום העברי )פרז'ן,  .20
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אי תנ אשון  ה ול  —  הר פי  החוק  ועם   עצמה עם   ד  מהיא  ל

  הענקיות   לכופתאות  ָכֵמּהַ   שלבה  דול,  אצל  מגלים  אנו  תנאי  של  רקע  על  הראשונה  החשיבה  את

 ליהן: ע אמרה מהי שא משהו  זוכר  וראשה אמה, שאופה והמשביעות

יָלה  כֹה  ְוַעד  כֹה  ַעד ַלֲחלֹומֹוֶתיָה. ֶנֶעְזָבה  ולֹד ְתחִּ ְפָתאֹות ּובֹאָנה,   ֲעֶליָנה  ּובֹאָנה,   "ֲעֶליָנה ְמַזְמֶזֶמת: הִּ   כֻּ
י  ,ֵמעֹוָלם  ְכַדְרְכֶכן   ֲעֵרבֹות, יק  ְלֶפַתע  ָשָעה".  ַכֲחצִּ ְברִּ ְפָלא,  ַרֲעיֹון   ֶבֱאֶמת,  ַרֲעיֹון   ְבמֹוָחּה  הִּ   ְוֵעיֶניָה   נִּ

ּלֹות  יקּו  ַהְכחֻּ ְבהִּ ְצָלח  ָהַרֲעיֹון  ֶזה   ֶשָהָיה  ֵכיָון  ְשֵאת,  ְבֶיֶתר   הִּ ם  ֵמעֹוָלם:  ְברֹאָשּה  ֶשָצץ   ְביֹוֵתר  ַהמֻּ חֹק־  'אִּ
ְפָתאֹות, הּוא  ַבל־ַיֲעבֹר ְטפַֹח  ְלכֻּ י ְבֶמֶשך שּוב ְוַלֲעלֹות לִּ י  ָמה ָשָעה, ֲחצִּ ֶמנִּ ם ַיֲהֹלך מִּ   ֶאת  ַעְכָשו אַֹכל אִּ

ָּלן? ֵמיָלא  כֻּ ם.  ַלֲארּוַחת   ַעד  שּוב  ְוַתֲעֶליָנה   ֵתָאֶפיָנה  מִּ ְבֵרי  ָהיּו  ָכך   ֵהן  ַהָצֳהַריִּ ָמא,   דִּ ָמא   אִּ יָאה   ֵהן   ְואִּ   ְבקִּ
יא'.  (25 עמ' ,1958 )פרז'ן, הִּ

  ובמיוחד  לדעתה,  הכול  היודעת  מה,י א  דברי  סמך  על  הכופתאות  עם   דמיוני  הסכם  מעין  כורתת  דול

 כמסקנה   מה.יא  לדעתה  הזישהכר  החוק  רקע  על  בארוחה,  המשתתפים  לכל  ויספיקו  פחוט וי  שיחזרו

 ים. חר הא ולחוזיו כולו  לסיפור  העילה וזו  הכופתאות, תריסר  כל  את אוכלת דול הזה התנאי מן

ים נא נס במלך התלויים הת  נולק

ס  המלך  עצמו   עם   נולקנ

  לבגדים   הפתרון  רקע  על  לאישה  אותה  לשאת שיוכל  כדי  והפעם  לדול,   וחוזים  תנאים  שמחבר  השני

  הוא הארמון, לדיירי  לטווייה זמנן שיקדישו רווקות בנות בממלכה  שאין משום המחוררים ולמצעים

 והמשתנה:  י גחמנה אופיו מצטייר מויע  הפגישה בראשית ד ימי   נולקנס. הצעיר המלך

ּיּוק  ּוְלֶיֶתר  ְבָאְפיֹו,  ָקשּור  ָהָיה  סנְ נֹוְלֶק   ֶשל  ֲאסֹונֹו תֹו  ֵכיָון   ָאְפיֹו,  ְבֶכֶפל   —  דִּ ם.  לֹו  ָהיּו  ָדָבר  ֶשל  ֶשַּלֲאמִּ   ְשַניִּ
י ֶנְחָתך ָהָיה יֹומֹו גֹוַרל אשֹוָנה ָעַמד ָעֶליָה   ֲאֶשר ָהֶרֶגל ְלפִּ ְדתֹו רִּ ָטתֹו. ַבבֶֹקר ְברִּ מִּ ית ַעל ָעַמד מִּ   —  ַהְּיָמנִּ
יז   יֹום  ְבאֹותֹו  ָהָיה יב  ַעּלִּ ְלָהב   ֵלב,  ּוְנדִּ ּיֹות,  ּוָמֵלא   נִּ ם  ֲאֶשר  ָתְכנִּ יד  ֹלא   ַגם  אִּ ְתנּו  ָתמִּ ֵנה  ה,ְלַהְגָשָמ   נִּ   הִּ

ָּונֹות ָכל  ָהיּו,  ְמכֻּ ם  ַאך  ְלטֹוָבה.  ָמקֹום,  מִּ ָּלה,  ָעַמד,  אִּ ית  ַרְגלֹו  ַעל  ְתחִּ י  ַדע,  —  ַהְשָמאלִּ יד  כִּ יָת   ָעתִּ   ָהיִּ
יז  יֹום אֹותֹו  ַלֲחזֹות  ָכה, ָהַלם  הּוא ְוַרַעם. ָחזִּ ְתָעֵרב ְוהִּ יֵדי  ּוָבא   ָדָבר ְבָכל  הִּ ְתָפֵרץ  ַכַעס לִּ ים ְבֶשל מִּ   ְדָברִּ

 ( 38–37 עמ' ,1958/1953 )פרז'ן, .ְבָכך ָמה ֶשל

  תנאי   ניסוח   באמצעות  ביטוי  לידי   בא   והגורל  אותו,  הסובבים   גורל  גם  הוא  נולקנס  של  יומו  גורל 

  לא   ואם  ב,  אז  א   אם  הדגם  לפי   בשלמותו   לפנינו מוצג  הכפול   התנאי  אופיו.  כפל  את  המבטא   21כפול 

  שהרישא   החיובי   הראשון  החלק   לעומת  השלילית   הלשון  חלק  את  להדגיש  כדי  ג  אלא   ב  לא   אז  א 

 זה  בחלק   (. 2001  גבורה,  וכן  ;38– 27  עמ'   ,2000  גבורה,  קישור;  מילת  )ללא  אסינדטית   היא  שלו

ָמִנית  ַעל ָעַמד"  "אם":  התנאי  מילת  חסרה אֹותֹו  ָהָיה  –  ַהיְׁ ִדיב  ַעִליז   יֹום  בְׁ ָהב  ֵלב,  ּונְׁ ִניֹות".   ּוָמֵלא  ִנלְׁ   ָתכְׁ

  סינדטית   ברישא  מתחיל  השלילית,  הלשון  את  המציג  התנאי  משפט  של   השני  החלק  זאת,  לעומת

  התנאי:   איברי  שני  בין  הבדלה  את  היא  גם  המעצימה  ניגוד  מילת  ולפניה  "אם"  התנאי  במילת  הפותחת

ִחָלה  ,ָעַמד  ִאם  ַאְך" לֹו  ַעל  ,תְׁ ָמאִלית  ַרגְׁ ַרַעם.  ָחִזיז  יֹום  אֹותֹו  ַלֲחזֹות  ָהִייתָ   ָעִתיד  ִכי  ַּדע,  –  22  ַהשְׁ  הּוא  וְׁ

ִהָכה,  ָהַלם ָעֵרב  וְׁ ָכל  ִהתְׁ ָפֵרץ  ַכַעס  ִליֵדי  ּוָבא  ָּדָבר  בְׁ ֶשל  ִמתְׁ ָבִרים  בְׁ ָכְך   ָמה  ֶשל  ּדְׁ   היא   ההתוצא  ."בְׁ

  האיום  את  מעצימה  התנאי,  את  כפותחת   כאן  הנוספת  התנאי  מילת  כי  ונראה  והרס,  השתוללות

  כדי   בה  יש  דע   במילה  הפותחת   השני  החלק   של  התוצאה  כך  על  נוסף  הדרמה.  את  ומפתחת  וההפחדה

 

 (.17הערה עם לנדאו )לעיל הערה  ראו הכפול התנאי מהות על .21

 . 181– 170, עמ'  1988, "חתשמ, לנדאועל ההבחנה בין שתי הוראות הברירה ראו  עוד .22



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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  במילים   ולהיזהר".  לדעת  "עליך  כתוב  היה  כאילו  המלך,  מן  מרחק  ישמור  למען  הנמען  את  להזהיר

  החלק   של  צבבמ  התוצאה  את  לפרט  שיוכל   כדי   התנאי  חלקי  שני  את  להציג  חשוב  היה  למספר  אחרות,

  והעצלה,   היפה  בבחורה  מתאהב  ממילא  מנםו שא  המלך,  ".ַרַעם וָ   ָחִזיזב"  כוונתו  מה  ולפרט  השלילי

 לאישה.  אותה לשאת  יוכל אז ורק   כטווה, יכולותיה  את להוכיח  זאת בכל ממנה  דורש

אים תנ ס   המלך   של  ה ימּה  לדול   נולקנ א  ול

  בלי ו  אחת   בבת  הכופתאות  12  אכילת   על  דול   נענשת  למעשה  ם גינ שב   המרכזיים  התנאים   אלה

  שהוליד   המעשה  על  אימּה  של  והבושה  שלה,   מוטעה שיקול  בשל  כנזכר   אומנם  באחרים, התחשבות

   :( 664 ,1958  )פרז'ן, בלבד שעה בחצי פשתן  של גדול מלאי כביכול  לטוות  שלה היכולת את

י  – ְמעִּ ָמא,   שִּ י   אִּ י   ָחֵפץ  ֲאנִּ י   ְבַבת־זּוגִּ ֵתך  ֶאת  ָלֵשאת  אֹוֵמר   ַוֲאנִּ ָשה.  בִּ י  ְלאִּ ְמעִּ   ְשלֹוש   ֹזאת:  עֹוד  ְושִּ
ים  ֵמאֹות שִּ ָשה  שִּ ים  ַוֲחמִּ ַתן  ְבָשָנה  ָימִּ ְמָלה  ְוָכל  ַמֲאַכל־ַתֲאָוה  ָכל  ָלּה  יֻּ יא   ָבּה,  ַתֲחשֹק  ֲאֶשר  שִּ   ְוהִּ

ְתרֹוֵעעַ  ם תִּ ְרעּוָתם.  ֲאֶשר־ַתְחפֹץ  ָכל עִּ  בִּ
ְפָתאֹות?  – ְפָתאֹות —  .לֹוד ָשֲאָלה ְוכֻּ  ל.ֹוד  ַהֶמֶלך, ְכַיד  כֻּ
ְמַלת  – י ְושִּ ית ֶמשִּ ְבעֹונִּ יֵמי צִּ אשֹון?  לִּ ָמא  ָשֲאָלה —  רִּ יְנג. אִּ  קֹוְדלִּ
ְמַלת  – י שִּ ָמא.   ַהָשבּוַע, ְימֹות ְבָכל ֶמשִּ  אִּ
ם - ם  —  —   ְבֶחְמָדה   פֹול   ָשֲאָלה   —  ַהַמְלכּות?  ַלֲחַצר  ָלבֹוא  ָאנּו   ַגם  נּוַכל   ְוַהאִּ ָצָתּה?  ָלדּור  נּוַכל  ַהאִּ ְמחִּ   בִּ

ֵננּו   ָפחֹות ֹלא ַאָתה,  יֹוֵדעַ  ֲאַנְחנּו, ֲחֵבֶריָה  ֶשהִּ  ְבָשָרּה.  ְשֵאֵרי מִּ
ֵּיך  —   פֹול   ַוַדאי,   – ָתּה   ְלַבּלֹות  תּוְכלּו   —  סנְ ֶק לֶ וֹנ  חִּ   ַהטּו   ַאך   ְבָשָנה.  ֶאָחד   יֹום  ָפחֹות  ֹחֶדש  ְשֵנים־ָעָשר  אִּ

יַמת  ַהֶמֶלך  ָאַמר  —  ֹאֶזן!  ְשַתְנָתה.  קֹולֹו  ּוְנעִּ ָכֵלא   ַהְשֵנים־ָעָשר  ַלֹחֶדש  ָהַאֲחרֹון   ַבּיֹום  —  נִּ  ולֹד  תִּ
ְשָתן, ָמֵלא ְבֶחֶדר ְטֶוה ָוָטוֹה פִּ ים, תִּ יַני,  ָכל ֵיָאְרגּו  ֶשֵמֶהם חּוטִּ ְמֲחטֹוַתי!  ַמְגבֹוַתי ְסדִּ  ּומִּ

ָמא   ָקְרָאה — ָהּה!   – יְנג,  אִּ  ָבֶניָה. ַאְרַבַעת ַאֲחֶריָה   ָקְראּו "ּהו"ָה  קֹוְדלִּ
ם ְוָהָיה  – ְטֵוהּו  ֹלא  אִּ יך — תִּ ְמשִּ  ֵמָעֶליָה! רֹאָשּה ֶאְכרֹת — ס נְ ֶק לֶ נֹו  הִּ
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י,   לֹוד   ֶזהּו,  – יָרתִּ ְכָלֵאך  ְוַעָתה,  ...  —   ָיָדיו,   ְמַשְפֵשף  ְכֶשהּוא   ס, נְ ֶק לֶ נֹו  ָאַמר  ַיקִּ ם  פֹה,  נִּ ְשָתן   עִּ   ַהפִּ
ית ְבעֹוד  ְלָכאן  ְוַנֲחזֹר   ַהֶזה, ַהֶנְחָמד     ַהָשָעה... ַמֲחצִּ

ית...ַתֲחזֹר - ַכת לֹוד ָלהֲא ָש  ַהָשָעה...? ...ְלָכאן...ְבעֹוד...ַמֲחצִּ  ַהַתְדֵהָמה.  מֻּ
ּיּוק - ָּיה  ֹלא  ָגמּור,  ְבדִּ ָּיה  ְוֹלא   ָפחֹות  ַאַחת  ְשנִּ ם  —  ס, נְ ֶק לֶ נֹו  ָאַמר  —  יֹוֵתר...  ַאַחת  ְשנִּ ְשָתן  ָכל  ְואִּ   ַהפִּ

ָטֶוה ַהֶזה ַהָנֶאה ים יִּ ים  ְלחּוטִּ יקִּ ָּיד. ֶאָשֵאך  — ַמְבהִּ ם  ַאך מִּ  ָלאו... אִּ
ם  ֵכן, -  ֲעצּוָרה.  ְבַסְקָרנּות פֹול  ָקְרָאה ָלאו? ְואִּ
ם - ַתז  —  ָלאו אִּ ּיּוך. סנְ ֶק לָ נֹו ָאַמר — ֵמָעֶליָה  רֹאָשּה ...יֻּ  ְבחִּ

 הצבת   של  בדרך  המלכותית  לחתונה  התנאי  על  ושומר  ההוכחה  את  דורש  המלך  –  קשה  נעשה  המצב

ָהָיה "   אכזרית:  שתוצאתו  תנאי  הוא  דול  של  לאימה  המלך  שמכתיב  הראשון  התנאי  מצידו.  תנאים   וְׁ

וּוהּו  לֹא  ִאם ִשיְך  –  ִתטְׁ ֵנס  ִהמְׁ ֹרת  –  נֹוַלקְׁ   דול   לפני  להציג  נולקנס  בוחר  ובהמשך  "ֵמָעֶליָה!   רֹאָשּה  ֶאכְׁ

ִאם "   הכפול:   התנאי  של   החיובי   החלק  את  רק   תחילה  ָתן   ָכל   וְׁ חּוִטים   ִיָּטֶוה   ַהֶזה  ַהָנֶאה  ַהִפשְׁ ִהיִקים  לְׁ   ַמבְׁ

  מה  מתח,  ליצור  כדי  " ...  ָלאו   ִאם  ַאְך "  באומרו:  השלילי  הלשון  חלק  את  משהה  המלך   ".ִמָיד  ֶאָשֵאְך  –

  חלקו  את  משלים   והמלך  תצליח,  לא  אם  בגורלה  יהא  מה  לדעת  לרצות   פול  לאחותה  מייד  שגורם

  –  ָלאו... ִאם" לאימה:  הכתיב שכבר כפי מפורשב  ותוצאתו התנאי  על וחוזר הכפול  התנאי של השני

ָקֵנס  ָאַמר  –  ֵמָעֶליהָ   רֹאָשּה  יַֻתז  ... ִחיּוְך  נֹולְׁ   מקוצרת   אלא  מלאה  אינה  השני  בחלק  התנאי  פסוקית  ."בְׁ

  שהיא  האכזרית התנאי לתוצאת  מייד  להגיע בוחר הוא כלומר, .לאו.. ואם התנאי: כל על חזרה בלא

  מהתנאים   שתיפטר  ובלבד  דבר,  כל  להבטיח  ומחליטה  בנעשה  מסובכת  דול  לצרכיו.  החשובה

 ומהגשמתם. 



ון, ד ן, ש ישו וזה את  תשכחו ואל — וזהב  קש  א  המשפטי  הח
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אים תנ שדון   של  ה ה  ה פגיש אשונה   ב  דול  לבין  בינו  הר

ָקָטן  ָשֹחר  ַהֵּׁשדֹון,  ָצץ  ָמקֹום  ִמּׁשּום"   פתאום   כל   את  לטוות   יכול  שהוא  והודיע  וָחדּוד",   ָאֹרְך  ָזָנב   ִעם  וְׁ

 : ( 72 עמ'   ,1958  פרז'ן,)  ומתן  משא מנהלים הם עין. כהרף  אלא שעה בחצי  לא שלה הפשתן

י  –  ישֹור ַאּלּוף  ַהֵשדֹון הּוא ֲאנִּ י.  ָמה ֶזהּו ָהאֹוָפן,  כִּ  ֶשֲאנִּ
ְמַעט  ַעד ָכך  ָכל ַמֵהר  ֲעֵקָביו  ַעל ָסַבב הּוא   ֵמֵעיֶניָה.  ֶנֱעַלם ֶשכִּ

ם  ְלָך  ֲהָידּועַ   —  ָאְמָרה  —  ָחַדל  – ְשָתן   ֶשאִּ ָטֶוה  ַהפִּ ית  ֶמֶשך  יִּ  נֹוְרפֹוְלק?   ַמְלַכת  ֶאְהֶיה  ָהיֹה  ַהָשָעה,  ַמֲחצִּ
ם  –  ֹלא?  ְואִּ
ם  – י — ל ֹוד ָאְמָרה —  ֹלא  אִּ י  רֹאשִּ ְפשִּ ָכֵרת ַהטִּ    ֵמָעַלי.  יִּ
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י  –  ַהֵשדֹון.  ָאַמר   — ְלַחכֹות ָיכֹול   ֲאנִּ
 ל. ֹוד  ָשֲאָלה — ְזַמן?   ַכָמה  –
 ַהֵשדֹון. ָעָנה — ַחָּיה ָכֵעת  ַהָבָאה, ְלָשָנה ַעד  –
ְהֶיה ַכָמה  –  ל.ודֹ  ָשֲאָלה —  ָאז? ְלַשֵּלם ָעַלי  יִּ
 ַהֵשדֹון. ָאַמר — ַהְרֵבה — ְואּוַלי  ְכלּום, ֹלא —  אּוַלי  –
ְרֶצה, ַכָמה  ְכָבר ַהֵגד  ָאז   – ים  ֵאיך  תִּ    ול.ֹד ָאְמָרה   — ְלָך קֹוְראִּ

ים ְלֶשַמע יש ַהֵשדֹון  ַסב ָהֵאֶּלה ַהְדָברִּ יבֹון:  ַקל חִּ ְסבִּ  כִּ
ים ֵאיך  – י!  קֹוְראִּ י לִּ י  חִּ י!  חִּ ים—ֵאיך יֹוַדַעת  ֹלא  ַאְת   חִּ י,—ֶשקֹוְראִּ יְנג? לוֹד  ָנכֹון,  לִּ  קֹוְדלִּ
יד  ֵאַדע  – י ְכֶשַתגִּ יָבה —  לִּ  ל. וֹד ֵהשִּ
י  ֲאָבל  – יד  ֹלא  ֲאנִּ י  ְלָך,   ַאגִּ ֵחך   — ֶזה  ֶאת   ֲאַגֶּלה   ֹלא   ַפַעם  ַאף ֲאנִּ ך,  ָאשּוב ָשָנה  ְבעֹוד  —  גִּ י   ְוָאז  ֵאַליִּ ְהיִּ   תִּ

ְכָרָחה  ים  ֵתַשע  ְלַנֵחש.  מֻּ י   ָמה  ֶזהּו  ְלַנסֹות,  ְלָך  ַאְרֶשה  ְפָעמִּ יב  ֶשֲאנִּ ם  ָלך.  ַמְקצִּ י  אִּ   ֹלא  —  ְתַנֲחשִּ
י ְראִּ י  תִּ  ְלעֹוָלם. אֹותִּ

ם  –  דֹל.  ָשֲאָלה —  ֹלא? ְואִּ
ם  – י  אִּ ָכְשלִּ ית  ַגם   —  תִּ יעִּ י  ָאז   —   ַבְתשִּ ְהיִּ י,   תִּ י.  ֶשּלִּ יְנג,  ל ודֹ   ַהחֹוֶזה,  ֶזהּו  ֶשּלִּ י,  ֶזה   קֹוְדלִּ ְשַכר   ְגמּולִּ   בִּ

י...  ָּיתִּ  ְטוִּ
ְסָכם,  – יְנג? לוֹד מֻּ  קֹוְדלִּ
ְסָכם,  –  [ ...] לודֹ  ֵנאֹוָתה מֻּ

  לה  יעזור רק  אם השדון של להיות ומסכימה  לחוזה מרצון  נכנסת  שוב  הישע חסרת האישה כי נראה

  האיום   את  לדחות  והעיקר  כלשהי,  דרךב  החוזה  מן  להיחלץ  מקווה  אומנם  היא  הפשתן.  את  ויטווה

  שראינו  והמתנים המשאים בכל כי לציין ראוי המלך. בעלה עם החוזה בדמות עליה ייםמאה  הממשי

  מפרט   הוא  אלא  התנאי,  של  אחד  בחלק  מסתפק  אינו  והשדון,  המלך  התנאים,  את  המכתיב  הצד  כה,  עד

  בבוא   לתבוע   יבוא  הוא  ושאותו   יותרב   החשוב  החלק  מבחינתו  שהוא  התנאי  של  השני   חלקו   את   גם

  את   המקדמת  דול, לחוזה,  השני הצד  של  בעזרתו  זאת  עושה  אומנם  התנאים  את  המכתיב  הצד  הזמן.

  ידועות   עליהן  שהתשובות  שאלות  הן  ממנה,  החזק  האישון  של  מבחינתו  ואלה  ,בשאלותיה  העלילה

  .רטוריות שאלות  אלה כאילו מראש,

ת אי  אזהר תנ ייה  ה ס  של   השנ תו  נולקנ אש פגישה   ל ה ייה ו דון   עם   השנ  הש

  כמובן   שהיא   נוספת  דרישה  עם  אשתו  פני  את   ומקדם  שיקוימו,  תנאיו  על  עומד  נולקנס   המלך  עדיין

 : (110–98 עמ'  ,1958 )פרז'ן, בהמשך כך בה. לעמוד   יכולה איננה

ְדֶהֶמת.  ֶפַתע ל וֹד ָקְרָאה – ָהּה!   ְכנִּ
י,  ...ֵכן  יָבתִּ ְשָתן   ָכל  ֲחבִּ ּיּוק,  זֹו  ּוְבָשָעה  ְכָבר  ֶזה  ֶנֱאַסף  ַהפִּ ים  ְבדִּ   ְכפּוָלה   ַכמּות  ַהָסמּוך.  ְבֶחֶדר  אֹותֹו  עֹוְרמִּ

ְפָלא?  ֶזה  ָהֵאין ֶאְשָתַקד. ֵמֲאֶשר  ֶהָחמּוד. רֹאֵשך ֶאת ְלַאֵבד אֹו —  וֹותֹוְט לִּ  ָעֶליָך ְוַהּיֹום, נִּ
י  ֲאָבל  ָרֶפה. ְבקֹול  לוֹד ָאְמָרה   — ַעְכָשו  ַהַמְלָכה ֲאנִּ

ים ְלַקֵּים תכֹולָ ְמ  ַעל חֹוָבה ים, ְשָאר  ְכָכל  ֶהְסֵכמִּ ּלּו ַהָנשִּ יף —  ֵמֶהן   יֹוֵתר  ַוֲאפִּ  .ְנסנֹוְלֶק  הֹוסִּ
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 ]...[ 
 השדון: צץ אלה קשים ברגעים

ְשַמע  —  בֹוָכה? ַאְת  ָמה "ַעל [  ...] -  ָלּה.  ְבָסמּוך קֹול נִּ

ַצב ָיָדּה ַעל ]...[ ישֹור  נִּ ֵטף ְוַהָשחֹר,  ַהָקָטן  ַאּלּוף־ַהכִּ ירּות ְזָנבֹו ֶאת  ְולִּ ְמהִּ  ְמַסְחֶרֶרת. בִּ

 ל.ודֹ  ָשֲאָלה – ָבאָת? ָלָמה -
י'ֵלך,  הֹו?  הֹו,   הֹו, - י'ֵלך,  ְבשִּ י'ֵלך!   ְבשִּ ֵחך   —  ְבשִּ יְנג,  לודֹ   ָחְלָפה,  ַהָשָנה  ַהֵשדֹון,   גִּ י,  ַאְת   קֹוְדלִּ י  ֶשּלִּ   ֶשּלִּ

י!   "ֶשּלִּ

 הצעירה.  המלכה של וארוך   קשה לבכי גורמים אלה דברים

ינֶֹקת  ֶאת   אֹוֶהֶבת  ַאְת   ...  - י  ַרב  ...ַצַער  ַהֵשדֹון.   ָשַאל   —   ָכך?  ָכל   ֶשָּלך   ַהתִּ ְצַטֲערִּ ם  תִּ ְהֶיה  אִּ ך  יִּ   ָעַליִּ
ָפֵרד ֶמָנה?... ְלהִּ  מִּ

ְהֶיה...  ְוֹלא  ָיקּום   ֹלא  ַהֶזה  ַכָדָבר  ֲאָבל ֵמֵאָליו, מּוָבן  -  יִּ
ְרֶאה  עֹוד  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ַהַמְלָכה,   לוֹד  חֹוֶשֶבת,  ַאְת   ָכך - פֹל  ֵאיך  נִּ ם  —  ַהֵשדֹון  ָאַמר  —  ָדָבר  יִּ   ֹלא   אִּ

י יחִּ י   ָמה  ְלַנֵחש  ַתְצלִּ ְשָעה  תֹוך  ְשמִּ ים  תִּ חּושִּ ְהֶיה  —  נִּ ך   יִּ ָפֵרד   ָעַליִּ ן  ְלהִּ ינֶֹקת  מִּ   ָוֶעד.   ְלעֹוָלם  ֶשָּלך  ַהתִּ
ְשָעה  ָחּה!  ָחּה,  ...ָחּה, ים  ְבתִּ חּושִּ ך  נִּ י,   ֶאת  ְלַגּלֹות  ָעָליִּ ם  ְשמִּ י  ְואִּ ָכְשלִּ י  —   תִּ ְהיִּ י,  תִּ י,  ֶשּלִּ י!  ֶשּלִּ   ֶשּלִּ
י ְוַעְכָשו ידִּ י  ַהגִּ י?  ָמה לִּ  ְשמִּ

יל -  דֹל.  ָאְמָרה — בִּ
ָסיֹון   ךלָ  ַוֲהֵרי ַהֵשדֹון, ָאַמר ָנכֹון,  ֹלא ֹלא, - ְכַשל ֶאָחד   נִּ יב ְוַחג  ָאַמר  — ֶשנִּ יב ָסבִּ יצּות. ָסבִּ  ַבֲעלִּ

  את   לנסח  כדי  הברירה  בצירוף  משתמש  המלך  לאשתו.  המלך  שמציב  האזהרה  על  תחילה  נתעכב

ַהיֹום,"  התנאי: טֹוָותֹו   ָעֶליָך  וְׁ ַאֵבד  אֹו  –  לְׁ   את   תטווי  לא  אם   אחרות:  במילים  . "ֶהָחמּוד  רֹאֵשְך  ֶאת  לְׁ

  ברירות   שתי  הברירה,  צירוף   באמצעות  ,לכאורה  ,אשתו  לפני  מציב  המלך  ראשך.  את  אכרות  הפשתן,

  את   רק  מציין  הוא  אלא  בדבריו,  מופיעה  אינה  חיובית  להיות  אמורה  שתוצאתה  הראשונה  ברירהכשה

  העונש   ואת   התנאי   את   מחזק  הוא  יקוים.   לא  שהתנאי  במקרה  העונש  את   הנושאת  השנייה  הברירה

ַקֵים  תכֹולָ מְׁ   ַעל  חֹוָבה" חובה:  במילה  שימוש   באמצעות   אשתו   של מצידה התנאי  הפרת  של  במקרה   לְׁ

ֵכִמים    ,הסכמים  לקיים  חייבות  , הן  ובמיוחד  ,כותמלָ   גם  כי   ומדגיש  דאונטית   מודליות   המביעה  "ֶהסְׁ

  והרשות,   החובה  בהבעת  בעיקר  קשורה  הדאונטית   המודליות  העם.  לפשוטי  דוגמה  לתת  כדי  כנראה

  של   בעטיו  ומפתיעות,  מיוחדות  ניסוח  דרכיב  אפוא  מדובר  ההכרחיות.  רכיב  את  כוללת  החובה  והבעת

  המילולי,   ההקשר  של  פרגמטי  ידע  בעזרת  .תנאיםמ  בנוי  ככולו  רובו  אשר  המורכב,  החוזה  של  אופיו

  אלה   דרכים  מתפרשות   ,נמען–מוען  יחסי   ובמיוחד   ,הסוגה  מוסכמות  וכן  ,הגרועות  החיצוניות  הנסיבות

 . שמצפים כפי  יקוימו, לא התנאים  אם ,הצפוי לעונש  ותמכוונוכ אזהרה של נעימה  כנושאות

  קודם   במשפחה  שהתקיים  השמות  על  הוויכוח  פי  על  רובם  נכונים,  לא  שמות  שמונה  עוד  מוסיפה  דול

  הפשתן   כל  את   יטווה  שהוא  ויכוח,  לאחר  לה  מציע   השדון  הניחושים.  תשעת  כל  את  ומבזבזת   לכן,

 מודיע:  השדון ואז  מזדעזעת,  דול  התינוקת. את גם זאת תמורת  וייקח הפעם, גם שלה

יד י  ֶאֱעֶשה.  ָמה   ֵאפֹוא   ָלך  ...ַאגִּ ָתך  ֶאֱעֶשה  ֲאנִּ י,   ְלַהְרֵהר  ֶאָחד  ַלְיָלה   עֹוד  ָלך   ֶאֵתן   ָחָדש.  ֶהְסֵכם  אִּ   ְבַהָצָעתִּ
יַח   ְכֶשֶאְחֹזר,  ּוָמָחר,  ים,   ְשלֹוָשה  עֹוד  ְלַנֵחש  ָלך  ַאנִּ חּושִּ ם   נִּ י   ֹלא  ְואִּ ֵתך  ַאְת   —   ַהַפַעם  ַגם  ְתַנֲחשִּ   ּובִּ

י ְבֵצל ֵתֵשְבָנה ים קֹוָרתִּ  (110-109 עמ' ,1958 )פרז'ן, .ְלעֹוָלמִּ

  התנצלותו   את  שומעת   האמת,   את  מספרת  ודול  שהם,   כפי   הדברים   את   להשאיר  אפשר   אי   כבר   כאן

  ידידה   עם   יחד  השדון  של   שמו   לפתרון  מגיעה  הצעירה,  האחות  פול,  הסיפור  של   ובסופו   בעלה,   של

  המעשה   של  הטוב  לסיום  מגיעים   כולם  וכך  בחוזה.  אחותה  של  חלקה  את  ומקיימת   הירח,  מן  שנפל

 . הפעילים המשתתפים סוגי כל  עם  שנכרת החוזה את להפר  בלי
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פותו וזה  של השתק ין — בעלילות המשפטי הח ציאות ב  למעשייה  מ

  ובכל   צדדים,   שני   בין   הנרקמים   לחוזים   עדים  אנו   הכסף   חרמשניתו  לי   גוץ  לי   עוץ  היצירות   בשתי 

  שהוא   התנאים  של  משמעותם  ואת  החוזה  של  משמעותו  את  היטב  ומבין  החזק  שהוא  אחד  צד  יש  חוזה

  יוכל   הוא  דין  פי  על  וכי  לקיים,  יש  הסכמים  כי  היטב  יודע  התנאים  את  המכתיב  הצד  מכתיב.  עצמו

  בליבו   נמצאת  תמיד  אך  לקיים,  יש  הסכמים  כי  יודע  חוזהב  החלש  הצד  גם  לו.  המגיע  את  לתבוע

  של  צווארן סביב  החבל את כרכו התנאים אומנם .(1988 )ליפשיץ, החוזה מן לצאת  שיוכל התקווה

  על   לקבל  החליטה  אחת  כל  אומנם  הטקסטים.  סוגי  שבשני  למלכים  הנישאות  הצעירות  מן  אחת  כל

  הם   שאכן  האמינה  לא  ליבה  שבסתר  לומר  ראוי  אבל  להם,  והסכימה  התנאים  את  מרצון  עצמה

  שהמשפט   מה  בבחינת  הוא  והתנאי  אמיתית,  דעת  גמירות   מצידה   הייתה  לא  חוזית  בלשון  יתקיימו. 

  ו"חותמת"   דבר כל  עושה  הייתה צעירה  כל  כי  נראה  לעיל,  שהזכרנו  וכפי  "אסמכתא", מכנה העברי

  לא   וכדי   מרצח  עצמה  את   וכן  ,מסבל   משפחתה  את   או  הכלא   מן  אביה   את   להציל  כדי  תנאי  כל  על

 23. תינוקה את למסור

  מתינוקה,  אם הפרדת :אנושי מידה בקנה עומדות ואינן אכזריות הן היצירות בשתי התנאים תוצאות

  לקיים   יש  האומנם  השאלה  את  מעלה  –  (הטוחנת   )או  הטוחן  בת  של  ראשה  וכריתת  לאב  ארוך  מאסר

  ואפילו   ,הקורא המתבונן, מתינוקה?   אם לנתק צודק  האם  הצדק? מבחינת  זה מעין  מוסרי בלתי  חוזה

  תוכל   שהצעירה  ומקווים  הדין  על  יגבר   הצדק  כי  מקווים   כולם  –  היצירות   בשתי  הראשית   הגיבורה 

  העלילות,   שתי   כל  שבמשך  לציין  יש   אומנם   מרצון.  כביכול   אליו  נכנסה  עצמה  שהיא  החוזה  מן   לצאת

  איומיהם,   את   להגשים  באמת  רוצים  אינם  למעשה  המלכים  ההתנהגות:   מן  הרבה  מכתיב   ההומור

  רוצה   שבאמת  והיחיד  התינוק,   הולדת  עם   בעצמן  גם  מתחזקות  במשפחותיהן,  המלוות  עצמן  והצעירות

  זה   הואו  השדון,   או   האישון   הוא  מלכתחילה,  רעות   כוונותיו  אך   לו,  שמגיע   חושב   שהוא  גמול  לקבל

  בעיקר   להרע,  ומנסות  שמפריעות  משנה  דמויות  יש  לי  גוץ  לי  עוץב  התנהגותו.  על  עונש  שמקבל

  של   ידהצ ל  חזקות  משנה  דמויות  מתגלות  הכסף  חרמשניתוב  מסייעות,  דמויות  גם  יש  אך  אחת,  דמות

  מציאות   בין  עצמנו  את  מוצאים  אנו  ושוב  ואחותה.  הגיבורה  של  מהיא   בעיקר  המאוימת,  הבת

  תצא   והאמת  החוק  מערכות  יופעלו  שבו  משפט  יתקיים  החוזה  הפרת  של  במקרה  במציאות  :למעשייה 

  גם   אפשר   טוב.  להיות  חייב  והסוף  פואטי,  ספרותי,  הוא  החוזה  במעשייה  כמו  במעשייה  ואולם  לאור,

  קודם   במאמר  כמו  לצעירים,  והרומן  המחזה  זה,  במאמר  שסקרנו  הספרות  סוגי  שבשני  ולומר  להוסיף

  או   החוזה,   תנאי   ואת   היבש   החוק   את  האהבה  ניצחה   דברינו,   בתחילת  שהזכרנו   והשירה  החוק   על

  על   לחזור   אפשר  פה  וגם  החוק.   לפי  כפעולות  אלהה  הפעולות   כל  ואושרו   בו,  התמזגה  דיוק  ליתר 

  האהבה",   הוא  ש"החוק  ולומר,  דברינו  בתחילת  הוא  אף  שנזכר  אודן,  של  בשירו  האחרון  הבית

 לה.  מתאנה כשהחוק גם מנצחת  שהאהבה יש  ובתנאיו, החוזה בלשון המשתמשת הבדיון ושבספרות 

 מקורות  רשימת
 הספרות,  המת".  על  ב"החי מגד  אהרן  של  לשונו  על  החדשה  והספרות  הקדומים  המקורות  של  השפעתם  (.1959)  מ'   ,אגמון

   . 725–723 (, 4– 3)א

   . 123– 112  )ד(,לד ,לעם  לשוננו . ו/או או, ו, על )תשמ"ג(.  ' מ אזר,

 

   (.2012 ן,)כה מוונציה הסוחרב הערבות שטר את עצמו על שקיבל  אנטוניו של המקרה השוו .23
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 העברי   המכון  .החינוך  משרד   של  הלימודים  לתכנית  בהתאם  על־יסודיים  לבתי־ספר  :התחביר  יסודות  (.1965)  י'   בלאו,

 .בישראל בכתב להשכלה

 )מהדורה   החינוך  משרד   של  הלימודים  לתכנית  בהתאם  על־יסודיים,  ספר  לבתי  התחביר:  יסודות  (.1987)  י'   בלאו,

 .בכתב להשכלה המכון עם  בשיתוף רובינשטיין . א (.משופרת שנייה

  גן, –הרך  הגיל   ילדים:  ספרות  באמצעות  הומניסטי  חינוך  חדשה:  לאגדה  מלכלוכית  (. 1991)  'ל  וקפלן,   ' ר   חיים,־בר

   . ג–ב–א כיתות

 אוריותית  :"ואושר...   בעושר  חיים  והם"  )עורכת(,   ברוך   מ'   בתוך  המעשייה.  למעמקי   צלילה  מבוא:   (. 2006)  'מ  ברוך,

 בע"מ. המאוחד הקיבוץ הוצאת ;פועלים ספרית  (.15–7 )עמ'  המעשייה בחקר חדשות

 פפירוס.  .ילדים בשירת ולשון ספרות עיוני שם: יש שיר   לכל (. 1982)  מ'  , ופרוכטמן ' מ ברוך,
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עותם ת  משמ בותית  הלירי גדי  של והתר  השקדים ,ה
ם  והצימוקים גול גל רש משיר ו יש ע עברית  לשירה בייד  ה

 

 דורי  ניצה

 תקציר 

  לפני   מאוד  פופולרי  שהיה  ביידיש   עממי   ערש  שיר  של  גלגוליו  את   חןוב   המאמר

  יהודיות   אימהות  נהגו  זה  ערש  שיר  את  הישראלית.  לשירה  השנייה  העולם  מלחמת

  בשעה   בתורה,  גדול  ויהיה  שיגדל  לילדּה  הֵאם  משאלת  את  מביע  והוא  לילדיהן  לשיר

 . וצימוקים  שקדים של לסחר יצא למיטתו  מתחת הנמצא והצח  הקטן שהגדי

 יידיש.  צימוקים; שקדים; גדי; ערש; שיר :מפתח מילות

 ספרות  קירתס

  לדור.   מדור  ועברה  המשפחתי  התא   היווצרות  עם  שנולדה  עממית  במסורת  הערש  שיר  של  מקורו

  נפשית,   או  פיזית  מחיצה  ביניהם  שאין  ,לילדּה  האם   בין  מגע  של  בסיטואציה  ומבוצע   נוצר  השיר

 (. 2003 ,קרסני)  ולהרדימו החרד הילד את להרגיע מוצהרת   מטרה מתוך  אותו ומניעה

  בשיר   וצימוקים  שקדים   להביא   סחורה  למקום  ההולך  הגדי   את  המתאר  'ערש  'שיר  השיר   של   ראשיתו 

 בשפה   גרסאות  65  לו  ויש  ,השינה  לפני  לילדיהן  אותו  שרות  היו  אימהותש  היידיש  שפתב  עממי  ערש

   : "ז(תשנ ,קרסני ;18 עמ'   ,1986 ,גפן) זו

נדלען   ָארןֿפגע  איז  ציגעלע  דָאס  /  ציגעלע  סַײו־קלָאר  א    שטייט  /  וויגעלע  קינדס  דעם  אונטער  הא 

נדלען מיט רָאזשינקעס /   בצימוקים  לסחור נוסע הגדי  / צחור גדי עומד / הילד תסערי )תחת מא 

  1.(ושקדים

  היהודי   של   תרבותי ־הרוחני   עולמו את  המסמל  יהודיים, ערש  שירי  של   פרוטוטיפוס  כמין הוא  השיר

  אוטופית   לגאולה  וכמיהה  ישראל  עם  של  והדתי   השורשי  קיומו   להמשך  חרדה  המשקף  עולם  המאמין,

  של   הרומן  למן  העברית,   בספרות  גם   שצוטט   נושן  ישן  םעַ   בשיר   שמדובר   מתברר   (.2003  )קרסני, 

  תרגומים ל  ועד  (,1867)   תרכ"ח  בשנת  להתפרסם  שהחל  החיים,  בדרכי  התועה  סמולנסקין  פרץ

  ליבושיצקי   אהרן  לרנר,  יעקב  פינס,  נח  של"ג,   ציון,־בן  ש'   ביאליק,  ח"נ  2, אימבר  נ"ה  של   ועיבודים

  תפיסה   נמצאת  מסוגו  הערש  שיריב  ובכלל  זה  ערש  שירבש  טוענת  (1991)  ברוך  אחרים.  ורבים

  הגדי   הרשע.   כוחות  מפני   עליו   להגן  שיש  חלש  יצור   וטהור,  תמים   שהוא   הרך,   הילד   של   סטראוטיפית 

  כי  האבות, בארץ לגאולה הכמיהה את מסמל ובתמרים  בחרובים בשקדים,  בצימוקים,  לסחור שנסע

 

 . 2 נספחדוגמה לאחת הגרסאות ב ראו .1

.  במסחר  ועוסק  הבן  ערשל  תחתמ  העומד  הגדי  מופיע  ובשניהם  ערש  שירי  שני  חיבר,  הלאומי  ההמנון  מחבר,  אימבר  .2

'(,  בארות)'  בביירות בהיותו, 1884 שנת  של  הפסח חג ערבב אותו  כתב הוא. מוילא אימבר הקדיש', הגדי, ' אחד שיר

–232  , עמ'1950)הרץ אימבר,    " ָתִיש  –   נהיה  והגדי,  איש  נהייתי   אני ":  במילים   וסיימו,  שענות  שם  ללמוד  ניסהו

233 .) 
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  של  לתקוותה ביטוי בשיר יש אחד מצד אותה. מלוי ס והם ישראל  רץמא הביאו היבשים רותיהפ את

  ושיוכל   הוריו( עושים שכנראה )כפי  פרנסה  בענייני ימיו את לבזבז  יצטרך  לא שבנה היהודייה האם

 ."ד( תשל  )רז,  הגדי  באמצעות  תהמובטח   הארץ  לציון  הגעגועים  את  מביעים  אחר  מצדו   ,תורה  ללמוד

  מנדלי   שכתב  הקטן(,  )האישון  מענטשעלע  קליינע  די  הסיפור  של  והמורחבת  השנייה  במהדורה  כבר

  כמה   צוטטו  (,1875)  יודעל  ,מנדלי  של  השירי  ברומן  גם  3; זה  שיר  של  גרסה  צוטטה  ,ספרים  מוכר

  בשנת   באודסה  לראשונה  ,הלבן'   'הגדי  ,שלו  הערש  שיר  את  פרסם  ביאליק  4.זה  ערש  משיר  שורות

  עבריות   במקראות  ונדפס  השיר  שב  ואילך  מכאן  ציון.־בן  ש'   חברו  שערך  עמי  בן  במקראה  ,1904

  ביאליק   אותו   נסיכ   שלבסוף   עד  בני',   ערש  ו'תחת  אם'   'שירת  אם',  של  'שיר  ים: רב  ובשמות   רבות

  את  עיצב   כמובן  אך  5', ערש  שיר'  בשם   לילדים   ופזמונות  שירים  לספרו   מותו,  לפני   שנה   ,(1933)

  למקום   הלך  'הגדי  וכתב  שינה  לסחור'   נסע  'הגדי  פיול ש  ביידיש  הנוסח  במקום  שלו.  בסגנונו  השיר

 6. סחורה' 

 את  7תיאטרון   ובמאי  מלחין  מחזאי,  משורר,  (,1840–1908)  גולפדן  אברהם  כתב  1880  בשנת

  זכו   גולדפדן  של   המוזיקליים   מחזותיו ו  שיריו  המדובר.  הערש   שיר  את  בו   ושילב   'שולמית'   המחזה

  ציון.  מחובבי בוודאי היה גולדפדן רבים. של בםיל  את שבו ומנגינותיו ושיריו בארץ, רבה להצלחה

  רגלו   כף  אך  וגעגועים,  כמיהה  שירי   לה  מלחבר  חדל  לא  ימיו  וכל  נפשו  ציפור   הייתה  ישראל  ארץ

 (. 2021 ,הכהן) אדמתה על דרכה לא  מעולם

 של   הראשון  הבית  השיר:  של  ייחודי  מבנה  יצר  גולדפדן  של  מחזהו  בתוך  העממי  הערש  שיר  שילוב

  גולדפדן   הסתפק  לּו  הרמונית.  ותמימות  פשטות  של  מסר  מעביר  הישן,  העממי  השיר  את   שכולל  השיר,

  הבתים   שלושת  אך  צרימה.  שום בלי  בזה  זה  משולבים  האחרים  הבתים  לושתש   היו  בלבד,  זה  בבית

  של   זוהר  עתיד  לבנה  מאחלת   האם  לחלוטין:   ושונה  מודרני   דימויים  עולם   חשפו   שהוסיף   החדשים

  מסר   ברזל.  מסילות   ומסלילת   בורסה   מעסקי   רב   הון   הגורף  מצליח,  ובנקאי   נכסים   עתיר  סוחר 

  הילדים   לדור  החדשים  העבריים  הערש  שירי  שהציבו  היעדים  מן  מאוד  שונה   היה  זה  'קפיטליסטי' 

  בשיריהם   מסחר.  מחיי  מוחלטת  והתנערות  האדמה  לעבודת  שיבה  לארץ,  עלייה  ציון:  חיבת  תקופת  של

  העברי   בילד  לטעת  ביקשו  הם  ושקדים'.  מ'צימוקים  שעלו  אלהה  במסרים   בדיוק  ציון  חובבי  נאבקו

  את   ימצא  בה  ורק   שבה  במולדתו,   אדמתו   את   המעבד  יהודי  של  ולאומיים  ציוניים  ערכים  החדש

 עושרו.  את לא  אם גם אושרו,

  שתרגם   מלצר  שמשון  המקורי,  השיר  נכתב  מאז  שנה  75  כמעט  אחרי  שגם  הסיבה  הייתה   זו  כנראה

  את   בו  "לתקן"  וניסה  עטו,  פרי  חמישי   בית  לו  הוסיף  (,1957)   'אהל'   תיאטרון  בשביל  שולמית  את

 

: מיידיש  תרגם,  הקטן  הברנש  :עברי  תרגום.  121, וילנה תרל"ט, עמ'  די קליינע מענטשעלעמנדלי מוכר ספרים,   .3

 . 187–186 ' עמ, 2003, כרמל, לוריא שלום

 . 106–103(, עמ' 1987)  ורסס: ראו .4

 עם  שירי  בקובץ  העשרים  המאה  בראשית  שנדפסו,  ביידיש  העממיים  הערש  משירי  הושפע  ביאליק  זה  שיר  בכתיבת .5

 (. 62–60'  מס, 1901)  ָמֶרק פסחו גינזבורג שאול שליקטו ברוסיה יהודיים

לציין שבשירי ערש רבים האם מבטיחה מתנה לילד, וזהו מוטיב שכיח: בשיר מספרד האם מבטיחה תפוח, בשיר   ראוי .6

מאלג'יר מבטיחים לנינט עוגית קטנה אם תישן, בשיר מצרפת מבטיחים חלב, בשיר מבולגריה מבטיחים טיול, שוקולד  

 (. 2003, קרסניציפור מזמרת ) –יה יוריבה, ובשיר ערש מאנגל

 ". ושקדים"צימוקים  השיר גם הושר ובה גולפדן כתבש"שולמית"   התיאטרון הצגת כרזת 3 בנספח אוור .7

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1518
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  לארץ   ישוב  החזירי,  בקפיטליזם לבסוף ימאס  שעוללה  מתנבאת  הֵאם  גולדפדן:  של  המשובש  הכיוון

 : ובניר  בכרם האדמה, בעבודת   סיפוקו  את וימצא אבותיו

ך   ס  ָיבֹוא,  עֹוד  יֹום  א  א  מ  ָכל  ת ִּ ח,   ב   ׁשו ב  /  ֶרו  ָ ע    ת  ג ֵּ ע  ג   ת  ל  ת ִּ ׁשו ב  /  ָאבֹות.  ֶאֶרץ  ע  ָ ֶצךָ   ֶאל  ת  ר  יר   א  ׁשִּ   ב  

ח, ב  ׁשֶ יר,  /  ו ב  נ ִּ יר  ב   צִּ ק ָ ֶרם  ב   ֶ כ  ֲעֹבד  ו ב  י  /  .ל  י  כ ִּ דִּ ג   עֹוָלם  ה  ָאר  ל  ׁש  י,  נִּ דִּ ה  /   ג   ת ָ א  י,  הו א  ו  דִּ ג   י!  ה  ידִּ חִּ   /   י 

י דִּ ג   ֶרם  ֶאל ה  ֶ כ  , ה  ע  ֹוסֵּ ֹקט / פ  ל  ים לִּ ו קִּ מ  ים. צִּ דִּ קֵּ ׁש  ֹוָרה / ו  ָעָמל ת  , הו א  ו  ע  י, נו ָמה, / יֹודֵּ נִּ ים נו ָמה ב    !נִּ

   תינוקות? של לעריסותיהם  מתחת גדי  של הדימוי נשאב מאין

  שיש   מדגישה  ( 2017)  פוגל   היהודית.  בתרבות   הגדי   של  הופעתו  תחילת   את   לציין  חשוב   ראשית,

  בשלושתם   כאשר  לגדי   קשורים  ים אזכור   שלושה  אולםו  ,בתנ"ך  מוזכר  גדיהש  פעמים  ספורן־אי

 רבקה  הראשונה  בפעם  היהודית:   בהיסטוריה  גורל  הרות  ולתוצאות  לתהפוכות  הגורמים  מרמה  מעשי 

ַקח  ַהצֹאן  ֶאל   ָנא  ֶלְך "   אביו:   בברכת   לזכות   יוכל  שיעקב  כדי   גדיים  שני   בעזרת   יצחק  את   מרמה   ִלי   וְׁ

ֵני  ִמָּׁשם ָדֵיי   שְׁ ֶאֱעֶשה  ֹטִבים  ִעִזים  ּגְׁ ַעִמים  ֹאָתם  וְׁ ָאִביָך  ַמטְׁ   פירוד  לידי  שמביא  מעשה  ט(,  כז,  )בראשית  "לְׁ

  ובמעשה   עיזים  שעיר  של  בדם  שלו  הפסים  כתונת  את  טובלים  יוסף  אחי  השנייה  בפעם  אחים;  ושנאת

  דבר   של  בסופו  יורדים  ישראל  בני  זה  מעשה  בשל  נטרף.  יוסף  כי   הסבור  אביהם,  את  מרמים  זה

ִדי  ֲאַשַלח  ָאֹנִכי"  עיזים:  גדי  לתמר  מבטיח  יהודה  השלישית  בפעם  למצרים;   לח,   )בראשית  "ִעִזים  ּגְׁ

  נקשר   הגדי  לעם.  גאולה  שיביא  דוד  בן  משיח  המלך,  דוד  ייוולד  שמזרעו  בן  נולד   זה  מעשה  ובשל  יז(,

ם  ְזֵאב  ְוָגר"  הימים:  אחרית  לחזון  גם ם  ְוָנֵמר  ֶכֶבש  עִּ י  עִּ ְרָבץ  ְגדִּ   המשיח   בימות  .ו(  יא,  )ישעיהו  " יִּ

  טרף   היה  אז  שעד  ממנו,  חזקות  לחיות   שוויוני  במעמד  יזכה  הוא  החלש.  הקורבן  להיות  הגדי  יפסיק

 . בשבילן קל

  זו,  שאלה על להשיב שניסו היו  הילד? לעריסת היהודית התרבות  של ימיה מראשית הגדי הגיע איך

  ומילת   ֵעז,  היא  ביידיש   'ציג'  המילה  'ציגעלע':  המילה  את  שהסביר  )תשכ"א(  סדן   דב  להם  וראשון

  לֵבָנה   ביידיש   גם  שפירושה  ,Ziegeli  הגרמנית  המילה  מן   התגלגלה  היא   גדי.   היא  'ציגעלע'   ההקטנה

  בימי   בגרמניה  רעפים(.  ובלשוננו   Dachziegel  )בגרמנית   גגות  לכסות   כדי   השתמשו   שבה  קטנה,

  בגרמנית   עממי  ערש  בשיר  התינוק.  לעריסת  כקמע  )ציֶגַליין(  זהב  רעף  להכניס  נהוג  היה  הביניים

ַשן,  סדן(:  של  )בתרגומו  נאמר   עשתה  הקטנה  הציפור  /  קטנה  לֵבנה  הגג  על  /  קטנה  עריסה  למטה  "יְׁ

ַשן  /   קטן,  קן   בין   הפואטית  להקבלה  מסייע  הגג,  לרעפי  מתחת  שבנוי  הציפור   קן  כולו".  הלילה  כל  יְׁ

 שרה  והאם  למטה  בעריסה  נם  התינוק  גם  כך  למעלה,  בקן  נם  שהגוזל   כשם  ל'למטה':  ה'למעלה' 

  לצד   גרמניים  ערש  שירי  באותם  נמצא  ושקדים'   'צימוקים  הצימוד  גם  כי  סדן  ציין  כך  אגב  לשניהם.

  טעות   בשל  הנראה  ככל  דיהיהו  הערש   לשיר  אפוא  נכנס  הגדי  ותאנים'.  'צימוקים  כמו  אחרים  צימודים

  כנראה  גדי.  שמשמעותה  'ציגעלע',  המילה  ובין  לֵבנה,  שמשמעותה  'ציגל',  המילה  בין  הדמיון  תרגום:

  מן   בחלק  )גדי(.  ל"ציגעלה"  הפך  וה"ציגליין"  הזהב,  רעף  רק  נשאר  ליידיש  במעבר  הדורות  במרוצת

  ברור   לא  (.2017  )פוגל,  צח  לגדי  או  לבן  לגדי  כך  אחר  שהפך  זהב,  בגדי  מדובר  ביידיש  הגרסאות

  לדור.   ומדור  לאוזן  מפה  שעברו  עממיים  ערש  בשירי  מדובר  שכן  השיבוש,  התרחש  והיכן  בדיוק  מתי

   לשרשה. קשה היה וכבר  שירים עשרות של  להיווצרות גרמה  זו שטעות ייתכן

  לסופרים   להוגים,  אין־סופי  השראה  מקור  שימש  גדיא'   'חד  לפסח  העממי  הפיוט  כי  גם  ייתכן

  נוי   דב  הפולקלור,   חוקר   של  בהצעתו   יש   כזו   לפרשנות  דוגמה  הזה.  היום  עצם  עד  ולמשוררים

די,   לראות  (,1986)   מחיי   שנעדר  האב   של  חליפי   ייצוג  ובשקדים,  בצימוקים   סוחר  שכביכול   בגְׁ

  או  לעבודה הלך  האב ֵאם. לשירת נועדו הערש  שירי רוב כידוע, במסחר. עסוק   שהוא משום   התינוק
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  דווקא   נבחר   מדוע   התינוק.  את  להרדים  ומנסה   בבית   שנשארת  היא  האם  ואילו   פרנסה,   בהשגת  עסוק

  מזל   יביא  והגדי  למזל,  נרדף  שם  הוא  בעברית  ש'גד'   משום  הנעדר?  האב  של  מקומו  את  למלא  הגדי

 לעולל. 

  בעיר   החגים  בטקסי  הוצג  צאן  גידול החדשה.  העברית  לשירה  גם התגלגל  בגלות  הערש  משיר הגדי

  )מילים:   וגדי" טלה  בן־רועים  / העירה  מוביל   הכפר "מן  המתחדשים: החקלאות  מענפי   כאחד ובכפר

  איילת   מקיבוץ  הרועה  הארץ'   'מקצות   קיפניס   לוין  של  בשירו  לוי־תנאי(;  שרה  לחן:  בס,   שמואל 

  רועה   /  בגליל  אשר  /  מאיילת  'אני  ביכורים:  למנחת  גדי  בהביאה  הקיבוצית   ההתיישבות  את  מייצגת

 ועוד.  גדי'  הבאתי  /  הביכורים ולחג /  די! דדילדדיל  /   אחלל בחליל  / החליל. הנה / אני

  מוטיב  על ומסכם מקיף מחקר שפרסם המפרץ, עין קיבוץ ואיש פולקלור חוקר ,(1986) גפן מנשה

 8, והעריסה  הגדי  נכרכו  שבהם  ובעברית  ביידיש  משירים  מובאות  עשרות  וליקט  היהודית  בשירה  הגדי

  הדומיננטיות   את  למשל   )ראו  היהודית  העיירה  מנוף  ים נפרד   בלתי  היו   וגדיים   תיישים  זים,יע   כי   מציין 

  בנן   לב  אל  שידבר  חיים  בעל  על  חשבו  מהותי א  שכאשר  סביר  גאל(.אש  של  העיירה  בציורי  שלהם

  זים יהע   משפחת  לבני  שיוחסו  טבעיים־ העל  הכוחות  כמובן,  והיו,  .טבעית  בחירה  הייתה  גדי  הפעוט,

 9. (עממית  אגדה על רשאה בין  נשעןה ,שעה–שעג עמ'  ,1925 ,עגנון של העז'  'מעשה  למשל, )ראו

 לשיר?   והצימוקים השקדים הגיעו  ומניין

 נכתב:  (1557) מוורמייזא  אלעזר מאת הרוקח" ב"ספר

  השחר  כעלות   ההוא. ההר מול  אל  ירעו אל  והבקר הצאן  גם דשוהק  לאותיות אותו   שמחנכין  ביום
  המקטורן   תחת  אותו  םומכסי  וברקים  תקולו  ויהי  הבקר  בהיות  שם  על   הנערים  מביאין   עצרת  יום

 של  בחיקו   אותו  ונותנין   ההר.  בתחתית  ויתיצבו  שם  על  הרב  בית  עד  או  הכנסת  בית  עד  מביתם
  על   קחם  לאפרים  תרגלתי  ואנכי  היונק  את  האומן   ישא   כאשר  שם  על  ללמוד  המושיבם  הרב

  אל   ויקרא  אומנותי   תהא   ה תור  לנו   צוה   תורה   תשר"ק  בגד"א   עליו   שכתוב   הלוח   ומביאים   .יזרועותי
  וכן   אחריו   והתינוק   תשר"ק  של  תיבה  וכל   אחריו   והתינוק   א"ב  מן   ואות   אות   כל  הרב  וקורא  משה
  האותיות  שעל   הדבש  הנער  ולוחך  דבש  מעט  הלוח  על   ונותן  ויקרא   וכן   תהא   תורה   וכן  צוה   תורה

 רצו(. )סימן בלשונו

  צימוקים   לו  מחלקים  היו  ,תורה  ללמוד  ילד  מביאים  כשהיוו  בצימוקים  הדבש  התחלף  לפעמים

  תֹוַרת "  ט:  יח,  בתהלים  ככתוב  שומעיה"  על  התורה  מתוקה  כך  מתוקים,  שהצימוקים  כשם"   ואומרים:

ִמיָמה  ה'  ִשיַבת  תְׁ ִכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ה'   ֵעדּות  ָנֶפש  מְׁ ָשִרים  ה'   ִפקּוֵדי  ֶפִתי.  ַמחְׁ ֵחי  יְׁ ַשמְׁ ַות  ֵלב  מְׁ   ָבָרה   ה'   ִמצְׁ

ִאיַרת ַאת  ֵעיָנִים.   מְׁ הֹוָרה  ה'   ִירְׁ ֵטי  ָלַעד   עֹוֶמֶדת  טְׁ פְׁ קּו  ֱאֶמת  ה'   ִמשְׁ ָּדו.  ָצדְׁ   ָרב   ּוִמַפז  ִמָזָהב  ַהֶנֱחָמִדים  ַיחְׁ

ים ְדַבׁש ּוְמתּוקִּ ים  ְוֹנֶפת מִּ  " .צּופִּ

  ברוך   הקדוש  עתיד  לפיכך  ,מדבש  המתוקה  בתורה  עוסקים  והיו"  ב:  יג,  רבה  בבמדבר  שכתוב  וכפי

 ". חלב בנחלי  ולהרחיצם  בראשית ימי  מששת בענביו המשומר יין  להשקותם הוא

 אותה  האהיבו  הדורות  במרוצת  מדבש,  מתוקה  שהיא  התורה  על  שנאמר  שמכיוון  מעידים  אלו  מקורות

  התורה  לימוד  לפני   מתוקים  צימוקים  או  דבש  לטעום  לילדים   ונתנו  הטעם,   חוש  באמצעות  הילדים   על

 מתוק.   טעם עם תורה  דברי המקשרת חיובית  חוויה אצלם ליצור כדי 

 

 . 68–12  ' עמ, 1986גפן,  .8

 . 2014,  דוריוראו גם:    שלם.  מתתיהו  של  וגדי"  "שה  בשיר  למשל  כמו  החדשה,  העברית  לשירה  גם  הגדי  התגלגל  וכך .9
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 זה:  בשם  דומות  ספרותיות  ליצירות גם התגלגל ושקדים  צימוקים של הצירוף

  ושמו   חוה  בתו  מות  לאחר  שיר  חיבר  לודז',  בגטו  כלוא  שהיה  ,(1990– 1906)  שפיגל  ישעיהו  הסופר 

 10. שקדים( ולא צימוקים )לא מַאנדלען'  קיין  ניט רָאזשינקעס, קיין 'ניט

  הולדתם   בעיירת  לביקור   החוזר  ישראלי   על  ( 2005)   אפלפלד  אהרן  סיפר   ירוקה ארץ  פולין ברומן

  יהודי   של  להשמדתם  עדה  שהייתה  המקום,  בת פולנייה  איכרה  עם שם  נפגש  הוא  בפולין.  הוריו  של

  בלהה  המתרגמתו  11. ושקדים'   'צימוקים  את   בפולנית(  ואולי   ביידיש,  הסתם   )מן  לו  שרה   היא  הכפר.

  צימוקים   השם  את  הנושא  ספר  2018  בשנת  פרסמה  ,יוסף־ בר  יהושע  הסופר  של   בתו  ,רובינשטיין

 12.היידיש מאוצרות מבחר ושקדים:

 השיטה 

  המילים   באזכורי  וכן  ביידיש,  הערש  שיר  של  והתרגומים  העיבודים  הגרסאות,  ברוב  ידון  המאמר

  למאוחר   מהמוקדם  כרונולוגית  ומבחינה  אינטרטקסטואליים  בייצוגים  ושקדים',   'צימוקים  'גדי', 

 העברית.  בשירה

צאים יון  ממ  וד

  של   הנורמות  מערכת  ואת  היהודית  הערכים  מערכת  את  לילדיה  האם  העבירה  הערש  שירי  באמצעות

  "והגדת   החינוכית  הדרך  את  משקפים  כאן  שיידונו  השירים  משפחתה.  עם  חיה  היא  שבה  החברה,

 . (2003  )קרסני,  ההעריס מן   היהודי הילד של הרוחנית־האידיאית התשתית  את הבונה לבנך"

 13ועיבודים:   תרגומים כמה  היו ,' שקדיםו  'צימוקים  גולפדן, של לשירו

 : גולפדן(  )א'  ראשונה גרסה

  /   ושרה  היא  מניעה  היחיד   בנה   את  /   בשחורים  אלמנה  ציון  בת  יושבה  /   שכוח  בחדר  המקדש  בבית

 /  לו  הלך  השוק  אל  הגדי  /  מתוק  גדי  לו  ניצב  /  התינוק  עריסת  ובצל  /  משירים  יפה  ערש  שיר  שרה

  יחצו  /  הרכבת  ומסילות  ימים  יבואו  /  שנתך.  את  בני  נומה  /  ושקדים  צימוקים  /  אותך  גם  ייקח  הוא

  לו   לי   לו  לי  היי  /  מכולם  עשיר  אז  תהיה  אתה  /  האוהבת  אימך  עומדת  שמה  /   עולם  קצווי  עד  יבשות

 נא  קח  נא  קח  /  ושקדים  צימוקים  /  אמאל'ה  של  בשירה  תיזכר  / מלא  כיסך  יהיה  עת  אז  וגם  /  לו...  לי

  שנתך/ את  בני נומה / ושקדים צימוקים / איתך

 

  , (1944–1897)  בייגלמן  דוד  ןיהלח  השיראת    .ומאיים  ללימי  וזאב  מצווח  ינשוף  עתה  החליפו  התמים  הגדי  את  .10

־ אבן שלמה לעברית  השיר את תרגם לימים . בגטו תרבות   בית בפתיחת  ה אותושר דיאמנט ואלה ,באושוויץ שנרצח

אותו  גלוסקא  ואופירה  שושן שכתב   הזמר  גם  אותו  הקליט  לאחרונה  .שרה  חדש  בלחן  רזאל   :יונתן 

https://www.shemolam2019.com/yonathanrazel 

. היא שרה בעצימת עיניים, כמו שהיו שרים  'צימוקים ושקדים' "הם האריכו בסעודה. לבסוף שרה מגדה את השיר   .11

מי תיאר לעצמו שבשידובצה ' בני הכפר שהיו באים אל הוריו. יעקב היה נרגש, קם על רגליו, נישק את מגדה ואמר,  

אני הייתי בביתכם יותר מאשר בבית הורי. שום דבר יהודי אינו  ' מגדה,    אמרה  ' יקירי,'   ' עוד שמורים ניגונים כאלה.

 (. 69– 68עמ'  , 2005, אפלפלד)  '"מלא מילים וניגונים. רק אשב ואעצום את עיני, והם יצופו מאליהםזר לי. גופי 

 . 1  בנספח נוסף סיפור וראו .12

 לצירוף  והפך  העברית  ובספרות  היהודי  בפולקלור  'ושקדים  צימוקים'   הביטוי  השתרש  גולדפדן  של   שירו  בהשפעת .13

 .נפוץ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9C


עותם ית משמ ית  הליר ל והתרבות די ש ים ,הג קד ים הש וק ולם  והצימ יש ערש משיר וגלג יד י עברית  לשירה ב  ה
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  הקטן   השמן  פך  נמצא  שכוח  בחדר  המקדש  בבית  השמן.  פך  נס  סיפורל  ניגוד  מתוך  עומדת  זו  גרסה

  המקדש   בבית  יושבת  גולפדן,  של  בשיר  ושמחה.  חג  יום  הוא  הנס  של  המשכו  –  ימים  לשמונה  שהספיק

  ישראל   עם היחיד, בנה  את ומניעה  ישראל לכנסת  סימבולית  בשחורים, אלמנה ציון בת  שכוח בחדר 

  עתיד   לבנה  צופה   הֵאם   זאת   עם  ושמחה.   גאולה  חג,   מיום   ההפך   וגלות,   קדרות   משדרת  האווירה  –

  עשיר   להיות   לבנה  ותאפשר  ארצות,  בין  מרחקים  שתקרב  טכנולוגית  התקדמות  תהיה  שבו  יותר,  טוב

  חובקי   יהיו  הפיננסיים  עסקיו  כאשר  שגם  ממנו  מבקשת  היא  אך  הכלכלי,  מעמדו  ביסוס  מתוך  מכולם

  המסמלים   הערש,  משיר   והשקדים   הצימוקים   את  אבא,   בית  מסורת   את  שירּה,   את   ישכח   לא  עולם,

 ילדותו.  בבית  שספג  המסורת ואת היהדות מתיקות את

 : פישר(  שמואל מאת  עברי  ונוסח )תרגום שנייה גרסה

  הזהב.  חוף  אל  יביאך  והוא  /  אליך  יגיע  יפה  מלאך  /  ותשכב  עצום  יונים  עיניך  /   עיניך  את  עצום  בני  שן

 יפרחו  /   ושקדים   צימוקים  /   שלי   ילדי   תשכח,  אל  השיר  את  /   שלי  ילדי   ותפרח  כשתגדל  /  ...אי..ל..לו  /

 הברכה. תהיה זאת /  ושקדים צימוקים / בגנך

  ומביאו  הישן  לילד  המגיע  יפה  מלאך  בתארו  ושמימי  ערטילאי  נופך  גולדפדן  של  לשירו  מוסיף  פישר

  כאן   מבקשת  האם  זהב.  של  וירושלים  זהב  תפוחי  בה  שיש  ישראל  לארץ  המטפורי  הזהב,  חוף  אל

  המסמל  השיר  את  ישכח  לא  המובטחת,  לארץ  ויגיע  בגלות ההורים  בית  את  יעזוב  כאשר שגם  מבנה

  ולפרוח   לצמוח  ימשיכו  ,הוריםה  בבית  עימם  גדלש  ושקדים  צימוקים  אותם  ובעצם  ישראל,  מסורת  את

  ערכים   אותם  כל  שלו  ביידיש  הערש   שיר  של  שקייט,די היי   של  מסורת  אותה  ישראל.  בארץ  גם

 בארץ.  גם ךמשית בילדותו,  לו  שהוקנו  יהודיים

 14מלצר(:  שמשון מאת  )תרגום  שלישית גרסה

ית בֵּ שׁ   ב   ד ָ ק  ִּ מ  ֹאֶפל  ה  ֶחֶדר ב   ֶבת  /  ה  ת  נו ָגה  יֹוׁשֶ ֹון־ב   י  ה    צִּ ד ָ ב  ָנה   /  .ל  יָדה    ב   חִּ יָעה   י  נִּ יא   מ  ֶדר   הִּ סֵּ יר   /  כ   ׁשִּ   ו 

יא ָרה  הִּ יָמה  ׁשָ עִּ נ  ָמָדה  ב ִּ ת  /  :ֶנח  ח  י  ֶעֶרש   ת   נִּ י  ב   ידִּ חִּ ח /  ,י  ב   לוֹ  ָלָבן־צ  צ ָ ם נִּ י  ׁשָ דִּ י  /  ;ג   דִּ ג   יד  ה  רִּ י ָ  הו א  ל 

ע   נֹות / ,נֹוסֵּ ק  ים לִּ ו קִּ מ  ים צִּ דִּ קֵּ ׁש  ֹוָרה  / .ו  ָחר ת  ס  ע   הו א  ו מִּ י, נו ָמה, / ,יֹודֵּ נִּ ים נו ָמה ב    .נִּ

 ]...[ 

ך   ס   ָיבֹוא,  עֹוד  יֹום  א  א  מ  ָכל  ת ִּ ח  ב   ׁשו ב  /  ,ֶרו  ָ ע    ת  ג ֵּ ע  ג   ת  ל  ת ִּ ׁשו ב  /  .ָאבֹות  ֶאֶרץ  ע  ָ ֶצךָ   ֶאל   ת  ר  יר   א  ׁשִּ   ב  

ח ב  ׁשֶ יר,  /  ,ו ב  נ ִּ יר  ב   צִּ ק ָ ֶרם  ב   ֶ כ  ֲעֹבד  ו ב  י  /  .ל  י  כ ִּ דִּ ג   עֹוָלם  ה  ָאר  ל  ׁש  י  נִּ דִּ ה  /   ,ג   ת ָ א  י,  הו א  ו  דִּ ג   י  ה  ידִּ חִּ   /   !י 

י דִּ ג   ֶרם  ֶאל ה  ֶ כ  ע   ה  ֹוסֵּ ֹקט / ,פ  ל  ים  לִּ ו קִּ מ  ים צִּ דִּ קֵּ ׁש  ֹוָרה / .ו  ָעָמל ת  ע   הו א  ו  י, נו ָמה, / ,יֹודֵּ נִּ ים נו ָמה ב    !נִּ

ך   ס   ָיבֹוא,  עֹוד  יֹום  א  א  מ  ָכל  ת ִּ ח  ב   ׁשו ב  /  ,ֶרו  ָ ע    ת  ג ֵּ ע  ג   ת  ל  ת ִּ ׁשו ב  /  .ָאבֹות  ֶאֶרץ  ע  ָ ֶצךָ   ֶאל   ת  ר  יר   א  ׁשִּ   ב  

ח ב  ׁשֶ יר,  /  ,ו ב  נ ִּ יר  ב   צִּ ק ָ ֶרם  ב   ֶ כ  ֲעֹבד  ו ב  י  /  .ל  י  כ ִּ דִּ ג   עֹוָלם  ה  ָאר  ל  ׁש  י  נִּ דִּ ה  /   ,ג   ת ָ א  י,  הו א  ו  דִּ ג   י  ה  ידִּ חִּ   /   !י 

י דִּ ג   ֶרם  ֶאל ה  ֶ כ  ע   ה  ֹוסֵּ ֹקט / ,פ  ל  ים  לִּ ו קִּ מ  ים צִּ דִּ קֵּ ׁש  ֹוָרה / .ו  ָעָמל ת  ע   הו א  ו  י, נו ָמה, / ,יֹודֵּ נִּ ים נו ָמה ב    !נִּ

  אם   'הרוחני'.  לילד  'החומרי'  הגדי   בין  ההשוואה  את  מבטלת   שהיא  מכיוון  מיוחדת  גרסה  היא  זו  גרסה

  ופסוקים,   הלכות   שילמד  הילד  ובין  ושקדים   צימוקים   בסחר  שעוסק  הגדי  בין  הפרדה  הייתה  כה  עד

  את   מניח  לא   התורה  מלימוד  גם  אבל  ושקדים,  צימוקים  קונה  הוא  במסחר,  עוסק  הגדי   אומנם  כאן

 

  ( 2021)  הכהן  אליהו  החוקר .  "אהל"  אטרון ית  של  שולמית  ההצגה  מתוך  הוא  זה  לשיר  מלצר  שמשון   של  התרגום .14

, לדבריו  .' אהל'   תיאטרון  של  המחזה  בשביל,  מלצר  ןשמשו,  המתרגם  שכתבחדשה    תוספת  הוא  החמישי  הבית  כי  מציין

  ישוב ,  החזירי  בקפיטליזם  לבסוף  ימאס  שעוללה  מתנבאת  הֵאם:  גולדפדן  של  המשובש  הכיוון  את'  תקן ' ל  "ניסה  מלצר 

 (. 3וראו נספח  , 2021הכהן, ) "ובניר בכרם, האדמה  בעבודת סיפוקו את וימצא אבותיו לארץ



ורי  ד יצה   נ
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  שיגדל   –  יחידי!"(  הגדי,  הוא  )"אתה  האם  של  ליבה  משאלת  לפי  עצמו  הילד  את  כאן  מסמל  הגדי  ידו.

 שבנה   צופה  היא  גדולים,  יהיו  הכלכליים  הרווחים  כאשר  רק  הגדי.  כמו   ועבודה,  תורה  של  אדם  להיות

  צימוקים   במסחר  יעסוק  לא  הגדי  ישראל,  בארץ  שם  געגועיו.  מושא  אבות,  לארץ  וישוב   בעושר  ימאס

  את  מחליפה 'עמל'  )המילה ועמל  תורה לשלב וימשיך הכרם, מתוך אותם ילקט פשוט אלא ושקדים,

  לבנות   שצריך  בארץ  ל'עמל'.  מתחלף  המסחר  בארץ  במסחר,  היהודים  עסקו  בגלות  –  'מסחר'(  המילה

   כפיים. עמל חשוב בה  ולהיבנות

יר יק  /   ערש  ש יאל  15(1904)   ב
ת  ח  י  ֶעֶרש    ת   נִּ ד  /  ָהָרך    ב   י,  עֹומֵּ דִּ ֶלג  ג   ֶ ׁש  י  /   .ָזך    כ   דִּ ג   ך    ה  קֹום   ָהל  מ  חֹוָרה   לִּ י  /  ,ס  נִּ ֶלה   ו ב  ג  קֹום   יִּ מ  ֹוָרה  לִּ   ;ת 

י  / דִּ ג   יא ה  ים ָיבִּ דִּ קֵּ ים ׁש  ו קִּ מ  צִּ יו   / ,ו  נִּ יא ב  ים ֲהָלכֹות ָיבִּ סו קִּ י / ;ו פ  דִּ ג   יא ה  ים ָיבִּ ָמרִּ ים  ת   ֲחרו בִּ י  / ,ו  נִּ  ו ב 

יא ים   ָיבִּ ֲעש ִּ ים  מ  ים  /  .טֹובִּ ים  טֹובִּ תו קִּ ים   ו מ  ים  ֲחרו בִּ ו קִּ מ  צִּ י  /  , ו  רֵּ ב  ֹוָרה  ד ִּ ֶהם  ת  ים  מֵּ תו קִּ י   /  ;מ  רֵּ ב  ֹוָרה   ד ִּ   ת 

ם י ָ ים  כ   י  /  ,ֲעֻמק ִּ רֵּ ב  ֹוָרה  ד ִּ ז  ת  ָ פ  ים  מִּ ָקרִּ ם  /  ;י  כ   י  ֶיח  נִּ ֹב  ב   ת  כ  יִּ ים  ו  ָפרִּ ל  /  .ס  ד   ג  מוֹ   יִּ יך    ׁש  ֲארִּ י  ים  ו  ֶיה  /  ָימִּ ה  יִּ   ו 

י הו דִּ ר י  ׁשֵּ ָ ים כ  ָתמִּ  .ו 

 בהשוואה   זו  בגרסה  התורה.  דברי  של   בחשיבותם  דגש  שמה  הידוע  הערש  לשיר  ביאליק  של   זו  גרסה

  כתיבת   החוכמה,  התורה,  שדברי  ספק  אין  התורה,  לדברי  והשקדים  הצימוקים  ובין  לילד  הגדי  בין

 בין   מעט   לאזן  כדי   רבה.   חשיבות   בעלי   הם   ערכים  בעל   יהיה  יהודי  שהילד   האם   ומשאלת  הספרים

  ויתרונו   ניצחונו  זאת  ובכל  והשקדים.  הצימוקים  על  נוסף  וחרובים  תמרים  גם  לגדי  נוספו  לגדי,  הילד

  "מעשה  (,1925)  עגנון  של  בסיפורו  לעז  דומה  הגדי  זה  בשיר  בבירור.  ניכרים  הגדי  על  הילד  של

  העשיר   חלבה  את  מביאה  ובבוקר  בצפת  הנמצאים  דבש  מלאים  חרובים  בערב  האוכלת  העז  על  ,העז"

 את  ומבטיחים  מפרותיה,  וליהנות  המובטחת  לארץ  להגיע  כיצד  יודעים  שניהם  בפולין.  למשפחה

  השקדים,   הצימוקים,  העז,  של  המתוק  החלב  של  הפיתוי  אף  על  אך  ,לציון  בגלות  היהודי  של  הקשר

  הגדי כאן  גם .השעה את מחמיצות אותם הסובבות האנושיות הדמויות הגדי, של והתמרים החרובים

  מביא   שהוא  הרוחניים  הדברים  וכל   הבן  של   התורה  דברי  לרוח.   דואג  שהבן   בשעה  לחומר  דואג

  ליהודי   הוא  הגעגוע  אך  כמוהם,  ומתוקים  הגדי  של  ולשקדים  לצימוקים  לחרובים,  לתמרים,  מקבילים

  מבחינה   ישראל.  ארץ  בהם  שהשתבחה  לפירות   ולא  ספרים  וכותב  בגולה  שיושב  והתמים   הכשר

  הדרך   שבתחילת  אותנו  ללמד  לסירוגין,  לגדי  ושורה  לבן  שורה  מוקדשת  בתחילתו  השיר,  של  צורנית

  התורה   בדברי  רק  התמקדות  יש  השיר  מאמצע  עימו.  מביא  שהוא  הפיזית  ולתזונה  לגדי  זקוק  הבן  עדיין

  ניזון   הוא  שמהם  בלבד  תורה  לדברי  אלא  לגדי,   עוד  זקוק   ואינו  עצמאי  הבן  זה  שמרגע  משום  הבן  של

 ספרים.   כתיבת באמצעות עצמו את ומפרנס פיזית  מבחינה  וגם  רוחנית מבחינה גם

אין  פגישה ץ  ל תן  / ק רמן  נ ת  16(1938)   אל
  ,לעוללייך  שאת  ציווני  אלוהי  /  ,וארוכים   ריקים  ברזל  ברחובות  /  הליל  עינות  עד  העצב,  קצווי  עד

  .וצימוקים שקדים הרב מעוניי /

 

 בארץ  היישוב  ראשית   את  המתאר  העלמות"  "חוות  שלה  ברומן  זו  בגרסה  בוחרת  לפיד  ששולמית  לציין  מעניין .15

תחת ערש בני  'ארבעה קולות.  ־שלושה  .נשמעת שירה"בחוץ חושך, אור ירח בלבד, ומן המטבח הרחוק    ישראל:

 . ( 104 עמ' , 2006לפיד, ) "'ובני ילך ללמוד תורה... /  הגדי ילך לקנות סחורה, / גדי עומד לבן וצח, / הרך

 שמר.  נעמי לחן: (.1938אלתרמן, ) בחוץ כוכבים בספר לראשונה נדפס .16
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  שני   את  רק  לוקח  אלא  ביידיש,  הערש  לשיר  משלו  גרסה  ויוצר  מתרגם  מעבד,  לא  אלתרמן  נתן

  אלא   , הגדי  באמצעות   לא   לעוללים   ישר   אותם   ומביא  וצימוקים   שקדים  –  בו   המרכזיים  האלמנטים 

  נשארת   השאלה  ישראל?  ארץ  השירה?  אהובה?  אישה  השיר?  מושא  מיהי  .ודם  בשר  דמות  באמצעות

  וצימוקים   שקדים   אותם  של  אחרים  וגרסאות  תרגומים  לעיבודים,   זה  שיר  בין  ההבדל  אך  פתוחה.

  עסק  הוא מעוני: סבל   לא לאיש  והפך   שגדל הילד  השאר שבכל הוא ביידיש הערש משיר   שהתגלגלו

  בשיר   הדובר   אלתרמן  של  בשירו  מחסורו.   כל  את  סיפק  שהגדי  או בכרם  עבד  ספרים,   כתב  במסחר,

  נוסף  יותר. ומוערכת   יקרה מביא  שהוא המתנה ההקרבה, ולכן  עוניו, אף על  וצימוקים  שקדים מביא

  העצב,   קצווי   עד  מרחיק  הדובר  –  יותר   גדול  זה  בשיר  וצימוקים  שקדים  אותם  להבאת  המאמץ  כך  על

 ריקים.  ברזל ברחובות ארוכות ופוסע הליל עינות עד

יר ס  ש יר  נ רי  /   הש בי  או ברג  צ רינ  (1953)   ג

  , גרינברג  צבי  אורי  של   שירו יעיד החדשה  העברית  הספרות   לתוך גולדפדן של שירו  חלחל כמה עד

  לקראת   הלימודים  כניתומת   כחלק  נלמד  אף  האחרונות  ובשנים  1953־ב  שנכתב  ',השיר  נס  שיר' 

 (: השיר מתוך רביעי בית)  ' השיר  נס שיר' ב ג"אצ כתב  כך .בספרות הבגרות בחינות

ם ה ָהאֵּ יֶננ ָ ע אֺל ,אֵּ ד  קֹום אֵּ ך   / ֲעָפָרה   מ  בו ָעה א  יא ט  י הִּ הו תִּ מ  ֶכֶסף ב   יָבָתה   ב   ת ש ֵּ ֻתמ   ֲעָרה ו  נ   יר / .ה  ׁשִּ  ו 

ל  ָהֶעֶרשֹ  י  ע  דִּ ז ָָהב  ג   ע  /  ה  ס  נ ָ חֹור  ׁשֶ ס  ים  לִּ ָגדִּ ים  /  מ  ימו קִּ ים  צִּ דִּ קֵּ ׁש  ים  ו  ָרדִּ ו  ב  הֹוֶמה  /  ו  ֵּ ל  ֶֶרת  ב  נ  כִּ   –   כ  

גו ָניו ל נִּ  .ָהָאב ׁשֶ

  של   קודמות  מגרסאות  הנעדר  האב  בפי  דווקא  הושר  זה  שבמקרה  הגלותי  הערש   שיר  כן,  כי  נהיה

  טבעהו  ילדותה  לע   נוסף   17. החלוצית  ישראל   ארץ  של  סמלה  הכנרת,  כאגם   הילד  בלב  הומה  ,השיר

  זיכרונה   אך   לו,   ידוע  אינו   קבורתה  שמקום   מויא   על  מספר  הוא  לשירתו.  כמקור  הוריו   על   מדבר   הדובר 

ַמהּוִתי)"  תוכו  בתוך  טבוע    זרקו   כסף  חוטי  ָזקנה  וכאשר  תמה  נערה  יתהיכשה  אותה  זוכר  הוא  "(.בְׁ

 רמיזה  זוהי  ושקדים.  צימוקים  שמכר  זהב  גדי  על  לו  ששרה  הערש  שירי  את  זוכר  הוא  בשערה.

  "ַנֳעָרה",   "ֲעָפָרה";  מתחרזות:  זה   בבית  הראשונות  השורות  שתי  .ביידיש  לשיר  אינטרטקסטואלית

  זני ובא  נשמע  עדיין  ערש  שיר  אותו  צעיר.  בגיל  שמתה  מויא  של  גורלה  היה  רע  כמה  לרמוז  כדי  אולי

  במאכלים   גם  נזכר  הוא  באביו,  נזכר  כשהוא  וחגים.  בשבתות  אביו  של  חג(  )זמירות  ניגוניו  כמו  הדובר

  או   ההשכלה  אחרי  הלכו  רבים  שצעירים   העובדה  על  –  השכינה"  "גלות  על  צערו  ואת  האב  שאהב

  מפוגרום   כילד  ניצל  עצמו  )אצ"ג  בפוגרומים.  ליהודים  עזרה  לא  שגלתה  שהשכינה  כך  על  אולי

  "אוהב",   "ָהָאב",   המילים   חוזרות  השיר   של   האחרונות   השורות   בשלוש   ( .הולדתו  בעיר   שהתרחש

  דמות   חשיבות  את  המדגישה  מנחה  למילה  הופכת  "אב"  המילה  "ָכַאב".   "כֱאב",  "כואב",  "אהב", 

  את   וגם  שאהב  הבשמים  וריחות  המאכלים  את  האב:  דמות  את  מבליט  המילים  משחק  בחייו.  האב

   השכינה". "גלות על כאבו

  עצב   יתמות,  של   מציאות   לעומת   ואוהב   חם  עבר   אל   געגוע   של   לאווירה   הקורא  את   מעביר  השיר

 כה  שנראה  העבר  אל  לחזור  ורצון  עוד  שאיננו  מה  אל  געגוע  שכאב(.  האב  שאיננה,  )האם  ובדידות

 

 בתיאור   מרכזי  גורם  הוא  הנעדר  האב  .יהודיים  ערש  שירי  לרבות  ,ערש  בשירי  אוניברסלי  מוטיב  הוא  הנעדר  האב .17

 ולהרבות  ללמוד יצא הוא ;במרחקים או הבית ליד אם לפרנסתו יצא הוא :להעדרו רבות סיבות .האם של מצוקותיה

הדמות   הוא  –   הערש  בשירי"  מוחשי"  נוכח  הנעדר הוא  האב  .לעולמו  שהלך  או  ונעלם  האם  את  נטש  הוא  ;חוכמה

 (. 2003)קרסני,  התמטי  רכיבי המרקם בכל המשתלבת הראשית
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  מקור   את   לקורא  מעביר  השיר  18. יופי  של  למושג  הכאב  את  ההופכת  רומנטית  תפיסה  הם  יפה

  עצבות   יתמות,  של  הקשה  המציאות  לעומת   ולחום  לילדות  לעבר,  הגעגוע  המשורר:  של  השראתו

  נס   כמשורר.  דמותו  את  שעיצבו  הראשוניים  המראות  אל  עוד,  ואיננו  שהיה  מה  אל  געגוע  ובדידות.

 נקודות.  באותן לגעת  מצליח  המשורר כאשר מתחולל השיר

יר  /   מנור  אהוד ש א  של  ה מ  (1975)   א

 ביידיש:   הערש  שיר  מהדהד  ובו  בממצאים  האחרון  השיר  הוא  אמא'   של  'השיר  מנור,  אהוד  של  שירו

יר  ֶזה ִּ ׁש  א  ה  ָ מ  אִּ ָרה  /  ׁשֶ י  ש ָ ן  לִּ מ  ז   ן  ,מִּ מ  ז   יר  /  מִּ ל  ׁשִּ יג     ע  י ג     /  ָקָטן  דִּ ל  דִּ ים  ׁשֶ ָלדִּ יא  /  י  בִּ י ָ י  ׁשֶ ים  לִּ ו קִּ מ   צִּ

ים דִּ קֵּ ׁש  יג    / ו  יד ָקָטן דִּ מִּ י ת ָ ת ִּ ת / אִּ ח  ת   י מִּ תִּ ָ ט  שׁ  / מִּ י  לֹוחֵּ ָלה" לִּ י   ."טֹוב ל 

  'לילה   לילד  ולוחש  בשפתנו  מדבר  שגם   ילדים'   של  'גדי  הוא  –   נוספת  האנשה  מקבל   הגדי   זה  בשיר

  שנפל   לאחיו  נכתב  יהודה'   הצעיר  'אחי  משפחה:  לבני  שהוקדשו  מספר  שירים  מנור  לאהוד  טוב'.

  בין   גירושין  שחוותה  גל  ריקי  הזמרת  לבקשת  נהדרת'.  הכי  ו'האמא  השבת'   את  אוהב  'מי  במלחמה,

 הבא:  השיר את מנור כתב  מאימה,  דהופֵר  הוריה

 באתי  איך  שוכחת  הייתי  ,יכולתי  אילו  /  ?לאן  ,אברח  לאן  ,אותי  רודף  מזמן  ששרת  הערש  שיר  /  ,אמא

  וגם   את  /  ,אמא  הו   אמא,  /  .נחושה  דעתך  ,נשמתי  בעמקי  ,בדמי  איך  /   ,אמא  הו  אמא,  /   ]...[   /  .לכאן

  אילו   /  ,בי  ותאמיני  ותלטפי  שתחבקי  רציתי  איך  /  ,אמא  /  .וחולשה  חוכ  בין  ,ואהבה  בשנאה  ,אני

 ...מליבי אותך עוקרת הייתי יכולתי

  מתרפק   והוא  השינה  לפני  ערש  שיר   לו  השרה  אוהבת  אם  כילד  שחווה  והחם,  המשפחתי  מנור  לאהוד

  שיר   לה  כתב  כן  ועל  גל,  ריקי  שחוותה   ההורי  הניכור  סיפור  עם  קשה   היה  כמשורר,  בבגרותו  עליו

  הגולה:   לארצות  דווקא  לאו  הגדי  את  מקשרת  מנור  של  ישראלית  הארץ  הווייתו  כך  על  נוסף  זה.  מרגש

  בו   יש  אלא  רחוק,  כזיכרון  רק  נשאר   לא  מהגולה  הערש  בשיר  שהגדי  מוכיחה  השיר  כתיבת  שנת

  הקדומים,   החקלאיים  לחגים  בנימינה(,  המושבה  יליד  הוא  )מנור  ישראל  ארץ  של  הכפרי  לנוף  כמיהה

  רעיית   של   המקראי   לאתוס  הזיקה  את   ולחזק  הפסטורליים  בנופיה  להתערות   שאיפה  מתוך   הגז   לחג

 19למקום.   האדם שבין החלוצי ולאתוס צאן

 סיכום 

  הערש   בשירי  הגדי  בדמות  שיוצגו  לגאולה  כמיהות  הגדי.  של  תפקידו  השתנה  היישוב  התבססות  עם

  בקרקע   וההתערות  המתחדשת  המציאות   מסממני  לאחד  הרועים  בשירי   שהיה  ארצי  בדימוי  הומרו

  או   הגדי  מוטיב  אירופה.  במזרח  נפוץ  היה  התינוק'   ערש  'תחת  היהודי  העממי  הערש  שיר  המולדת.

  העברית  בתרבות  גם  מנותיתוהא ולשירה נפוץ ערש  לשיר התגלגל התינוק לעריסת  שמתחת יהי הגד

  הזמר.   ובשירי  באיוריהם  הילדים,   בעיתוני   במקראות,  הופיעו   השיר  של  ונותמגו  גרסאות   .החדשה

 (. 1986 )גפן, האבות  בארץ כקדם הימים לחידוש  ותקווה לגאולה כמיהה  סימלו ןמה כמה

  

 

יצחק:    בהרחבה  ראו .18 אלוני  הנוער  כפר  - המאה-שירה/שירת/לימוד/ספרות-חומריy.org.il/-https://aבאתר 

 /גרינברג-צבי-אורי-השיר-נס-עשרים/שירה

 (. 2014) סדן מיכלבמאמרה של  אלו אתוסים שני על בהרחבה וראו .19

https://a-y.org.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92/
https://a-y.org.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92/
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  הערש   שיר  של  הלירית־תרבותית  ומשמעותו מימושו דרכי ,סוגיו מעמדו,   לבחינת  הוקדש  זה  מאמר

  כחלק   התקופות  בכל   העממית   ביצירה   ומופיעים   חוזרים  ורועה  גדי   שה,  הרך".   בני  ערש   "תחת 

  הוא ו  (20  ' עמ   ,1963  )נוי,  לדורותיהם  היהודים  ושימרו  שנשאו  "המטולטלת  המולדת  תמונת"מ

 בילדותו.  הנזכר המבוגר המוען של בליריקה כאן מתואר

  האידיאלים   וכי  הצעיר,  הדור  חינוך  הוא  הדורות  בכל  מהותיהא  לכל  המשותף  הנושא  כי  נמצא

  נובעים   ביניהן  ההבדלים  .אידיאלים  אותם  הם  זה  בייעוד  מהותיהא  את   שהדריכו  והחינוכיים  הרוחניים

  אלה   במרחבים  הקשורים  היסטוריים  מזיכרונות  גם  כך  מתוךו   בהם,  חיו  שהן  וניםמגוה  מהמרחבים 

  אותו   משנים שהם  בעת   השיר   על פרפרזה כותבים המשוררים  כל כי  נמצא  כן  כמו   .(2003  )קרסני, 

  לכולם   אך  השיר,  כתיבת  בשעת  נמצאים  הם  שבו  הרוח  ולהלך  לתקופה  שיתאים  כדי  משלהם  לעיבוד

 ומעצים.   חיובי ילדות זיכרון עימו  נושא המקורי הערש שיר

ת מ ת  רשי    מקורו

  .הרוקח ספר  (.1557) אזי רמיגמ  יהודה בן אלעזר

 כתר. .ירוקה ארץ פולין (.2005) ' א ,אפלפלד

 .יחדיו .שירים :בחוץ כוכבים (.1938)  ' נ ,אלתרמן

  דביר. .לילדים ופזמונות שירים (.1933)  נ"ח ,ביאליק

 בין   ילדים:  בספרות  משווה  עיון  :  עכשיו  ילד  –   אז  ילד  )עורכת(,  גבל  ע'   בתוך  מי'.  את  מרדים  'מי  (.1991)  ' מ  ,ברוך

   הפועלים. ספריית (. 68– 47  )עמ'  80ה־ שנות לבין  40ה־ שנות

דישע (.1901) ' פ  ,ומרק ' ש ,גינזבורג  . רוסלַאנד  אין  ָאַלקסלידערֿפ  ייִּ

  הפועלים. ספריית .ומחקרים מסות היהודי: הזמר בנתיבי גדיה:  עומדת לעריסה  מתחת (. 1986)  ' מ ,גפן

  ותרבות   לספרות  מקוון  עת  כתב  :הפנקס  צלילית.  ואמנות  תרבותית  מהפיכה  כמייצגי  רועים  שירי  (. 2014)  ' נ  ,דורי

 /ואמנ-תרבותית-מהפכה-כמייצגי-רועים-שירי/https://ha-pinkas.co.il .לילדים

  . ( ש"עונ)  שבת  עונג  )ב(.  ושקדים  צימוקים  :הראשונה  העלייה  בימי  הערש  שירי   בפברואר(.  12  , 2021)   ' א  ,הכהן

https://onegshabbat.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html 

   ס.מאגנ .העברית הסיפורת בהתפתחות סוגיות הזז: עד ממנדלי (. 1987)  ' ש  ,ורסס

 כתר.  .העלמות חוות (.2006) ש'  לפיד,

  כרמל. (.מתרגם ,לוריא ' ש) הקטן הברנש (. 2003) .ספרים מוכר מנדלי

 בישראל:   במוסיקה  ומערביים  מזרחיים  יסודות  ,(עורכת)  זמורה  ' מ  בתוך  .בישראל  העדות  פולקלור  (.1968)  ' ד  ,נוי

 דניאל,  בבית  שהתקיים  מוסיקה,  ומורי  מבקרים  מבצעים,  מוסיקולוגים,  קומפוזיטורים,  כנס  דיוני

  (.8– 2  ' עמ)  תשכ"ב  בניסן  י"ג,  י"ב,  י"א,  ,1962  שנת   באפריל  17  ,16  ,15  בימים  יעקב,  בזכרון

 ישראלית. למוסיקה המכון

   .19 עמ'  , דבר תורה". למקום יגלה "בני  (.בספטמבר 28 , 1983)  ' ד ,נוי

 ן. ניומ מ'  .אימבר הרץ נפתלי שירי כל (. 1950) ' נ אימבר, הרץ

   .130–124 ,נג מחניים, וצימוקים. שקדים (.א"תשכ)  ' ד ,סדן

  (,עורכים)  פרילינג  ' וט   ץ"כ  ' ג  ,וולפה  ' מ  בתוך  .העבריים  הזמר  שירי  בתמלילי  וצאן  רועה  –   הצאן  בעקבי  (. 2014)   ' מ  ,סדן

  גוריון־בן  אוניברסיטת   והציונות,   ישראל   לחקר  גוריון־בן  מכון   (.325–295  )עמ'  בישראל  מוזיקה

  .בנגב

  הגנה. מאייר(.  רבן, )ז'  עז מעשה (.1925) י"ש  ,עגנון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/music/michal-sadan.pdf


ורי  ד יצה   נ
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  את   הישראלית  החברה  תפיסת  של  כהשתקפות  הילד  למיטת  הנכנסים  חיים  בעלי  –  ערש  שירי  (.2017)  ' ש  ,פוגל

   /http://www.shimona.co.il/2017/03/10/6 .עצמה

 . 118– 101 , 3 ,שאנן שיר. של גלגולו על :העקידה אל העריסה מן  )תשנ"ז(. א'  קרסני,

 . 87–65  ,9 מורים, בהכשרת ומחקר עיון ישראל. עדות בין כמפגש ערש שירי  (.2003) ' א  ,קרסני

  בראל,  )נ'   וספרותה  היידיש  אוצרות  מתוך   קטנות  טעימות  ושקדים:  צימוקים  (.2018)   (.מתרגמת)  ' ב  ,רובינשטיין

  משכל. עורכת(.

   .447– 439  ,לח  הגן, הד ערש. שירי על (.1974) ה'  ,רז

ים   נספח

פח ס קים :1  נ ימו  20ם ושקדי  צ

 הנביא?"  אליהו את  לראות פעם זכית  "האם סבא: את שאלנו  אחד ערב
  בחגים   ולא   הסדר,   בלילות  לא   שבתות,  במוצאי   "לא  .ענה  ", הנביא   אליהו   את  ראיתי  לא  "מעולם
 החג."  ובלילות   שבתות  במוצאי   ישראל   בתי   לכל   כמו   לכאן,   מגיע  היה   שהוא  אני   יודע   אבל  אחרים.

 אומר! שהוא  מה  ידע וסבא 
  גם   אולי  יודע,  ומי   לבית.  סר  כשהיה  אליהו,   את  ראה   גם   ראה  שהוא  בסבא  אני  חושד   בייל  בסתר

 בכך?  מודה  אינו  ומדוע  תורה. דברי מוי ע החליף
 עושה.  שהוא  מה  יודע שסבא  ספק אין 

 . יעיני רואות  מה  ידעתי ולא  ילד שהייתי אלא   אותו.  ראיתי אני שגם לי אמר  בייל
 היה:  כך  שהיה ומעשה

  שני  אלא   תהיהי  לא   סחורתו  וכל  חנות,  לו  יתהיוה  ושקדים.  צימוקים  מוכר  שהיה  בעירנו,  היה  רוכל
  לבית  נכנס  וכשהיה  יהודי.  לבית  יהודי   מבית   מםי ע  מחזר   והיה  ושקדים,  צימוקים  מלאים   שקים

 בשיר... פותח היה
 תורה. לומד והילד ושקדים. צימוקים סחורה. מוכר הגדי  יהודי. ילד ועל  גדי על שיר

 יושבים   היו  הבית  בני  שכל  בעת  שבת  מוצאי  בכל  סבא   של  לביתו   נכנס  היה   דן,  ר'  רוכל,   אותו
 שיריו. את  ושרים דן, מר' שקנינו  וצימוקים שקדים ואוכלים

  השיר  את   לנו   שרה  יתהיה  והיא  היהודי,  והילד  הגדי   על  השיר  את  וביותר   שיריו.  את  אהבה  אמא
  תהיהי  הנעימה  אבל  המילים  נשכחו   השנים  במשך  בחלומותינו,  נשזר  היה  והוא   לישון.  בלכתנו
 תורה. ולומד יושב שהייתי בעת מעצמה  מתנגנת

  המערבי הכותל אבני מול הרצפה,  על באב בט' הלילה כל ישבתי לירושלים, כשעליתי  אחת שנה
  צימוקים  מוכר  שהיה  הרוכל,  דן  לר'  היה   שדומה  אדם  ישב  לידי  תהילים.  ופרקי  קינות  אמרתי 

 ירושלים. איש  שהוא  לי  וסיפר שלום, לי והחזיר  שלום לו אמרתי   בעירנו. ושקדים
 סיפר: וכך  ירושלים, חורבן  על נפלאות ואגדות  רבים  סיפורים ידע האיש

  עובר  הרוכל  היה  לתינוקות.  חיתולים  במכירת   שעסק  ביהודה,  אחד  רוכל  היה  החורבן   "לאחר
  —  חיתולים  חיתולים  וכשקרא   חיתולים!"  "חיתולים!   בקול:  וקורא  לכפר   ומכפר  לעיירה  מעיירה 
 ושקדים". "צימוקים ומכריז  שר  שהיה דן  ר' של נעימתו היתה  והנעימה  לזמר, קולו התחיל
 ושקדים?"  צימוקים לפעמים מוכר אינך  "האם אותו:  ושאלתי בפניו שוב הבטתי

  פעם  צימוקים.  פעם  לילדים.  הנחוץ  דבר  כל  מוכר   אני   ,אתה  מבין  ,"לפעמים  .הודה  "."לפעמים
 ".חיתולים ופעם שקדים

 לשאול.  הוספתי גבך"? על  השקים את נושא היית  "אולי
  לשמור  ויש  משיח.  ייצא  ומהם  עמנו   תקוות   הם   ילדים  הרי  ישראל,  ילדי   למען  משא  כל   נושא  "הייתי
 משמר...".   מכל עליהם

  

 

)ח"ת(.   .20 ש"ז  ז"לכהנא,  כהנא  ש"ז  ד"ר  הרב  של  יצירתו  המתגבר:   /http://moreshet.co.il/kahana.  כמעיין 

tavnit2.asp?x=600&kod_subject=1700&kod_subjectm=1715&pg = 



עותם ית משמ ית  הליר ל והתרבות די ש ים ,הג קד ים הש וק ולם  והצימ יש ערש משיר וגלג יד י עברית  לשירה ב  ה
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  לא  ויותר  הקינות  בספר  שקע  הוא   אבל  רבות  שאלות  עוד  אותו  לשאול   רציתי  מאוד,  נרגש  הייתי
  ר'  של  לפניו   כך   כל   דומים  היו   שפניו   הרוכל,   את   ומחפש  לכותל  והולך   שב  הייתי  מאז  דבר.  דיבר

 בו. פגשתי לא  שוב אבל שבתות. במוצאי לביתנו מגיע  שהיה הרוכל, דן 
  יודע   ומי  אחד.  איש  אלא   היו  לא   —  דן   ור'  הכותל  ליד  שפגשתי  איש  שאותו  חושב,  אני  לפעמים,

 ובעצמו.  בכבודו אליהו  זה  היה ואולי  הנביא, אליהו של מתלמידיו  אחד   זה היה  לא  אם

פח ס  2  נ

 

פח ס  3  נ

ת רז ת'  כ מי טרון  'שול א תי יירה  .( 1957)   'אהל'  ב  .בינדר  צילה  :א

 
 

  

https://1.bp.blogspot.com/-lN7tMLs2c8E/X3Lxn0SqikI/AAAAAAACOm0/Ff-8spaRXEMXD1t2tbYOulz1619w8txCwCLcBGAsYHQ/s2048/jpg_2265094-10_0062_2+(2).jpg
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פורים יים סי שונ ל טא־ דים של בדיוניים מ ל יוצרים יל   וש
ם: גרי בו בטים מ שוניים הי ל ניים־ גנו שווים  ס ל בעיקר מ   ע

ל יצירתו פי קרה אחד  ילד ש  מבחן(   )מ
 זוהר  אושרית

   תקציר

  בן   א"ש,  אחד,  ילד  שכתב  אחד  לשוני־ מטא סיפור של מבחן במקרה  עוסק  זה  מאמר

־ מטא  סיפורים   כמייצג   סיפוריו,  כתיבת   בזמן  ' ג  כיתה  תלמיד   שהיה  חודשים,   3־ו  9

  בנושא  מקבילים   לסיפורים  בהשוואה  יוצרים־ ילדים  של דמיוניים־ בדיוניים לשוניים

   מבוגרים.  שכתבו זה

  הדיון   מטרת  .תהשוואתי   מבחינה  לשוניים־סגנוניים   בכלים  ושע נ  הטקסטים  ניתוחי

  בהשוואה   ילד  של  דמיונית־ בדיונית  חופשית  כתיבה  ולבדוק  לבחון  הייתה  זה  נושאב

  "ארץ   וסיפורו  הנזכר  הילד  תהשפע ב  סיפורים  שכתבו  ילדים  שני  של  מונֵחית  לכתיבה

  המבוגרים   סיפוריל   ספרותיות  כיצירות  הילדים  סיפורי  בין  להשוותו   המילים",  אוצר

 מבחן  מקרה  משמשים  לשוני־המטא   וסיפורו  המחבר־ילד  . אהנוש  באותו  שנכתבו 

 יהכלפ   והיחס   ילדים  של  חופשית   דמיונית־ בדיונית  בכתיבה  הקשורה  מרכזית  לשאלה

 לגיטימית.   ספרות כיצירת 

־ מטא  סיפור  לשון;־מטא  סגנוני;  סוגל  הסגנון;  מונחית;  כתיבה  חופשית;  כתיבה  ילד;־מחבר  :מפתח  מילות

 סלנג. גבוהה;  שפה דמיונית;־בדיונית יצירה לשוני;

 קדמה ה

  כתיבת   בזמן  ג'   כיתה  תלמיד  ,9  בן  ,ש"א   אחד,  ילד  של  לשוני־מטא  סיפור  בעיקרו  בוחן  זה  מאמר

  כשהבדיקה   ,מבוגרים  ושל  יוצרים  ילדים  של  בדיוניים  לשוניים־ מטא  סיפורים  כמייצג  סיפוריו,

  ולבדוק   לבחון  איה  זה  נושאב  הדיון   מטרת  .תהשוואתי   מבחינה  לשוניים־סגנוניים   בכלים  נעשית

  בהשפעת   סיפורים  שכתבו  ילדים  שני  של  מונחית  כתיבה  לעומת  ילד  של   בדיונית  חופשית  כתיבה

  עם  ספרותיות  כיצירות  הילדים  סיפורי  את  לעמת  וכן  1המילים",   אוצר  "ארץ  וסיפורו  הנזכר  הילד

  לשאלה   מבחן  מקרה  ושמשי  לשוני־המטא  וסיפורו  הילד  הנושא.  באותו  שנכתבו  מבוגרים  סיפורי

 ספרות.   כיצירת יהפ לכ  והיחס  ילדים של בדיונית  בכתיבה  הקשורה מרכזית

  בא  אינו היוצר סגנון טקסט, של אחר סוג מכל יותר אולי ספרותיות, ביצירות כי ולומר להקדים יש

  הבלשניים   באמצעים  גם   אלא  ספרותיים, ־ מנותייםו הא  ובאמצעים  דבריו  ברוח  רק  ביטוי  לידי

  ־המטא  הנושא  בעיקר  כאמור  יוצג   זה  במאמר  הטקסט.  בתוך  הלשון  רכיבי  בחירת  את  המייצגים

 מאפייניו.   כל על  לשוני

 
   ., תשע"ג "ארץ אוצר המילים"א"ש,  .1



ים וני ורים מטא־לש יפ ים ס ושל מבוגר ים  יוצר ים  ים של ילד יוני  בד
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 ספרות  סקירת

  מסוימת   למטרה  הטקסט  בלשון  משתמש   הכותב  שבה  הדרך  הוא  (style)  סגנון  (,1990)  פרוכטמן  לפי

  הדקדוק  חוקי  באמצעות  הזה  המלאי  מן  חלק  בוחר  והוא  לרשותו  מעמיד  שהמילון  לשוני  במלאי

  כתיבה   של  בעיקר  מידע,  המוסרת  "ייצוגית"  לשון  בין  לבחור   יכול  בכתיבתו  המחבר  .שלרשותו

  , משמעות־בדו להשתמש  יכול   הוא  כןו ,ומטונימיות מטפורות המכילה  "ריגושית"   לשון  ביןו   עיונית, 

  כי   עוד  מוסיפה  (1990)  פרוכטמן  רגשותיו.  על  להשפיעו  הקורא  את  לעניין  או  לשעשע  שמטרתוכ

  גם   הספרותי  היוצר  לכוונתו.  באשר  ודאות־ ובִאי  בספקות   הקורא   את   להשאיר   מותר   היצירה  לכותב

  'ליץ   אצל  ועיינו  ,(poetic license  המשורר,  )חירות  השירה"  "היתר  לרשותו  שיש  בכך  מתייחד

(Leech, 1969)  הוא   הדקדוק  מחוקי  או  הלשוני  מהמלאי  לחרוג  רשאי  הוא  שלפיהם  (,1996)  ואפרת(  

  בריא( )=  "ָבִריאָנא"  המילה  למשל  כמו   אותן,  מתיר  אינו  הדקדוק  ואף  קיימות  שאינן  צורות   ממציא 

 . (גבוהה  שפה לבנות  כדי  וכדוגמתה, אותה ,ש"א שהמציא

  "על   (:31  'עמ  , 1990  , פרוכטמן  בתוך  Hockett, 1958)  הוקט   של  הגדרתו   את  זה  בנושא   לציין  כדאי 

  לומר   ניתן  הלשוני,  במבנם  נבדלים  אבל  המידע,  אותו  בערך  המוסרים  השפה  באותה  מבעים  שני

  )למשל   מביאים   שהם  מההגדרות  בחלק  הסגנון   חוקרי  על  מוסכם  כן  כמו  בסגנון".   נבדלים  שהם

Enkvist, 1964;  Leech & Short, 1982  מבעים   בין  בחירה  הוא  שסגנון  (, 1990  ,פרוכטמן  בתוך  

  , פרוכטמן  ךבתו  Leech & Short, 1982)  ושורט  ליץ'   לפי  שווה.  מידע  רךבע  להביע  כדי  חלופיים 

  ובין   בינו   המבדילה  ידואלית וו אינדי  הבעה   כלומר   היוצר,   של  אצבע"  יעת"טב  הוא   הסגנון  (, 1990

  מכונה   ביצירותיו  )ששפתו  עגנון  של   סגנונו  את  לכך   מובהקת   כדוגמה  לציין   אפשר  אחרים.  יוצרים

 2"העגנונית"(.   "השפה אף

  בניתוח   בלשניים  בכלים  השימוש  ספרותי.  טקסט  בניתוח  והלשון  הסגנון  של  גדולה  חשיבות  אפוא  יש

  לחזק   היא   הבלשני  העיון  של  מטרתו  היוצר.   של   הרעיוני   לעולם  הלשון  שבין  הקשר   על   מעיד   הטקסט

  לכלל   המשותף  את  נחפש  סגנוני  בניתוח  הספרותי.  הטקסט  של  הביקורתי   הקורא  של  עמדתו  את

  לכל  המיוחדים הסגנוניים האפיונים את מכן ולאחר כטקסט  להם המייחד ואת  הספרותיים הטקסטים

  , 1990  ,פרוכטמן)  (stylistic markers)  סגנוניים"  "סוגלים  במונח  מכונים  אלה  אפיונים  יוצר.

 3(. 1985 ,שלזינגר ;1980 ,קדרי  ;2000

  למונח   בהתייחס  לשון.   המטא  –  נושא   באותו   עסקו  ונבדקו   שנבחנו   הסיפורים   דבריי,  בראש  כאמור 

  את   כלל   יאקובסון  המושג.  את  שהגדירו   מהראשונים  שהיה  4(, 1960)  יאקובסון   את   לציין  יש  זה

  בצופן   מתמקדת  המטא־לשונית  הפונקציה  הלשון.  של  הפונקציות  שש  בין  המטא־לשון  פונקציית

  על   לדיבור  המשמשת   הלשון  היא  לשון־מטא  עצמה.  בלשון  המועברים  במסרים   ביטוי  לידי  ובאה

  הלשונית   המערכת  בין  הקשרים  לכלל  כינוי  היא  וכן  הלשון,  מבנה  לתיאור  או  ומונחיה  הלשון

  שורצולד ־רודריג  אצל  עיינו  וכן  ,2002  שטיין,  ;2001  פרוכטמן,)  בחברה   אחרות  התנהגות  למערכות

  בספרות   המטא־לשוניים   ההיגדים   כי   (,2001  ,2000)  פרוכטמן  מוסיפה  עוד   (.ב "תשנ   ,ףוסוקולו 

  וכך   אחר,  למסר  מטאפורה  מעין  משמשים  או  לשוני  נושא  עם  דיאלוג  בהם  ויש  עקיפים,  או  ישירים

 
   . 1990וראו עוד בנושא הגדרות הסגנון, למשל, בן שחר   .2

( מחדד את ההגדרה כשהוא מוסיף גם את המדידה הכמותית לגילוי הסוגל הסגנוני. שלזינגר אף 1985)  שלזינגר .3

 מוסיף את הבחירה במשלב להגדרת הסגנון. 

   .1986המאמר נמצא גם בתרגום של מלצר בתוך התרגום העברי של יאקובסון,  .4
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  הוא   לשון־שמטא  הטוענת   (2007)  יפת  של  הגדרתה  את  גם   ונציין   נוסיף  .לכאורה  לשוניים ־מטא   הם

 הנמען.  אצל כזאת מודעות  לעורר בא או  הלשון על המוען של מודעות  החושף מבע

  את  כןו   ,הנושא  את  המייצג  ,ש")א   הילדים  של  הטקסטים  את  אבחן  המאמר,  בראשית  שהוזכר  כמו

  חופשית   כתיבה  בין  תהשוואתי  בחינה   מתוך  ו(השפעתב  מונחית  כתיבה   שכתבו  התלמידים  סיפורי

  עם   שהתפתח  תהליך  אהי  לילדים  שהכתיבה  לראות  אפשר  המחקרית  בספרות  מונחית.  לכתיבה

  והסגנון(   )הלשון  הכתיבה  עצמם.  הילדים  של   בכתיבתם  גם  מתבטא  אך  מבוגרים,  אצל   בעיקר  השנים,

  עשירה   והיא  הילד,   הוא   הראשי  כשהיעד   גם  מודרנית,  לכתיבה  הפכה  בעבר  למקורות   הצמודה 

  )ברוך   ועוד  ובאירוניה  בהומור  ותחבירית,  מילונית  משמעות־ בדו  לשון,  במשחקי  ,באלוזיות

 (. 1982 ,אגמון־ופרוכטמן

  אוריינית,   סביבה  לתוך  נולדים  ילדים   חדשים.   עולמות  ובורא  עצמאית  מציאות  יוצר   הכתוב  הטקסט

  לידתם.   מרגע   אותם  הסובבים  האנשים  של   וכתיבה  קריאה  ולפעילויות  כתובים   לחומרים  נחשפים

  מצבים וב  יוםם־ היו  בחיי מתרחשת  זאת למידה  הכתוב. את להבין ומנסים  השערות  משערים הילדים 

  ובמשחקים   ספרים   של  בקריאה  מודעות,  שלטים,  באמצעות  הקרובה,  בסביבה  בבית,  ים:מסוימ 

  ספרותית   לכתיבה  היכולת  בהם  ומבשילה  חשופים,  הילדים  אלה  לכל   (.1992  )סנדבנק,  נייםספונט

  למשל,   בבגרותם.   גם  כך  ואחר  –  ובנערותם  בילדותם  מתפרסמים  שספריהם  ילדים  יש  עצמאית.

  קר   לא  "איך  ,10  בת  בהיותה  שהתפרסם   הראשון  ספרה  בהם  בלום,  ִהלית   של  ספריה  הם  כאלה

  , )בלום  באפור"  "הגבירה  בנערותה,  שהתפרסם  ספרה  וכן  רב,  לעניין  וזכה  (,1980  ,בלום )  לגלים"

 ספריה   התפרסמו  האחרונות  בשנים  הביניים.  ימי  של  אווירה  ומשרה   קודר  נוסח  בעל  5(, 1989

  גם   הערכהוה  הכבוד  את  לתת  שיש  למדים  אנו  ,הכמות  עוד  ויש  ,ו ז  הדוגממ   אפילו  בגירה.  כסופרת

  בכתיבתם  האפשר(  )במידת   להתערב  ולא   יצירתיות   מידה   באמות   דדם ו למ  ויש  הצעירים,  לכותבים

  כמו   ועריכה,  שיפור  עצות  מיוחדות  בסדנאות  להם  להציע  אפשר  הזמן  במשך  כי  אם  "הצעירה",

  והעלאת   הסיפורים  ניתוח  עם  זה  לנושא  אחזור  בהמשך  בוגרים.  חדשים  לכותבים  גם  שעושים

   .המסקנות

  להיזהר   יש  כי  אם  החופשית,  בכתיבתם  גם  להנחותם  שיש  היא  תלמידים  כתיבת  על  הרווחת  הדעה

  אינטראקציה   מוגדרת  מתווכת  למידה  (1987)  ואגוזי  פוירשטיין  של   במאמרם  ההתערבות.  במידת

  ליצור   הוא   שתפקידו  האנושי,  המתווך  באמצעות נוצרת  זו  איכות  סביבתו. ל   האורגניזם   בין   איכותית 

  הלומד.  עבורב הגירוי של והחשיבות העוצמה וקביעת זמן הקצבת  ארגון, בחירה, הכוללים שינויים

  האדם.   על  הגירוי  השפעת   את  תבטיח ש  מחשבתית,  גמישות  של  להתפתחותה  תאחראי  זו   למידה

  מערכת   הרחבת   כוללות   אלו  השפעות  הלומד.  על  מספר  השפעות  יש  )המורה(  האנושי  למתווך

  הפרט   ידי  על  הנרכש  המידע  של  וגידולו  הלומד  של  ההכרתית  הפעילות  מאגר  העשרת  שלו,  ההסכמות

 הוא   והתלמיד  המדובב,  או  הפונה  בתפקיד  תמיד  שנמצא  הוא  המורה  הסביבה.  עם  באינטראקציה

  הוא   וכך  בע,וק   הואש  הקריטריונים  פי  על  כלשהו  מסוג  משוב  הנותן  הוא  המורה  כן  כמו  המשיב.

  לדעת   לכוון  מנסה  התלמיד  בזמן  ובו  ,בשיעור  שנוצר  הטקסט  על  הבלעדי"  האחראי  "כמעט  הופך

  המשמעותית   שהלמידה  מכך   נובע  נושא.ב  חדשה  או  אחרת   משמעות   ליצור  לנסות  במקום   המורה

  אמיתות   על  אחראי  הוא  שבו  רחב  שיח  ומתקיים  בלמידה  מעורב  התלמיד  כאשר  בעיקר  מתרחשת

 

 בתיכון. הספר במקום עבודת גמר כתבה את כשבערך  16הייתה בת בלום  .5
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 ישירה  בהוראה  המורה  תפקיד  (.1994  ,אלחנן־פלד )  המורות  של  ציפיותיהן  את  משמיע  ולא  הדברים

  הישירה   ההוראה  באמצעות   ל. יעי  אינו  –  מזו  ויתרה  אפשרי   אינו  שהם  כמות   מושגים   הקניית  של

  ולכן  ,הבנה  מקדמת  משמעותית  למידה  ולא  טכנית(  )למידה  מחשבה  נטול  שינון  רק  ישיג  המורה

  אינה  המורה באמצעות  תכנים הקניית מיטבית.  למידה  ודדושיע הוראה שיטות יאמץ  שהמורה חשוב

  יש   אלא  הילד,  של  וההבנה  ההתפתחות  בתהליך  לפגום  בה  שיש  גסה  להתערבות  נחשבת  תמיד

  קדימה   התהליך  את  ניעלה  שתפקידן  הוראה  שיטות  הכוללת  עדינה  התערבות  להיות  היכולתב

   (.1987 ואגוזי, )פוירשטיין

 היא  שלו  הגדולה  והשמחה  הכותב,  של  אינטימי־אישי  מקום   היא  הכתיבה  (,2015)   עזר  לדברי

  וטוענת   האורייני,  האדם  עבורב  הכתיבה  מהי  ומעלה  מוסיפה  היא  כן  כמו  לאור.  הספר  בהוצאת

  לרגש,   שקשורה  אמנות,  של  סוג  היא  "כתיבה  רגשות:  גם  אלא  מושכלות  הבנות  בהכרח  אינה  שכתיבה

  מקום  יש כך,  אם  ".ת התרגשו  בתחושת השזורות  והרציונאלי,  למוחשי  מעבר  שהן  תחושות שמעלה

  דבריו.   את  ולהפיץ  עצמו   את  לבטא  הוא  אף  יכול  אקדמיה  איש  או  "סופר"   מוגדר  שאינו  שאדם  לומר

  סביבות ב   תמקדלה  יש  ,לעיל   זכרשנ  כמו  לרגש  קשורה  שכתיבה  ובאמונה  החינוך  מערכת  בחינתב

  מהמ   רבות  מושפע  חושב   שכותב  שמה  נראה  עוד  הלומד.   של  הכתיבה  לפיתוח  שיאפשרו  למידה

  את   לדרבן  או   לדכא  יכול  הדבר  עצם  התפתחותו.  על  משפיע   הדבר  לכןו  עליו,  חושבת  שהחברה

  את   הלומדים  אצל  תפתח  הלמידה  סביבתש  כיוון  כרצונו  לכתוב  לו  לאפשר  יש  לכתיבה.  הכותב

  ו"האני"   מהזהות  כחלק  בכתיבה  להשתמש  ובעתיד  ,בכתיבה  העצמית  במסוגלותם  העצמי  הביטחון

  אנשי   בידינו,   הדבר"  כי  (,2015)   עזר  של  כדבריה  ולומר,  לסכם  אפשר  אוריינית.  בחברה  בוגר   כאדם

  אלה   והם  יחדיו,  הולכים  ושכל'   'רגש  בכתיבה  אישי.  באופן  ואחת  אחד  כל  בידי  –  והביצוע  החינוך,

 העצמית".  וההנצחה האישי הניצחון תחושת את שיוצרים

 צעיר  בגיל כתיבה על

  ריאיינתי   , ילדים  כתיבת   על  החלתם  בשאלת  סופרים  של  דעתם  על  בהירה  מצב  תמונת  קבלת  לשם

  אוצר   בעקבות  המסע  ספרו  על  (2015  באפריל   28  אישית,  )תקשורת  הורוביץ  אהוד  הסופר  את

ים  ילִּ   יד   במתן  מלאה  תמיכה  הביע  הסופר  יוצרים.  ילדים  כתיבת  על  דעתו  את  ושאלתי   ,הגדול!  המִּ

  קולם  את ולהשמיע רגשותיהם את להעביר  להתבטא,  להם לתת היכולת בכתיבתם. לילדים חופשית

  על   הילדים  את  לבחון  נכון  זה  שאין   הוסיף  כן  כמו  יותר.  ואיכותית  טובה  כתיבה  לכדי  אותם  ביאת

  כתיבתם   יכולת  את  לשפר   תסייע  וז   וגישה  הלשון,  מבחינת  והן  התוכן   מבחינת   הן  כתיבתם,  רמת

  כתיבה   פיתוח   כי  ציינהש  ( 2015)   עזר  של   דבריה   עם   בבד   בד  באים   הורוביץ  לש  האל  דברים   בעתיד. 

  בעתיד   וכן  בכתיבה,  עצמית  במסוגלות  העצמי   הביטחון  את  הלומדים  אצל  למצות  יכול  ילדים  בקרב

 אוריינית.  בחברה בוגרים כאנשים  ו"האני" מהזהות כחלק בכתיבה  להשתמש  יוכלו

  הלית   הסופרת  עם  הריאיון  את  לציין   ראוי  צעיר  בגיל  ילדים  כתיבת  על  דעתם  את  סופרים  בשאלת

  הכותב   לש  החידושים  את  ומבססים  מחזקים  דבריה  6(. 2013  )רותם,  הארץ  בעיתון  שפורסם  בלום

   כוח: יש למילה  כי  בלום מוסיפה  עוד ו.בהשפעת  שכתבו  והילדים  ש"א הצעיר
  

 

 א ממשיכה לכתוב גם היום.י, וה17־ ו 10ספר בגילים  בלום פרסמה שהליתלעיל  הזכרתי .6
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  , מאחוריהן   משקל  ,נפח  ,צורה  יש  ,לאותיות  ,למלים  .שלך  העולם  עם  כורת  שאתה  ברית  זו  מלה
  , כוחותיו  את  לדלדל  זה  ,יום־יומית  שפה  לו  ולהשאיר  לילד  זאת  לקחת  .עצמו  את  שמייצג  חלל  ויש

   .ההגנה כלי  את  לו לקחת

  לילדים   לתת  ויש  המילים,  הוא  בפרט  וילדים  בכלל  האדם  את   המניע  הכוח   כי   מדבריה  להסיק  מקום  יש

  תנת נו  המלה"  :הילד  של  כליו  בעצם  הם  אלו  כל  עצמם.  את  ולהביע  ליצור  לכתוב,  להתבטא,  מקום

  וחידש   שהמציא  נראה  ש"א  של  בסיפור  (. 2013  )רותם,  "רגל   לשים  קטן  מקום  אחיזה,  מקום  לנו

  את   להציג  ומטרתו  הייחודית  יצירתו  פרי  בעצם   שהן  ומשמעות  מקום  להן  ונתן קיימות שאינן  מילים

   גבוה. לשוני במשלב  שפתו

  ילדים   לעודד  כדאי  ואם  מתי  בשאלה  דנו  שבה  (,2009)  גל  של  כתיבתה  על  להוסיף  אפשר  עוד

  טוב,   רעיון  יש  "אם  טוען  7באלאן  .זה  בעניין  ומגוונות  רבות   דעות  עלו  בכתבה   לכתוב.  להתחיל

  15  בן  בהיותו  8, מוסקוביץ  מנגד  .(2009  גל, )  ספר"   לכתוב   יכול  ילד   גם   להתמיד,  ורצון   התלהבות 

  אתה   ..[. ]  והשכלה  הבנה  ניסיון,  בעל  להיות  "צריך  לדבריו,  ספרים.  לכתוב  צריכים  שילדים  חשב  לא

  אותו   שכתב  כשמי  מעניין להיות יכול  ספר  אופקים.  הרחבת  לא  עצמך  כשאתה ספר לכתוב  יכול  לא

 . ( 2009  )גל,  "תוכן ובעל מעניין

 : הזאת האמירה עם  מסכימהש  ,לבנת חנה  ד"ר  של דבריה את  בכתבתה מביאה (2009)  גל  עוד

  ספרות   ביצירות  מדובר  לא   רוב  פי  על  צעירים,  של  ביצירות  כשמדובר  אבל  הפתעות,  שיש  ייתכן 
  רבדי  שפה,   אופקים,  רוחב  מבחינת   בשלים  אינם  עדיין  נוער  ובני   שילדים   מאחר  איכותיות.
 לכתיבה  'בשלים'  המבוגרים  כל  שלא   מובן   וכו'.  כתיבה  של  טכניקות  מבט,  נקודות  משמעות,
 .בשלו לא  שעדיין  מפני   ולא   מוכשרים  פחות סופרים שהם מפני זה  אבל איכותית,

 כהן:  אדיר פרופ'  של דבריו כאן מובאים  לבנת,  של דבריה  על  נוסף

 לילדים   גם  ]...[  אותם  ליצור   יכולים  הם  אבל  מטאפורה,  או  דימוי  להגדיר  יכולים  אינם  ילדים
  את  שסוגרים  אלה  אנחנו  וסיפורי,  שירי   אינטלקטואלי  י ווקוגניטי   פוטנציאל  יש  הקטנים

  את   מגביר   זה  קורא  שהוא   ספר   כתב  שילד  יודע   כשילד   החינוכי.  בתהליך   שלהם  היצירתיות
  .(2009 )גל, רב ערך  בזה יש להישגים. להגיע יכול עצמו שהוא  תחושה לו ונותן   האמפתיה

ים  הם  9הטקסט וסס  שעלי ניתוח  מב ני־בלשניה  ה נו   המחקר   —  סג
  וסקירתו

  סיפורו   את  שכתב  ,19  בן  כיום  ,ש"א  של  סיפורו  עומד  הקורפוס  במרכז  הדברים,  בתחילת  כאמור

  מיוזמה   אלא  מבוגרים  התערבות  כל  בלי  שנים,  תשע   לו  שמלאו  לפני  קצר  זמן  ",המילים  אוצר  ארץ"

   כאן:  מובאים  והם  ,יופ   על נקבעו םסיפוריה  שאר שלו. אישית

 . 2012  א"ש, מאת המילים", אוצר "ארץ .1

 . 2014 ג', הילדה מאת המילים", אוצר "ארץ .2

   .2015  נועם, מאת המילים", אוצר "ארץ .3

 

 . בשעון המטמוןאת הספר  שהוציא ייהמהרצל 10בן  באלאן .7

 בהיותו בן שמונה.  –( מתל אביב כתב ואייר את ספרו המפלצת הידידותית ממותה 2004אבריאל מוסקוביץ' ) .8

 .המאמר קורפוס .9
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ים  אוצר בעקבות המסע .4 ילִּ    (.2015 )הורוביץ, הגדול! המִּ

ים ְלֶאֶרץ ַהֻמְפָלא  ַהַמָסע .5 לִּ  (. 2011 )רוזנטל, ַהמִּ

  מתקשרים  םמה כמה והלשון, השפה על ומדברים לשוניים־ מטא שהם משום  אלה בסיפורים בחרתי

  האחרים   שכל  ש,"א   של  הסיפור  בראשם  בהמשך.  ארחיב  כך  ועל  במכוון,  םמה   כמהו   אקראיב  לזה  זה

 אליו.  מושווים

בי ת רים  כו פו סי פוריהם  ה סי  ו

  לפני   חודשים  כארבעה  דיוק,  )ליתר  9  גיל  לפני  כתיבתו  את  החל  ש"א  הזכרתי,  שכבר  כפי  :ש"א  .1

  לכתוב   שהתבקש  אחד   לסיפור  פרט  בדיונית,  חופשית  בכתיבה  מאופיינת  כתיבתו  מרבית  (.9  גיל

  עצמו  מכנה  הוא  תיםיולע   סופר,  להיות שאיפתו  עולה במכתביו  בכיתה.  מוגדרות  הוראות  פי על

  הנחייה   בלי  החופשית  כתיבתו   סיפורים.  כשבעה   כתב  כה  עד  קוראיו.   בדעת  המתעניין   "סופר"

  חיצוני,   אדם  ידיב   מוגדרת   תבנית  פי  על  או   מנחים  ברורים  כללים   בלי   לכתוב  הרצון  את  מאפיינת 

  לפניו.   שרשם   סוגות   אפילו  או   נושאים  ורשימת  סיפור   כלב  אישית   כנית ו ת  יש   עצמו  לו   כי  אם

  על   סיפור  המילים,   אוצר  ארץ  בינתיים(,  נכתב  )לא  המלאות  התשובות  ארץ  שתכנן:  הנושאים

  וכו'.   קומדיה  מעודדת,  ספרות  –  יכול"  לא  שאתה  תגיד  "אל  הסביבה,  ואיכות  הטבע  על  שמירה

  שקרא  מספרים  דמויות  בהם,  שצפה  סרטים   בטלוויזיה,  מסדרות  מושפע  הוא   כי  ניכר   בתכנים

  מפי   או   יודע"  הכול  "המספר   מפי  בסיפוריו,  זאת  מזכיר  אף  והוא  לועזיות(  דמויות  לרוב)  עליהן

  את   ללמד  הכתיבה,  באמצעות   להעביר   רוצה  שהוא   מוסף  ערך  יש  בכתיבתו  הסיפורים.   גיבורי

  כוונותיו   על  ומצהיר   לקהל  פונה  תמיד  הוא  סיפוריו  בסוף   חשיבותם.   אתו  ים מסוימ   ערכים   הקורא

  התנהגות   וכיוון  השכל  מוסר   אף  תיםילע   ומוסיף  לנמעניו  הנאה  לגרום   ומקווה  בסיפור  החינוכיות

 רצוי. 

  חש   הילד  זה(  מסוג  אחד  רק   בהם  היה  )כאמור  מונחית  שבכתיבה  עולה  סיפוריו  מקריאת

  נדרש,  מילים  מספר  פי  על  לכתוב  שלו  הקושי  ניכר  .תומבני  ת תוכני  מבחינה  בקשייםבכתיבתו

 10וברורה.  מוגדרת בתבנית

  סיפור  כתבה  זרים,  לעובדים  בת  הסיפור,  כתיבת  בזמן  11  כבת  יסודי,  ספר  בבית  תלמידה  ג': .2

  בהנחיית   ספר ה   ביתב  כיתתה ב   נכתב   הסיפור  . ש"א  שכתב   " המילים   אוצר   ארץ"  הסיפור  השפעת ב

־ המטא  נושא  בולט  וכן  ,"המילים  אוצר  "ארץ  הסיפור  של  וההשראה  ההשפעה  ניכרת   מורתה.

   בהמשך(. טור יפ  ואר)  בסיפורה לשון

  בכיתתי   לשבוע  אחת  הנלמדים  כתיבה  בשיעורי  הסיפור  את  כתב  הוא  .9  כבן  תלמיד  נועם: .3

  חיקה   כי  במובהק   ניכר  ובהשראתו.  ש "א  של   סיפורו   השפעת ב  הסיפור  את   כתב  נועם  ובהנחייתי.

 בהמשך(.  פירוט )ראו סגנונו את

ים   אוצר  בעקבות  המסע  סבא.  בכפר  מתגורר  ילדים,  לארבעה  אב  סופר,  11הורוביץ:   אהוד .4 ילִּ   המִּ

   שלו. הביכורים ספר   הוא !הגדול

 

 המידע הופק על פי מכתבים של הילד, על פי הסיפורים הכתובים ועל פי מידע מהמשפחה. .10

 . 2015באפריל  28א' הורוביץ, תקשורת אישית ]טלפון[,   .11
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  ספרים   וערך   כתב   ,1945  יליד  ישראלי.   וסופר   עיתונאי  לשונאי,   :( 2021)  רוזנטל   רוביק  ד"ר  .5

־ המטא  ההיבט  את  אבחן  זה  במאמר   ילדים.  וספרי  לסוגיהם  לשון  ספרי  מילונים,  בהם  רבים,

ים  ְלֶאֶרץ  ַהֻמְפָלא   ַהַמָסע  ,לילדים  בספרו  ביטוי  לידי  שבא  לשוני לִּ   של   לסיפורו  בהשוואה  ,ַהמִּ

 . ש"א

תוח פור  ני סי רץ  ה א ילים" אוצר  " מ   ש" א  /  ה

  נוצר   שהסיפור  מניחה  אני  . הילד  של  כתיבתו  את  המייחד  הסגנוני  ההיבט  על  אעמוד  זה  סיפור  בניתוח

  דרישה   זו  )כנראה גבוה  מילים  אוצר   לו  שיהיה  מאוד לו חשוב  היה  אחד  צדמ כי ניכר  .רגשי  ממקום

  הדורשת  המערכת  על   גרית   קרואל   צורך   לו  והיה  מועקה   מעוררת   זו  דרישה  אחר   צדומ  ,בכיתה(

  ט ו ריפ   ורא)  לכך  עקיפות  הוכחות  מביא  הוא  הסיפור  במהלך  גבוה.  לשוני  במשלב  לדבר  תנוימא

  גם   הוא  אך  בכבוד,  בה  לנהוג  השפה,   של  והתקין  הנכון  הדיבור  את  רמֵ לשַ   רוצה  ש"א  בהמשך(.

  החופשי   לדיבור  רבה  ופתיחות  יתר  חופשיות  מבקש  הגבוהה,  בשפה  תמיד  לדבר  מהדרישה  מסתייג 

  )לקלל(,  ראויות  לא  במילים  לדבר  שמותר  הכוונה  שאין  ומוסיף  עצמו  את  מסייג  הוא  די ומי  והזורם;

  מובהק,   לשוני־ מטא  בדיוני,  הוא  זה  סיפור  נמוך.  לשוני  במשלב  או  בסלנג  השימוש  בעיניו  נכון  כן  אך

  בסיפור  לשוניים־ המטא  ההיגדים  הלשון.   מעולם   ברורים  במונחים  השתמש   לא  ש"א ש  במקומות  גם

  על   )כשמדובר   המשלב  על  הלשון,  על  הכתיבה  הקולחת,  הסיפורית   הכתיבה  של  העלילה  עצם  הם

   הלשון(. וחוקי החברה דרישת פי  )על  ונכון יפה לדבר  הרצון ועל הלשון( רמת

ץ" ר ילים  אוצר  א מ  12ש" א  /  "ה

  אך   אדם בני  כמו  נראו רק  הם אלא  ,רגילים אדם  בני לא  אך אדם  בני היו   רחוקה בארץ אחת פעם
  בשפה   מדבר  היה   שלא   מי  ,גבוהה  בשפה  ורק   אך   מדברים  :כך  התנהגו   הם  .כמוהם  התנהגו  לא 

  המילים  אוצר  ארץ  שכדור   אומרים  היו  הארץ   כדור   על   האנשים  רוב  .בכלא   מוות  מקבל  היה   גבוהה
  בחור  קם  המילים  אוצר   בארץ  16:30  בשעה  .נכון   לא   זה   אך  ,ילדים  בסיפורי  או   באגדות  רק  קיים

  תהיה   אתה  זה   סלט  תאכלנה  אם  כתוב  היה   הסלט  אריזת  על ,סלט  וגם  מעדן   אכל  'ון ג  'ון.ג  הנקרא 
  ואני  40  בן   אני  'ון.ג  אמר  , שור  כמו  בריאנא   אני  :לעצמו  ואמרנה  הסלט  את  אכלנה  'ון ג  .בריא 

  ניקול .חדש  ניקוי  ספֵרי  לפרסם  כדי   בפרסומות שלו  לעבודה  'וןג הלך  מכן לאחר  .20 בן מרגישנה 
  נאום  שון  לנשיא  נתן  'ון ג  למחרת  יום  .הקשה  עבודתך  על  הכבוד   כל   לו   ה אמר  הפרסום  מנהלת

  זקוף   ,גאה  עמד  ,גמגם  לא   ,בעולם  ביותר  הגבוה  המילים  אוצר   לו  היה  (:שקרה  מה  )זה  לתארו  שאין 
  ,ידיים  לחצו  'וןוג  שון  הנשיא   מכן   לאחר  ! הכבוד   כל   'וןג  ! הכבוד  כל  אמר  שון   הנשיא   .התבייש  ולא 

  חומר  על  כרזה  להציע  לו   נתן  הוא   כי  לנשיא   תודה  אמר  'ון ג  .גבוהה  בשפה  הכרזה   על  קצת   דיברו
  אוכל לקנותנה  'ון ג  הלך שהתעורר  אחרי  .21:00–18:00־מ  נמנם  הוא   הביתה  חזר  'ון שג  אחרי  .ניקוי

  מישהו  היה   ושם  לסרט הלך   'וןג  למחרת  . ביחד  משחקים  'ון וג  מלוין  . מלוין   ושמו  כלב  'וןלג  .ושתיה
  חזרנה  'וןשג  לאחר   .גנאי  בשמות  לשני   אחד   קראו   והבחור  'וןג  ,'ון ג  של  מקומו   את   שתפסנה

  שהוא  הבחין  'ון ג :רע משהו קרה ,כדורגל המשחקת ילדים קבוצת על המסופר האלופים מהסרט
  מדבר  שאני  ידע  אחד   שאף   אסור  :בליבו  לעצמו   לחש  'ון ג  . שלו  הגבוה  המילים  אוצר  את  איבד

  .אתו  ידברו   שלא   והשתדל  מלוין   שלו   לכלב  אוכל   לקנות   אלך  'וןג  .ובסלנגים  מאוד   נמוכה   בשפה
  . פנקייק  ואכל  שתה  'ון ג   ,שבת  יום  היה   למחרת   .לישון   הלך  הוא  22:00  בשעה  'וןג  חזרנה   כאשר
  'וןג  ,כשחזר  .למקדונלדס  הלך  ולבסוף  ענבים  מיץ  שתה  ,ארטיק  ואכל  לים  הלך  'ון ג   11:00  בשעה
  את   שמעו  והם  לפיקניק  דודיו  בני  עם  הלך  'ון ג  ראשון   ביום  .קצת  אתו  ושיחק  מלוין   את  האכיל
  ענה  'וןג ?גבוה מילים באוצר מדבר לא  אתה איך שאל 8־ה בן  רוני הקטן   הדוד בן  'ון.ג של הבעיה

  ביותר  הגבוה  המילים  באוצר  דיברת  אתה  .כן   אמר  ושבע  השלושים  בן   איתי  אחיו  .יודע  לא   אני

 

 .ככתבו וכלשונו מופיע הסיפור שכתב הילד .12
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  כל  ! הזה  החוק  את  שהמציא   מי  את  המשפט  בבית  לתבוע  צריך   אמר  'ון ג  של  אביו  .במשפחתנו
  שכול   הציע  'ון ג  .מהפיקניק  נהנה   בואו  כרגע   ,טוב  אמר  'ון ג  של  אבא   !!!! כן  צעקה  המשפחה
  חזר  'ון ג הפיקניק לאחר .אוקי  ענו כולם ".קיץ עוד  "אולי השיר את  שישירו עצמו כולל המשפחה

  'ון לג שני ביום .שלישי שביום דודו   בן  של מצווה הבר בשביל  פירות  לקנות  הלך 'ון ג ,14:10 בשעה
  מדוכא  היה  'וןג  . כלא   לבית  עליו  מלשינים  היו   כי   לעבודה   להגיע  יכול   לא   הוא   אך   עבודה   הייתה
  שהוא   משהו  למצוא   הצליח  לא   אך  לעשות  מה  וחשב  חשב  'ון ג  .כלום  לעשות  יכול  שלא   מכיוון 

  מילים באוצר  לדבר   יכול לא   שאני  לי  דווקא   קרה   איך   ,לעשות  יכול  אני  מה :לעצמו  אמר  'ון ג  .יכול
  רייס  פיליפ  ,בל  אלכסנדר  :כמו  הגדולים  החכמים  של  ספרים  לקרוא   :רעיון   ומצא   חשב  'ון ג  .גבוה

  מכן   לאחר  ,(אדיסון   )תומס  החשמל  של  מהספרים  התחיל  'וןג  .איינשטיין   ובנוסף  אדיסון   תומס
  מכולם  החכם  ולבסוף   )  רייס  ופיליפ   בל  )אלכסנדר   הישנים  הטלפונים  על   מספרים  המשיך   הוא

  כמה  סיים   כאשר  . בעיניו  ומותחים  יפים  שהיו   הספרים  לקרוא   התחיל   'וןג  . איינשטיין   דוקטור 
 שלוש   של  הפסקה  עשה  הוא   ספר  סיים  'וןשג  לאחר  .לו  תעזור  הקריאה  שאולי  חשב  'ון ג  ספרים
  הספר  את  קרא   'ון ג  ,'ון ג   של  הפסקתו  לאחר  .אדיסון   תומס  של   ספרים  ארבעה  סיים  'ון וג  ,שעות

  פיליפ  של  הספרים  סדרת  את  התחיל  'ון ג  למחרת  .אדיסון   תומס   של  הספרים  בסדרת   האחרון 
  לאחר   ,לקרוא   הפסיק   לא   הוא   אך   קשה   היה  'ון לג  .ספרים  יותר  היו   הזאת   הספרים  בסדרת   .רייס

  :השני  הספר   את  קרא   הוא   'ון ג  של  הפסקתו  לאחר   .הפסקה  לקח  'ון ג  הראשון   הספר  את   סיים  'ון שג
  אני   :החליט  והוא   ,משתפרנה  שלו  המילים  שאוצר  ראה  הוא   דיבר  'ון כשג  .המשוכלל  הטלפון 
  אחרת  , לישון   חייב  שהוא   'וןג  נזכר   שני  ביום  23:00  בשעה  !אחד  ספר   לפחות   יום   כל   אקרא  מעכשיו 

  מצווה  בבר  לדבר  לפחות  חייב  אני  :אמר  'ון ג  .הקטן   דודו  בן   של  המצווה  לבר  לבוא   יוכל  לא   הוא 
  בשעה  בבוקר  למחרת  . הכלא   לבית  עליי  ילשין  מצווה   בבר  שיהיה  מי   שכל   או   ועשירה   גבוהה  בשפה
  מילים   באוצר   לדבר  כדי  רייס  פיליפ  של  השלישי  הספר   את  קרא  'ון ג  .וסלט  ביצה  אכל  'ון ג  10:00
  וקראנה   הסלט  בקופסת  נתקל   ולפתע   ,מצווה  לבר  מוכן  בגד  לבחור   אלך   'ון ג  .מצווה  בבר  גבוה
  'וןג !שלך המילים אוצר   את  י/תאבד ה/את אחרת   מעדן עם  הבריא הסלט את  תאכלונה אל , אנא 
  מדבר  שלא  "מי חוק  את  )למחוק .15:30 בשעה רביעי ליום פגישה לקבוע  כדי המשפט לבית הלך

  רביעי   ביום  שיבואו   להם  להודיע  כדי   משפחתו   לכל   התקשר  'וןג  "(.הכלא   לבית  ילך   גבוה  בשפה
  מצווה   שהבר  מתי  19:00  בשעה  שלו   באוטו  הגיע   'ון ג  ,מצווה  לבר   ומיהר  התלבש  'ון ג  .15:30  בשעה

  קצת  שתה  קצת  אכל  'ון ג   .מצווה לבר  שקל  100  לו  והביא   הקטן   דודו  לבן   שלום  אמר 'ון ג  .מתחילה
 בבית  מחר  לקראת  לישון   הלך  'ון ג   .00:00  בשעה  שלו  לבית  הלכנה  ואז  קצת  רקדנה  (אלכוהול  )לא 

 המשפט  15:30  הייתה  השעה  כאשר  .משפחתו  מבני כמה  לאסוף  והלך  מהר  התעורר  'ון ג,  המשפט
 בשפה   מדבר  שלא   מי  "כל  החוק   את  לבטל  רוצה  ואני  ,גבוהה לא  בשפה  מדבר אני  :אמר  'וןג  ,ֵהֵחל

  ומעכשיו  מסכים  אני  : אמר  השופט  .לכך  תסכים  :המשפט  בית  כבוד   אדוני   "!לכלא   ילך  גבוהה
   .לקלל אסור   זאת  עם אך ,גבוהה בשפה לא  לדבר מותר לכולם והלאה

 נמוכה.  בשפה שמדברים כאלה ויש גבוהה בשפה שמדברים כאלה יש היום עד ולכן
  הרבה  עוד  לי  יהיו  המילים.  אוצר  ארץ  סיפורי:  את  לקרוא   כיף  לכם  שהיה  מקווה  ,לקוראים  שלום

  קרא  שג'ון   שראיתם  )כפי  א"ש.  מהכותב  הבאים.  מסיפורי   שתיהנו   מקווה   הנראה.  כפי   סיפורים
 ספרים(. לקרוא תמיד כדאי תמיד,  כמו  ספרים

תר"  ש "א  של   "השירה  הי

  את   הממחיש  השירה(  )היתר  לכאורה   חדשים  בפעלים  רב  שימוש  מופיע  ש"א  של  בסיפורו

  יכולת   את  מפגינים  הילד   של  והמקוריים   היצירתיים  חידושיו  בסיפור.   והפעלתנות   ההתרחשות

  )ראו   תויא   תיעשיש  בריאיון  שאושר  דבר  בכוונה,  נוצרו  אלו  שמילים  מהסיפור  ניכר  שלו.  היצירתיות

  גוף   נא(,  או  "נה"   ההברה  )הוספת  מקראית  בסיומת  השימוש  את  בחידושיו  לראות  אפשר  בנספח(.

  'ון ג "  הגבוהה:   השפה  את  להדגיש   כדי  היא(  אף  השפיעה  "נא"   הבקשה  מילת  )אולי  נסתרות  רבות

 ". 20  בן  מרגישנה  ואני   40  בן  אני  'ון.ג   אמר  ,שור   כמו  בריאנא  אני  :לעצמו  ואמרנה  הסלט  את  אכלנה
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תוכן מבנה  ה :  של וה פור סי   ה

 )היצג(  פתיחה  א.

  שם  להן  ניתן שלא משניות,  נוספות  דמויות כמה יש ג'ון. היא בסיפור  המרכזית  הדמות דמויות: 

 המרכזית(.  הדמות  לטובת  עלילה מקדמות )הן

 . "אחת פעם" הסיפור בפתיחת :לזמן  התייחסות

 רחוקה". "בארץ  :למקום התייחסות

 שבארץ  היא  הבעיה  העלילה.  במהלך  המתפתחת  מרכזית  בעיה  יש  בסיפור  הבעיה:  התעוררות ב.

  בשפה   ורק  אך  מדברים"  נענש:  כך  דיבר  שלא  ומי  גבוהה  בשפה  לדבר  חייבים  התושבים  כל  אחת

 ". בכלא   מוות מקבל היה גבוהה  בשפה מדבר היה שלא מי ,גבוהה

 גבוהה(,  בשפה רק )לדבר החוק  את לאכוף  משתדל שג'ון ניכר הסיפור במהלך הבעיה:  פתרון ג.

   גבוהה: בשפה מדבר  שאינו אדם עם  להתמודד ונאלץ לסרט ללכת  החליט ג'ון אחד  שיום עד

  לשני  אחד  קראו   והבחור  'וןג  ,'ון ג  של  מקומו   את   שתפסנה   מישהו  היה   ושם  לסרט   הלך   'ון ג  למחרת
  :בליבו  לעצמו  לחש  'ון ג  .שלו  הגבוה  המילים  אוצר  את  איבד  שהוא   הבחין   'ון ג  ]...[:  גנאי  בשמות

   .ובסלנג מאוד  נמוכה בשפה מדבר  שאני ידע אחד שאף אסור

  ותקינה. גבוהה בשפה  לדבר היכולת את  שאיבד מאוד חשש  שג'ון ניכר

  משפט   לבית  לגשת  לו  גרמה  בקולנוע  עימה  להתמודד  נאלץ  'וןשג   הסיטואציה  : הסיפור  סיום ד. 

   :החוק את לבטל ולבקש

  ואני   ,גבוהה  לא   בשפה  מדבר   אני  :אמר  'ון ג  ,ֵהֵחל  המשפט  ]...[  בבית  מחר  לקראת  לישון   הלך  'ון ג
 : המשפט  בית  כבוד  אדוני  "! לכלא   ילך  גבוהה  בשפה  מדבר  שלא   מי  "כל  החוק  את  לבטל  רוצה

  אך   ,גבוהה  בשפה  לא  לדבר  מותר  לכולם  והלאה  ומעכשיו   מסכים  אני  : אמר  השופט  .לכך  תסכים
   .לקלל אסור  זאת עם

  יש  היום  עד  ולכן"  מאוד:  וליברלית  חיובית  בנימה  הסיפור   את  לסיים   החליט   הכותב   שהילד  ניכר

  בשפה כוונתו שאין ומדגיש  ",נמוכה  בשפה שמדברים כאלה ויש  גבוהה בשפה שמדברים  כאלה

 . ראויות לא מילים  או לקללות  נמוכה

  המקושרים   אירועים  רצף   בו  יש  ומהודק.   לכיד  מאורגן,   מבנה  קיים   בסיפור   וקישוריות:  לכידות  ה.

  היה  למחרת"   ,"ג'ון   הנקרא  בחור   קם  המילים  אוצר  בארץ  16:30  בשעה"   ברורים:  זמן  בביטוי

 .". ..ארטיק   ואכל   לים הלך ג'ון 11:00 בשעה  .פנקייק ואכל שתה ג'ון  ,שבת יום 

  הלך   מכן  לאחר"  ברורה:  דרךב   קישור  במילות  המקושרים  אירועים  מרצף  בנויה  העלילה  וכן,

 . חדש" ניקוי ספֵרי לפרסם כדי בפרסומות שלו לעבודה  ג'ון

ים אוצר ארץ אים בעיני המיל    הקור

 מאיה   פרופ'   של  בהנחייתה  לוינסקי  במכללת  שהתקיים  קשה?!"(  שפה  )"עברית  מקוון  קורס  רקע  על

  הסטודנטים   כלל  של  תגובותיהם  מקריאת   .ש"א   של  הטקסט  את  לנתח  הסטודנטים  התבקשו  פרוכטמן

  ונפעמו   התפעלו  כולם  ראשית,  .הילד   של  כתיבתו  ייחודיות  על  דעתם  מתוך  יםמשמעי־חד   ממצאים  עלו

  הטקסט,  את משנים  היו לא שהם  הוא שעלה לציון  הראוי הדבר וכן  ,9 בגיל ילד  של הכתיבה מאופן
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  ראו   מהסטודנטים  מרבית  בטקסט.  אחר  דבר  כלב   או  כתיב  בשגיאות  נוגעים  לא  ואף  מתקנים  לא

  וייחודי  מופלא  דבר הגבוהה( השפה ליצירת וָנה נא הוספת של )החידושים לכאורה הלשון בשיבוש

  כי ציינו רובם כן  כמו 13.השירה  היתר ביןו הלשון שיבוש בין ההבדל בעצם זהו .ש"א של בכתיבתו

  אלו   הילד  )מבחינת   ברורים  במונחים   שימוש   שאין  במקומות  גם  מובהק  לשוני־מטא  בסיפור  מדובר

  )במשלב   יפה  לדבר  הצורך   ועל   והנמוכה  הגבוהה  הלשון   על   מדבר  ש"א   שלמד(.  לשוניים   מונחים 

  מקריאת   בסיפור.  סגנון  מאפייני  גם  שציינו  ויש  ומובנה  בדיוני  סיפור  בטקסט  שראו  היו  גבוה(.  לשוני

  לקוראים:   ברור  מסר  להעברת  הכותב  של   הברורה  ועמדת  גם  עולה   הסטודנטים  של  תגובותיהם

  החברתי   מהתכתיב   להשתחרר  רוצה  שהילד  ניכר  מנם ו א  ובכבוד.  נכון  לדבר   השפה,  על  לשמור  הרצון

  מפורשת   באמירה  מסיים ואף  לקלל  לא  מדגיש  אך  בסלנג,  לדבר  שמותר  צייןמו  גבוהה  בשפה  לדבר

 בפרט.  הלשון אתו בכלל השפה את מעשיר הדבר  כי סיפורים  לקרוא להמשיך

  בסיומת  השימוש  שהוזכר:  בסיפור  הבולט  מאפייןה  פיל כ  הקוראים  של  יחסם  את  במיוחד  לציין  ראוי

  בעזרת   ולהדגיש  לציין  זאת  כל  כאמור   "נה"(.  ההברה  )הוספת  נסתרות  לרבות  המתאימה  המקראית

  מחוקי   סטייה  לכאורה כאן ישנה כי  נראה  ."לקנותנה "  "חזרנה", ",אכלנה "  גבוהה:  שפה אלה  מילים

 בשפה  לכתוב   כוונה   מתוך   אלו   בתצורות  בחר   הילד  וכאמור   השירה",   "היתר   של  אופיו  זה  אך   הדקדוק

 במיוחד.  גבוהה

 ש "א עם הריאיון

  באשר   בבהירות  התמונה  השלמת  לשם  א"ש  את  ראיינתי  ות,אדוגמ  והבאתי  בניתוחים  שציינתי  כמו

  הנושאים   עלו   בשיחה  (. 2015  באוקטובר  19  אישית,   תקשורת   )א"ש,  סיפוריו   בכתיבת  ו כוונתל

  הסיפורים,   מקריאת  ביקורת  קבלת  בפרט,  המילים"  אוצר  "ארץ  והסיפור  בכלל  הכתיבה  מהות

  כמות   מבחינת  והן  הנושא  מבחינת   )הן  בכתיבה  הגבלה  לקוראים,   הכתיבה  באמצעות  מסר  העברת

  או  יומית־יום   שפה  לעומת  גבוה  לשוני  במשלב   כתיבהה   כלפי  יחסו   כתיבה  להמשך  הרצון   המילים(,

  . שנים(  שמונה  זה  לכתוב  הפסיק  ש ")א  כתיבהב  ךי להמש  רצונו  על  ביררתי   הריאיון   בראשית  סלנג. 

  ישוב   לכך  וכשיתפנה  , חברים  עם  ובילוי  מבחנים   בשל  לכך  פנוי  זמן  לו  אין  שכרגע  ענה  בתגובה

  אך   יכתוב,  איך  בדיוק  יודע  אינו  אחרת.  דברים  ורואה  גדל  כבר  כי  קודם,   משכתב  אחר  בסגנון  לכתוב

 המתאימים.  והכישורים היכולת הידע,  לו  שיש חושב הוא לדבריו,

 את  לשמוע  כדי  זאת  וכל  המילים",  אוצר  "ארץ  הוא  ועימ  בשיחה  אליו  שכיוונתי  הבולט  הסיפור

 רצון   ומתוך  הדגשה  לשם  כך  שכתב  מדבריו  ניכר  גבוה.  לשוני  במשלב  כתיבה  כלפי  ש"א  של  עמדתו

  בריאיון   ציין הילד וגבוה. תקין במשלב  נכון לדבר  והמורה(  פרהס  ת )בי החברה דרישת את  להבליט

  הילדים   לפני  וקראה  וגבוה,  יומים־ יו  סלנג,   משלבים:  שלושה  עם   בכיתה  טבלה  בנתה  שמורתו

  הוא   בסיפורו.  "נה"  בהברה  והשיבוץ  השימוש   ומשם  "נה",  התוספת  בהם  שהייתה  לדוגמה,  משפטים

 נמוכה. בשפה מדבר בסלנג  שמדבר ומי יותר וטוב  נכון גבוהה בשפה  השימוש כי ציין

  סיפוריו  מקריאת  לקוראים.  שלו  המסר  ,ש"א  של  הכתיבה  מטרת  הוא  בשיחה  שעלה  חשוב  נושא  עוד

  את  לדרוש  טוב לא  אך גבוהה, בלשון  ולדבר הלשון את ולשפר  ספרים  לקרוא "שטוב בפניו: ציינתי

  ולדבר   לכתוב  ונכון  ראוי  תמיד  אם  ואות  ושאלתי  ,המשלבים"  בכל  הצורך  לפי  לדבר  אלא  מכולם,  זה

 

 בסקירת ספרות לעיל. הגדרה  ראו .13



ית זוהר ושר  א

 
שפ" – בין השורות ך  – גת  6כר

54 

  את   ולהעריך  מחונכים להיות שצריך  ובנימוס,  יפה לדבר  צריך  כן, מנםו שא  ענה  ש"א   .נקייה  בלשון

 השפה.  את יעשיר שיקרא  ומי ספרים, וקורא גבוהה בשפה ולכתוב לדבר  שיודע מי

ים" אוצר "ארץ הסיפור השפעתב כתיבה  ש "א  מאת המיל

ץ" ר ילים  אוצר  א מ ת  "ה א (   )מ  ג'

  הסיפור   בהשפעת  המילים",  אוצר  "ארץ  הנוסף  הסיפור  את  ' ה  בכיתה  תלמידה  הכתב  2013  בשנת

  המורה   הילדה.  של   מורתה   בהנחיית  , הספר  בבית  נכתב  הסיפור  .ש "א   שכתב  המילים"   אוצר  "ארץ

  על   בלשונה   להם  והסבירה  ,ש"א   של  הסיפור  את   זרים(  לעובדים   יםילד  )כולם  הילדים   לפני   קראה

 המונח.  את לנקוט בלי  – לשון־מטא ומהי  הסיפור מה

  שחר,  היה  הגדול  אחיו  של   שמו  משפחתו.  עם  בפארק  לטייל  אהב  רותם  רותם. ששמו  ילד  היה  היו
 יורם.  היה אביו  של ושמו  מירי היה  אמו  של שמה זוהר, היה  אחותו של שמה

  אחרי  רדף  רותם  העצים.  בין   זז   משהו   רותם  ראה   לפארק,   רותם  של  משפחתו   כשהלכה  אחד  יום
  לבוא   למשפחתו   וקרא  עצר   המילים,   בעקבות  הלך   הוא  שהתחבאו.  מילים  גילה   ואז   הזה  ה"משהו"

  ארץ  לפניו   ראה  הוא  עיניו.  למראה  האמין  לא  הוא  העץ,  של  העלים  את   הזיז  כשהוא  ולראות. 
  הספינה,  ירכתי  רם,  כמו  גבוהה  ברמה  יפות  מילים  הרבה  היו  בארץ  המילים".  אוצר  "ארץ  מופלאה,

  המילים  ושמיים.  רקיע  וגשם,  מטר   ושמש,  חמה  כמו:  תאומות  מילים  וגם  עבות(,  יער  )כמו  עבות
  פה.  קורה   מה   ולהבין  הדרך  את   למצוא  לו   שיעזור   ושהימ  חיפש  רותם  ןהביני  יפה  הסתדרו  האלה

  היא   למתנה  לעזרתו.  באה  והיא   בדרך   שטעה  לה  סיפר   הוא   "להציל".  המילה  את  מצא  הוא   פתאום
  רעות   מילים  מיני   לכל  ירה  רותם  אז  טובה.  למילה   רעה   מילה  כל  שהפך  ההפכים"  "חץ   את  לו   נתנה

  פגע  הוא   כך  אחר  אמת.  לדובר  הפכה  היא  ופתאום  שקרן   במילה   ופגע  וירה   כיון  הוא   החץ.  את
  כועס   המילה  וגם  לחכם  הפכה  והיא   טיפש  במילה  ירה  הוא   כך  טוב.  להיות  הפכה  והיא   רע  במילה
  שכולם  המילים  בארץ  נעים יותר   ככה  לשמח.  הפכה   והיא  ירה  הוא  עצוב  במילה   גם  .כן יחיל  הפכה
 רעים. ואין טובים

  ראה   הוא   חברים.  ביחד  יהיו  שכולם  כדי  משפט  הםמ  והרכיב  המילים  כל  את  לקח  הוא   כך  אחר
  הסכימו   המילים  במשפט.  לו  ויעזרו  וא שיב  שלו  חברות  מילים  כמה  לעוד  רהק   הוא   אז   חסר  שמשהו

  חכם  טוב  ילד  להם  יצא   אך   למשפט  להתחבר   רצו  הם  .  ""היה  המילה  וגם  ילד",:"  המילה   הגיעה  ואז
  שיום   עד  בסדר.  לא  מה  הבין   ולא   ושבועות  ימים  הלך  הוא   חסר.  היה  משהו  שוב  אבל  שמח.ו  היה

 ו'  ואת  הידיעה  ה'  את  פגש   הוא   חשובות.  אך  קטנות  מילים  הכיר  שלא   מילים  פגש  הוא   אחד
  להרכיב  מצליח  לא  הוא   וטובות  יפות  מילים  לו  שיש  שאפילו  בעייתו  את  םלה  סיפר  הוא   החיבור.
  יחדיו הלכו  םה  ותראה".  "חכה   לו  ענו  םה  שאל.  הוא   "איך"  לו.  יעזרו  הםש  לו   אמרו םה  אז   משפט.
 משפט:  נוצר  אז  .םשלה למקומות וקפצו  בשורה  אותם  סידרו הטובות, למילים
  הוא  הגיוני.  משפט  להרכיב  הצלחנו   רותם  קרא   "יש!"  .".ושמח  חייכן  היה   והחכם,  הטוב  "הילד

 המילים. אוצר  ארץ של  והמלכה  המלך ארמון  מרפסת על למזכרת אותו ותלה המשפט את לקח

וח ת ץ הסיפור  ני וצר  "אר ם" א '  של המילי    ג

  על  נשעןה דמיוני־ עלילתי  סיפור  זהו לשוני.־ המטא ההיבט עולה הטקסט של ראשונית מקריאה כבר

  חלקים   בו  ישו   ומובהק,  ישיר  מטא־לשוני  הוא  זה  סיפור  בו.  נכון  שושימו  לשון־ מטא  המושג  ידיעת

  של   הנכון  המבנה  חשיבות  על  וכן   ,ותוכנן  המילים   על  בהיגדים  המתבטאים   עקיפים  לשוניים־ מטא

   המשפט. 

  היבטים   ולבחון  לבדוק  כדי  ולשון  מבנה  תוכן,  ותיים:המ  רכיבים  שלושה   על  אעמוד  הטקסט  בניתוח

   בטקסט. לשוניים־ מטא
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  להצליח  רצון  עלו   השפה  על  ,מילים  על  נסובהש  העלילה  את  המניע  ילד  רותם,  הוא  הסיפור   גיבור

  מילים   נרדפות,  מילים  והסגנון  הלשון  מעולם  בסיפורה  משלבת  הכותבת  והגיוני.  תקין  משפט  ולבנות

 זאת   וכל  וקשר(  תפקוד  )מילות  הידיעה   ה'   יחס,  מילות  ,המילים(  אוצר  נושא  עולה  )וכך  גבוה  במשלב

  דמיוני   סיפור   שזהו  משום  לכאורה,  לשונית ־ מטא  גם  היא  זו  יצירה  והשפה.   הלשון  על  לדבר   כדי 

  המילים   במילון,  המילים  הוא  בסיפור  הבולט  התחום   הבמה.  בקדמת  המילים  את  לשים  שמטרתו

   מילים(. באוצר )הבחירה המשלב על דגש  וכן ,הפכים הנרדפות,

 : הסיפור  של והמבנה התוכן

  ילד  היה  "היו  בסיפור:  הדמויות  את  מציגה  הכותבת  שבה  לסיפור,  "מקדימה"  פתיחה  יש  פתיחה:  א.

  של  שמה  , שחר  היה  הגדול  אחיו   של  שמו   משפחתו.  עם   בפארק  לטייל  אהב   רותם  רותם.  ששמו

  פותחת   ג'  מכן,  רלאח  יורם".  היה  אביו  של  ושמו  מירי  היה  אמו  של  שמה  זוהר,  היה  אחותו

   ."..לפארק.  רותם של משפחתו כשהלכה אחד "יום  עצמה: בעלילה

  מן   לקוח  היה,  הֹיה  )=  "היה  "היו  פתיחה:  מילות  בשתי  להשתמש  בחרה  שהכותבת  לציין  ראוי

 ילדים(.  בסיפורי נפוצה פתיחה)  " אחד "יוםו  המעשיות(, 

 ויורם.   מירי  והוריו )אחותו( זוהר הגדול(, )אחיו שחר מרכזית(, )דמות רותם דמויות: ב.

  ו בחיבור  הקושי  היא  הבעיה  העלילה.  במהלך  המתפתחת  מרכזית  בעיה  יש  בסיפור  הבעיה:  ג.

  את   למילים  מספר  הסיפור(  )גיבור  שרותם  הסיפור  במהלך  רואים  אנו  תקין.  משפט  של  וובבניית 

  מצליח  אינו  עדיין  אך  יפות,  מילים  לו  יש  מנםו א  משפט.  להרכבת  בניסיון  קשייו  אתו  בעיותיו

   כאמור. ,משפט  להרכיב לעשות 

  מבקש   רותם  החיבור.  ובו'   הידיעה   בה'   פגש  הוא  ,קטנות"  ל"מילים  פונה  רותם  הבעיה:  פתרון ד. 

  , הטובות  למילים  יחדיו  הלכו  "הם  תקין:  למשפט  המילים  את  לסדר  לו  מסייעות  והן  עזרתן  את

 .." .שלהם  למקומות וקפצו בשורה אותם סידרו

  טוב.  סוף  יש   המשפט.  הרכבת  בהצלחת "יש!"  עידוד: בקריאת  מסיימת  הכותבת  הסיפור:   סיום ה.

 מהתוצאה.   מרוצה  הילד

  אירועים   מרצף  בנויה  העלילה  ולכיד.  מאורגן  מבנה  קיים  בסיפור  וקישוריות:  לכידות ו. 

  מהם   והרכיב  המילים  כל  את  לקח  הוא  כך  אחר"  רורה:ב  בצורה  קישור  במילות  המקושרים

 ". . ..חברים  ביחד יהיו   שכולם כדי משפט

וש ות שימ    יםיייחוד בשמ

  של   בת   שהיא   אף   ויורם  מירי   זוהר,  רותם,  הילדים:   של  עבריים  בשמות   להשתמש   בוחרת  הכותבת 

 מכיתתה. ילדים  שמות אלו כנראה .לועזי   שם הוא ושמה זרים עובדים

  בכללו,   המילים".  אוצר  "ארץ  ש" א   של  לסיפור  זה  סיפור  בין  והשוואה  השקה  נקודותב  הבחיןל  ראוי

 . 11־ה בת הילדה של הבוגרת התפיסה את מוכיח  והדבר ואחר,  חדש הוא הסיפור
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רץ א ילים"  אוצר  " מ ם /  ה  נוע

  מחנכת   לשבוע.  אחת  הניתנים  בכיתה  כתיבה  שיעורי  זמןב  הסיפור  את  כתב  ג',  כיתה  תלמיד  נועם, 

  פי   על  לרוב  כותביםו  ,א'   מכיתה  כבר  הכתיבה  לנושא  נחשפו  הילדים  .האל  שיעורים  מלמדת  הכיתה

 מסוים.  נושא תלוי תמונות  רצףו נתונה כותרת   לפי כתיבה  ברורה: הנחייה

  לציין   ראוי  .ש"א  של  המילים"  אוצר  "ארץ  בכיתה  שהוקרא  הסיפור  תהשפעב  נכתב  שלפנינו  הסיפור

  ו להקריא  הצורך  )היה  התלמידים  לפני   הוקרא  הסיפור  .ש"א   של  כתיבתו  סגנון  על  דבר  הוסבר  לא  כי

  ניכר   החיקוי  .ש" א  של  הסיפור  חיקוי  ניכר  נועם  של  סיפורו  מקריאת  לכתיבה.  הופנו  והם  פעמיים(

 'נה'.   הסיומת להם שנוספה העצם שמות  או הפעלים של  מקראיות סיומות  בשימוש בעיקר

ץ ועם / המילים  אוצר אר    נ

  תוכנית   לעצמו  תכנן   הוא   דן   לו  קראו  אחד  מאיש  חוץ  בסלנג,  דיברו  תושביה  שכל  ארץ  היתה  היה
  כשהוא   גבוהה  לשפה  ספר  בית   לפתוח  תכנן   הוא  גבוהה,  בשפה  לדבר  מהאנשים  חצי   אפילו  להפוך

  החליט  הוא   מלחמה  שיש  שמע  הוא   בצבא   דן   ובכן   .בצבא(  הוא  20  בן   רק  הוא   )עכשיו  גדול  יהיה
 חייל.  להיותנא

  ולבנותנא  מטוסים  הרבה  לתקנא  צריכנה  היה   הוא  .מטוסים  ובונה   מתקן   להיותנא  החליט   הוא
  התחתנה  הוא   .להתחתנה  רוצה   שהוא   והחליט  29  בן  היה  הוא   והתבגר   התבגר   דן   .מטוסים  הרבה

  נגרות  למדו   הם  גבוהה  לשפה  ספר  בית   הקימו  הם  ואז   גבוהה  בשפה  לדבר  אשתו  את  ולימדנא 
  של   מחלקה  הייתה  ,גבוהה"  "מילה  לו   וקראו   הספר   בית  את  בנו  הם  .הספר  בית   את  לבנות   ויכלו 

  הסלנג  ובארץ  ,גבוהה  מילה  הספר  בבית  היו  והורים  ילדים  מאלף  יותר  ילדים  של  ומחלקה  הורים
  וקראו  גבוהה  בשפה  רק  לדבר   ידעו  כולם   ובסוף   אנשים  10,000־מ  פחות   אנשים  מאוד  מעט  היו

 המילים. אוצר  ארץ לארץ,

וח ת ץ הסיפור  ני וצר  "אר ם" א ם  של המילי  נוע

 הסיפור:  של והמבנה התוכן

 )היצג(:  פתיחה  א.

   דן. היא בסיפור   המרכזית הדמות דמויות:

   ".ארץ הייתה "היה הסיפור בפתיחת :לזמן  התייחסות

 בסיפור.  מוגדר  מקום של  אזכור אין :למקום התייחסות

  כנית ות   לגבש  החליט  ודן  בסלנג  דיברו  התושבים  שכל  היא  בסיפור  הבעיה  הבעיה:   התעוררות  ב.

  גבוהה: שפה לדוברי האנשים את להפוך  כדי ספר בית ולבנות פעולה

  תכנית  לעצמו  תכנן   הוא   דן   לו  קראו   אחד  מאיש  חוץ  ,בסלנג  דיברו  תושביה  שכל  ארץ  הייתה  היה
 ...גבוהה לשפה ספר בית לפתוח תכנן  הוא  ,גבוהה בשפה לדבר מהאנשים  חצי אפילו להפוך

 גבוהה. לשפה ספר   בית  בבניית פעולה  כניתות  גיבוש הבעיה:  פתרון  ג.

 הייתה   שזו  הרי  סלנג  שדיברו  אנשים  פחות  והיו  נבנה  גבוהה  למילה  פרהס   תבי  הסיפור:  סיום   ד.

   :גבוהה בשפה  ידברו  אנשים שיותר לכך לגרום דן,  של המרכזית מטרתו

  יותר  ילדים של ומחלקה הורים של מחלקה הייתה 'גבוהה מילה' לו  וקראו הספר בית את בנו הם
   פחות  אנשים  מאוד  מעט  היו   הסלנג   ובארץ   גבוהה   מילה   הספר  בבית  היו   והורים  ילדים  מאלף 

 .המילים אוצר  ארץ  ,לארץ וקראו גבוהה בשפה רק לדבר ידעו כולם  ובסוף אנשים 10,000־מ
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  במובהק   לראות   מקום   יש  בעקבותיו,  שכתבו   הילדים  של  הסיפורים  לשני  ש"א   של  סיפורו  מהשוואת 

  משלב(   לשון,  המילים,  )אוצר  תוכנית ־הרעיונית   מהבחינה  הן  ש"א   של  כתיבתו  את  חיקו  הילדים  כי

  הילדים   של  כתיבתם  ו"נא"(.   "נה"  הסיומת  את   אימץ  כי   ניכר  נועם   של  )בסיפורו  הסגנון  מבחינת  והן

  גוף   )פתיחה,  בכיתה  הנלמדת  הסיפורית  התבנית  לפי  הכתיבה  ובמסגרת  בתבניתיות  ניכרת  )המונחית(

  נועם   .מוגבלת  ולא  חופשית  אשהי  ש"א   של  כתיבתו  לעומת  ותיאורים(,  הרחבות  שילובב  וסיכום

  והכניס   חדש"  "דקדוק  למד  כאילו  בעקביות  ממש  זאת  עשה  אך  ש," א  של  המצאותיו  את  חיקה  מנםוא

 אחרים.  חומרים  על נשען  אך ,ש "א כמו וחינוכי, מתודי  בכיוון ןה גם ות,אחר  דרכים  לסיפורו

תוח פור  ני סי סע"  ה מ ת  ה מ    אוצר  בעקבו ד  /  "הגדול!  יםיל  ה יץ  אהו  (2015)   הורוב

  לפני   היה  לכתיבתו  שהרעיון  סיפר  הוא  מוי ע   בריאיון  זה.  ספר  כתב  הורוביץ  אהוד  הסופר  כאמור

  וזיקתו   ולכתיבה  לקריאה  הסופר   של  אהבתו  לכתוב.  החליט   האחרונות   ובשנתיים  שנים   מעשר  יותר 

  ספרים   קראתי  ' א  "בכיתה  כי  השאר  בין  הסופר  ציין  זה  בריאיון  מילדותו.  כבר  בו  טבועות  היו  אליהן

 . (2015 באפריל 28 אישית, תקשורת הורוביץ, )א'   "בוגרים של

ים  אוצר  בעקבות  המסע  בספר ילִּ   אוצר   אחר  חיפוש  למסע  )תאומים(  ואיתי  הדס  יוצאים  הגדול!  המִּ

  יושבים   הם  אותו.  להפיג  דרך  מחפשים  והם  הגדול  החופש  בסוף  שעמום  של  ממצב  התחיל  המסע  גדול.

   :בהצעה  אליהם ניגשת אימם חולפות. מכוניות  וסופרים  ביתם  בפתח ומשועממים  נואשים 

ְפרִּ  ֵתְלכּו אּוַלי" יָעה ָּיה?"ַלסִּ צִּ ָמא.  הִּ ְרחֹוב ְבשַֹהם, פֹה ֶזה" אִּ  ". 20 ַהַכְרֶמל  בִּ
ָמא,  "ֲאָבל ים", חּוץ ְכלּום ָשם ֵאין  אִּ ְסָפרִּ ַתי.  ָרַטן  מִּ  אִּ
ית "ְוַגם ים...",  יֹוֵתר ַבת  אּוַלי ְזֵקָנה, ַמָמש ַהַסְפָרנִּ ְשלֹושִּ יָכה מִּ ְמשִּ  ֲהַדס. הִּ
ָמא ים  ָצֲחָקה.   אִּ ְרֶאה  ֲאָבל  ְזֵקָנה.  ַמָמש  ֹלא  ֶזה  "ְשלֹושִּ י   נִּ ים  ֶשַאֶתם  לִּ יכִּ   ַהְרַפְתָקה   ַאֵחר,  ַמֶשהּו  ְצרִּ

 ֲחָדָשה!"
 ְשֵניֶהם. ָקְפצּו "ַהְרַפְתָקה?!"

 (7–5 )עמ' אֹוָצר?"  ְלַחֵפש ַדְעְתֶכם ָמה ַהְרַפְתָקה. "ֵכן,

  "ילדים   מו:יע   בשיחה  הסופר  )לדברי  ממשי  אוצר  יש  כי  ומשוכנעים  מאוד  מסוקרנים  ואיתי  הדס

  אוצר ה  אחר   לחיפוש  נרתם  אביהם  בחיפושו.   ומתחילים  (," וממתקים  שוקולד   מטבעות   מחפשים

  ושר   המשפטים   שר   האוצר,  שר  הממשלה,  )קריית   לאתרו   בניסיון  מקומות  מיני  כל ל  אותם  ומסיע 

  הראשון   היעד  הוריהם.  על  ולא  הילדים   על  היא  והעיקרית  הגדולה  האחריות  כי  לציין  יש  המשטרה(.

ָתה  ,"ָהאֹוָצר?  ַשר  "ַאָתה  האוצר:  שר  הוא  אליו  שהגיעו ִלי   ֲהַדס  ָפנְׁ ִהיֹות,  בְׁ ָלֵכן  שְׁ   ַמִכיר   ֶבַטח  ַאָתה  "וְׁ

ִדיָנה"  ָהאֹוָצרֹות  ָכל  ֶאת   הדברים   בהצגת  הילדים  של  מאוד  תמים  צד  לראות  אפשר  (.14  )עמ'   ַבמְׁ

  מסקרן   למעניין,  המסע  הופך  ומכאן  המסע  להמשך  רמז  להם  נותן  האוצר  שר  אליו  בהגיעם  בפשטותם.

 יותר.  ומרתק

וצר ם  א ופים מילי  כבולים  וציר

ִאַתי   "ֲהַדס  כמו  14, רגשי  מטען  ם בה  שיש  סובייקטיביים  ותארים  מילים  שזורים  הספר   כל  במהלך   וְׁ

אּו ַעט  ִנרְׁ ָבִלים.  מְׁ ֻבלְׁ ָזָבה"  ִאַתי  ָשַאל  ' ַהִמִלים?  אֹוַצר  ֵהיָכן  יֹוֵדעַ   לֹא  ֶשַאָתה  אֹוֵמר  ֶזה'   מְׁ ַאכְׁ ִדיּוק! '   ]...[  בְׁ   'בְׁ

ַלֵהב   של   כהעשרה  זאת  נראה  הילדים.  של  מעולמם  שאינם  וביטויים  פתגמים  וכן  ,( 25  )עמ'  ַהַשר"   ִהתְׁ

 

רגשי  (  1990)  פרוכטמןלפי   .14 מטען  בעלות  במילים  הכותב  ישתמש  ריגושי  של    כדיבטקסט  רגשותיו  אל  לפנות 

 השומע/הקורא. 



ית זוהר ושר  א
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 : בהמשך( האוצר )לגילוי לבאות כרמז  וכן ,שלהם  המילים אוצר

ָמא  ּיּוך, ְוָאְמָרה  ַלָסלֹון  ָחְזָרה   "אִּ ין". ּוָמָצאָת  "ָיַגְעָת  ְבחִּ   ַתֲאמִּ
ַתי. ָאַמר  "ָמה?!"    אִּ

ְרֵקי  "ֶזה 'פִּ י  ָאבֹות',  מִּ יא  ַהַכָּוָנה   חֹוֶשֶבת.  ֲאנִּ י  הִּ ְתַאֵמץ  ֶשמִּ   ֵאיך   ְועֹוד   –  אֹותֹו  ְלַחֵפש  ְמאֹוד  ֶשּיִּ
ְמָצא  (7 )עמ' .אֹותֹו" יִּ
ְשָטָרה "ַשר ְנָקס  ָפַתח ַהמִּ י  ּוְבֵכן' ְוָשַאל: ְוָקָטן  ָשחֹר פִּ ּלִּ  (19 )עמ' '".ֹאֶזן  כֻּ

ם ורי ת   תיא הרחבו  ו

  מרבה   הסופר  כי  הראנ  בספר.  מהותי  חלק  הם  תואר(   שמות  באמצעות   כלל  )בדרך   והרחבות  תיאורים

  לקוראים   ולהחיות  להמחיש   כדי   פעולות   ושל  שמות   של  מצבים,  של  דמויות,  של  תואר  שמות  בשימוש

   : אליהם   שהגיעו   הציבוריים   המקומות   את  כירלה  וכן   התאומים,   של  המסע   בתיאור  הספר  את   )ילדים(

יָפה  ָלבּוש   ָהאֹוָצר,  ַשר   הּוא   "ָשֵמן  ְתְפָרה   ֲחלִּ י   ֶשנִּ דֹוָתיו,   ְלפִּ יָבה  ָזָהב,  ְשעֹון  עֹוֵנד   מִּ   ְרָחָבה   ַוֲענִּ
 (12 )עמ' ".ָחֵזהּו ֶאת ְמַקֶשֶטת
ְשַכת ְקָרה   ַבֲעַלת   ְלַמְרֶאה,  ְפשּוָטה   ַהַשר  "לִּ ים  ַחּלֹונֹות  ּוָבּה  ְגבֹוָהה  תִּ ים  ְקַטנִּ ים,  ְגבֹוהִּ   ָכז ּוַבֶמְר   ּוְמסָֹרגִּ

ְלָחן  ַהֶחֶדר ְשָטָרה ַשר ]...[ ָרָחב שֻּ ים ּוַבַעל ְוָכחּוש,  ָגבֹוַּה  ָאָדם הּוא ַהמִּ  (17 )עמ' ".ְנחּושֹות ָפנִּ
ְנָין  ש "ְבבִּ ים ַשר לֹו  יֹוֵשב  ְכֵשן  ְוָלָבן ָגדֹול ַשיִּ ְשָפטִּ  ( 21 )עמ' ".ַהמִּ

תוח פר  ני ס ע"  ה סָּ ַמ א  ַה ְפלָּ מֻּ ץ  ַה ֶר ֶא ים  ְל ל  מ  יק   /  "ַה טל  רוב  (2011)   רוזנ

ים   ְלֶאֶרץ  ַהֻמְפָלא   ַהַמָסע לִּ   ספר   זהו  .לילדים  המיועד   רוזנטל  רוביק   של  הראשון  ספרו  הוא  ַהמִּ

  עקיפים.   לשוניים־ מטא  בו  וחלקים  ומובהק,  ישיר   לשון־מטא  וכולו   מסקרן  הומוריסטי,   הרפתקאות

  ( 2007)  יפת  כדברי  פורמליים.   לשוניים   מונחים   בו   אין   אך   לשונית, ־ מטא  מודעות  בטקסט  יש  כלומר

  היא   ומטרתו  המוען  של  מטא־לשונית  מודעות  חושף  רוזנטל  של  המבע   המטא־לשון,  את  בהגדרתה

 הנמען.  אצל לשונית־ מטא  מודעות לעורר אף

  המילים   את  מעמיד  הכותב  העברית.  לשפה  הספר(  של  היעד  )קהל   הילדים  חשיפת  היא  היצירה  מהות

  ישירה   לשונית־ מטא  היא  זו  יצירה  ודורון(.   )שירה  ואחות  אח  עם  שיח  מנהלות  והן  היצירה,  כגיבורות

  גם   שזו  לומר  מקום  יש  כך  על  נוסף  עליהן.  סובבת  העלילה  וכל  הספר  גיבורות  הן  שהמילים  משום

  לשונית   מודעות  של  להחדרה  כוונה  בו  יש   אם  גם  ומשתעשע,  דמיוני  ספר  זה  שכן  לכאורה,  לשון־ מטא

  להורים   ,מתחכם  חלקו  , הומורה  את   מפנהו   עקיפה  סיפורית   דרך  נוקט  רוזנטל  לנמען.  לשונית ־ומטא 

  הצירופים.   וכן  המילים,  ממנו  לקוחותש  המילון  הוא  בספר   הבולט  תחוםה  לילד.   מאשר  ולמחנכים

 צליליים. ־ופונולוגיים  סמנטיים משחקים  גם םישנ

  ראו   ,"ותיק"  המילה  של  דבריה  פי  )על  "ָהֲאָנִשים   ֵמֶאֶרץ"  ילדים  שני   על  מספרו   דמיוני  הוא  ספרה

  נמצאים   הילדים   .המילים   הם  והתושבים  ,הרחבה  לים יהמ   בארץ  המתארחים  (, 33  עמ'   , 2011  רוזנטל, 

  רואים   אנו  המסע  במהלך  המקום.  באותו  נמצאים  הם  כי  אם  ,מזה  זה  שונים  עולמות  בשני  כביכול

  "ארץ  את  ומבקרות  דעתן  מביעות  מדברות,  ממש,  של  לאנשים  חיים,   ליצורים   הופכות  שהמילים 

 קולן.  את ולהשמיע  לדבר להן ונותן  המילים את מחיה 15בהאנשה  השימוש האנשים". 

ִריֹות"   בשם  שהוצגו  דמויות שתי  אלו ַחלֹות   ָעָשן   ִפטְׁ ַחלְׁ   חדרם ב   ושירה  דורון את  סבבו ש (32  )עמ'   "כְׁ

  " ַעִתיק"  . (32 )עמ'  "ָוִתיק" החברה איה יהוהשני  "ַעִתיק"  הגבירה  היא האחת למסע.  אותם ומזמינים

 

 חפצים.לו  ייםחלי האנשה = מתן תכונות אנוש לבע .15



ים וני ורים מטא־לש יפ ים ס ושל מבוגר ים  יוצר ים  ים של ילד יוני  בד
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  החדשה.   העברית  של  היחסי  לגיל  קשורה  וגם  הקדומות  לשכבות  הלשון,  של  לעתיקותה  קשורה

  בקיבוצים,   דייחו ב   השתמשו  זו  במילה  .הארץ  שבתושבי   ולמבוגרים  העליות  לימי  קשורה  "ָוִתיק"

  מבדיל   הסיפור   מסוים.  במקום   שנים־רב   שירות  ועל  מבוגרים   על   השיח  גוני  כל  את  קיבלה  היא   והיום

   והיום. אז הלשוניים  המשלבים הבדלי את

ות האנשה    ונרדפ

  מציג   הכותב  לעיל,  נזכרש  כפי  המילים.   את  להחיות  וומטרת   הספר  במהלך  ניכר  בהאנשה  השימוש

  )עמ'  חלקית  נרדפות   המציינות  מילים  הן  ו"ָוִתיק"  "ַעִתיק"   נרדפות.  מילים  שתיב  היצירה  גיבורות  את

  , גדיש)  הנרדפים   שני   בין   במשמעות   מלאה  חפיפה   אין  כאשר  קיימת מת  הנרדפות  כלומר,   .(32

ַתֲעָלה", "  :לדוגמה  (.2004 ִשישֹות"  "ִּגֲהָקה",  ִהשְׁ ִשישֹות   "יְׁ   הן   גם  המציינות  מילים  ,(32  )עמ'   "ו"קְׁ

 מאמינה   ואינה  בערכן ממעיטה ואף ן,כלפיה  מאוד סקפטית  הסיפור, גיבורת שירה, חלקיים.  נרדפים

ַבָקָשה  ָאז"'   להן: ָּדק   ָבא  ִמי  ָלנּו   ַתִּגידּו  בְׁ ִתים   חּוץ  ֶאָחד  ַאף  ָכאן  ָרִאיִתי   לֹא'   ִשיָרה,  ָשֲאָלה  ' ַהֶזה?  ַלֻפנְׁ ָשרְׁ   ִממְׁ

ָצִרים     (.32  )עמ'   '"ּוֶמלְׁ

ופים ם  ציר  כבולי

ָּדקבְׁ " ֻפָנקֹות  ִמִלים "  ",ֲעסּוקֹות  ִמִלים "  את  פוגשים   הילדים "ַהּטֹובֹות  ַהִמִלים  ֻפנְׁ ָלכֹות   ִמִלים"  ",מְׁ ֻלכְׁ   ", מְׁ

ָבלֹות   ִמִלים" ֻבלְׁ   קשות   מילים  מלוכלכות,  מילים  . (33–32  ,27  )עמ'   "ַּגּסֹות  ִמִלים"  ", ָקשֹות  ִמִלים"   ",מְׁ

 לזה   זה  צמודים  מופיעים   שאיבריהן  הדוקות   קולוקציות  כלומר  כבולים,  צירופים   ןה  גסות  ומילים

  בלשון   ורמתם  שפהה  את  םמעשירי   לא  האלה  הצירופים  אך  (,1973  ,ומרגלית  טורי)  קבוע  ובסדר

  המילים,   ארץ  של  סיפורה  את  לספר  ונועד  המילים  של  מפגש  מקום  הוא  הפונדק  בינונית.  עד  מדוברת

 מאניש.   מטפורי, מפגש 

  נעלבות,   סודיות,  מתהפכות,  מצחיקות,  מילים  בדרך  ופוגש  למסע  יוצא  הקורא  רוזנטל,  של  בספרו

  רוזנטל   לשוני(. ־ מטא  ספר  )כאמור  והלשון  השפה  עם  אותו  להפגיש   כדי  זאת  כל  ועוד.  מלוכלכות

  אילו   המילים,  של  מהותן על מתווכחים הסיפור  במהלךש  ודורון  שירה  האחים  באמצעות  זאת  עושה

  ש " א  של  ולסיפור  זה  רספ  בין  השקה  נקודת  כאן  הראנ  לא.  בכלל  או  פחות  ואילו  ,חשובות  מילים

  שהוא   חדשות  במילים  הקורא  את  מפגיש  הוא  ש"א  של  ובסיפור  כאשר   הורוביץ  אהוד  של  לספרוו

  חיפוש   אחר  מסע  למסע,  יציאה  גם  ישנה  הורוביץ  של  בספרו  הגבוהה.  השפה  על  לדבר  כדיו  יצר

 והלשון.   המילים על הסובב המילים אוצר

נות  סיכום  ומסק

  הכתיבה  ידרכ   לאיתור  הרקע  בהבניית  לוגי  רצף  לבנות  ןשמטרת  דרך  אבני  כמה  הונחו  המאמר  במהלך

  סגנוניים   סוגלים  ולבדוק  לבחון  המחקר:   למטרת  מענה  לתת  ניסיון  מתוך  זאת  כל  .ש"א   של  הייחודית

  מתוך   (,10ל־  9  גיל  בין)  שנה  במשך   אחד  ילד  של  בדיונית  חופשית  בכתיבה  והתפתחות  יםמתאימ

  כדי  העצמאות את לו להתיר אפשר אם ולראות מדגמית, כיתתית מונחית  לכתיבה  תהשוואתי בחינה

  בדרך   ממילא  תיקלט  כלשהי   )שבלונה  "מוכתבת"  שבלונה  של   מהגבלות  משוחררת   תהיה  שכתיבתו

   :יםיעיקר  נושאים  כמה במאמר  הועלו כך לשם וכו'(.  סרטים  בסיפורי  והעיון הקריאה

  ילדים   כתיבת  הספר,  בבתי  האוריינות  נושא  את  שכללה  המחקרית   הספרות  סקירת  הצגת  .1

  עיקר ב   דיון  כמושג,  לשון־מטא  הספרותי,  הטקסט  של   סגנון  וסוגלי   סגנון   )מבוגרים(,  וסופרים
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  החשובות   וחופשית   מונחית   כתיבה  דוגמות   וכן  , ילדים  כתיבת   על   הסופרים   דעת   הקורפוס, 

  אחרים,  וסופרים  הורוביץ  אהוד  הסופר  עם  הששנע  איוןיבר  גם וכך עולה, הספרות  מן  מחקר.ל

  לבחון  נכון  זה  אין  וכן  ילדים,  של  בכתיבתם  חופשית  יד  במתן  מלאה   תמיכה  לתת  ומומלץ  שכדאי

  פיתוח   כי  נאמר   שבהם  (,2015)  עזר  של  החשובים  בדבריה  עידוד  ראיתי   איכותה.  על  אותם

  בחברה   ובשילובו  בעתיד   עצמי   טחוןיוב   למסוגלות   אותו   יכוון   הצעיר   הלומד   אצל  כתיבה 

  יעילה,  תמיד  אינה  אך  ,נחוצה  אומנם  יוצרת  בכתיבה  מושגים בהקניית  המורה  תפקיד  אוריינית.

  זאת   וכל  מעט  להתערב  המורה  של  ות יכולב   יש  יוצרת.  אישית  רוח  בהם  שיש  ילדים  אצל  בעיקר

  לאפשר   שיש   נראה   לכך  אי  (.1987  ואגוזי,   )פוירשטיין  משמעות  בעלת ו  מקדמת   למידה   ידיל   א יבי

  חופשית   בכתיבה  כרצונו.  לכתוב  ,כאן  המשתתפים  מרוב   שלמדנו  כמו   שיר,  או  סיפור   הכותב  לילד

  כליהם:   בעצם  הם  אלו  כל  –  עצמם  את  ולהביע  ליצור  לכתוב,  להתבטא,  מקום  לילדים  לתת  יש

   (.2013 ,רותם)  "רגל לשים קטן מקום ,אחיזה מקום לנו נותנת המילה"

  של   הסיפור   היה  הקורפוס  עיקר  בחירתו.  וסיבות   הקורפוס   שלו   ושיטתו   המחקר  אופי  של  ההצג  .2

  אחד   לסיפור  פרט  כאן,  הצגתי  שלא  סיפוריו  בשאר  גם  כך  בדיונית,   חופשית  שכתיבתו  ,ש"א

 כתיבה  ידרכ  לאתר  ניסיתי  המחקר  במהלך  הספר.  בבית  כתיבה  שיעורי  זמןב  לכתוב  שהתבקש

  ש: "א  של  מסיפוריו  שעלו  ותייםהוהמ הבולטים  הייחודיים  המאפיינים  הם  אלה  .ש"א ל  ייחודיים

  בולט   בהחלט  אך  אחת,  ביצירה  רק  במובהק  מנםו א  ביטוי  לידי  באש  השירה  בהיתר  לוש   השימוש

  והמקוריות   היצירתיות  החידוש,   את   מראה  הוא   שכן  כתיבתו,  של  ייחודי  אפיון   על   מעידו  ומהותי,

  העברת   הוא   סיפוריו(  )בכל  במובהק  עצמו  על   החוזר  נוסף  מאפיין   ;הילד  של  בכתיבתו  שיש

  לשם   הסיפורים  את  כותב  ש" אש  רוריבב   לראות  אפשר  היה  סיפור  בכל  הסיפור.  לקוראי  המסר

  ומעשיהן,   הדמויות  העלילה,  באמצעות  כוונותיו  את  שוזר  הוא  בהתנהגות.  שינויים  או  שיפורים

  העם   של  חשובים  ערכים  למען  לפעול  הפוטנציאלי  קוראיו  לקהל  בקריאה  לסיים  שוכח  לא  אך

  האוויר(.   זיהום  מניעת  על  סיפור  )למשל,  בכללה  האנושות  ושל  וכיבודה(  השפה  של  )עושרה

  ביטוי   לידי  הבאים  בסיפוריו  וההרחבה  הפירוט  כמו  שמצאתי,  יםאחר   מאפיינים  לציין  ראוי

  אך   הזה,   בגיל  ילדים  בסיפורי  ים נמצא   אלה   מנםוא   מדויקים,  ובזמנים   בתאריכים  בשימוש

 וכן  שלו;  הספרותיות  המגמות  להבהרת  הדרושה  ורציפות  לכידות  יוצרים  הם  ש"א   של  בסיפוריו

  בו.   ותומכים  הסיפורי  למקצב  גם  דרושים  אלה  קשרים  הסיפורים,  של  היחסית  אריכותם  משום

  הסברים   להחדרת  ש"א ל  משמשיםו   הפיסוק  סימני  בתחום  הנכללים  בסוגריים  השימוש  גם  ניכר

   כוונתו.   את  היטב   יבינו   שהקוראים   רוצה   שהילד   כך   על   מעיד  הדבר  מעשה.   או  מילה  על   ותוספות

  תפקיד  זה  מסוג  בכתיבה  כאמור  מונחית.  בכתיבה  הכותבים  ילדים  של  כתיבתם  מאפייני  בחינת  .3

  הכותב.   הילד  של  כתיבתו   את  ולכוון  לשפר   כדי  בתיווך,   והן  בהנחיה  הן  ביותר,  חשוב  הוא  המורה

  המילים".   אוצר  "ארץ  :ש"א  של  הסיפור   השפעתב  שנכתבו  סיפורים  כמה  לבדוק  בחרנו  כך  לשם

  נועם   לדוגמה,  החידושים.   והעתקת  שלו  הכתיבה  לסגנון   החיקוי   את  בעיקר  מצאנו  אלו   בסיפורים 

  ידיעה   בלי  כתב  שנועם   לציין  ראוי  ..."מטוסים  ובונה  מתקן  להיותנא  החליט  הוא"  :כתב  בסיפורו

 שמצאה הכתיבה את חיקה אלא  מורפולוגית, מבחינה תתקני כתיבה  נכתבה המילה אם הבנה או

  זרים.  לעובדים   בת  ג',  כיתה  תלמידת   ג',  של   הוא  ש"א  השפעת ב  שנכתב   נוסף  סיפור   בעיניו.  חן

  תקין.   משפט  לבנות  הרצון  עלו  השפה  על  מילים,  על  הנסוב  לשוני־ מטא  הוא  סיפורה  לכאורה

  גבוה(.   לשוני  במשלב  מילים  נרדפות,  )מילים  יםמפורש  לא  לשוניים  במונחים  השתמשה  הכותבת
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  ספרים   הם  גם  שכתבו  סופרים  הצגת  וכן  ,ילדים  כתיבת  על  מבוגרים  של  דעותיהם  הועלו  בהמשך

  מאפיינים   והועלו   הם  אף  נותחו  ספריהם   רוזנטל.  ורוביק   הורוביץ   אהוד   הסופרים  מטא־לשוניים,

  שהקוראים   כך  כדי  עד  דומים,  מאפיינים  מצאנו  ש"א  של  ובסיפורו  אלה  בספרים  בכתיבתם.

  היוצרים   של  םספרי ה  שכן  לקרות,  היה  יכול  שלא  דבר  מהם,  הושפע  ש"שא  חשבו  המבוגרים

  המפורסם  מספרו  בכתיבתו  הושפע  ש"אש  חשבו  שאף  מבוגרים  היו  .מכן  לאחר  נכתבו  המבוגרים

  את  ולכבד  עצמאי  כותב  בילד  לראות  ברעיון  התומך  דבר  16, (2019/1949)  1984  –  אורוול  של

 הבוגרים.  הכותבים של יצירתם את  כמו כתיבתו

  כמורה   פעם  ,חופשית  לכתיבה  מונחית   כתיבה  בין  בסוגיה  בעמדתי   רבות  התחבטתי   המחקר   במהלך

  הספר   בית  לכותלי  מחוץ  כתיבה המעודדת  כמורה  ופעם  הכיתתית במסגרת  כתיבה  שיעורי  המלמדת

  , ביכולותיו   ,הילד  באופי  תלוי  הדבר  .השתיים  בין  לשלב  בהחלט  ראוי  מקום  יש  , לדעתי  .הנחיה  כל  בלי

  סיוע   קיבלוש   ילדים  מניסיוני,  )המורה(.  המנחה  עם  שלו  באינטראקציה  וכן  רצונותיו,בו  בכישוריו

  הלשוני.   ברובד   הן  הרעיוני־התוכני   בעניין  הן  כתיבתםב רבות  השתפרו  מפורשת,  ובהכוונה בהנחיה

  לחזק   כדי  זאת  וכל  ספרותית,  כתיבהב  בעיסוק  התלמידים  להנעת  הנתיבים  אחד  הם  אלה  שיעורים

  שיש  ולמדתי  הכרתי,  שלא  דברים  בעבודתי  גיליתי  בבד  בד  בעתיד.  פה  ובעל  בכתב  ההבעה  יכולת  את

  בלי  עצמאית  כתיבה  גם  ולעודד  בכתיבה,  עצמו  ולהביע ליצור   החופש את  לילד לתת ראוי  ואף   מקום

  וקשה   מאתגרת  ומטלטלת, מסעירה חוויה הייתה זו בעבורי  היצירתית. וברוחו הילד בחידושי  לפגוע

  מכיתותיי  ילדים  עם  לעבוד  ,ש" א   את  ולראיין  לפגוש  ושמחתי  רבות   ממנה  למדתי  אך  לפרקים,

  ומה   ובעבר  בהווה  סופרים  ילדים  על  ללמוד  ואף  ,ביץוהור  אהוד  הסופר  את  ולראיין  מחדש  ולהכירם

 השנים.  רבותב  התפתחותם הייתה

  . בפרט חופשית  וכתיבה בכלל  ילדים כתיבת  על  ללמוד  אפשר  יהיה  המחקר שבאמצעות מאוד  אקווה 

  או   החינוך  מערכת  של  הכוונתם  של  הכדאיות  שאלת  ועל  הכתיבה  סוגי   בין  ההבדלים   על   לעמוד  נוכל

  בראשית   ילדים  של  והלשון  הסגנון  על  ללמידה  בסיס  לשמש  עשוי  המחקר   כן  כמו  .הזה  בנושא  המורה

 . הבדיונית היצירתית כתיבתם

 מקורות  רשימת
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א מדוע ב הו ברית כות ב הוא ומתי בע ית? כות ב  בער
פיינים ם  המא גנוניי ס ים־ה ים  של הלשוני יידי נע   ער

פוריו העברית בשירתו סי ב ם ו רבית: לילדי   בע
ם מחווה י לנעי רייד  א(  )חלק ז"ל ע

 סרסור  המסה

 תקציר 

  היא  אימם  שפת  שאינה  זרה  בשפה  ובעולם   בארץ  ערבים   יוצרים  של   הכתיבה   תופעת

  המיעוט   בן  עריידי,  נעים  המשורר  הערבית.  הספרות  בתולדות  ידועה  כללית   תופעה

  בעברית   בעיקר  שירה  כתב  ,2015  באוקטובר  שנפטר  דרוזי,  וממוצא  הערבי־ישראלי

   בערבית.  ילדים ספרות כתב הוא חייו  סוף  לקראת  ורק

  בערבית   לילדים  ביצירותיו   מתמקד  הנוכחי  המחקר  למשורר,   וכמחווה  כהוקרה 

  בעיקר  כתב   הוא  מדוע  השאלה   על  לענות  כדי  בעברית   מתאימים   שירים   ובכמה

  בשפת   וכותב   למיעוט  השייך  כערבי  הכפולה  זהותו  את  מעצב  הוא   וכיצד  בעברית,

   ברורה. מתשובה חומק הוא בשיריו  היהודי.  הרוב

  הושווה   ותוכנם  נותחו   הם  העונות.  כל  מקובץ  עבריים  שירים  נבחרו  זאת  לעשות  כדי

  מיוחד   סגנון  פיתח  שעריידי  התברר  בערבית.  לילדים  קצרים  ולסיפורים  לשירים

   לילדים.  בפרוזה ביסודו אחר וסגנון  העבריים בשיריו

  את  לברר  כדי  אותם  וראיינתי  המשורר  של  משפחתו  בני  עם  נפגשתי  כך  על  נוסף

 וסיבותיה.   ובערבית בעברית הכתיבה של הנושא

  בסגנון,   בתוכן,  השפות  ובשתי  היצירות  בין  מהותי  הבדל  על  מלמדים  הממצאים

  לא   כן  כמו  המגוון.  היעד  בקהל  גם   תלוי   התוצאות  מן  חלק   וכמובן  לשוניות,  ברמות 

  כי   במחקרי  מצאתי  בעברית.  הכתיבה  את  העדפתו  בדבר  חותכת  תשובה  נמצאה

  עיצבו   אחרות  ואף  ותרבותיות  נפשיות  אישיות,  סיבות  לצד  מחייו  נסיבתיות   עדויות

  השלטת. הרוב בשפת שכתב כמשורר הכפולה זהותו  ואת  אישיותו את

 מילות  מפתח:  כתיבה  שלא  בשפת  אם;  זהות  כפולה;  הוקרה  למשורר;  סוגל  סגנוני;  שירה  ופרוזה;  רמות  לשון.

 תיחה פ

  מבין  ביותר המוכר המשורר של  ובייחודו  המאמר של  והסגנוני־לשוני  הרעיוני ברקע יעסוק זה חלק 

  שירת   את  אציג   זה  בחלק   בעברית.   יצירותיהם  מרבית  את  הכותבים   הערביים  והמשוררים   הסופרים 

  כרקע   בפרט   הספרות   וסגנון  הסגנון  ובחקר  בכלל,  לילדים  בכתיבה  יעסוק  זה  חלק  למבוגרים.   עריידי

  להרבה   מחובר  שהיה  העברית,  בשירתו   במיוחד  הידוע  עריידי,  את  מציג  הוא  כן  כמו  השני.  לחלק

  השיר   את  בהמשך  וראו  גלבוע, אמיר  )למשל  שירים  להם  הקדיש  ואף  המודרניים  ישראל  ממשוררי
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  וסגנון  בלשון אם כשפת  העברית בשפה יוצרים  ערביים מיעוטים בבני  יעסוק זה חלק לו(. שהקדיש

  סופר   שהיה  עריידי,   של   לשירתו  השייכים  מונחים   ועוד  הגדרותיה,  כל  על  מטא־לשון  ילדים,  בספרות

 אירונית.  במשמעות ואם  כפשוטו אם מובהק,  מטא־לשוני

 

וא מ  ב

  השבעים   בשנות  תחילתה  כי  אם  יחסית,  חדשה  לתופעה  ויותר  יותר  עדים  אנו  האחרונה  בתקופה

  הנוכחי  במאמר העברית. בשפה  ערבים  סופרים של כתיבתם והיא  ליבי, תשומת את שמשכה לערך,

  ובסגנון   בלשון  בעיקר  אעסוק  זה.  מסוג  בכתיבה  שהתאפיין  עריידי  נעים  והמשורר  בסופר  אתמקד

  את   אעמת  ואף  העברית,  בשפה  לכתוב  שהחליט  עריידי  נעים   של  בשירתו  מטא־לשוניות  ובתופעות

   הערבית. בשפה ורק אך שהייתה לילדים  כתיבתו  עם  זו כתיבתו

 1ליצירתו.  וכמחווה המשורר של לזכרו מוקדש המאמר

  לעדה  בן מג'אר, הכפר יליד ומתרגם, אקדמאי משורר, סופר, הוא  ,1950 אפריל יליד  עריידי,  נעים

  ראיינתי   2016  במאי  28  בתאריך   קשה.  מחלה  לאחר   2015  באוקטובר   2ב־  לעולמו  הלך  הדרוזית. 

  כשלמד   החל  שלו  המסע  יצירותיו.  ועל  חייו  על  חדש   מידע   לקבל  כדי   עריידי  נעים  של  משפחתו   את

  בשפה   שלו  השליטה  את  שחיזק   דבר   יהודי,  ספר   בבית  ללמוד  מבחינתו  אתגר  היה  וזה  בחיפה  בתיכון

  בגיל   יצירות לכתוב  התחיל הוא ותורה.   שירים סיפורים, לקרוא אהב הוא צעיר מגיל כבר  העברית.

 

המאמר מבוסס על עבודת גמר שכתבתי במכללת לוינסקי בשנת תשע"א בהנחייתה של פרופ' מאיה פרוכטמן. אני   .1

מודה לפרופ' פרוכטמן על הנחייתה, על ההקשבה, על ההשקעה, על הנתינה האין־סופית, על הסקרנות שעוררה בי  

ועידודה לפרסום המאמר. תודתי העמוקה למשפחתו של המשורר ע וקיבלתי  ועל תמיכתה  ריידי שראיינתי אותה 

 ממנה את המידע הפנימי שלהם על מגמותיו וסוגי עבודתו, בהם תמונות וחומר שטרם נחשף. 
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   לילדים.   סיפורים  שכתב  הסיבות  אחת  שהיא  ומסתמן  לילדים,  העזה  אהבתו  על  דגש  היה  בריאיון  .17

  והערכה.   כמחווה  עריידי  נעים  לסופר   עבודתי  את   להקדיש  החלטתי  המשפחה,  עם   הריאיון  לאחר

  לכתוב   בחירתו  מאחורי  שנמצאים  והמניעים  הסיבות  מהם  לדעת   רבה  סקרנות  אצלי  נוצרה  מזו,   יתרה

   הערבית. בשפה וסיפורים  העברית בשפה שירים

  על   לענות  אנסה  עריידי  נעים  של  העונות  כל  הספר  מתוך  שבחרתי  לשירים  סגנוני  ניתוח  בעזרת

  סגנוני   ניתוח   אעשה  כך  על  נוסף   וזהותו.  דמותו   את  לעצב   יכולה  העברית  בשפה   הכתיבה  האם  השאלה

 היצירות.  סוגי  שני בין וההבדל  הדמיון מהם  להבין  ואנסה שכתב  לסיפורים

 המחקרית הספרות סקירת

טים  בני יים  מיעו רב רים  ע פה  יוצ ת  בש רי פת  העב  אם כבש

  דרכם  את  פילסו  ערבים  מיעוטים  שבני  תופעה  יש  העשרים,  המאה  של  והשמונים  השבעים  שנות  מאז

  בהם:   והמפורסמים  מהידועים  העברית.  בשפה  אלא  אימם  בשפת  שלא  יצירות   בכתיבת   הספרותית 

  התפרסמו   אלה  כותבים  עריידי.  ונעים  מצאלחה  תאמר  קשוע,   סייד  מצאלחה,  סלמאן  שמאס,  אנטון

  לשפה   הערבית  מהשפה  ספרות  יצירות  תרגמו  אףו  העברית,  בשפה  הקוראים  קהל  בקרב  במיוחד

  –   בה  שנולדו  במדינה   והיהודית  הערבית   התרבויות  שתי   בין   קרבה  ליצור  כוונה   מתוך   העברית 

   ישראל.

  היהודית   הישראלית  האליטה  בקרב  רבה  הערכה  הייתה  ואף  יפות פנים בסבר  התקבלו  אלה  סופרים

  לקהל   רק  ולא  היהודי  לקהל  חדרה  אלה  יוצרים  של  כתיבתם  התשעים   שנות  מאז  .( 2013  )רייטר,

 הערבית.  דובר

  הערביים   הסופרים   תופעת  את  חקר  (, 1997)  שניר   מהם,   אחד  זו.  תופעה   שחקרו   החוקרים  הם  רבים 

  משתייכים   הדו־לשוניים  הפלסטינים  הערבים  הסופרים  כי  כותב  שניר  העברית.  בשפה  הכותבים

  כי   ואומר  מוסיף  הוא  היהודי־ישראלי.  הרוב  בתוך  המתקיים  בישראל,  הפלסטיני  הערבי  למיעוט

  תרבות   לצד  מיעוט  תרבות  מתגבשת  שבהן  בתרבויות  מקובלת  תופעה  היא  זה  מסוג  לשונית  כפילות

   פוליטיים.  כוח יחסי מערכת  של יוצא  כפועל הרוב,

  של   בלשונו  כלומר  העברית,  בשפה  לכתוב  הבוחרים  הכותבים  תופעת  כי  הוא  גם  סובר  (1989)  חבר

  כלשהי   דרך  למצוא  החלש  על  הרוב,  תרבות  לתוך  לחדור  כדי  כי  מסבירה   הממשל,  בלשון  או  הרוב

  רגישים   באזורים  פגיעתו  הרוב.  בתרבות   תורפה  נקודות  ולאתר  החלש(  )של  עמדתו  מתוך  כוח  בעלת

  שיטת   וחשיבות.  )לגיטימציה(  כשרור  לו  להעניק  הרוב  של  התרבות  מנגנוני  את  לאלץ  יכולה  אלה

  תהליך   עברית.  לכתיבה  עברו  שמאס  אנטון  או   עריידי  נעים  כמו  שסופרים   בכך  מתבטאת   זו   פעולה

 בישראל.  הרוב  תרבות בתוך  הערבי המיעוט ספרות  של נוכחותה התגברות הוא זה

  לא   העברית  הספרות  אל  באים  אימם,  בשפת  לא  שכותבים  הכותבים  כי  עוד  טוען  (1991)  שניר

  ובלבול  משבר   של  וברגע  שלהם,  המוצא   ואת   השורשים   את   שאיבדו  כבודדים  אלא   גאים  כפלסטינים

  לערכי   בהתכחשות  כרוכה  אליו   וההצטרפות   שההשתייכות  תרבותי  למעגל  הגיעו  בזהותם  )התלבטות(

  של   דלתותיה  כך,  על  יתר  הישראלית.  זהותם  את  להטמיע  חייבים  הם  לכן  האם.  ולשפת  השורשים

  העברית   הספרות   של   לערכיה   יסתגלו   אלה  יוצרים  עוד   כל   לפניהם  פתוחות   יהיו   העברית   הספרות
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  העדפה   מוכיחה  אלה  וכותבים  משוררים  של  כתיבתם  פרי  כי  לציין  יש  המקורית.   זהותם  את   וידחו

  בתרבות   השירית  האסכולה  על  נשענת  יצירתם   של  שהפואטיקה  כיוון  בעברית  שירים   ולהוליד  לכתוב

  ובעלי   מוכשרים  אלו  יוצרים   כי  דבריו   על  מוסיף   שניר   זך.   ונתן   עמיחי   יהודה   של   כמו   הישראלית 

  העברית   באמצעות  עצמם  את  לבטא   יכולתם  בולטת  וגם  מפותח  הרוחני  ועולמם  מולד,  כישרון

  יותר   בעברית  ונוחה  זורמת   כתיבה  להם   מאפשרים   יחדיו   אלה  וכל  בנות־זמננו,  ובטכניקות   הרהוטה

 אימם.  בשפת מכתיבה

  ה"אחר"   בשפת   משתמשים  בעברית  הכותבים  מהיוצרים   כמה  כי  טוענים  ( 2015)  וטרביה   שקור 

  קהל   לפני  רשמיות  להצגות  ה"אחר"  בשפת  כותבים  מהם  כמה  אישיות.  או  רגשיות  חוויות  לביטוי

  בשפת  הבעה ויכולת  שליטה חשים שהם ובידיעה  מרצונם ה"אחר"  בשפת  כותבים והאחרים  מסוים,

  מציינים   (2015)  וטרביה  שקור  ה"אחר".   של  תרבותו  עם  מזדהים  גם   שהם   וייתכן  ה"אחר". 

  בין   ומגשרים  שליחים  אלא  עברית,  ספרות  מחברי  רק  לא  עצמם  את  מגדירים  הערבים  שהיוצרים

  הסכסוך   לפתרון  מתאימים  מסייעים   עצמם  את  ומגדירים  העברית,   הן  הערבית  הן  התרבויות  שתי

   הערבי־ישראלי.

  כורחם".   בעל  "זרים   הם  בישראל  החיים   הערביים   המשוררים  כי   טוענת  (2000)   ברץ  לעומתם, 

  שהתיישבו   ערים  –  ויפו  עכו  חיפה,  כגון  המעורבות  הערים  כלפי  מופנה  ביצירותיהם  הכאב  כלל  בדרך

  שחי   הזר  המיעוט   את  דוחה  הישראלית  הספרות   כי   טוענת  ברץ  המדינה.  הכרזת  טרם  בהן  והתגוררו

  של   דמותו  תיאור  כלומר  מיוחד,  יחס  פיתחה  הספרות  הערבי  הזר  שכלפי  אף  ממנו,  ומתעלמת  בקרבה

 ואחר.  זר נחשב הוא ישראלי,  אזרח עדיין  שהערבי פי  על ואף   שלבים. כמה עבר  הזר הערבי

  ". translingual writing"  המכונה  זה  מסוג  הכתיבה  בעניין  דנה  (Tannenbaum, 2015)  טננבאום

  היא   מסוימות.  מסיבות   אימם   שפת  שאינה  בשפה  לכתוב   הבוחרים   בסופרים   שמדובר  טוענת   היא

  אומנים   שבחרו  מקרית  בבחירה  מדובר  לא  גם  כלכליים,  ובשיקולים   טכני  בעניין  מדובר  לא  כי   מוסיפה

  לבטא   שבחרו  זה  הוא  האומנותי  והערוץ  לזהותם,  שיקוף  להיות  שאמורה  בדרך  עצמם  את  לבטא  כדי

 באמצעותו.   עצמם את

  להיות   הנוטה  זה  מסוג  הכותבים  של  זהותם  בעניין  (Tannenbaum, 2015)  טננבאום  דנה  כן  כמו

  המורכבים   היחסים  את  לתלות  יש   כי  סבורה  טננבאום  סיבות.  מיני  מכל  בעבורם  לפעמים  מסובכת

  הפלסטיני   המאבק  כלפי  יחסיהם  בקבוצה,  אחידות  בחוסר  הישראלי־יהודי  הרוב  חברת  עם  האלה

  ומגוונות   רבות השקה נקודות הזהות לסוגיית ועימן. באזור הנמצאות ערביות  ארצות כלפי ויחסיהם

  שפת  ומשמשת  ישראל  במדינת   רשמית   שפה  היא  שהערבית  היא  מהן  ואחת  לשוניות,  סוגיות   עם

  ואינה   הערביים  האזרחים  של  מזו  נפרדת  היא   זאת  ועם   ללמידה,  חובה  כשפה   החינוך  במערכת  הוראה

 העברית.   השפה של לזה שווה למעמד זוכה

  עברית   הכותבים  הערבים  הסופרים  של  הערבית־ישראלית  זהותם  בעניין  גם  עסק  (2011)  מרעי 

  של   מכלול  רכשו  ישראל  במדינת  החיים  האזרחים  כי  טוען  הוא  העברית.   בשפה  הנרחב  ולשימוש

 מאוד.  רבות תת־הגדרות על  מושתתות אלה זהויות  ועוד.  ישראלית פלסטינית,  ערבית, זהויות:

  למשל   עוסק  (1997)  שניר  מסוימות.  מסיבות  אפוא  נובעת  אלה  יוצרים  של  העברית  בשפה  כתיבתם

  בסביבתו   ודחוי   חריג  חש  שהוא   משום  שזה  וטוען  העברית  בשפה   עצמו  את   לבטא  שמאס   של   בבחירתו 

  בערבית,   שליטתו  כלפיו.  הסביבה  של  היחס  מבחינת  הן  הפנימית  תחושותיו  מבחינת  הן  הטבעית,
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  בערבית,  גולה  מרגיש הוא לדבריו, השונות. בשפות יצירות  לכתוב  לו  מאפשרת ובאנגלית בעברית

  סופר   עצמו  מגדיר  הוא  ."החורגת  מוי"א   שפת  שהיא   העברית,  בתוך  וגולה  מו,יא   שפת  שהיא 

  אוטוביוגרפיה   מעין  שהוא  ,ערבסקות  שלו  הרומן  לכאורה.  אפשרי  בלתי  צירוף  פלסטיני,-ישראלי 

  לטכנולוגיה  המרכז – מטח  והתרבות; החינוך משרד)  לאנגלית ותורגם רבים לשבחים זכה מוסווית,

  )שניר,   ליהודים"   דברי   את   שאומר  חשוב   "כערבי  הוא  כי   אחר   במקום  מציין   שמאס   (. 1999  חינוכית,

  מסוים   רעיון  ולהביע  בעברית  להתבטא  יותר שקל  חושבים  רבים  שמאס,   לעומת  (.147  עמ'   ,1997

  מעריב,   בעיתון  (2009)  שחורי   דפנה  עם   הראיונות  באחד  עריידי,   למשל  בערבית,  להביעו  שקשה

  אותם  כותב  אני  ואז  מסוים,  באופי  מסוימת,  בגישה  אותם  להגיד  רוצה  שאני  דברים  "יש  אומר:

 בעברית." 

  אדם   של  נפשו  בנימי  נוגעת  אינה  כלל  שבדרך  בשפה  בבחירה  מדובר  כי  מציינת  (2012)  טננבאום

  תובנות  להעלות עשויה התופעה טננבאום של לדעתה האם. שפת בה שנוגעת רגשית עוצמה באותה

 דבריהם.  את   יוצרים  הם   שבה  החברה  על  והן  היצירות  על  הן  עצמם   והכותבים   המשוררים  על   הן   רבות

 וסגנון  לשון

  של  בחירתו על מעידים למיניהם לשוניים בהיבטים להשתמש הבחירה כי סבורה  (2000) פרוכטמן

  מילים   אוצר  תחביר,  תצורה,  דרכי  כגון  היבטים  מעלה  היא  יצירתו.  לטוויית  המתאימה  בלשון  היוצר

  ועוד   "ייצוגית"  ובלשון  "ריגושית"  בלשון  הבחירה  חופשיים,  הן  כבולים  הן  מיוחדים  וצירופים  מגוון

  "טביעת  גם  הוא  הסגנון  חלופית.  הבעה  לבחירת דרך  בסגנון  רואה (2000) פרוכטמן כן  כמו   הרבה.

 & Leech)  האחרים  עמיתיו  של  מכתיבתם  כתיבתו  את  המבדילה  ייחודית  דרך  הכותב,  של  האצבע"

Short, 1981  אנקויסט   של  מאמרו   פי  על  וכן  ,(2000  ,פרוכטמן  בתוך  (Enkvist, 1964   בתוך  

  פרוכטמן,   )בתוך  הנ"ל   במאמרו  אנקויסט   שמזכיר  הגדרות   כמה  עוד   להוסיף   אפשר  (.2000  , פרוכטמן

  אפיונים   של  סדרה  לחלופין,  או   ידואליים, וואינדי  אפיונים  של   סדרה  הוא  הסגנון  (:1990

  בטקסט   לשוניות  יחידות   בין  היחסים   מערכת  הוא  הסגנון  או   מנורמה  סטייה  הוא  הסגנון  קולקטיביים,

 (. 1985 בהר,  גם )וראו לשוניים באמצעים אותו לאפיין  שאפשר משפט מאשר  יותר רחב

  מההגדרה   חוץ  עריידי  של  בסגנונו  למחקרי  מתאימה  אחת  כל  כי  האלה  ההגדרות  כל  את  רשמתי

  בעלי   יהיו  האחרים  הערביים  המשוררים  מן  שחלק  להניח  יש כי  אם  השיתופיים,  באפיונים  העוסקת

  על   לדבר   אפשר   יהיה   ואז   עריידי,   של   העברית   כתיבתו  מאפייני   מן  לחלק   לפחות  הדומים   מאפיינים 

  סגנוניים"   "סוגלים   בשבילי   נחשבו  לו,  ייחודיים   שנראו  עריידי  של  מאפיינים   שיתופיים.   מאפיינים 

  זיהוי   תו  ומהוות  המזהות  בלבד,  בספרותו  הנראות  מובהקות  תכונות  כלומר  סגנוניים",  "ציינים  או

  2שכתב. טקסט בכל אותו שירתו של

  קצרים   ברובם  הרך,  בגיל  בעיקר  הילדים,   בספרות   והסיפורים  השירים  הילדים  בספרות  וסגנון  לשון

  מתוך   לקוחים   ונושאיה  וברורה   פשוטה  הלשון   ברורים.  וצליל  קצב  בעלי   מאוד,   קצרים   ולעיתים 

 מתבגר.  שהקורא ככל מורכבים נעשים הסיפור ועלילת הכתיבה לשון הילד. של  הקרוב עולמו

  

 

שלזינגר  .2 )תשמ"א(;  קדרי  תש"ן;  פרוכטמן,  בתוך  לראות  אפשר  סגנוניים  ציינים  או  סגנוניים  לסוגלים  הגדרות 

 )בהתקנה( ועוד. 
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  ספרות   של  הספרותית  היצירה  בתהליך  לצפות  אפשר  כי  מציינות  (1982)  ואגמון־פרוכטמן  ברוך

  מבחינת   הן  למקורות,  וצמודה  לחוקים   שצייתה  מכתיבה  השנים.  עם  והמשתנה  המתפתחת   הילדים 

  לכתיבה   לילדים  היוצרים  עברו  אלה,  ביצירות  לילדים  שהועברו  התכנים  מבחינת  הן  לשונית

  קום   בתקופת  תחביריים.  ובשינויים  בדו־משמעות  באלוזיות,  לשון,  במשחקי  עשירה  מודרנית, 

  לקורא,   ומסוים  מכוון  מסר  להעביר  כדי  ממוקדת  הכתיבה  הייתה  מכן  שלאחר  עשורים  וכמה  המדינה

  ביצירות  מודגש  והוא  במרכז,  הילד  כאשר  הילד,  של  עולמו  לעבר כיוון  שינתה  הכתיבה  מכן  ולאחר

  עם   גבוה  לשוני משלב  בעלת   ורחבה, עשירה  הילדים  ספרות לשון כיום  האישיים.  בצרכיו   ומטפלים 

  לראות   נוכל   לילדים  עריידי   של  בסיפוריו   הילד   של   לעולמו   המופנית   בכתיבתו  ואירוניה.  הומור  הרבה

  מאוד   ברורה  זהות  על  מלמדים  שרובם   מסרים  הם  הילדים  לקהל  להעביר   בחר  שדווקא  המסרים  כי

 הכותב.  של

ת  וסגנון לשון פרו ס ים  ב  הילד

  בעלי  מאוד,  קצרים  ולעיתים קצרים   ברובם  הרך,  בגיל  בעיקר  הילדים,  בספרות והסיפורים  השירים 

 לשון  הילד.  של  הקרוב   עולמו  מתוך   לקוחים  ונושאיה  וברורה  פשוטה  הלשון  ברורים.   וצליל   קצב

 מתבגר.   שהקורא ככל  מורכבים  נעשים  הסיפור ועלילת  הכתיבה

  ספרות   של  הספרותית  היצירה  בתהליך  לצפות  אפשר  כי  מציינות  (1982)  ואגמון־פרוכטמן  ברוך

  מבחינת   הן  למקורות,  וצמודה  לחוקים   שצייתה  מכתיבה  השנים.  עם  והמשתנה  המתפתחת   הילדים 

  לכתיבה   לילדים  היוצרים  עברו  אלה,  ביצירות  לילדים  שהועברו  התכנים  מבחינת  הן  לשונית

  קום   בתקופת  תחביריים.  ובשינויים  בדו־משמעות  באלוזיות,  לשון,  במשחקי  עשירה  מודרנית, 

  לקורא,   ומסוים  מכוון  מסר  להעביר  כדי  ממוקדת  הכתיבה  הייתה  מכן  שלאחר  עשורים  וכמה  המדינה

  ביצירות  מודגש  והוא  במרכז,  הילד  כאשר  הילד,  של  עולמו  לעבר כיוון  שינתה  הכתיבה  מכן  ולאחר

  עם   גבוה  לשוני משלב  בעלת   ורחבה, עשירה  הילדים  ספרות לשון כיום  האישיים.  בצרכיו   ומטפלים 

  לראות   נוכל   לילדים  עריידי   של  בסיפוריו   הילד   של   לעולמו   המופנית   בכתיבתו  ואירוניה.  הומור  הרבה

  מאוד   ברורה  זהות  על  מלמדים  שרובם   מסרים  הם  הילדים  לקהל  להעביר   בחר  שדווקא  המסרים  כי

 הכותב.  של

ת פרו סריה  הילדים  ס מ  ו

  להעביר   המנסה  כלי  גם  קצב,  מלאי  חרוזים  או  יפה  מעלילה  הנאה  מלבד  משמשת,  הילדים  ספרות

  לתפיסות   עמדותיהם  את  להתאים  כך  ומתוך  הצעירים,  לקוראים  ואחרים  פוליטיים  חברתיים,  מסרים

   המבוגר. הדור לטעם  הרצויות החברתיות

  נכתבות  שהן  בחברה והערכים  העולם   השקפת  את  משקפות לילדים  יצירות   מקום  ובכל   תקופה  בכל

קרן־   המבוגרים.  חברת  על  גם  אלא  הילדים  חינוך  על  רק  לא  ללמד  יכולות  הן  ולכן  (,1985  )רגב,  בה

  כדי   וכותב   הילד   של  מבטו  נקודת  מאחורי  מסתתר  המבוגר   הילדים  בספרות   כי  טוענת  (2007)  יער

 השולית(.  בזו תמיכה לשם )או  שלטת תרבותית  שכבה של צרכים לשרת

  והוא  לשונית  פעילות  שבמרכזה  פעילות   של  מּובֶנה  שדה  הוא  שיח  כי  טוען  (2005/1971)  פוקו

  תצפית   ואופני  דיבור   אופני   לגיטימיים,  דוברים   מתאימים,  במושאים  הבחנה  באמצעות  מתפקד 

  ולכן   פועל,  האדם  שבה  לחברה  מפיק   שהוא  סימון  מערכות  מייצר  שהשיח  גם  טוען  הוא  אפשריים. 
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  שהשיח   והמבנים  השיח  באמצעות  רק  המציאות  את  לחוות  ביכולתו  שכן  שלו,  המציאות  את  מגביל

 מחשבותיו.   על  כופה

  הילדים   ספרות  על  מדברות  (2000)  ופרוכטמן   ( 1997)  ברוך  גם  וכן  (, 1982)  ואגמון־פרוכטמן  ברוך 

  והמבוגר   אותה  הקורא  הילד  נמענים:  לשני  הפנייה  אוה  בעיניהן  אותה  המייחד  אומנותית.  כיצירה

  סוגות   לשלוש  הילדים  ספרות  את  מחלקת  (1997)  ברוך  הילד.  בשביל  אותה  ובוחר  אותה  המעריך

  בגיל   הכותב  התמקדות  לצד  לילדים  שנכתבו  ושירים  סיפורים  לילדים;  שעּובד  פולקלור  עיקריות:

  ספרות   בה;  כותב  שהוא  בתקופה  המבוגר  בעיני  ובמעמדו  הקוגניטיביות   ביכולותיו   חייו,   בניסיון  הילד, 

  הן   בספרות  ביותר  הטובות  היצירות  בעיניה  אותה.  אימצו  ילדים  אך  למבוגרים  שנכתבה  קנונית

  לצרכיו   המתאימים   חדשים   רבדים  בהן  לגלות   יכול   שהקורא  ותיציר  אותן  ה"על־גיליות",  היצירות 

 אחרות.  מסיבות  הן גילו  בשל הן המשתנים

  מעניק   הצעיר,  הקורא  של  סקרנותו  סיפוק  את   המאפשר  אמצעי  הילדים  בספרות  רואה  (1983)  אופק

  הנפשיים   מצרכיו   וכמה  כמה   ממלא  ואף   ואינטלקטואלית,   אסתטית   ספרותית,  רגשית,  חוויה   לו

  המצויים   חינוכיים  וערכים  מסרים  שבאמצעות   כך  על  מדברים  ואחרים   אופק  האחרים.  החיוניים

  בעקיפין,   שלא  או  בעקיפין  בספרות  המובאת  החברתית  אוריינטציה  ובאמצעות  הילדים,  בספרות

 (. 1992 הראל, )למשל עולמו   והשקפת אישיותו  מתעצבת

  קיימת   בכללה  הילדים  ספרות  החדש.  הזמן  של  תופעה  הם  קריאה  חומר  המשמשים  הילדים  ספרי

  )ברוך,  עשרה  התשע במאה החל בעיקר  הילד של בחינוכו  חשוב מקום   לה ויש יחסית   קצר זמן פרק

  במיוחד.   קצר  זמן  פרק  קיימת  הערבית  הילדים  ספרות  זאת  לעומת  (.1978  גולדברג,  ;1997

  ספרות   כאשר  בפיגור  היו   המפרץ  מדינות   שווה,  הייתה   לא  הערבי   בעולם   הילדים  ספרות  התפתחות

  במיוחד   העשרים  המאה  של  השני  השליש  סיום  עם  ועירק.  תוניס  מצרים,  סוריה,  בלבנון,  פרחה  זו

  וגם   הספרותיות,  ביצירות  רבה  לב  לתשומת  הילדים  ציבור  זכה  (1967)  הימים  ששת  מלחמת  אחרי

  ובאוניברסיטאות.   אקדמיים  במוסדות  ניכר  לביטוי  שזכתה  ממלכתית  כספרות  הילדים  ספרות  הוכרה

  חסרים   עדיין  העשרים,  המאה  של   האחרון  בשליש  זו  סוגה  של  והשגשוג  ההתפתחות  אף  על  אך

  לתחרויות   ומהקריאה בשטח  מהנעשה  (.2004 )ראפע,  להתפתחותה שמסייעים  ביקורתיים  מחקרים 

  שזה   לי  נראה  הרך,  לגיל  מסרים  נושאי  בעיקר  חדשים,  ילדים  ספרי  שיכתוב  למי  פרסים  המציעות

 היום.  גם המצב

ון מבט ים בספרות ראש  הערבית  הילד

  ומשכילים   סופרים  בקרב  לב  לתשומת  זכה  לא  זה  תחום  לילדים,  המופנית  לספרות  המּודעות  גל  אף  על

  המדינה  קום  אחרי הראשונים בעשורים לחשיבותה. מודעות  חוסר  בשל 1948 שנת לפני פלסטינים

  הייתה  ספרותיים לטקסטים  נוספת חשיפה ערב. במדינות אור שראו הספרים מן  חלק בארץ הודפסו 

  באמצעות   וגם  הערבי",  ההוצאה  "בית  הוצאתב  )לילדינו(  "ִלַאולאִדנא"  הילדים  עיתון  באמצעות

 (. 2000 )מעוז,  ומתורגמים מקוריים יפה ספרות של טקסטים  שכללו  המקראות

  ספרות   היסטורית,  ספרות  קטגוריות:  לארבע   1948  אחרי  לאור  שיצאו  הספרים  את  לחלק   אפשר

  הפלסטינאי   העם   של   והחברתי  הכלכלי  הפוליטי,   המצב  מתורגמת.   וספרות  הטפה  ספרות  דתית,

  שבעל   סיפורים  זה.  לגיל פרסומים  להיעדר  גרמו  לילדים  הספרות  בתחום  העוסקים  מוסדות  והיעדר

 לילדים.   לספרות היחידי המקור  היו  הלימוד וספרי  )הפולקלור( פה
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  ,והספרותית   המדוברת  המילה  הוא  כשהמדיום  אסתטית,   חוויה   לעורר  שבא  אומנות   סוג   היא  ספרות

  סגנונה ב   שפתה,ב  בתכניה,  עצמה  את  המתאימה  ספרות  היא  הילדים  ספרות  .הכתובה  או  המאוירת

  כלי   היא   בכלל  הספרות  הילדים.  של   והלשונית  השכלית   ויכולתם  עולמם  לתפיסת  החיצונית   צורתהבו

 את   מרחיבה  היא  הקורא,  של  המלים  אוצר  להרחבת  דרך  היא  וחברתיים.  תרבותיים  מסרים  להעברת

  ספרות   אלה  כל  לצד  אחרות.  תרבויות  עם  והיכרות  המציאות  של  אחרת   הבנה  לו  ומאפשרת  אופקיו

  הביטוי   יכולת  את  מפתחת  קטן,  עולם  לפניו  ומביאה  הילד  של  הנפשיים  צרכיו   על  גם  עונה  הילדים 

  ואת   שלו   הספרותית   הביקורת   יכולת   את   מפתחת  ערכים,  מנחילה   אישיותו,  לעיצוב   תורמת  שלו,

 ליצירתיות. דרכו את  ומנתבת דמיונו

  החברתית   התפתחותו   על   המשפיעות   שנים   הילד,  בחיי  מכריעות   נחשבות   הראשונות   החיים  שנות

רבת־   בחברה  חי  הילד  כאשר  בעיקר   שלו,  הזהות  גיבוש  על  וכן  והאסתטית,  הלשונית  והנפשית,

 תרבויות. 

  היצירות   מכלול  את  לבודד  יכולים  אנו  אין  בישראל  הערבית  הילדים   ספרות  על  לדבר  בבואנו

  ההיבטים   מן  ופרשנות  אמונה  היסטוריים,   היבטים  ותוכן,   שפה  הכוללים   הספרותיים  מהמאפיינים

  האדם  לבניית   תרומתה  את  תורמת  הילדים  שספרות   כיוון  והפוליטיים.  התרבותיים  החברתיים, 

  שחשיבותה   הרי  ומושלמת,  נאותה  בדרך  לילד  הוגשה  אם  רבה,  במידה  בחברה  כפרט  זהותו  ועיצוב

 (. 2017 )דעים,  מכרעת

  הוא   ותכנים  ערכים  לאילו  בישראל?  הערבי  לילד  מגישים  טובה  ספרות   איזו  השאלה,  נשאלת  וכאן

  של   הכלי  או  הספרות  של  המדיום  כאשר  בעיקר  לילד,  הספרותית  היצירה   מוגשת  שפה  באיזו  נחשף?

 . בישראל  הערבי   הילד  של   הזהות  מרכיבי   בין   עיקרי   למרכיב   נחשבת  שפה   ואותה   השפה,   הוא   הספרות

ני ים ש  בישראל  הערבית השפה של האתגר

סיה    הדיגלו

  בפועל  קיומן כלומר הדיגלוסיה,  היא בכלל הערבית השפה את המאפיינות הלשוניות התופעות אחת

 השפה   ובין  האם,  שפת  שהיא  המדוברת,   השפה  בין  פער  היוצרות  אחת  בלשון  שפות  שתי  של

  הדיגלוסיה   של   החברתית־תרבותית   המשמעות  פרק   )ראו   והכתיבה   הקריאה  שפת   שהיא   הספרותית 

 (. 2022 הערבית",  בשפה  "דיגלוסיה בתוך 

  ובהתאמת   בתקשורת  בעיה  ולנוער  לילדים  גורמת  הדיגלוסיה  –  אורייניות  מיומנויות  ברכישת  קושי

   .' וכו   ספרותית  ,מדעית ,עניינית  לכתיבה  או לדיבור  המתאים הטקסט סוג

ת שוניו   הדו־ל

  בעוד   העברית,  המדינה  לשפת  האם  שפת  בין  דו־לשונית,  במציאות  חי  ישראל  במדינת  הערבי  הילד

  את   מגבירה  הזו  הכפולה   הלשונית   המורכבות   דיגלוסיה.  של  ובמצב  מורכבת   עצמה   הערבית   כאמור 

  ולהבינה.   אימו  משפת  יחסית  רחוקה  בשפה  הכתובה  הספרות  את  לקלוט  הערבי  הילד  של  הקושי

  ורעיונות   נאותה  שפה  שתספק  ילדים   ספרות  ליצור  אותם  ולעודד  סופרים  לאתגר  אמור  זה  מידע

  על   הציפיות.  כגודל  בהכרח  אינן  התוצאות  למה  מסביר  גם  הוא  אך   בישראל,  הערבי  לילד  טובים

  בהן   הקוגניטיביות,  ויכולותיו  הילד  צורכי  של  הידע  בין  לשלב  האחריות  מוטלת   החלוצים  הסופרים 
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  השפה   כאן  אך  בכלל.  הילדים  ספרות  את  ההולמים  האומנותיים  הסטנדרטים  ובין  הלשוניות,

  הן   מורכבת,  ששפתם  לצרכנים  מכוונת   שהיא  מכיוון  מאותגרת   הסופרים  בידי  עיקרי   כלי  המשמשת 

 וכלל.   כלל עבודתם  על מקל  שאינו דבר  הדו־לשוניות, המציאות מבחינת הן הדיגלוסיה בגלל

ופה ים והקמת 2012–1995 השלישית התק ים לספרות המרכז    ילד

  ספרות  להתפתחות  שתרמה  חדשה  תופעה   בשטח   ניכרת  לשלישית  השנייה  התקופה   שבין   בחיבור

  בשנת   שהוקם   הראשון  המרכז  ערבית.  ילדים   לספרות   מרכזים  הקמת  והיא  בישראל  הערבית  הילדים 

  לוינסקי   מכללת  עם  בשיתוף  פועל  והוא  בחיפה,  לחינוך  הערבית  האקדמית  במכללה  נמצא  1995

  למקומות   עד   מגיעה  ופעילותו  דרום,  עד   מצפון  המדינה  כל  על   מתפרס   שהוא   בזה  ייחודו  לעם.   ואמנות 

  ערב.   מארצות  שהגיע  אוסף  וכולל  ספרים  לאור  מוציא  החינוך,  ממשרד  תמיכה  מקבל  המרכז  נידחים.

  הערבית   הילדים  בספרות  היסטורית  מפנה  נקודת  הוא  1995ב־  הילדים   לספרות  המרכז  ייסוד

  תרגום   הרך,   לגיל   מאוירים  ספרים   הוצאת  לכתוב,  סופרים  עידוד  כוללת  המרכז   פעילות   בישראל. 

  .בתחום  רבות פעילויות  לעוד  חסות  ומתן לערבית מהעברית  סיפורים

  מתנהלים   במרכז  חשובה.  ישות  בילד   שרואה  יציבה  חברה  להבניית  היסודות  הונחו  המרכז  בהקמת

  חשובות   סוגיות  שמעוררים  וחוקרים  מחנכים  סופרים,  בהם  ומשתתפים  מוחות  סיעור  של  מפגשים 

  באמצעות   הרך  לגיל ילדים  ספרות  להוציא ומאיירים סופרים  מעודד המרכז  ם.הילדי   ספרות  בתחום

  מנהל   הוא  הילדים.   בספרות   נבחרות  בסוגיות  דנים  שבהם  ומשוררים  סופרים   עם   חודשיים  מפגשים 

  למורים   ילדים  בספרות  השתלמויות  מנהל  מאיירים,  וסדנאות  מתחילים  לסופרים  כתיבה  סדנאות

  על   ומתורגמים(,  )מקוריים  לאור  והוצאתם  הערבית  בשפה  ילדים  סיפורי  הפקת  על  אחראי  וגננות,

 . בתחום חלוצי מחקר  ומעודד  עיון וימי כנסים מארגן  כיתתיות, ספריות   פיתוח

  בדרך   בחינם  חולקו  ואף  נמוכים,  במחירים  ונמכרו  מסובסדים  היו  המרכז  מטעם  לאור  שיצאו  הספרים

  בשפה   מקוריים  ספרים  מהם  כמה  קשה,   בכריכה  וכרוכים  באיורים  מעוטרים   יצאו   הספרים   כלל. 

 העברית.  בשפה לילדים   המופת מיצירות מתורגמים  ספרים והאחרים  הערבית,

א־לשון ט  מ

  אודות  "על  ומשמעותו  על",  "לשון  מילולי  בתרגום  הוא  מטא־לשון  המונח  )בהתקנה(  שראל  לפי

  ההצטרפות   וכללי  רכיביו   הלשוני,  הצופן  מבנה  בהגדרת  עצמה,   בלשון  מתמקדת   המטא־לשון   הלשון". 

 מזו.   זו השונות הלשון יחידות של

  וכן   מטא־לשוניים,  אותם  לכנות  שאפשר  שירים  של  השירית  בפונקציה  עוסקת  (2001)  פרוכטמן

  הבלשנות   בספרי  המקובלות  מסוימות  בהגדרות   נעזרת  היא  השירים.   בתוך   מטא־לשוניות  בהערות

   למטא־לשון:  הגדרות בהמשך ומביאה למיניהם 

 הלשון. מבנה לתיאור  או ומונחיה הלשון על  לדיבור המשמשת הלשון א.

  בחברה. אחרות התנהגות למערכות הלשונית המערכת בין  לקשרים כינוי ב.

  לשונית.   דווקא  לאו  אחרת,  אמירה  של  הבעתה  לצורך  דקדוקיים  או  לשוניים  במונחים  שימוש ג.

  לאמירה  מטפורה בתור במטא־לשון שימוש כלומר לכאורה", מטא־לשון"  ייקראו ההיגדים כאן

  אחרת.
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ט ס טק יגושי   ה  הר

  "ייצוגי"   הראשון  ועיקריים:   סוגים  לשני  לשונם   מבחינת  הטקסטים   את  חילקה  (1989)  פרוכטמן

 הן  הפיזי  הן  העולם,  על  אמיתי  מידע  הוא  המסר  שבו  טקסט  הוא   ה"ייצוגי"  "ריגושי".  והשני

  היישר   מכוון  ה"ריגושי"  הטקסט  זאת  לעומת  העיונית.  הכתיבה  של  הטקסט  בעיקרו  והוא  המחשבתי,

  של   טבעו   וזה  דתית,  והטפה  פוליטי  נאום  פרסומת,  כגון  שכנוע,  שעיקרם  הקורא  של  לרגשותיו

 ומוסווה.  ממּותן  הרגש אם גם הספרותי, הטקסט

  מילים   של  מרובה  שימוש  פי  על  ריגושי  טקסט  מאפייני  לאבחן  אפשר  כי  מבהירה  (,1990)  פרוכטמן

  רגיל,   בשימוש  שאינם  הפתעה  צירופי  אישית,   חוויה  על  הנשענים   תארים   טעון,  רגשי  מטען  בעלות

  קשר   צירוף.  או  בשורה  מילה  כגון  וממוסד,  קבוע  שאינו  באורך  משפטים  המקובל,  המילים  סדר  שינוי

  אלא   חיוויים  לא  פיסוק  סימני  וקריאה,  שאלה  משפטי  איחוי,  משפטי  כמו  המשפטים,  בין  ברור  שאינו

  או  רבים סבילים, או פעולה  מצייני יהיו   הפעלים למיניהן.  וחזרות  ורמז גוף   בכינויי  ריבוי ריגושיים,

 (. 1982 ואגמון־פרוכטמן, )ברוך וכו'  פעילות  חוסר  או גופנית   פעילות מצייני  מעטים,

 עריידי  נעים — הקורפוס משורר

  המשורר   של  שירתו  של  לשוני־סגנוני  בניתוח  אתמקד  זה  במאמרי  הראשון  בחלקו  לעיל,   כאמור

 (. 2015– 1948)  ז"ל עריידי נעים והיוצר,

  אף   על   מאוד.  יפה   נוף  על  המשקיף  מג'אר   שבכפר  בביתם  היה  נעים  של  משפחתו  בני  עם   הריאיון

  על   לענות  וגם  עליו  לספר  המשפחה  בני  החלו  פטירתו,  על  באבל  נתונה  הייתה  עדיין  שהמשפחה

 בריאיון. שנשאלו השאלות

  אותו   עודדו  שלו  ההורים  רבות.  שנים  לפני  שנפטר  אחיה  שם  על  אימו   לו  העניקה  "נעים"  השם  את

  הרבה   וכתב  הוריו   מאמצי  את  העריך   עריידי  נעים  תעודה.  עם  שיחזור   תנאי  היה  ולאביו  ללמוד, 

   אביו.  על  וגם  אימו על שירים

  להוכיח   רצה  הוא  –  אתגר  מתוך  בחיפה  התיכון  בלימודי  התחיל  שלו   באקדמיה  שלו  האישי  המסע

  ראשון   לתואר   למד  מכן  לאחר  בו.  יזלזלו   שלא  כדי  יהודי  ספר   בבית  ללמוד   יכול   שהוא  לכולם 

  השוואתית.   לספרות  בחוג  למד  והשלישי  השני  ולתואר  המדינה,  למדעי  בחוג  חיפה  באוניברסיטת

   גרינברג.  צבי אורי העברי, הלאומני במשורר דווקא  עסקה  שלו הדוקטור עבודת

  ובת   בנים  ארבעה  יש  עריידי  לנעים  מע'אר.  מולדתו  לכפר  חזר  ואז  שנה  בחיפה  התגורר  כשהתחתן,

   אחת.

  היכן   שמו,  על שנקרא  בחיפה  רחוב  יש  מע'אר. בכפר היחיד  הפרופסור  תואר  בעל  הוא  עריידי נעים

 באוניברסיטה.  כשלמד שהתגורר
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  במכללת   הרצה  הוא  בחיפה,  החינוך  על  פיקוח  כגון   תחומים,  של  רחב  במגוון  ועבד  עסק   עריידי

  דברים   ועוד  לילדים(  הכתיבה  רעיונות  את   שאב  מכאן  )אולי   לילדים   טלוויזיה   תוכנית   הנחה   גורדון,

   רבים. 

  לימודיו   את  שהתחיל  לפני  עוד  ותורה   ספרים  לקרוא  אהב  עשרה,  שבע  בגיל   לכתוב  התחיל  עריידי

  הוא   אך  חלומו,  את  לממש  זכה  לא  הוא  נובל.  בפרס  לזכות  היה  לו  שהיו  החלומות  אחד  באוניברסיטה.

  ארגון   הקים  הוא  (.2015  וטרביה,  )שקור  1986  בשנת  עברית  לספרות  הממשלה  ראש  בפרס  זכה

  במשך  ליהודים.  הערבים  בין  טובים  יחסים  לידי  שיביא  שלום  לקדם  הייתה  שמטרתו  "ניסאן",  שנקרא

  משוררים   בו  והשתתפו  "ניסאן"  ארגון  של  בחסותו  שנה  בכל  גדול   אירוע   התקיים  שנה  עשרה  חמש

   ליהודים. הערבים בין  היחסים את ולחזק להדק  רצה עריידי רבים. 

  בריאיון   לילדים.  סיפורים   שכתב  הסיבה  הייתה  זו   אם  ותהיתי  לילדים  הגדולה  אהבתו  הודגשה  בריאיון

 שנקרא  סיפור   יש  ואפילו  סבה,  של   מהסיפורים  בכמה  הופיעו   שציוריה  המשורר,  של  נכדתו  גם  נכחה

   שמה. על

  ריאיינתי   עריידי,  נעים   הסופר   של  הילדים  סיפורי  בניתוח  לי   שיעזור  מידע  עוד   ולהוסיף   להביא   כדי 

  קורס   אותה  כשלימד  1984  בשנת  התחיל  עריידי  עם  דעים  של  הקשר   3דעים.   רולזנדא  ד"ר  את

  שמרו   הם  מכן  ולאחר  בת־ימינו",  והעברית  הערבית  בספרות  ושלום   מלחמה  של  "מוטיבים  שנקרא

  עזר  וזה תנ"ך פסוקי הרבה שקרא כיוון העברית בשפה שלט עריידי נעים לדעתה, ידידות.  קשר על

  אתגר   מעין  היה  זה  כל   וכנראה  בלשון   בקיא היה  הוא  מאוד,  גבוהה  ברמה  בעברית שירים  לכתוב  לו

 בשבילו. 

  היו   בערבית,  ילדים  לספרות  שקשור  מה  לכל  בארץ  מפנה  נקודת  הייתה  התשעים  שנות  בתחילת

  יישום   )וראו  מטרה   לאותה  תקציב  החינוך  משרד  גייס  כך  על   ונוסף  ילדים  ספרי  שהוציאו  עמותות 

   .(2007 וזמיר,  ברץ אצל הזאת המטרה של

  עריידי   נעים  )הוסמך(  מונה  תקופה  ובאותה  ילדים,  לספרות  הראשון  הערבי  המרכז  נפתח  שנים  באותן

  לספרות.   פרופסור היה שהוא הייתה למרכז מנהל להיות  נבחר שבשלן הסיבות  אחת  המרכז. למנהל

   ילדים.  בספרי ֶחֶסר היה הערבי  שלמגזר דעים  ענתה המרכז, הוקם לדעתה מדוע השאלה על

  לכתיבה   כלל  בדרך  מעברית.  מתורגמים  היו  הערבית   בשפה  מהסיפורים   שכמה   וסיפרה  הוסיפה  היא

  במה   תלויה  הייתה  ילדים   לסיפורי   הנושאים   בחירת  זאת  ולעומת   מסוימת,  מטרה  הייתה  למבוגרים

 

היא   .3 דעים  רולזנדא  במכללה ד"ר  בחיפה  מרצה  לחינוך  הערבית  עברית    בעלת  .האקדמית  בספרות  ראשון  תואר 

   . שלישי באתנוגרפיה ותרבות עממיתתואר  וערבית, תואר שני בספרות ילדים ו
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 הרמדאן,  חודש   את  המאפיין   עריידי,   נעים  שכתב  הצריח  מדרגות  הסיפור   למשל  העת.  באותה  שקרה

 לדתות.  קשר יש  אבי יוסף אני לסיפור וכן

  טבילה   הרומן  רבות.  לשפות  תורגמו  בעברית  הן  הערבית  בשפה  הן  שנכתבו   עריידי  של  שיריו

 (. 2015 וטרביה,  )שקור עטו  מפרי והיחיד הראשון הרומן הוא קטלנית

  מעריב.   בעיתון  פורסם  והוא  ז"ל,  עריידי  נעים  והיוצר  הסופר  עם  מיוחד  ריאיון  עשתה  (2009)  שחורי

  ש"יש  בריאיון מציין  עריידי ועולמו.  עצמו  עם  השלם אדם של רושם עשה  עריידי  כי  מציינת שחורי 

 הלשון".  ביד האדם של ומותו חייו ]...[ מיידי. שינוי של לא אבל  מאוד, גדולה משמעות למילה

  המחקר דרך

ת טר חקר   מ מ  ה

 את   באמצעותה  ולהכיר  עריידי  נעים   המשורר  של  העברית  המטא־לשונית  שירתו  את  ולנתח  לתאר

  העברית,   לשונו   ודרכי   סגנונה  את   ולבדוק  הזאת  התופעה  את  להסביר  וכן   שלו,   האישית  הזהות

 בה.  והסגנונית  הספרותית ולדרכו בערבית  שכתב  הילדים לספרות בהשוואה

ת קר  שאלו מח  ה

  לילדים   סיפוריו   ואת  בעברית  דווקא   למבוגרים  רבים   שירים  כתב   עריידי   נעים   המשורר   מדוע .1

   שירים?  להם  כתב  ולא  בערבית, רק  כתב

   שלו?  הזהות לבעיית קשורות הן והאם ביניהן קשורות  לעיל  השאלות האם .2

  ולילדים,  למבוגרים  ובסיפורים,   בשירים   ביטוי   לידי   הבאים  הלשוניים־סגנוניים  המאפיינים   מהם .3

  משהו   שיהיה  או  זה  בתחום  לערבית  העברית   בין  הבדל   יהיה  האם   עריידי?   נעים  המשורר  של

 עצמו?  על שיחזור אופייני

 המחקר שיטת

  הלשון  במחקרי  בעיקר  והרוח,  היהדות   במדעי  הנהוג  הסוג  מן  איכותני  מחקר  הוא  ביסודו  המחקר

  ראו   בכללן  האיכותניות  והגישות  הספרות  במחקר  האיכותנית  הגישה  )על  העברית  והספרות  העברית

  מתאר   ספרותי־סגנוני   מחקר   זהו  (. 2010  קופפרברג,   ;2016  יהושע,  צבר־בן  ; 2016  חזן,  אצל

  כיתתי   ילדי  –  יצירתי   חלק   בו   יש   וכן   וספרותיות,  בלשניות   תאוריות  על   הנשען   קורפוס,  צמוד   ומנתח,

  יותר   קטנים  לילדים  הנבחרים  הסיפורים  ובעיבוד  לערבית,  או  לעברית  תרגום  בפעולות  השתתפו

  לּווה   והוא  הכתיבה,  הליך  אחר  שלי  מעקב  היה  השפות.  באחת  הנמוכות(   הכיתות  ילדי  או  )אחים

  בהם.   דנתי  ואף  –  עיבוד  או  ותרגום  מקור  –  צורפו  והסיפורים  השירים  בכיתה.  ביצירות  בדיון

  של   המשפחה  עם  הריאיון  גם   שולב  במחקרי   המאמר.  בגוף  מובאים  המייצגים  המנותחים   הטקסטים

 המאמר.  של השני בחלק כנספח בערבית במלואו יופיע והוא עריידי,
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 4הקורפוס 

  בעיקר   השירה,  חובבי  לקהל  המיועדים  בעברית  שירים  מכיל  עריידי,   של  עטו  פרי  הקורפוס,

 בערבית:  לילדים וסיפורים  למבוגרים

רים ת   השי רי  בעב

 ( 158 עמ'  ,2010 )עריידי, בעברית? כותב  אני מדוע השאלה על .1

 ( 31 עמ'  ,2010 )עריידי, שלום של שיר .2

 ( 23 עמ'  , 2010 )עריידי,  אדבר פעם  .3

 ( 154  עמ'  ,2010 )עריידי, עכשיו .4

  סיפורי   42  כתב  עריידי  בערבית.  דווקא  עריידי  שכתב  הילדים  בספרות  אדון  המאמר  של  השני  בחלק

  דמויות  חגים, כמו מגוונים בנושאים העוסקים איורים(, בלוויית ספר, בדמות הוא סיפור )כל ילדים

 ועוד.  שפה חיות,  מפורסמות,

 הבלשניים־סגנוניים.   ובאפיוניהם  בסיפוריו  הכללי  הדיון  במהלך  בהם  בעיקר  אדון  ובדיונים  בניתוחים

  ספרים   בשישה  בעיקר  אתמקד  בנושאיו,  עסקו  לא  ועדיין  ראשוני  שהוא  המאמר  של  השני   בחלק

  על   באמצעותם  לענות  ואנסה  תרגומיהם,  את  אביא  ספרונים(,  מהם  כמה  )למעשה  שבחרתי  מייצגים

   השירה. כמו  שלא בעברית, ולא בערבית פרוזה לילדים  לכתוב המשורר בחר מדוע השאלה

רים הם  אלה פו סי ת  ה בי בחרו  לילדים  בער :  שנ גים ייצ מ  כ

  . المئذنة  درجات  (.2002)  ن  ,عرايدي  הצריח.   מדרגות   –  אל־מאזנה"  "דרג'את   –  المئذنة  درجات  .1

 לדפוס.(   אלהודא  דאר  .הצריח  מדרגות  (.2002)   נ'   )עריידי,  .والنشر   للطباعة  الهدى  دار,,قرع  كفر

  الكلية   ,حيفا .ابي  يا  يوسف   انا  .ن  ,عرايدي   אבי.  יוסף   אני   –   אבי"   יא   יוסף   "אנא   –   ابي  يا  يوسف   انا .2

  .אבי  יוסף,  אני  )ח"ת(.  נ'   עריידי,)  .تاريخ(  )ناقص  األطفال  ادب  مركز–اسرائيل  في  للتربية  العربية

 ילדים(.   לספרות  המרכז לחינוך, הערבית האקדמית  המכללה

  للطباعة  الهدى  دار  , قرع كفر  .احلم انا . (2001) ن  ,عرايدي חולם.   אני – אחלום"  "אנא  –  احلم انا  .3

 לדפוס.(  אלהודא דאר .חולם  אני (.2001) נ'  )עריידי, .والنشر

  . والنشر  للطباعة  الهدى  دار  ,قرع  كفر  افهم.  انا  .ن  ,عرايدي  מבין.  אני  –  אפהאם"  "אנא  –  افهم  انا .4

 לדפוס.(  אלהודא דאר  .מבין אני )ח"ת(.  נ'  )עריידי, .تاريخ( )ناقص

  מהאדם.   שברחו  החיות  –  אלנסאן  מן  הרבת  אלתי  אלחיואנאת  –   االنسان  من  هربت  التي  الحيوانات .5

–اسرائيل  في  للتربية  العربية  الكلية  , حيفا  االنسان.  من  هربت  التي  الحيوانات  (.1999)  ن  ,عرايدي

  הערבית   האקדמית  המכללה  .מהאדם  שברחו  החיות  (.1999)   נ'   )עריידי,  .االطفال  ادب  مركز

 ילדים.(   לספרות המרכז לחינוך, 

  . والبطة  الطاووس  (.1999)  ن  ,عرايدي  והברווז.  הטווס  –  ואלבטה  אלטאווס  –  والبطة  الطاووس .6

 

 הקורפוס המצוין כאן הוא כללי לשני חלקי המאמר, אף על פי שניתוחי הסיפורים יבואו בעיקרם בחלק השני.  .4
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 .וברווז  טווס  (.1999)   נ'   )עריידי,   .االطفال   ادب  مركز–اسرائيل  في  للتربية  العربية  الكلية  ,حيفا

 ילדים.(   לספרות  המרכז לחינוך, הערבית האקדמית  המכללה

אים ים, ניתוחי — הממצ יון הטקסט הם הד נותם ב נית  ופרש נו  הסג

רים ת   השי רי  בעב

  ואציג   היצירות  בין  אשווה  ולבסוף  לעצמו,  ינותח  שיר  כל  וניתוחיהם.  למבוגרים  השירים  יובאו  להלן

 והמסקנות.  הדיון את

ת רים  הצג תבו  השי נכ ת  ש רי תוחיהם  בעב  וני

וע השאלה "על — 1 מס' שיר "בעברית כותב אני מד ? ,  ( 158 עמ' ,2010 )עריידי
 מחדש  העולם את לברוא כדי

 ממש  אחרת, הדברים שיהיו

 טוב. כי  ולראות אחרת,

 מגש על  לאדם העולם את ולתת

 שנדרש כל  את ולעשות  מכסף או מזהב

 ועושר  אושר להביא כדי

 אלא  הבוסר, מן אבות  יאכלו לא למען

ל. מן  שאפשר, כמה עד ולהתבטל, הָבשֵּ

 לאל   לתת אפשר שאי אמר מי

 לקיסר. האישה כל  את  ולתת לאל אשר  את

 נכתב  שלא שיר על  שירים לכתוב וכדי

 החמצה   על רק  מוות, על  לא וקינות

 את לברוא  ולא החדשה הבריאה של

  האישה. ראשונה תמיד ראשון, הגבר

 

  אף  (,2000  )ניר,  אטומה  ואפילו  עמומה  כותרת  היא  בעברית?"   כותב  אני  "מדוע  הכותרת  כאן

  את   ולפתור  (1982  ואגמון־פרוכטמן,   )ברוך   נפרדת   בלתי   להיות   צריכה   הייתה   טבעה  שמעצם 

  לאחר   וגם  בשיר,   ידובר  מה  על   לדעת   או  לנבא  אפשר  אי  שכאן   כיוון  נאמרים   אלה  דברים  התעלומה.

  בקריאה   השיר.   תוכן  את   פותרת  אינה  שהכותרת   לראות  אפשר  היה  תוכנו  והבנת   השיר  קריאת 

  ניתוח   ולאחר   העברית,  בשפה   כתיבה  המשורר   בחר  שבשלה  הסיבה  על   שידובר  מצפים  היינו   ראשונה

  לשאלתו  תשובות  כמה  נותן  זה  בשירו   עריידי  לה.  שציפינו   מזו  אחרת   תשובה  מוצאים  אנו  השיר

  על   העונה  מסוימת  תשובה  יש  בית  ובכל  בתים,  משני  מורכב  השיר  בעברית.  כותב  המשורר  מדוע

  היקום   את  לברוא  כדי  העולם,   תפיסת  את  לשנות  כדי  בעברית  כותב  המשורר  הראשון  בבית  זו.  שאלה

  המשורר   יותר.  ונוח  קל   להיות  העולם   את  ידרבן  הזה  השינוי  קיימת.  גישה  לשנות  ולנסות   מחדש 

  כדי   ועושר  לאושר  תקדם  בה  והכתיבה  העברית  השפה  ידיעת  כי  כותב(,  הוא  כך   לפחות  )או  סבור

  הסוף   עם  היפות  באגדות  כמו  ועושר אושר  המזכירה  כזאת  אמירה בעולם.  לסבול  תפסיק  שהבריאה

  נכתב,   שלא  השיר  את  מחפש   שהוא  השני  בבית  מציין   המשורר   כך על  נוסף אירונית.  נשמעת  הטוב, 
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  ישנה   הוא  העברית  בעזרת  נכתב".  שלא  שיר  על  שירים  לכתוב  "וכדי   פעם:  בכל  הנברא   המקורי,

  שצוין   כמו   לא הראשונה,  שתיברא  היא  והאישה   תשתנה   העולם   בריאת  וכי העולם,  סדר  את   כביכול 

 ראשון.  נברא שהאדם בתנ"ך,

  גבוהה   לשונית  מודעות  של  מאוד  בולטת  הפגנה  המשורר  של  בכתיבתו  יש  זה  בשיר  כי  לציין  חשוב

  "כותב   כגון   ועקיפים,  ישירים  מטא־לשוניים  במונחים  שימוש  יש  בשיר  לכאורה  העברית.   בשפה

  לענות   כדי  נועד  אלה  קישור  במילות  השימוש  "מדוע".  השאלה  מילת   שירים",  "לכתוב  בעברית",

  מתכוון   לא   הוא  אך  הלשון  בתחום  במילים   להשתמש   בוחר   שהמשורר  רואים  אכן,   השאלה.   על  כביכול 

  כוונתו   את  מעצב  הוא  שנזכרו,  במילים   השימוש  מתוך   –  אחרת  היא  מטרתו  לשון.   מונחי   ללמד  באמת

  בה   שנכתבה  העברית,  התנ"ך  שפת  בשל  אולי  העברית,  השפה  ידיעת  בעזרת  בעולם  דברים  לשנות

  כתוב:   שבו  בראשית  לספר  אלוזיה  יש  טוב..."  כי  "ולראות  בשיר:  3  בשורה  הבריאה.  לראשונה

ֵראִשית ֵאת   ַהָּׁשַמִים  ֵאת  ֱא־ֹלִהים   ָבָרא   "בְׁ א   ]...[  ָהָאֶרץ  וְׁ   א,   )בראשית  טֹוב"   ִכי  ָהאֹור  ֶאת  ֱא־ֹלִהים   ַוַירְׁ

 ד(.  א,

  אלוזיות   פסיחה,  כגון  וספרותיים,   לשוניים  באמצעים  תמשלהש  בחר  שעריידי   רואים  השיר  במהלך

 בהמשך(.   להלן  )וראו  ספרות  ליצירות  וגם  ואשתו,  האדם  בריאת  וכן  העולם,  לבריאת  ובעיקר  לתנ"ך

  /   ממש  אחרת,  הדברים   "שיהיו   :2  בשורה  הראשון  בבית   למשל  בפסיחה,  רב  שימוש   יש  בשיר

 "  אחרת...

  ויהיה   כביכול   המשורר   של  עולמו  ישתנה   העברית,   בשפה   הכתיבה  בעזרת  שאכן  כאן  מדגיש   המשורר

   אחרת.

  התחיל   עריידי  מזהב...".  /  מגש  על  העולם  את  לאדם  "ולתת  רביעית:  בשורה  מופיעה  פסיחה  עוד

  נתן   הסופר  של  מיצירתו  והפעם  חוזר,  באלוזיה  השימוש  זהב.  המילה  את  לציין  כדי  חדשה  שורה

  הכסף"   "מגש   בישראל העצמאות  ויום  הזיכרון   יום   באזכורי  ונשנה  החוזר  השיר  את  שכתב  אלתרמן

  לפחות   המלחמה  של   הקורבנות  של   החיים  מכוח  משהו  משמר  זה  ישראלי  שיר   (.1947  )אלתרמן,

  הוא  המתים לעולם  החיים עולם שבין  בערפל  כנעים והנערה הנער הצגת זאת, עם רעיונית. מבחינה

 רימוז  וגם אלתרמן,  של   הכסף   מגש מהצירוף סטייה  )שהוא   הזהב" "מגש   הצירוף   ולכן  אוקסימורון, 

  את   אולי   מסמן  בפיהם(  כשהיא  העשירים  המפונקים  שנולדים   זהב  כפית  או  כסף   כפית  לצירופים

  מושלם;   לא  העולם  שעדיין  שמזכירה  האירונית  הנעימה  אף  על  השינוי,  לאחר  האדם  שיקבל  הטוב

  הדרוזי   או  הערבי  לכותב  ועושר  אושר   לגרום  יכול  לא  הכסף,  מגש   נכתב  שבשלו  האירוע  וגם

   המוסלמי.

 הבשל..."  מן / אלא הבוסר מן אבות יאכלו  לא "למען  :7  בשורה מופיעה  פסיחה  עוד

   ָבֵשל. המילה ציון לשם היא כאן  הפסיחה של  מטרתה

 החדשה  הבריאה של /  החמצה על רק מוות, על  לא  "וקינות  השני:  בבית נמצאת מיוחדת  פסיחה עוד 

 האישה."  ראשונה תמיד  ראשון, הגבר /  את לברוא ולא

  לאחר   הגבר  ובריאת  ראשונה  האישה  בריאת  מחדש,  העולם  בריאת  נושא  את  להדגיש  גם  היא  המטרה

   בבריאה(. האישה של  החשוב מקומה  את מבליטה וכן פמיניסטית, שנראית )גישה מכן
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  את   מוכיח  באלוזיות  הרב  השימוש  באלוזיות.  עשיר  בעברית?"  כותב  אני  "מדוע  השיר  כאמור,

  דרך   בשבילו   מפנה  זה  עשיר  ידע  התנ"ך(.  )כאן  העבריים  במקורות  עריידי   המשורר   של  בקיאותו 

  לא   "למען  כגון  העברית,  בשפה  בלשון  עשירה  ספרות  היוצר  מוצלח  משורר  להיות   כביכול  ברורה

  כח:   לא,  ירמיהו  לספר  אלוזיה  הוא   זה  במשפט  השימוש  הבשל".  מן  אלא  הבוסר,  מן  אבות  יאכלו

לּו  "ָאבֹות ִשֵני  ֹבֶסר  יֹאכְׁ ֶהיָנה".  ַהָבִנים  וְׁ   ההורים.   חטאי  על  משלמים  שהבנים  בתנ"ך  הדבר  משמעות  ִתקְׁ

  העברית  שבעזרת  שהיא  שהציב,  מטרתו  את  לשרת  כדי  הפסוק  נוסח  את  שינה  המשורר  בשיר  אך

  לחטוא   יפסיקו  ההורים   שבו  למצב  חותר   או  סבור   המשורר   לסבול.  לא  האלה  לבנים   יסייע   הוא

  מן   סטייה  גם  כאן  יש  הבשל.   מן  יאכלו   שההורים   משום  הילדים  של  עולמם  בשינוי  תהיה  והתוצאה

 חזקה  אירוניה  של   הרגשה  כאמור   המעוררת   (, 1973)  ומרגלית  טורי   של  במונחם  הכבול,   הצירוף 

 ותקווה.   אמונה של פנים  והעמדת

  בבריאת   כמו   טוב   יהיה  השינוי  וכי  מחדש,  ליצירה  למעשה   מחדש,  העולם  לבריאה  מתכוון   המשורר

  תנו   לקיסר  אשר  "את  ישוע:  להם  אמר  יב,  פרק  החדשה  בברית  מרקוס  פי  על  הראשונה.  העולם

  אפשר   שאי  אמר  "מי  כתוב:  10–9  שורות  בשיר  זאת  לעומת  לאלוהים."  –  לאלוהים  אשר  ואת  לקיסר

  דברים  של  משמעותם  החדשה  הברית  פי על  לקיסר."  האישה  כל  את   ולתת  לאל  אשר  את  לאל  לתת

  יש   הפסוק.  את   ומשנה  הכבול   מהצירוף  סוטה  היוצר   לו.  המגיע   את  אדם   לכל  לתת  שצריך   היא  אלה

ִהי  (:11  עמ'   )תשכ"ט,   אלתרמן  של   אחר   לשיר  אלוזיה   גם  פה ָלנּו   /  ַלֵקיָסר  ֲאֶשר   /  ַלֵקיָסר  "יְׁ ַהט   וְׁ   ִילְׁ

  השירה   ביפי  או  ב"תפוח"   נסתפק  אך   לנו,   שמגיע  מה  את  לקבל   צריכים   היינו  כולנו  כלומר  ". !ַהַתפּוחַ 

 שלנו.  הכתיבה וביכולת

  המטא־לשונית   מהיכולת  נובעת  בעברית?"   כותב   אני  "מדוע  על   שהתשובה  נראה  האלה   הדברים  מכל 

  העברי   בתנ"ך   ידיעותיו   את  מראה  וכך   שבשיר,   האמירות  בכל   מראה  שעריידי   והמטא־קוגניטיבית 

  עולם   של  הבריאה  בעת  כביכול  האגדית  הנעימה  מתוך  המוסלמית.  בספרות  וכן  העברית,  ובספרות

  הסופרים   ובקרב  היהודית  בחברה  הקיומי  מצבו  על   האמיתית  התלונה  את   חושף  הוא   יותר  טוב 

  או   דתית  זהות  רק  לא  זהות,  כבעל  קשייו  על  העקיף  המסר  כאן  מודגש   וכן  העבריים,  והמשוררים

 ספרותית.   זהות גם  אלא לאומית,

ום"  של "שיר — 2 מס' שיר  5(31 עמ' ,2010 )עריידי, של

 עמיחי  יהודה למשורר  מוקדש

ָבר ד ָ רֹוב ה  ק ָ י ה  ילִּ בִּ ׁש   ב ִּ

ָבר הו א ד ָ ֹא־ָרחֹוק   ה  ל   ה 

ָך. יל  בִּ ׁש   ב ִּ

ה ת ָ ל א  י ׁשֹואֵּ ֲאנִּ יב ו  ׁשִּ לֹות  מֵּ אֵּ  ׁש 

יָנן אֵּ ךָ  ׁשֶ יל  בִּ ׁש   ב ִּ

י פֹות כ ִּ י   ע  ת  ים מִּ ל ִּ ִּ מ  מוֹ  ה   כ  

ם ָמֶות, יִּ ל  ׁשָ רו  י  י  ֲאהו ָבתִּ  ו 

יָנה   אֵּ ֶחֶרת. ׁשֶ    ֻמב 

נ ת ׁש  רֹוע   ב ִּ ָחָמה  פ   ל  ִּ מ  י  ה  ת ִּ ב   ָיׁש 

 

 (. 2013נילי דגן )השיר נמצא גם באתר של  .5
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ךָ  ֹלא מ    עִּ

ילֹות  ֵּ ל   ב  

בֹוד כ  ה לִּ י ָ ָאָדם ח  ים  ו   ֶוֱאֹלוהִּ

ך   ל א  ָ ל ִּ  כ  ִּ מ   ים ה 

ה ת ָ א  ת ָ  ׁשֶ ק  ת   ׁשָ

ל ָ ת כ  ח  יָתה א  ָדה ָהי  ג ָ י  א  ילִּ בִּ ׁש   ב ִּ

ה ינו   ו מ  ָעש ִּ  ׁשֶ

ד ֹלא ח   י 

ָבר ָהָיה ד ָ ח   ה  ֵּ מ  ש   מ   ל  ֶאת ה  ָ ֲחלֹומֹות  כ   ה 

 ָהאֹור   הו א ָהאֹור  הו א

 ָהאֹור 

ה ת ָ א  הו ָדה, ו  הו ָדה, י  הו ָדה י   י 

ל  ֶאת ֲהֹפך   ָ  ָהאֹורֹות  כ 

ת ח  ת   ִּ מ  ים   ׁשֶ  ָלֲאָבנִּ

י ָהרֵּ ב   הו ָדה ׁשֶ אל  י  ָמעֵּ ׁש  יִּ  ו 

ל.  ָקָרא    ָלאֵּ

ם ָצא ׁשָ מ  י  ֶאת ת ִּ  מֹותִּ

י יָרתִּ פִּ  ו ס 

י ֹות אֹותִּ ל ב   יר  ׁשֶ ינוֹ  ׁשִּ אֵּ ָדה ׁשֶ ג ָ  א 

ה י ֵּשׁ  ו מ  י  ׁשֶ ילִּ בִּ ׁש   ב ִּ

ה י ֵּשׁ  ו מ  ךָ  ׁשֶ יל  בִּ ׁש   ב ִּ

ֹוא ֹב ב  ת  כ  ינו    נִּ ָפרֵּ ס  ים ב ִּ פִּ י ָ  ה 

י ֵּ ת  ׁש  פֹות ב ִּ ָ ש   ה  ה  ֶ ל   ָהאֵּ

ת  ח  ָהא   ׁשֶ

יָנה   ה   אֵּ ָ ל  ל צִּ ה  ׁשֶ י ָ נִּ ׁש    ה 

ֹוף נ  ה  אֹותוֹ  ׁשֶ ינו   ׁשֶ  ָראִּ

ו  ד ָ ח   י 

ֲחלֹומֹות  ֹלא  ב  

ל ָ ך   כ  ָ  ָיֶפה כ 

ל ָ ך   כ  ָ יק  כ  רִּ ב   מ 

ל ָ ך   כ  ָ ָלם. כ   ֻמׁש 

  ובקשר   השלום  בנושא  הקשורים  די עריי   היוצר   של   רגשותיו   את  המתאר  לירי   שיר   הוא  שלפנינו  השיר

  "שיר   עריידי  של  ביצירתו  העולמות.  בין  שנמצא  מי  של  האישי   הבידוד  וכן  החברתית,  הסביבה  עם

  "שואל   כגון  לכאורה,  עקיפים  וגם  ישירים  מטא־לשוניים  במונחים  השימוש  רווח  שלום"  של

  בבחירתו   המשורר  של  כוונתו  השפות".  "שתי  בספרינו",   "נכתוב  "שיר",  "מילים",  שאלות",

  השיר.   בתחילת  מצוין  גם  וזה  אליו  מוקדש  שהשיר  עמיחי  יהודה  לסופר  לפנות  היא  אלה  במונחים

  קשר   ואת  ליצירה,  וחבר  עברי  משורר  שהוא  עמיחי  ליהודה  פונה  דו־שיח,  כביכול  מנהל  עריידי  נעים 

  שירים   כתב  עמיחי  יהודה  המשורר  גם  השיר.  של  למילים  מבעד  להרגיש  אפשר  ביניהם  שיש  החברות
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 כאן יש  ולכן  ירושלים על  שירים לכתוב  והחליט ממנו  הושפע  עריידי  שנעים  ומתברר ירושלים,  על

  הישראלי־פלסטיני,   לסכסוך   רמיזה  כאן  ישנה  כי  לציין  יש   עמיחי.  יהודה   של   לשירים  )אלוזיה(   רימוז

  ירושלים.   וגם  המוות  גם  מתעייפות,  המילים  ולפיכך  זהה,  אובייקט  על  ורבים  מתווכחים  הנמענים  שני

  מגיע   המשורר  כך  מתוך  ממשנהו.  זה  מנותקים  ושניהם  רחב  מרחק  יוצרת  העמים   שני   בין   המלחמה

  –   זו  לצד  זו   השפות  בשתי   ביחד   ספרות  ליצור   זאת   ובמקום  להתווכח  לריב,   להפסיק   שצריך   למסקנה

  והיצירה   הכתיבה  של  המטרה  כן  על  שלום.  של  לשיר  חותרים  דבריו  כאשר  העברית,  לצד  הערבית

  לשני   המועילה  ושלווה  שקטה  אווירה   וליצור  שלום  להניע  היא  והערבית  העברית   השפות  בשתי

 חלום.   רק בעצם שזה מכך אכזבה גם  יש  ולי הנוף.  באותו חוזים  ששניהם משום העמים

  "לא   שאינה",  "אהובתה  בשבילך",  "אינו  רחוק",  "הלא  כגון  שלילה,  במילות  השימוש  בשיר  בולט

  האלה השלילה מילות בחלומות". "לא  השנייה", של צילה "אינה  אגדה", "שאינו  יחד", "לא  עמך",

  שאינן   / שאלות  משיב ואני  שואל  "אתה  השני:  בבית  למשל  בפסיחות.  השימוש  באמצעות מודגשות

 עמך".  לא /  ישבתי  המלחמה פרוע "בשנת השלישי:  בבית  וגם בשבילך",

  ובגדר  רחוק   השלום  אומנם  כי  ולציין  להדגיש  כדי  אלה  במילים  להשתמש  בחר  שהמשורר   סבורה   אני

  של   הכוונה   אותו.  להגשים   שקשה  חלום  אינו   הוא   כן   כמן  בספרות.   שכתובה  אגדה   אינו   אך  אגדה,

  להשאיר   כלומר  והסכסוכים,  המלחמות  של  הדרך  את  ולפסול  לשלול  אלה  מילים  בבחירת  המשורר

  כל   עם  גם  השלום.  –  אחד   דבר  הוא  שתוכנם   שירים   ביצירת   ולהתמקד  מאחור  הכול   את  ולעזוב

  פרוע   "בשנת   הצירוף   כלשהי.  לתקווה   מקום   נותנת  החברות   בחברה,  גם  והבדידות   הקשה  הנעימה 

  השימוש   של  הכישרון  את  מראה  פרעות,  על  ורומז  המלחמה  פרוץ  משנת  סטייה  שהוא  המלחמה"

 עריידי.   של הקשה הרגשי המטען על ורימוז לאירוניה  העבריים בצירופים

  יהודה",   "אתה  שתקת",  "שאתה  משיב",  ואני  שואל  "אתה  ואתה:  אני  הגופים  בשני  שימוש  יש

  הגופים   שני  את  מחליף   המשורר  השיר  ובהמשך   "שתקת"   "עמך",  "ישבתי",   "בשבילך",   "בשבילי", 

  מדבר   שהמשורר  ברגע   אך  אתה,– אני  הגופים  בשני   בשימוש  ביניהם   מפריד  המשורר  "יחדיו".  במילה

  שרק   משום   יחדיו  במילה  להשתמש  בוחר   הוא  הצדדים,   שני   בין  משותפת   ויצירה  לעשייה  ומתכוון 

  "עשינו",   רבים  בלשון  להשתמש  בוחר  המשורר  כי  לציין  חשוב  ביד.  יד  השלום,  נוצר  זו  בדרך

 דומות.   אך מזו  זו שונות זהויות שיש וגם יחדיו  העשייה את  להדגיש כדי "ספרינו" "נכתוב",

  תכונות   למילים  העניק   עריידי  המילים".  "...מתעייפות  השני:   בבית   בהאנשה  שימוש  יש  בשיר

  שני   בין  והסכסוך  הריב  כי   לציין  וכוונתו  האדם,  של   מידה  באותה  בדיוק  מתעייפות  הן  אנושיות,

  לעמים,   לאנשים,  מטפורה  הן  המילים  מהן.  מתעייפות   שהמילים   כך   כדי   עד   גדולים  הם   העמים

 ממלחמה.  שסבל מי ולכל  לירושלים

ם — 3 מספר שיר , אדבר"  "פע  (23 עמ' ,2010 )עריידי
ם ע  י פ    ֲאנִּ

ר ב ֵּ  ֲאד 

ֶאת יר  ו  חִּ י מ  ָבר   ד  

ל ם. או כ  ֵּ ל  ש   ל 
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או   עֹוד ר   ת ִּ

ם ר אִּ בֵּ ָ ש  י   יִּ  לִּ

ר ֹל  ֶאת ֹאמ  כ   ה 

ל ֶאת ָ  ֶשָהָיה  כ 

י. ָטמו ן ָבר  ש   ב ִּ

 

י ר ֲאנִּ  –  ָאמ 

י יֵּש ה לִּ ר  מ   לֹומ 

י. ד   ו 

 

  )ברוך  מסמנת   להיחשב   יכולה   היא   (,2000  )ניר,   "שקופה"   כותרת  היא   אדבר"   "פעם  הכותרת

  הקורא   הכותרת  לפי   מסמנת.  בדיוק  אינה   וגם   כאן,  משמעות  לה  יש  אך  (1982  ואגמון־פרוכטמן, 

  שהכותרת   מסוים  נושא  על  לדבר  המשורר  של  כוונה  פה  יש  אך  השיר  של  תוכנו  מה  לדעת  יכול

  הטמון   סוד   על  או  חיובית  חוויה  על  מצוקה,  על  עצב,  על  ידבר  שהמשורר  ייתכן  מהקורא,  מסתירה

 גדולה. ומועקה במצוקה שמדובר יבין הקורא  הטקסט  קריאת לאחר  רק בליבו.

  כל   כלומר  בנקודה,  ומסתיים  במיוחד  קצרות  פסוקיות  בו  כולל  בית  כל  בתים,  משלושה  בנוי  השיר

  רק   בו  יש  משפט  המסיימת  מהנקודה  חוץ  ולמעשה  פיסוק  סימני  חסר  כמעט  השיר  משפט.  הוא  בית

  מצב   על  מעידה  קצרים  משפטים  כתיבת  וכן  טעון,  רוח  מצב  על  לדעתנו  שמעיד  דבר  –  אחד  מפריד

  כך   על  נוסף   סגנוני.  סוגל   היא   המשפטים  באורך  הבחירה  כי  מציינת   ( 1989)  פרוכטמן   טעון.  רגשי

  ומספר   יותר  קצר   שהמשפט   ככל  כי   המשפטים   אורך  בנושא   מדגישות  (1982)  ואגמון־פרוכטמן  ברוך 

 יותר.   ריגושי בטקסט   מדובר כן  יותר, רב המשפטים 

  ואפילו   הטעונים  דבריו  את  שופך  המשורר  משפט.  הוא  כלומר  ).(,  בנקודה  מסתיים  הראשון  הבית

ֶאת  בדבריו  איום  של  נימה  יש ִחיר  "וְׁ ָבַרי  מְׁ ַשֵלם".  אּוַכל  /  ּדְׁ   של   ירוד  נפשי  מצב  על  מעידה  זו  אמירה  לְׁ

  את  מדגישה  הנקודה  החוצה.  מלפרוץ ומתאפקים  רב  זמן  בליבו  שנמצאים  זעם  רגשות  ועל  המשורר

 ספקות.  יותר אין –  מסתיים  הדבר ובזה דבריו  סיום

אּו"  "עֹוד  במילים  מתחיל  משפט,  הוא  שגם  השני  הבית   נעימה   עוד  –  לכם(  אראה  עוד  אני  )כמו  ִתרְׁ

  הסביבה,   כלפי  מאוד  חריפה  ביקורת  לו  יש  טעון,  שלילי  ורגשי  נפשי  במצב  נמצא  המשורר  איום.  של

  על   מחיר לשלם  שיצטרך   שייתכן ויודע סבור  המשורר   אותם.   הסובבות  והתרבויות האנשים  החיים,

  ולהשמיע   להביע  שרצה  דברים  אותם   כנראה  טעון,  כשהוא  זעם  בשעת   מפיו   לאור  שיוציא  דברים

  יותר  מורכב בית  רבות,  משורות  בנוי  השני   הבית   החברה.  מצד   לאי־הבנה  או  לזעם  וגורמים   זועמים 

  כאשר   מסוים   איום  על   מעיד   אף  המשורר   נפשי.  אי־שקט  על  המעיד  רב  ותסכול   ואכזבה  מצוקה  ומביע

  להבין   יכולים אנו זו מנעימה ַהֹכל". ֶאת ֹאַמר / ִלי ִיָשֵבר "ִאם  לכן:  קודם  כתב שלא בסלנג כותב הוא

  לא   בחירה  רואים  אנו  שוב  בשרו.  בתוך  בו,  הטעון  הזעם  את  מלפרוק  ומתאפק  מתאפק  המשורר  כי

  בוחר   עריידי   השני   בבית   נח.  ואינו  ברצף  כותב  הכותב   זעם.  על  המעיד  דבר  –  פסוק   בסימני  להשתמש

  להשתמש   בוחר  המשורר  יישבר.  שהוא  במידה  להתבטא  שעלול  תנאי  "אם",  התנאי  במילת  להשתמש

  את   הסובבים  אולי  האחרים,  בידי  שנגרם  לי,   נשבר  –  הסלנג  בביטוי  שמופיע  סתמי  סביל  בפועל

 לאוצר   מטפורה   היא  "טמון"   המילה   ליבו.  על  אשר   את  לפרוק   למשורר  לגרום  יכול  זה  פועל   המשורר.
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  להסתיים   עלולה  זו  שבירה  עמוק־עמוק.  האדמה  בתוך  והיטב   טוב  עליו  ששומרים  ערך   יקר

  המחיר   על  ישלם  שהוא  למשורר  שידוע  אף  על  בו  הטמונה  המועקה  על  המשורר  של  בהתפרצותו

 הכבד. 

  פסוקית   אחת  קצרות,   פסוקיות  בהן  שיש  שורות  משלוש  בנוי  הוא,  אף  אחד  משפט  –   השלישי  הבית

  הכעס   את   להבליט  כדי  פעם   שוב  מפריד,  הפיסוק  סימן  של  הופעה  יש  תנאי.   פסוקית   ושנייה  פנייה

  של   גדולה  זעקה  המשמיעה  "די" במילה השיר  את  לסיים בחר  המשורר  המשורר.  של  בנפשו הטמון

  וכעס   שתיקה   של   ממצב  חנק  של  נימה  כאן  משמיע  שהמשורר   נראה  השתיקה,  את   להפסיק  הרצון

 טעון. 

ו" — 4 מספר שיר , "עכשי  ( 154 עמ' ,2010 )עריידי
יו ׁשָ כ   ע 

ל ָ ים כ  ֹות ֶהָערִּ ֲעש  ֹומֹות נ  ָמן  ד  צ  ע   ל 

ָכל ים ו  ׁשִּ נ ָ ֹות ה  ֲעש  ֹומֹות נ  ָמן  ד  צ  ע   ל 

ָכל כֹות  ָהֲאָהבֹות ו  דֹות הֹול  ב   א  ָמן ו מ  צ   ע 

ת ע   ָלד 

י, ֲאנִּ יָכן ו  י הֵּ א ֲאנִּ  .ב ָ

רֹות  ו ָמה י אֹומ  ים   ָעל   ֶהָערִּ

ה בֹות ו מ  י  חֹוׁש  ים  ָעל  ׁשִּ נ ָ  ה 

ה ָ ָלמ  ֲהָבה ו  י הֹוֶלֶכת ָהא  ין  לִּ ב ֵּ י מִּ  .ָיד 

י ָפר  ָאׁשו ב או ל  כ    ל 

ם י ׁשָ ֹל או ל  כ  ן ה  יִּ י ֲעד  פִּ ָהָיה כ   ם  ׁשֶ ע   פ  

ים ׁשִּ נ ָ ה  ם ו  ירֹות  ׁשָ עִּ י  צ   או ל 

אֹוֲהבֹות עֹות ו  יֹוד  חֹות ו  ָ י  פ   ָעל 

י  ...או ל 

 

  מדבר   המשורר  כאן  שגם  מכיוון  ממצה  אפילו   אולי  סמנטית  כותרת  היא  "עכשיו"  השיר  כותרת

  ב"עכשיו"   גם  נוגע  המשורר  השיר  של  שבתוכנו  אף  "עכשיו",  אמת,  בזמן  שקורים   דברים  על  ומצהיר

   שקופה. כותרת של  רוח לכותרת  להעניק  שיכול מה בזמן, בו עבר ובזמן עתיד  בזמן  וגם

  במילה   ומסתיים  "עכשיו"  במילה  מתחיל  הוא  לשניים.  לחלקו  אפשר  אולי  כי  אם  ברצף,  בנוי  השיר

  חד־איברי   כמשפט  "אולי"  במילה  המצוין  פתוח  בסיום  היצירה  את  לסיים  בוחר  המשורר  "אולי".

  באמצעות   פעמים  שלוש   המודגשים   בהירות  וחוסר  עמימות   והיסוס,  ודאות   חוסר  המביעה  עצמו,  בפני

  כמשפט   משלה  בשורה  השיר  את  מסיימת  גם  זו  מילה  השיר.  של  השני   בחלק  כולן  –  "אולי"  המילה

  כביכול  יש  ובראשון ארוכים, והאחרון  הראשון – משפטים  שלושה יש  בשיר עצמו.  בפני חד־איברי

  ביניהם   חריג  הוא   כי  בולט   הקצר  השני  החלק  שורות.   ארבע  פני  על   כלל,   פיסוק  בלי  קדימה,  ריצה

  ל(,   לז,  )בראשית  ָבא?"  ֲאִני  ָאָנה  ַוֲאִני  ֵאיֶננּו  "ַהֶיֶלד   אומר  ראובן  שבו   מהתנ"ך,  מקראי   ציטוט  והוא

  החיבור   בו'   הרבה  משתמש  המחבר  אבוד.  הוא  ועכשיו  בכפר,  כשחי  כילד  בעבר  למצבו  כאלוזיה  אולי

  החיבור   בו'   השימוש  וגם  סינדטי,  איחוי  הרבה  יש  כי  המחבר,  של  רגשותיו  על  מעיד  הדבר  הזה.  בבית

  למציאות   החיצונית  המציאות  בין  קישור   אולי   וזה  הבית   חלקי   בין  הכרונולוגי   הקשר  את  מציין  בשיר
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  יש   אך  בנקודה,  שמסתיימים   משפטים  שלושה  רק  יש  השני  בחלק  אומנם   המחבר.  של  הפנימית

  הראשון,   בחלקו   ודומות  מקבילות  שלוש  –  והשלישי   הראשון  חלקו  את   המרכיבות  מקבילות  פסוקיות 

  אולי   בוי"ו,  סינדטי  באיחוי  מתקשרים  והפסוקיות  המשפטים  השלישי.  במשפט  זה  בנושא  שלוש  ועוד

   הערבית. החיבור אות הרפה, הפ"א בהשפעת

  קישוריות  מציינת זו חזרה והערים". "אולי  "אהבת",  "נשים", המילים כגון  בחזרות, מאופיין השיר

 מתכוון  הוא  ואולי  לכפר",  "אשוב  כותב  המשורר  השיר.  של  המרכזי  הרעיון  את  להדגיש  כדי  בשירה

  נוסטלגיה   וזוהי  ילד,   כשהיה   לשורשים   המשורר  את   שמחזיר  הכפר,  של   הטהורים   לימים   לעבר, 

  שבערים.   המורכב  העתיד  את  ולא  החיים  פשטות  של  מקור  מסמל  בשיר  הכפר  לעבר.  והשתוקקות

 ואמיתית.  פשוטה אהבה אמת  אהבת תהיה ושם בכפר, הפשטות 

  לזו   זו  הדומות  האחרות  לנשים  הערים,  של   לנשים   החוזרת  "נשים"  במילת  התכוון   שהמשורר  נראה

  בדמיונו.   המצויות  נשים   או  מגוריו,   מקור  בכפר,  שיש  נשים  אותן  לעומת  בעיר,  בסביבתו  שהיו

  "לדעת",   למילה   בות"מ"האה  הראשון  בבית   השלישית   והפסוקית   מהשורה  בפסיחה   עובר  המשורר

  במימוש   ובעיקר  ומאבדות",  "הולכות  בשינוי  גם  לדעת'   עצמו  את  'איבד  הכבול  הצירוף  את  ושובר

  למשמעות   גם  "לדעת"  במילת  התכוון   אולי  )או  הידע  הדעת,  בגלל  מאבדים  הלב  את  –  הביטוי

   המינית(.

  אנה   "ואני   בציטוט  לעיל   שראינו  כפי   העברית   ובתרבות  בשפה  ידע  מגלה  המשורר  "עכשיו"   בשיר  גם

  של   משירתו  נפרד  בלתי  חלק  היא  האלוזיה  מצאנו,  שכבר  וכפי  שבבראשית.  יוסף  מסיפור  בא"  אני

 עריידי. 

ת פור  הצג עים  של לילדים  סי יידי  נ יתוחו  ער  ונ

  התרגומים   כל  לדוגמה.  אחד  סיפור  של  ובניתוחו  בהצגתו  המאמר  של  הראשון  החלק  את  אסיים

  שיהיה   כדי  המאמר  בשביל  במיוחד  תורגמו  עריידי  נעים  מסיפורי  זה  במאמר   שאציג  לעברית

  ועמיתתי   חברתי   תרגמה  הצריח"   "מדרגות  הראשון  הסיפור   את  לעברית.  נאמן   תרגום   לסיפורים

  ניסויית   במסגרת  בכיתתי  תלמידים  ילדים,  עשו  התרגומים  שאר  את  נבילסי.  מייסון  ללימודים,

  כדי   בערבית   עריידי   מסיפורי   סיפור  לעברית  לתרגם  לילדים   נתתי  שלי.  הכתיבה  בשיעורי   שעשיתי

  להם.   ברור   היה   המסר   ואם   העברית  בשפה   גם  רוחו  את  שיקפו   אם  מהסיפור,  הבינו  הם   מה   לבדוק 

 מכיתה  תלמידתי וכן בדיר, ואדם עיסא אמאנה עיסא, כרם הם ז', כיתה  תלמידי המתרגמים, הילדים

 עאמר.   רואן ח',

ור ות"  הסיפ " "المئذنة درجات"  –  הצריח"  מדרג ה"(  דרג'את) ם  מאת  אל־מאזנ   עריידי   נעי
(2002, ה: ( גמ ון  תר   6נבילסי מייס

ת גו  הצריח   מדר

  אמין   אחי  המבורך.  רמדאן   חודש  התקרב  –  ושמחים  מהללים  אחיי  את  שומע  ואני  ימים  מספר  מזה
 המשפחה?! מפגשי החג, הצום, את  זוכר לא אתה  בפניי: צורח 

   רמדאן!  לחודש לב  שם שאני הראשונה היא הזאת  והשנה  קטן. כזה שהייתי משום  זכרתי לא 
  איימן   וחברו   אמין   אחי   המבורך.  רמדאן   של  בבואו   והנוער   הילדים  של   צרחות  מקום   בכל   שומע   אני 

 

 תודה לידידתי ועמיתתי, מיסון נבילסי, שנתנה לי את אישורה להשתמש בתרגומה לסיפור.  .6
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 מאוד. שמחים
 רמדאן". בחודש פחות נלמד "הידד,  איימן:  אמר

   בית! שיעורי הרבה  אין  יחדיו: שניהם והוסיפו 
 מבחנים!  אין 

 רמדאן.  חודש  הייתה השנה  כל  לו אהה,
 הרמדאן?! חודש  את אוהבים  לכן 

 הגדולים:  לאחיי אומר אבי  את שמעתי
   והנזקקים!  העניים באנשים  ונתחשב  שנרגיש הוא  זה  בחג הרעיון

  כגדולים,   ומתנהגים  גדולים  נהיו  שהם  לאבי  להוכיח  שרצו  אחיי  אך  מתכוון.  אבי  למה  הבנתי  לא 
   הטובים...  המעשים מרובים והקדוש הנדיב הרמדאן  בחודש כן!  כן! והוסיפו: אמרו 

  פירושן  את  כאדם,  בדרכי  לזכור  החלטתי  אך  פירושן.  את  להבין   אוכל  לא   –  כמובן   אלה  ומילים
 כשאגדל.

 הרמדאן. חודש והתחיל
  שמחים  מתרוצצים  ואחיי  מואר  שהבית  ראיתי  אך  להתעורר.  יכולתי  לא   אמי,  אותי  העירה  כאשר

 אמין.  אחי   אמר עצלן!  יא  קום בו.
 הספר. לבית אותי מעיר שהוא  חשבתי

  לאחי  צעקתי  אותי!?  הערתם  למה  מאוד.  חזקה  הייתה  והחשכה  החוצה  לחלון  מבעד  הסתכלתי
  שהוא  ייתכן   איך  בבוקר,  ממני  יותר  העצלן   אחי  מוזר.  משהו  ישנו  השמיים.  עד  שמח  שהיה  בפנים,

 כזאת?!  ובשמחה כזאת, בשעה ער
 החל.  כבר  הרמדאן  שחודש ידעתי

  לא  לכם?!   אגיד  אני  ומה  המואזן,  קריאת   עד  מעמד  להחזיק  הצלחתי  הצום  של  הראשון  ביום
 רמדאן. חודש  של הסעודה מאוכל  טעים יותר  אוכל   בחיי טעמתי

 לגיהינום!  נכנס  צם שלא מי אומר:  איימן 
  הצום  את  נשבור  אם  דבר  שום  לנו  יקרה  לא   הקטנים  אנחנו  אבל  בלבד.  למבוגרים  זה  אומר:  אמין 
 נצום.   ולא 

  אם  יודע  לא  אני   המפחידים.  איימן  דברי   את  ששמעתי  לאחר   קצת,  אותי  הרגיעו   אמין  אחי   ודברי
 המבוגרים.  כמו  לצום אוכל 
  במנורות  מקושטים  היו  הרחובות  ומהנים,  יפים  שהיו  משום  במהרה  עוברים  היו  החודש  ימות

  קצרים  יותר  נהיו  השיעורים  מדהימים.  והאורות  רמדאן  במנורות  מקושטים  והמסגדים  רמדאן.
  ללכת   מתפנים  היינו   וכך  מוקדם,  הביתה  חוזרים  שהיינו   משום  מאוד  שמחים  היינו   הספר.  בבית

  וברדיו.  בטלוויזיה  המהנות  התוכניות  הן   רבות  הטלוויזיה.  בתוכניות  ולצפייה  בבית  ולעזרה  למסגד,
   לקטנים. לנו,  ולא  הגדולים לילדים רובן  אך התחרויות. את הרבה אהבתי

  את  לי  הזכיר  הצום,  בזמן   הספר,   בית  מברזיית  שותה  לכיתה,  חברי   מחמוד,  את  ראיתי  אחר  ביום
  עכשיו  למחמוד.  יקרה  מה  המתנתי,  היום.  עד  אחד  לאף  גיליתי  ולא   ימים,  מספר  לפני  שעשיתי  מה

 צום.  כדי  תוך שתה שמחמוד למנהל לספר הלכו  מהילדים חלק
 מוזרה.  בצורה  עליו  הסתכלו  להם  שנודע   מהילדים  וחלק  מפחד,  רועד  כשהוא   למנהל   מחמוד  הלך

  לצום  יכולים  קטנים  שילדים  מאמין  לא  בסתר.  שותים  חלקם  גם  בוודאי   בליבי,  לעצמי   אמרתי 
 לבדנו?! – אני ו.... ו... שמחמוד   ייתכן  שלם. לחודש היום, כל במשך

  והחמיא  המנהל   עמד  הראשון, השיעור  לפני  במסדר  ועמדנו הספר,  לבית  כשהגענו   למחרת,   ביום
  בוא   מחמוד?!   אתה  היכן   אומר:  המנהל  את   שמעתי  להתאפק.  הצלחתי   לא  ולפתע  התלמידים.  לכל

 לכאן. 
  לכיוון  מתבייש,  כשהוא   לאט,  לאט  הולך  בעודו   הקטן  מחמוד  לעבר  הספר  בית  תלמידי  כל  הסתכלו
 למה?! מעניין  שדמיינתי. כפי מפוחד  אינו אך  המנהל.

  אתמול. לצום יכול היה לא  הזה התלמיד ואמר: מחמוד של  כתפו  על הימנית ידו  את המנהל שם
  הרגיע  המנהל  אך   קולות,  מיני  כל  להישמע   והחלו  מזלזל,   במבט  במחמוד  הספר  בית  תלמידי  הביטו

   ואמר:  כולם את
  ספר   לצום.  יכולים   אינם  לפעמים  והקטנים,  והנוסעים  והזקנים  ממחלה   הסובלים

  כל   לצום  יכול  שאינו  הקטן   הילד  אך  יכולתם.  לפי  שיצומו  להם,  זאת  מאפשר  הקוראן 
   כולם. עיני  למול יאכל או ישתה ושלא  מהצמים,  זאת  להסתיר עליו היום

 לה: ואמרתי  להתוודות. בכוונה לאמי ורצתי  לדלת קרוב ארנקי  את  שמתי הביתה, הלכתי
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 משהו! על  בפנייך להתוודות רוצה אני  אמא... אמא...
 להתוודות?! מה   על בתדהמה( אמא   אמרה ) מה?! 
 רמדאן?! בחודש שיקרת או  חטאת,  האם רע?  משהו עשית האם

  קריאת   לפני  שתיתי  שיקרתי!   היום,  כל  שצמתי  לכם  כשאמרתי  ימים,  מספר  לפני  לאמי.  אמרתי  כן!
 מהזמן.   חצי  אלא   צמתי ולא  המואזין, 

  כתפי,  על   מכן  לאחר  ראשי,  על   הימנית   ידו  את   ושם  צחק,   וידויי.  כל   את   ששמע  אבי   נכנס   פתאום
  אני  כשתגדל, טוב. וזה  הצריח.  של המדרגות  עד  צמת כאילו   מהזמן  חצי כשצמת   נורא. לא ואמר: 
  היום. כל לצום שתוכל בטוח

וח ת  הסיפור   ני

  חודש   צום  האסלאם:  מצוות  מחמש  אחת  את  בתוכנו  הנושא  סיפור  הוא  אל־מאזנה  דרג'את  הסיפור

 הרמדאן. 

  את   להעביר  בוחר   עריידי  והיוצר  המשורר   המצוות.  חמש   בסדר  השלישית  המצווה  הוא   הרמדאן  צום

  ערבית?   בשפה  דווקא  מדוע  הערבית.  השפה  אימו,  בשפת  יותר  הבוגרים  ולילדים  הרך  לגיל  מסריו

  יכתוב   לא מוסלמית  מצווה של שבנושא להבין אפשר אומנם לפענח. הצלחתי לא  שמעולם שאלה זו

  הערביים.   הילדים  של  לעולמם  קרבה  להביע  ורצון  צורך  הוא  הדבר  כנראה  בעברית.  יצירה  הסופר

 7לדעת.  אין

  היא   הילדים  ספרות   של  תפקידה  לכן  ופסיכולוגיה.  חינוך  היא  ילדים  ספרות  (,1985)  רגב  לדברי

  לו   ולמסור  ערכים  לו  להקנות  אישיותו,  את  לעצב  הילד,  את  לחנך  ותפקידה  התחומים  שני  בין  לשלב

  שהיצירה  לראות  אפשר   ראשון  במבט   הרמדאן.  צום  את  הילד   לפני  עריידי   שתיאר   כפי   בדיוק  .ידיעות

  הריבוי   כי  סבורה  (1990)  פרוכטמן  הקריאה.  בסימן  השימוש   בולט  פיסוק,  בסימני  ומוצפת  מתאפיינת

  השתוממות   קריאה,  השאלה.  בסימני  ביטוי  לידי  באים  והיסוסים  בעיות  רגשות.  מביע   פיסוק  סימני  של

  במילים,   הובעו  שלא  רגש  או  מחשבה  קיטוע  תמיד.  ריגושי  שהוא  קריאה  בסימן  מובעים  והתפעלות

  להביע  עשויים מפרידים וקווים  סוגריים מירכאות,  גם נקודות. בשלוש מובעים והומור, אירוניה או

  שפה   כנראה  והיא  הספרות,  ביצירות  מרובים  האלה  הפיסוק  סימני  בערבית  הכותב.  עמדת  את

 זו.  מבחינה  יותר  ריגושית

  הנאמר   את  ויפנים  יבין  שהילד   כדי  החזרה  .1  ביצירה:  בולטים  לשוניים־סגנוניים   מאפיינים   שני

  רמדאן,   המילה  על   רבות  לחזור   בוחר  היוצר  הנאמר.   את  יותר  מהר  לזכור   לילד  עוזרת   גם   היא  היטב. 

  . 2  ; אל־מאזנה  דרג'אתו  אמא  המילים  על  וכן  ומהותו,   הצום  חשיבות   את  להדגיש  כדי  הצום,  חודש 

  והחשיכה   והצום  רמדאן  חודש   של  לטוהר  הסמל  ו"האור".   "חשכה"  "מאור",   במילים  ביצירה  הניגוד

  "הרגיעו"   במילים  הניגוד  וכן  ברמדאן,  צמים  שאינם  מאמינים  הלא  של  עולמם  על  מרמזים

 ו"הקטנים".  "הגדולים"  ו"המפחידים",

  היום   כל  לעמוד  והיכולת  האמונה  עניין  הוא  להדגיש,  המחבר  שרצה  השורות,  בין  הטמון  דבר  עוד

  הילד   של  בסביבה  החברתי  הלחץ  לעומת  היום,  במהלך  ומאכילה  משתייה  ולהימנע  הצום  באתגר

  יכעסו   ואז  אי־צום,   על   להצהיר   פשוט  או  בצום   שהוא  פנים   להעמיד   האם  –   באתגר  לעמוד  יכול  שאינו

 

יש להזכיר כי את כל סיפוריו לילדים, לא רק בנושא האסלאם, בכל נושא, כתב עריידי רק בערבית. אולי כי חשב   .7

במגזר הערבי. שאלה זו נשארה פתוחה עם מותו של  שהגיע הזמן למלא את צורך הילד לסיפורים בשפתו שחסרו  

 עריידי, ולא המשפחה ולא חוקרי שיריו המעטים, יכלו להשיב בבירור על שאלה זו.
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  תוכל   ליכולתך  מעבר  זה  ואם   צעיר,  בהיותך   לצום  חייב  לא  אתה  לילד:   להסביר  בא  המחבר   עליו.

  משמעויות   של  קשר  רואה  אני  כאן  הצום.  מצוות  את  לממש  והיכולת  האמונה  למדרגות  אט־אט  לעלות

  שמאמין   אדם  כל  של  בנפשו  הנמצאות  למופשט(  מוחשי  )בין  האמונה  לרמת  המדרגות  גובה  בין

  עולה   המאמין  שלבים.   –  למדרגות  דומה  האסלאמית   הדוקטרינה  לפי   האמונה  הצום.  בחשיבות

  תכונה   שהיא  המוחלטת  האמונה  האמונה,   לשיא  ועד  מעלה  כלפי  נעה  ההיררכיה  ומתקדם,  במדרגות

   אליה. מגיעים  בלבד  שמעטים נשגבת

 סיכום 

  היהדות  ומדעי הרוח מדעי של הגישה מסוג כאמור היא שגישתו המאמר של הראשון החלק תם כאן

  הסגנון   את  בדקתי   ומפרשת.  מנתחת  קורפוס,  צמודת   כן  ועל   טקסטים,  וניתוח  דיון  בעיון,  העוסקת

  בעת   הבלשניים  בכלים  והשתמשתי   ופרשנותו,  הספרותי  הטקסט  של   בניתוחו   מקומם  ואת  והלשון

  בפרט.   הערבית  הילדים   ובספרות   בכלל   הילדים  בספרות  זה  ראשון  בחלק  דנתי   כן  כמו  הטקסט.  ניתוח

  מדוע   –  המרכזית   השאלה  ונשאלה  בעברית,  שכתב   עריידי  נעים  של   שירים   לדיון   הובאו  זה  בחלק

 בערבית.  – לילדים   הסיפורים ואת בעברית כתב למבוגרים השירים את

  מקורות שימתר
 פועלים.  ספרית .ילדים ספרות פרקי ספרים: להם תנו (.1983) א' אופק,

 .דבר הכסף. מגש השביעי: הטור בדצמבר(. 19 ,1947)  נ'  אלתרמן,

  "מחברות הוצאת המאוחד; הקיבוץ הוצאת (. 12– 10 )עמ'  שירים  בתוך אחיותיה. כל עם הרוח )תשכ"ט(. נ'  אלתרמן,

 לספרות". 

 . 54–44  ,23 חפ"שית,  עברית בלשנות ההגדרה(. וחשיבות סגנון  בהגדרת )בעיות החוקר  הוא הסגנון (.1985) ד'  בהר,

– 295  )עמ'   וההוראה  החינוך  לקסיקון  )עורכים(,  שלסקי  וש'   אריאלי  מ'   קשתי,  י'   בתוך  ילדים.  ספרות  (.1997)  מ'   ברוך,

 רמות.  (.297

   פפירוס. .ילדים בשירת ולשון ספרות עיוני שם: יש שיר לכל (.1982) מ' ואגמון־פרוכטמן, מ'  ברוך,

 ומעשה  מעוף  יהודיים.  לא  משוררים  שכתבו  ירושלים,  שירי  בהוראת  בעייתיות  –   ואסתטיקה  אתיקה  (.2000)  ל'   ברץ,

   . 30– 13 , 6 אחוה, במכללת

 . 383–374 , 11 ג'אמעה, עברית.  ערבית כתובה ילדים ספרות שפות:  בצומת (.2007) ש וזמיר, ל'  ברץ,

 פועלים. ספריית  עורכת(. חובב, )ל'  ילדים בספרות מאמרים לקוראיו: הילדים סופר בין (.1978) ל'  גולדברג,

-32-מספר-שירה-ש-סופ/https://www.nillydagan.com  דגן  נילי של  האתר  עריידי.  נעים  ביוני(.  6  ,2013)  נ'   דגן,

 עריידי-נעים-6-6-2013/631

 . ויקיפדיה  בתוך  בינואר(.  1  ,2022)  הערבית.  בשפה  דיגלוסיה

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=דיגלוסיה_בשפה_הערבית&oldid=330708
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  ומנזר   הנביא  אליהו מערת  של  בהקשר  ומוסלמים  נוצרים  מספרים  מפי  לוקאליות  קדושים  אגדות  (. 2017)  ר'   דעים,

 חיפה.   אוניברסיטת מוסמך[. ]עבודת בחיפה הנביא אליהו

   עפר. ספרית .הילדים  בספרות חינוכיים וערכים ספרותיות תבניות והחיים: הילד (.1992) ש'  הראל,

 . 193–186 ,1 אלפיים, אכילס. של בעקבו להכות (.1989)  ח'  חבר,

 במחקר   וזרמים  מסורות  )עורכת(,  יהושע  צבר־בן  נ'   בתוך  איכותני.  במחקר  המיוחד  הצליל   על  אחר:  קול  (.2016)  ח'   חזן,

 מופ"ת.  מכון (.9–7 )עמ'  מתקדמים וכלים אסטרטגיות תפיסות, איכותני:
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 . 129–99  (,1) ד הספרות, הכבול. בצירוף הסוטה השימוש דרכי (.1973) א'  ומרגלית, ג'  טורי,

 הרצאות  מושב  בכנס[.  ]הרצאה  עברית  כותבים  ערבים  יוצרים  לשתיים:  מתפצלת  לשון  עם  (.2012)   מ'   טננבאום,

  ישראל.  אונו,  קריית   ושפה",  "אוריינות   הקיץ   כינוס  סוציולינגוויסטיקה,

http://www.scriptil.org/upload/absScript2012mostupdated.pdf 
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 מעמד  )עורכים(,  רודניצקי  וא'   רבי  ע'  בתוך  עברית?  שפה  ערבית,  זהות  בישראל:  ערבים  צעירים  (.2011)  ע'   מרעי,

  קונרד  קרן   אביב;  תל   אוניברסיטת   (.10– 9  )עמ'  בישראל  הערבים  עדכן  בישראל:  הערבית  השפה

 .אדנאואר

 . 85– 73 , 32– 29 לשון,  חלקת עמיחי. יהודה שירי של  בשמות עיון ופתרונה: חידה  – והשיר השם (. 2000)  ר'  ניר,

 גוונים.  .2006– 1972 שירים מבחר העונות: כל (.2010) נ'  עריידי,

 ( 1971ב־ פורסם )המקור בבל. מתרגם(.  ברוך, )נ' השיח סדר  (.2005)  מ'  פוקו,

 בלשון  מחקרים  )עורכים(,  שרביט   וש'   קדרי  מ"צ   בתוך   סגנוני.   כיוּון  ויחסי־הֹשיח:   הספרותי   הטקסט   (. 1989)   מ'   פרוכטמן,

 הוצאת  (. 152– 149  )עמוד  מורשת  מנחם  ד"ר  של  לזכרו  מוקדשים  התלמודית:  ובספרות  העברית

   בר־אילן.  אוניברסיטת

  .רכס ד.  .העברית בספרות ותחביר סגנון עיוני ספרות: של  לשונה  (.1990) מ'  פרוכטמן,

   בנגב. בן־גוריון  אוניברסיטת .ימינו בת העברית בשירה ולשון סגנון עיוני  אחרת: זאת  לומר  (.2000) מ'  פרוכטמן,

  )עורכת(,  פורת  בן   ז'   בתוך  אבידן.  דוד  של  בשירתו  לשון  ומטא  לשון   הלשון":  של   "הפוליטיקאים  (.2001)  מ'   פרוכטמן,

 המאוחד. הקיבוץ (. 204–192 עמ'  ב, )כרך הרשב לבנימין היובל ספר לבנימין:  אדרת

  מכון   .מתקדמים  וכלים  אסטרטגיות  תפיסות,  האיכותני:  במחקר וזרמים  מסורות  (.2016)  )עורכת(.  נ'   יהושע,  צבר־בן

 מופ"ת. 

 בר־אילן.  אוניברסיטת .סגנון רב עגנון ש״י  )תשמ"א(. מ"צ  קדרי,

 בנגב.  בן־גוריון אוניברסיטת . מחקר שיטות של ראשומון והשיח: הטקסט חקר (. 2010)  ע'  קופפרברג,

  )ע'  עברית  ילדים  בספרות  ופמיניסטית  קולוניאליסטית  פוסט  קריאה  לילדים:  כותבות  סופרות  (. 2007)  ד'  קרן־יער, 

 רסלינג. עורך(. מנדה־לוי,

 . 124–109 , 37  דארנא, .2002– 1948 ומגמותיה בישראל הערבים הילדים ספרות התפתחות (.2004) י'  ראפע,

 המאוחד. הקיבוץ .לילדים הספרות בדרכי (.1985) מ'  רגב,

  הערבית   החברה  ראשי(,  )עורך  רייטר  י'   בתוך   בישראל.  ערבית  וספרות  תקשורת  עיתונות,  :11  פרק  (.2013)   י'   רייטר,

 אברהם.  קרן  יוזמות   שנייה(.  )מהדורה  המידע  אוגדן  –  בישראל

https://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/uploads/2020/04/עתונות-11- פרק -

 pdf.ערבית-וספרות -קשורתת

  שראל   לקסיקון  פישרמן,  וח'  שרון  א'   פרוכטמן,   מ'   שלזינגר,  י'   שראל,  צ'  בתוך  משלב.  ספטמבר(.  , 2015)   י'   שלזינגר,

 ועריכה.   כתיבה  מרכז  לאור,  הוצאה  אסיף   עורכת(.   שרון,   )א'  וסגנון  שיח  עריכה,  טקסט,  למונחי

http://assif-pub.blogspot.com/2015/09/register.html   

  . 3  "אלפיים"  בחוב'   חבר  חנן  ד"ר   של  לתגובתו   תשובה  נרקיסוס?:  של  הבבואה  או  אכילס   של  העקב   (. 1991)   ר'  שניר,

 . 205– 202  ,4 אלפיים,

  , 42– 41  עברית,   בלשנות  העברית.   בלשון  ערבים־פלסטיניים  יוצרים  ההפקר":  בשטח   הוזה  "ואני   (.1997)   ר'   שניר,

141–153 . 

 . 115–102 , 15 גדיש,  בישראל. ערבים סופרים של העברית כתיבה (.2015) ע'  וטרביה, ע'  שקור,

http://www.scriptil.org/upload/absScript2012mostupdated.pdf
https://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/uploads/2020/04/פרק-11-עתונות-תקשורת-וספרות-ערבית.pdf
https://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/uploads/2020/04/פרק-11-עתונות-תקשורת-וספרות-ערבית.pdf
http://assif-pub.blogspot.com/2015/09/register.html
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  . nrg  עריידי.  נעים   עם  ראיון  לאחרים:  הכעס  את   משאיר  ביולי(.   31  , 2009)  ד'  שחורי,

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/47/ART1/923/392.html 

 לקסיקון  פישרמן,  וח'   שרון  א'   פרוכטמן,  מ'   שלזינגר,  י'   שראל,  צ'   בתוך  מטה־שפה.  מטא־לשון,  )בהתקנה(.  צ'   שראל,

 כתיבה  מרכז  לאור,  הוצאה  אסיף  עורכת(.  שרון,  )א'  וסגנון  שיח  עריכה,  טקסט,   למונחי  שראל 

 ועריכה. 

 אל־הילאל(  דאר – הכבוש  השטח משורר דרוויש, )מחמוד الهالل دار –  المحتلة االرض شاعر ,درويش محمود

 לדפוס.(  אלהודא דאר .מבין אני )ח"ת(. נ'  )עריידי, والنشر للطباعة  الهدى دار  ,قرع  كفر . افهم انا .ن ,عرايدي

  )ח"ת(.   נ'   )עריידי,  .(تاريخ  ناقص)  األطفال  ادب  مركز– اسرائيل  في  للتربية  العربية  الكلية  ,حيفا  .ابي  يا  يوسف  انا  .ن  ,عرايدي

  ילדים(. לספרות המרכז לחינוך, הערבית האקדמית המכללה .אבי יוסף, אני

  )עריידי,   .االطفال  ادب   مركز –اسرائيل  في  للتربية  العربية  الكلية  , حيفا  .االنسان  من  هربت   التي الحيوانات  (.1999)  ن  ,عرايدي

 ילדים.( לספרות המרכז לחינוך, הערבית האקדמית המכללה .מהאדם שברחו החיות (.1999) נ' 

  טווס   (.1999)  נ'   )עריידי,  .االطفال  ادب  مركز–اسرائيل  في  للتربية  العربية  الكلية  ,حيفا  .والبطة  الطاووس  (.1999)  ن  ,عرايدي

 ילדים.(  לספרות המרכז לחינוך, הערבית האקדמית המכללה וברווז.

 לדפוס.(  אלהודא דאר .חולם אני (.2001) נ' )עריידי, .والنشر  للطباعة  الهدى دار , قرع كفر   .احلم انا . (2001) ن ,عرايدي

  דאר  .הצריח  מדרגות   (.2002)  נ'  )עריידי,  . والنشر  للطباعة  الهدى   دار ,,قرع   كفر  .المئذنة  درجات   (. 2002)  ن  ,عرايدي

 לדפוס.( אלהודא

Tannenbaum, M. (2015). "This heartache of two homelands…": Ideological and emotional perspectives on 

Hebrew translingual writing. L2 Journal, 7(1), 30–48. http://dx.doi.org/10.5070/L27123052 
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בחינים בנת ת ה קסט ל ט פיענוחו ה ל ול גי סודי הרך ב בי  ו
 שילה  גילה

   תקציר

  לתלמיד   לעזור  היכולים   לתבחינים  כדוגמה  מספר  כלים  להציג  היא  זה  מאמר  מטרת

  דעת:   תחומי  משלושה  תבחינים  לתת  כדאי  כי  נראה  מקבל.  שהוא  הטקסט  את  לפענח

  הפנמת   לאחר  רטורי.־הסגנוני  ומהתחום  לשוני־הדקדוקי   מהתחום  המבני,   מהתחום

  רמת   התאמת  סמך  על  ייבחרו  התבחינים  כתיבתם.  וגם  הבנתם  תשתפר  אלה  תבחינים

 אינה  שנשאלה  שהשאלה  לוודא   יש  כן  כמו   ולרמתו.   לנסיבה  לגילו,   ללומד,  ההבנה

 . להבנתה  מכשלה  מהווה

 

 .רטוריים מבנים ;לשוניים תבחינים ;שאלות שאילת ;הבנה רמות ;טקסט  ענוחיפ :מפתח מילות

 תיחה פ

  נשאלו   הטקסט  את  להבין  מהתלמיד  בדרישה  כי  נמצא  וליסודי  הרך  לגיל  עבודה  חוברות  בבדיקת

  למשל   שלפניו. הטקסט את להבין שלו האינטואיציה על אלא הילד, לימוד על הסתמכו שלא שאלות

  ברור   לא  –  ניתנו   אומנם   ואם   לכך;   כלים  לילד   שניתנו  נראה  לא  הכותב?'   של   דעתו   'מהי   כמו   לשאלה

  לשים   יש  כהלכה.  השאלה  על  שישיב  להניח  יש  היא...',  הכותב  של  'דעתו  בטקסט:  נמסר  אם  הם.  מה

  כדי   (.2002  )עזר,  הנקרא  הבנת  ברמות  הנמוכה  הדרגה  כלומר  המילולית,  ברמה  שאלה  שזוהי  לב

  וכלים   תבחינים  לו  לתת   עלינו   ההבנה,  ברמות  יותר   גבוהות  בדרגות  שאלות  על   לענות   יוכל   שהתלמיד 

   החינוך. במערכת מקבל   שהוא הטקסטים את לפענח

  הטקסט   את  לפענח  לתלמיד  לעזור  היכולים  לתבחינים   כדוגמה  כלים   כמה  להציג  היא  זה  מאמר  מטרת

הדקדוקי־   מהתחום  המבני,  מהתחום  דעת:  תחומי  משלושה  תבחינים  לתת  כדאי  כי  נראה  מקבל.  שהוא

 הסגנוני־רטורי.  ומהתחום לשוני

  ולוודא  השאלה  שייכת  שאליה  ההבנה  רמת  את  לתכנן  עלינו  אלה  בתחומים  השאלות  את  שנחבר  לפני

 התלמיד.  להבנת  מכשלה בה אין  כלומר כהלכה,  כתובה שהשאלה

  בסיס  משמשות  אלה  סוגיות  השאלות.  שאילת   באופן  וכן  ההבנה,  רמות   באזכור  להלן  אתחיל  לכן

  הטקסטים   מתוך  אותן  ואדגים  עצמן  הסוגיות  את  אציג  כך  אחר  הטקסט.  לפיענוח  התבחינים  להצגת

 וביסודי.  הרך בגיל לתלמידים המוצגים

נה מות הב נה  ור  הב

  היא   (,2002  )עזר,  מורכבים  חשיבה  בתהליכי  הכרוך  מתפתח  קוגניטיבי  תפקוד  היא  הכתיבה

  הכתיבה   הלימוד.  כלומר   ובחינוך,   בגנטיקה  ותלויה  האדם  של  תפתחותו ה  בתקופת   בהדרגה  מתפתחת

  הייז   לכתיבה.  הקריאה  בין  הקשר  את  לציין  חשוב  ביותר.   חשובה  היא  ולכן  החשיבה  את  מטפחת
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 הכתיבה   בתהליך  מרכזי  רכיב  היא  שהקריאה  מדגישים   (Allinson & Hayes, 1996)  ואלינסון 

  )סוגה(   מטלה  ביצוע  לשם  קריאה  הבנה,   לשם  קריאה  זה:  בתהליך   קריאה  סוגי   שלושה   ומציינים 

 הערכה.  לשם וקריאה

  הציעו   מסוימים   שחוקרים   לציין  ראוי   ההבנה  רמות  בבדיקת  נעזרים   אנו  הנקרא   הבנת   שבבחינת  מאחר

   (:Bloom, 1956; Harris & Smith, 1972) הבנה לרמות מגוונות  חלוקות

  היא לעין.  הנראית ומפורשת  גלויה בדרך  בטקסט הנאמר של בהבנה   מדובר  – המילולית  הרמה .1

  את   לזכור  הלומד  מן  דורשות  התשובות  לרצף.  ומודעות  ספציפיים  פרטים  של  הבנה  כוללת

  יכולת   בוחנות  השאלות  כלומר  בטקסטים,  מופיעים  שהם  כפי  המחבר   של   הרעיונות  ואת  המילים

  פרטים   איתור  מילים,  אוצר  פיתוח  הן  זו  ברמה  המופעלות  המיומנויות  הכתוב.   על  וחזרה  זכירה

 הוראות.  ומילוי  הטקסט ארגון הבנת בכתוב, מוצהר הוא כאשר  המרכזי הרעיון זיהוי וזכירתם,

  מן   להבינו   אפשר   אבל   במפורש,  נאמר   ולא  בטקסט   שנרמז  מה  של   ההבנה  זו   –   הפירוש  רמת .2

  הרעיונות   את  להבין  עליו  כן  וכמו   שלו,  במילים  שקיבל   המסר  את  לנסח   הנמען  על  בו.   הנרמז

  לאמוד   מראש,  דברים  לחזות  היכולת  הוא  נוסף  דבר  היחסית.  חשיבותם  את  ולציין  המרכזיים

  כאשר   מרכזי   רעיון  איתור   מילים,  פירוש   היא  זו  ברמה  המיומנויות  המסר.  מן  משתמע  מה  ולקבוע

  והשלמת   המחבר  השקפת  זיהוי  אירועים,  ניבוי  מסקנות,  הסקת  שהם  היקשים  ויצירת  מוצהר  אינו

   תכנים.

  בעיות   לפתור  כדי  שנרכש  במידע  להשתמש  אפשר  זו  ברמה  –  ומעריכה  ביקורתית  רמה .3

  הערכת   לשם  אנליטית  בדרך  חשיבה  כולל  הבעיות  פתרון  בעתיד.  להתרחש  העלולות  אפשריות

  יהיה   המסקנה  את   למסקנה.  להגיע   אפשר  ויהיה  ייבחן  הרעיון  מידה;  אמת   תיתמך   ובכך   הרעיון, 

  וקריאה   בעיות  פתרון  הן  זו  ברמה   הנכללות   המיומנויות  מחדש.  ולשקול   להעריך  לבחון,  אפשר

  וזיהוי  לעובדות  דעות   בין   הבחנה   הדיוק,  מידת   רכתהע  רכיבים:  שלושה  יש  שבה  ביקורתית

   תעמולה.

  הטקסט   סוג  פי  על  ההבנה  של  מגוונות  רמות   להפעיל  יכול  הוא  בלבד,  אחת  ברמה  פועל  אינו  הנמען

  (.1998 ,וארדון )ווהל שלו הקריאה ולמטרת  לנמען כפונה ומאפייניו

  הכוונה  האחרות.   ברמות   בהכרח  תלויות   שאינן  רמות  שתי  עוד  לציין  אפשר  אלה,  רמות  שלוש  מלבד

  בעיות   לפתרון  שברשותו  במידע  להיעזר  יכול  הנמען  שבהן  ,היצירתית  ולרמה  המיישמת  לרמה

 שקרא.  מה סמך על חדש רעיון בהם מגבש שהנמען יצירתיים  ובפתרונות דומים  במצבים

אילת  שאלות  ש

 רבה  חשיבות  ישנה  כן  על  שאלות,  שאילת  באמצעות  נעשים  הטקסט  ופיענוח  הנקרא  הבנת  בדיקת

  לשואל;   מידע שתעניק  תשובה  הדורשת אמיתית  שאלה  להיות  עליה –  השאלה שאילת  לאופן ביותר 

 לשאלתו.  תשובה ובתמים באמת  הנמען מן ומבקש  התשובה את יודע  אינו השואל כן  כמו

  לבדוק,  המורה  שרצה  הטקסט  של  ההבנה   לרמת  מותאמות   כהלכה,  מנוסחות   להיות   צריכות  השאלות

  מגוונות   הן  ספרי  הבית  בטקסט  הנשאלות  השאלות  אליו.  פונות  שהן  היעד  לקהל  להתאים  וכן

 ;Halliday, 1990, 1994  ;1990  ,פרוכטמן  ; 1988  ,לנדאו  ;1988  ,די־נור  ; 2021  ,בורשטיין)

Searle, 1975) עקיף.  דיבור  של ושאלות כן־לא שאלות תוכן,  שאלות 
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  חשיבה   מיומנויות  ומקנה  מחשבה  מעוררת  חשיבה,  מפתחת  שאלות  ששאילת  ציינו  מסוימים  חוקרים

  לשאול   שידעו   תלמידים  אצל  הנקרא  בהבנת  רב  שיפור   שחל  מציין  ,Wong)  1985)  וונג  ללומד. 

  להפיק   שיוכל  כך  הלומד  של  המחשבה  את   להפרות  עשויה  שאלה  הטקסט.  לארגון  הנוגעות  שאלות

 הזה.  התהליך  את  עובר  היה  לולא  לתשובה  מגיע  היה  לא  התלמיד תהליך. של  תוצאה  שהיא  תשובה

  על   עמדו  (Harpaz, 2007; Zohar ,2006)  גבוה  מסדר  חשיבה  בפיתוח  העוסקים  מחקרים  גם

   גבוהה. ברמה חשיבה  כמפתחת השאלות שאילת

  השאלה   בניסוח  והן  באמצעותה  המתאפשר  החשיבה  ובפיתוח  השאלה  ברמת  הן  עסקו  החוקרים

  מכשיל הוא ובכך העיקר,  מן לסטייה מביא או  לאי־הבנה גורם השאלה של כושל ניסוח ובתקינותה.

  או   שאלה  חסרה   ספרי   הבית  בטקסט  השאלות  מן  שבחלק  מתברר  יעילה.  למידה   ומונע  הנשאל  את

  על   לענות  או  ניתנו  שלא  הוראות  אחר  לעקוב  הנשאל  מן  מצפה  השואל  רבות  פעמים  ברורה,  הנחיה

  אבל   השאלה,  מן   משתמעות   שהן  חשב  כי   לניסוח   לב   שם   לא   שהשואל  ייתכן   נשאלו.   שלא  שאלות

  הבין   שהנשאל  מצב   להיווצר   יכול  כך  על  נוסף   חד־משמעית.  ולא  עמומה  להיות  עלולה   ההשתמעות 

  הנחיות   לו  שאין  מכיוון  אבל  בשאלה,  התכוון  שהשואל  ממה  יותר  מקיפה  או  מעמיקה  תשובה  שנדרשת

  את   להניח  עשויה  תשובתו  אם  בטוח   שיהיה  בלי  אחרות,  בדרכים  אותה  להרחיב  ינסה  הוא  ברורות

   המורה. של דעתו

  לאפיין   כדי  מגוונים  לגילאים  דעת  תחומי   מכל  שאלות   בחנתי  (Shilo, 2015  ; 2021  ,שילה)  ימחקרי ב

  בהבנת   לבעיות   הגורמות  סיבות  של   קבוצות  שבע  נמצאו  .בשאלות  שגוי   משימוש  הנובעות  בעיות

 השאלה:

   מספר: בעיות נמצאו כאן .מפתח מילותב הולם לא שימוש שהיה ניכר .1

  מתכוון   שהשואל  אף  קצרה,  לתשובה  המכוונות  הוראות  וגם  שאלות  שהן  מפתח  מילות א.

  הייתם   היכן'   )למשל,   אחת  מילה  בת  להיות   יכולה  המתבקשת  התשובה  –  מקיפה  לתשובה

  הבעיה   נקודות(.  15  יקבל   והתלמיד  אחת  מילה  בת  להיות   יכולה  התשובה  ' ?הבית   את   ממקמים

  הדגם   נמק,  כמו  לכך,  הנחייה   בה  אין  אבל  יותר,  ארוכה  לתשובה  מצפה  שהמורה  היא

   וכדומה(.

  האם '   ,)למשל  נקודות  30ל־  10  בין  להן  הוקצו  אבל  לא,  או  כן  היא  עליהן  שהתשובה  שאלות  ב.

  מלוא   את   לקבל  צריך  התלמיד   כאן  גם  (.נקודות   10)   ?' טעונות   במילים  שימוש  בשיר  יש

  ארוכה   תשובה  לענות  שעליו  שיבין  לשער  מקום  יש  אומנם  'לא',  או  'כן'   של  בתשובה  הנקודות

 התשובה.  להמשך בשאלה הנחייה ללא  – שיבחר במה תלוי זה אך יותר,

  כאשר   גם  נשאלת  –  ' כיצד'  המילה  )למשל  מובנים  בשני  לפרשן  שאפשר  מפתח  מילות  ג.

   'מה'(.  על  עונה היא כאשר  וגם   'איך'   על עונה התשובה

  המילה   או   'ִמצאו'  המילה   )למשל  לעין   נראים  ביצוע   או  תשובה  דורשות   שאינן   מפתח   מילות    ד.

חן'    ('בְׁ

 '(. אל  'התייחס  או ' על  'עמוד המילה )למשל,  מדויק אינו  או ברור אינו שמובנן מפתח  מילות  ה.

 ניסוח  שגיאות .2

  לתקן  מנסה  השואל  ולכן  ברור  לא  ניסוח  נוסחה  שהשאלה  מכך  הנובע  בשאלה  בסוגריים  שימוש  .3
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  שהוא   משום  הנשאל  את  מבלבל  בסוגריים  השימוש  בסוגריים.   הוראה  או   שאלה  בהוספת  זאת

  למשל,   עצמה?  המטלה  הוא  או  מטלה  מוסיף  בסוגריים  הנכתב  האם  תפקידם,  בעניין  מתלבט

 . (זו לאמירה )הסיבה  "מקרבך   יצאו  עמים  שני"

  השירה"  )למשל,  לענות   מה על  יודע  אינו  הנשאל   זה  במצב  בשאלות,  במקום  כותרותב  שימוש .4

  מדובר  כי  נראה  "אסלמית   הטרום   בחברה  המשורר  של  ומקומו  'אהיליההג   בתקופת  הערבית

  להדגים   להסביר,  לציין,  האם  מהנשאל?  נדרש  ומה  המשורר,  של  ומקומו  השירה  נושאים:  בשני

 מהם?(.  אחד כל

  להיות   יכולה  הסיבה  מהן.  אחת  כל  על  לענות  אפשר  שאי  מפתח  מילות  של  או  הוראות  של  רצף .5

  ' הגדר   על  'יושבו   ' ואתה  'אני  השירים"  )למשל  אחרות  במילים  הוראה  אותה  על  חזרה  שזו

  השלם   היכן  הנשאל.  יפרט  מה  את  ברור  לא  "ופרט  הסבר  .אדם  בני  של  שונות  תקופות  מבטאים

 אותו?(.  לפרט שיש

  'התוכלו  או  'לדעתך'   כמו  מילים  מופיעות  לעיתים  השאלה.  את  לרכך  לכאורה  שתפקידן  מילים  .6

  אותן   משאיר  כשפירושן  )מילולי,  שלהן  הדנוטטיבי  המושגי  בפירוש  מתפרשות  שאינן  לשער' 

  משמעות   כאן  אין  "?פעמים  של  רב  מספר  בשיר  חוזרת  לדעתך  מילה  איזו"  למשל,  שהן(,  כמות

   התשובה. את תיתן הספירה שהרי  'לדעתך', למילה

 הוראות.  ובחוסר הנחיות בחוסר הכוונה, בחוסר לוקה השאלה .7

נים נוח תבחי נקרא לפיע  ה

  כהלכה.   לכתוב  גם  כך  ובעקבות  הטקסט  את  לפענח  יוכל  שבעזרתם  ללומד  כלים  לתת  עלינו  כאמור

  אדגים   כן  כמו  וסגנון־רטוריקה.  לשון־דקדוק   מבנה,  האלה:  התחומים  לפי  תבחינים  כמה  אציע  להלן

 במבנה  שיוצג  המרכזי  הרעיון  את  אדגים  המבני  בתחום  התלמידים.  שקיבלו  חוברות  מתוך  אותם

  בשלם   שיוצג  מידעי  מבנה  ב(;  )דוגמה  המוען  לטענת  מתנגדת  טענה  א(;  )דוגמה  והצדקתה  טענה  טיעון

  טקסט   יוצג  בהמשך  ג(.  )דוגמה  המבנה   באיתור  הקושי  את  שיראה אחר  ורעיון  ה(;  )דוגמה  ובפרטיו

   ז(. ו, )דוגמות ניסוחו מבחינת  ייחודי  שהוא הוראות

  משפטים   בעזרת  הן  מתאימים,  קשרים  בעזרת  הן  הבאה  הקישוריות  סוגיית  את  אדגים  הלשוני  בתחום

  ושמות   פעלים  לקסיקלית: ובבחירה לשון בצורות שימוש הוא נוסף תבחין י(. ט,  ח, )דוגמות מנחים

 בטקסט.  המסר העברת על המשפיעים מגוונים

 והמגבירים.  החזרה הפיגורטיבות, יודגמו  הסגנוני בתחום

 מבניים  תבחינים

  טקסטים   בניתוח  להתחיל  כדאי  המבנה.  חוקי  על  להישען  צריכה  העיקר  מציאת  –  מרכזי  רעיון

  המרכזי   הרעיון   טיעוניים,  בטקסטים  העיקר   את  למצוא   ללמד  יותר  שקל   מכיוון  מידעיים  ולא  טיעוניים 

 טענה   הוא  הראשון  המשפט  א(:  )דוגמה  טיעוני  טקסט  אציג  להלן  הצדקה.  לה  יש  כי  הטענה  הוא

  בפתיחה,  להתחיל היכול הבסיסי  המבנה הוא זה מבנה  נימוק. של מסוג  לטענה  הצדקה הוא וההמשך

  והשוואה(   הגדרה  נתונים,  נימוק,  הסבר,  פירוט,  דוגמה,  )למשל  הצדקה  ובהמשך  טענה  כך  אחר

  (. 2021 ,שילה)
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גמה ו  החשמל  — א ד
 ( טענה )  בו. לחסוך  מאוד קל גם ולכן לבזבז  קל שהכי הדבר אולי הוא החשמל 

  חסכונית,  לתאורה  לעבור   חשמליות,   בנורות  במקום   השמש  באור  לתאורה  להשתמש  יכולים  אתם

 טלוויזיה  או  מחשב  ואפילו  מזגן  חשמל,  מכשירי  אורות,  לכבות  בשקע,  מטענים  להשאיר  לא

 ( 2016  ,קרס) .(הצדקה) מהבית כשיוצאים

 מהמבנה  יותר  משוכלל  זה  מבנה  הצדקה.  ולה  הכותב  טענת  כך  ואחר  נגד  טענת  באה  ב  בדוגמה

  בדק  הנגד,  את  שמכיר  מראה  הוא  ובכך המוען  את  לחזק  הבאה  נגד  טענת  גם  בו  מופיעה  כי  הבסיסי,

 שלו. בדעתו  מחזיק זאת ובכל  אותו

גמה ו ור  — ב ד ורו  ג    הקנג
י ֶכם ָמת  ת   ע  ד  יע   ל  ג ִּ ו ר מ  ו רו   ג  ג  נ  ק ֶ יס ה  כ ִּ ל ל  וֹ  ׁשֶ מ    (הנושא את המציגה שאלה) ?אִּ

ים  יֵּשׁ  ים  ֲאָנׁשִּ בִּ חֹוׁש  הו א   ׁשֶ ד  ׁשֶ ר  נֹול  תֹוך    ָיׁשָ יס  ב   כ ִּ   ֹלא   ֶזה   ֲאָבל  ,(המוען  של  לדעתו  המתנגדת  טענה)   ה 

ה,  ָנכֹון. ֲעש ֶ מ  ו ר  ל  ו רו    ג  ג  נ  ק ֶ ד  ה  ֶדֶרך    נֹול  ל  כ   ָ ים  כ  קִּ ֹונ  י   ,(הסבר  ידי  על   הצדקתה  ובהמשך  המוען  טענת)  ה 

הו א  ֲאָבל ׁשֶ ד  כ   ן  הו א  נֹול  יִּ ָכן",  ֹלא  ֲעד  ֹאד,  ָקָטן  הו א  "מו  ר,  ָעֹרם,  מ  ו ֵּ ר  עִּ יֹותֵּ ֹוֶמה  ו  ת  ד  ע  תֹול  ר  ל  ֲאׁשֶ ו רו    מֵּ ג  ֶקנ   ל 

הו א ד  ׁשֶ יֹות.  עֹומֵּ ה  ו ר  לִּ ג  ן  ה  ט  נ  ט  ק   ל  ה  תֹוך    זֹוחֵּ יס  ל  כ ִּ ם  ה  ׁשָ ד  ו  מ  צ  ת  נִּ ח  א  י  ל  ֵּ ת  ׁש   ָטמֹות  מִּ פ   ל  ה  ֹו.  ׁשֶ מ    הו א  אִּ

ר א  ׁש  ָמה  ָצמו ד  נִּ ט  ִּ פ  ך    ל  ֶמׁשֶ ט  ב   ע  מ  י  כ ִּ ָנה,   ֲחצִּ ק  ׁשָ ר  ר  ו  ח  א  ן  ל  ֵּ כ  יא  מִּ יס  ָהֹראשׁ   ֶאת  מֹוצִּ כ ִּ ה  רֹוֶאה  –  מֵּ  ֶאת  ו 

  (9 עמ' ,2016 ,ניצן) ָהעֹוָלם.

  מרכזי  רעיון  למציאת   כלים   לתת   יותר   קשה  הסביון.   על   מידע  המוסר   מידעי   טקסט   היא  להלן  הדוגמה

  העובדות   לכל  המשותף  את  למצוא  צריך   הלומד   זו.  אחר  בזו  עובדות  המוסר  טקסט  זה  זה.  בטקסט

  טיעוני,   בטקסט  מאשר  בעבורו  יותר   מופשטים  כאן  הכלים  הטקסט.  עיקר   ומה  הנושא  מהו   ולהחליט 

 בטענה  להבחין  אפשר  שבו  הטיעוני  הטקסט  לעומת  להשיגם  יותר  קשה  זה  ובשלב  לעין  נראים  הם  אין

  הטענה   ואכן,   בצדקתה.  לשכנע  כדי  סוגים  מיני  מכל  הצדקה  ולאחריה  הוכחה,  מובאת   הצגתה  אחרי  כי

   הלומד. של לתפיסה  יותר קל להצדקה ממנה והמעבר 

גמה ו ן   — ג ד ו  הסבי
יֹון ב  ס   ח  יֵּשׁ   ל  ר  ֶ ח    ָצֹהב  פ  ֹורֵּ פ  יב  ׁשֶ ָאבִּ י  .ב ָ ֲחרֵּ ח  א  ר  ֶ פ  ה  ׁש,  ׁשֶ ב ֵּ י  ת  ים  מִּ ָארִּ ׁש  ו    נִּ נ  ֶ מ  ק  מִּ ים.  ר  ָרעִּ ז   ָכל  ה  ע  ל    יֵּשׁ   ֶזר 

י  ָזָנב מו  ָכל  נֹוָצה.  ד   ים  ו  ָרעִּ ז   ד   ה  ח  י  ים  ב   רִּ ל  צו ָרה  יֹוצ  ו ר.  ׁשֶ ד  ָהרו ח    כ   ׁשֶ ֶבת  כ   ו ר  נֹוׁשֶ ד  כ  ים,  ב   ָרעִּ ז   ים  ה  ָרעִּ ז    ה 

ים אִּ ָ ש   יר  נִּ ֲאוִּ ים  ב ָ יעִּ ג ִּ קֹומֹות  ו מ  מ  ים.  לִּ ם  ֲחָדׁשִּ ים  הֵּ ל  נֹוֲחתִּ ע,  ע  ק  ר  ק   ר  ה  ח  א  ן  ו ל  מ  ים  ָמה   ז  כִּ ים   הֹופ  ָרחִּ פ    לִּ

ים  (8 עמ' ,2016 ן, )ניצ .ֲחָדׁשִּ

   קיימת.  ההצדקה אבל הטענה, בו  שחסרה לטקסט  דוגמה להלן

גמה ו ת — ד ד  ושפן   ארנב
נֵּי־ָהָאָדם ֹרב יָנם ב   ים אֵּ עִּ ין יֹוד  חִּ ב  ה     ל 

ין ֶנֶבת ב ֵּ ר  ין א  בֵּ ָפן. ל     ׁשָ

 לבוא   צריכה  ההצדקה  לשפן.  ארנבת  בין  הבחנה  ישש  לכך  הצדקה  מופיעה  בהמשך  .הנושא  הצגת)

 ( כאן שחסרה לטענה

ים נִּ פ  ׁש  ים ה  נִּ ט  ן ק  ָנבֹות. מִּ ר   ָהא 

ים נִּ פ  ׁש  ם ל  יִּ נ  נֹות, ָאז  ט  ין  ק  אֵּ ָנבֹות. ָלֶהם ו   ז 

ים נִּ פ  ׁש  ים ה  לִּ ָרקֹות אֹוכ  ים, י  ָעלִּ  ו 
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ך   ם א  ים הֵּ לִּ ם אֹוכ  ים. ג   ֲחָרקִּ

ָפן ׁשָ ר ה  ין  ג ָ ים. ב ֵּ ָלעִּ  ס 

ֶנֶבת ר  ם ָלא  יִּ נ  דֹולֹות ָאז  ָזָנב ג   ָצר.קָ  ו 

ָנבֹות ר  לֹות א  ק אֹוכ  ָרקֹות ר  ים. י  ָעלִּ  ו 

ֶנֶבת ר  ר ָרָצה ָהא  הֵּ ָפן. מ  ׁשָ ה   מֵּ

ֶנֶבת ר  ָלה ָגָרה ָהא  חִּ מ  ָרה ב ִּ ָחפ  ָמה ׁשֶ צ  ע    ל 

תֹוך      (64  'עמ ,2011 ,שמעוני) ָהֲאָדָמה. ב  

  הטקסט,   את  לתלמיד   וכו שיתו   והצדקה  טענה  אין  אומנם   היצגי  טקסט   שהיא  (ה   דוגמה)  הבאה  בדוגמה

  , ואכן  ".קבוצות  לכמה  מתחלקים   הנגינה  )"כלי  הטקסט  המשך  את   המנחה  כוללת  אמרה  יש   אבל

  כלי   , הקשה  )כלי  מרכיביו   לכל   השלם  פירוט  כלומר   ,הכוללת  האמרה  פירוט  הוא  הטקסט  המשך

  עליו   שהוכרז  השלם  את  מציג  או  מונה  הפירוט  מבני.  תבחין  הוא  שהפירוט  נזכיר  .(קשת   כלי  ,נשיפה

 (. 2021 )שילה, הפירוט לפני

גמה ו וגי  — ה ד ה  כלי ס גינ  נ
י לֵּ יָנה כ   גִּ נ   ים ה  קִּ ל   ח  ת  ה מִּ ָ מ  כ  בו צֹות. ל  ין ק  בו צֹות: ב ֵּ ק   י ה  לֵּ ה כ   ׁשָ ק ָ י ה  לֵּ יָפה  כ   ׁשִּ י נ  לֵּ ת. ו כ   ֶקׁשֶ

י  לֵּ ה  כ   ׁשָ ק ָ ם  ה  י הֵּ לֵּ יָנה...ה   כ   גִּ ָמה... נ   ֻדג   ל 

י  לֵּ יָפה  כ   ׁשִּ ם נ  י הֵּ לֵּ יָנה... כ   גִּ ָמה... נ  ֻדג   ל 

י  לֵּ ת  כ   ם ֶקׁשֶ י הֵּ לֵּ יָנה... כ   גִּ ָמה... נ  ֻדג   ( 18 עמ' ,1989 ,הוכברג)  ל 

  של  זה  סוג  פוגשים  התלמידים  מפעיל.  טקסט  או   הוראות  טקסט  של מבנה יוצג  להלן  הדוגמות  בשתי

   ועוד. ניסוי של תבשיל, של  הכנה בהוראות צעצוע, להרכבת  בהוראות משחק,  בהוראות טקסט

  לעבודה   הוראות  או  משחק  הוראות  לנסח  דרך  לרכוש  יוכלו  הם  התלמידים,  שיפגשו  הטקסטים  בעזרת

  )לשחק,   מקור  צורות  הניחו...(,  שימו,  )להלן  ציווי  המביעים  פעלים  ילמדו  הם  להכין,  שעליהם

 לשמוח(.   רצוי לשחק,   )כדאי מודליות   צורות או מבררים(  )משחקים,  סתמי  צורות לברר(,

 להוראות.   שייך אינו 5  מס'  סעיף  להלן  הטקסטים שבשני  לב שימו

גמה ו ם  כיצד — ו ד ר  מכיני  געש ה
ימו   .1 ית ש ִּ ִּ פ  ה... סֹוָדה כ   י ָ תִּ ׁש   לִּ

יחו   .2 נ ִּ ו ק... ֶאת ה  ב  ק  ב    ה 

ימו   .3 ה ש ִּ ָ מ  ֹות... כ   פ   טִּ

כו   .4 פ  ֹחֶמץ ֶאת ׁשִּ ... ה  בו ע  צ ָ  ה 

תֹוך   .5 ֹות ב   ק  ץ... ֲאָחדֹות ד   רֵּ ָ פ  ת   (38 עמ' ,2019 )לוינזון,  יִּ

גמה ו ון  משחק — ז ד  הזיכר

ְשָחק:  ְלַמֲהַלְך הֹוָראֹות  ַהמִּ

ים .1 כִּ ים ֶאת הֹופ  יסִּ טִּ ר  כ   ים ה  רִּ ז   פ   ...אֹוָתם ו מ 

ל .2 ָ תֹורוֹ  ֶאָחד כ  ים... ב   רִּ  מֵּ

י  .3 ר... מִּ ֵּ ת  א  מ   ... ׁשֶ ח   לֹוקֵּ

ם  .4 ים אִּ יסִּ טִּ ר  כ   ים, ֹלא  ה  ים...  זֵּהִּ ירִּ אִּ ׁש   מ 

ח    .5 צ ֵּ נ  י מ  י ֵּשׁ  מִּ ר לוֹ  ׁשֶ ים יֹותֵּ יסִּ טִּ ר   (141 עמ' ,2017  ואחרים, קרח־שגב)  .כ  
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ם  תבחינים  לשוניי

ם ם מילי ם מנחים ומשפטי ן  ומקשרי ה   חלקי בי  המבנ

  על   רומזים  הם  הטקסט.  עיקר  אל  ומוליכים  מנחים  משפטים  או  מילים  שבהם  טקסטים  לבחור  כדאי 

  תשובה   יהיה   וההמשך  זה,  מסוג  נדבך  לשמש   יכולה  שאלה  גם  הטקסט.  את   מארגנים  וכך  לבוא  העומד

   לשאלה.

  אל   מהטענה  שתוליך  ומקשרת  מנחה  מילה  בה  חסרה  והצדקה,  טענה  במבנה  טקסט   היא  להלן  הדוגמה

  את   הנאמר,  את  להבין  לתלמיד  עוזרת   כך  ומתוך  הטקסט  את  הירהנמ  המקשרת  המילה  ההצדקה.

  לנמען.  להעביר המוען שרצה המסר

גמה ו  פלא  ילד — ח ד

ט ָטן  מֹוָצר  ק ָ ה  ה  ל ָ ג   ת  ו י  הִּ ל  עִּ י  כ   יָקלִּ זִּ ֶרם  מו  ֶ ט  ע  ׁשֶ מֹותוֹ   נֹוד   לה  מביא  הוא  בהמשך  כי  המוען  טענת  זו)  .כ  

 כעילוי  התגלה  שמוצרט  להוכיח  שתפקידה  להצדקה  יךלהמו  –   סיבה  קשר  חסר  .הוכחה  ,הצדקה

יל  (.מוזיקלי גִּ ָמה  7  ב   ס  ר  פ   ת  יָרה   הִּ צִּ י   אׁשֹוָנה  ה  ֹו,  ָהרִּ ל  יל  ׁשֶ גִּ ין  8  ו ב  חִּ ל  י   הִּ ֵּ ת  מֹו.  סֹוָנטֹות  ׁש  צ  ע  ָהָיה  ב   ׁשֶ ן   כ     ב ֶ

ד,  12 ב  ל  ב  ב ִּ ת  ָ ָרה  כ  ֶ ָמה  אֹופ  לֵּ ֹו!  ׁש  ד  ב  נֹוָסף, ל  מֹוצ   ָהָיה  ב   טׇל  רֹון  ר  ָ כ  י  זִּ יָקלִּ זִּ ים.  מו  הִּ ד  יק  מ  ִּ פ  ס  ע  מ  מ  ָ ׁש  יָרה  ׁשֶ צִּ  י 

ֻסי ֶֶמת ם מ  ע  ת, פ   ח  ד א  י ָ ר ו מִּ ה   ֶאת ָזכ  ָ ל  ֻ ה כ  ֶ ל־פ  ע   שנייה(  פסקה  ,14 עמ' ,2016 ,ניצן) !ב  

 בין   המחברים  משפטים  של  או  צירופים  של  קשרים  חסרים  בהמשך  המופיעות  הדוגמות  בשתי

  קשרים   אציע  בסוגריים  להבינו.   התלמיד   על  ומקשים  הטקסט  בתיהלוך  פוגעים   ובכך   החלקים 

  הלוגי  הקשר את מראים הם כלומר הנאמר, של הבנה לידי מביאים הם הענייני. הפער  את שישלימו

 החלקים.  בין

גמה ו ת  צב — ט ד  בבי
י נִּ ב ֶ ת. ָצב יֵּשׁ  ל  יִּ ב    ב  

י נִּ ם ב ֶ ָצב ֶאת ש ָ ֶחֶדר ה  ָסה. ב   פ  ֻ ק     ב  

ם ָסה ש ָ פ  ֻ ק  ם ב   ָסה, ֶגֶזר, ג  ָיה. ח  ָבנִּ ג   לכן( ותוצאה: סיבה קשר)  ע 

ָצב ח. ה  מ  ָצב ש ָ ב, ָהָיה ה   לכן(  ותוצאה: סיבה )קשר ָרעֵּ

ָסה ֶאת ח  ל ה  ר. ָאכ  הֵּ  מ 

י נִּ יר ב ֶ ָצב ֶאת ֶהחזִּ ֶדה ה  ש ָ   לכן( ותוצאה: סיבה )קשר ל 

י נִּ  (29 עמ' ,2014 ,כהן) ֶנחָמד.  ֶיֶלד ב ֶ

גמה ו  הנמר  — י ד
י תִּ ך   מ  ן ָהל  ג  יֹות. ל  ח  סֹוף ה  ן, ב   ג  י ד ה  ר,  ל  ָגדֵּ    ה 

ר ָרָאה ם ָנמֵּ רָוה עִּ ע פ   ֶצב  ָעֶליהָ  ָצֹהב ב    ו 

ים ָתמִּ ח כ   ים.וֹ ׁש     רִּ

ר ָנמֵּ ץ ה  י ָרב  ֲאחֹורֵּ ג מֵּ . סֹורֵּ  ָגבֹוה 

י תִּ ק מ  חֵּ ר  ת  ג. הִּ סֹורֵּ ה   כי( סיבה: )קשר מֵּ

ר ָנמֵּ ה ה  י ָ דֹוָלה טֹוֶרֶפת, ח  ֲחָזָקה. ג    ו 

םיׁשִּ  לוֹ  יֵּשׁ  יִּ דֹות נ  דֹות.־ח  ׁשִּ  ח  ר ָניו י ב   ט  ר. ףוֹ יִּ ש ָ  לכן( ותוצאה: סיבה קשר) ב ָ

יך   ר! ָצרִּ ָזהֵּ הִּ ג ל  סֹורֵּ ב! ֹלא ל  ָקרֵּ ת  הִּ  ( 77 עמ' ,2014 )כהן, ל 
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ם ות: פעלי ות ושמ ן צור ה  לשו  לקסיקלית  ובחיר

  המוען   שמבקש  המסר  את  להבין  לתלמיד  לעזור  עשויה  המילה  של  ומשמעותה  לשון  צורות  הכרת

  )הופכים,   סתמיים  בפעלים  השימוש  את  התלמידים  ילמדו  ז  ו,  בדוגמות  למשל  לנמען.  להעביר 

 הניחו(.  )שימו, למיניהם   בגופים הציווי יילמד משאירים(,

  )צריך   המוען  של  וכוונה  רצון  הבעת  עמדה,  נקיטת  שמשמעותו  המוָדלי  המשפט  מבנה  יילמד  בדוגמה

  או  חיובית קונוטציה  בעלות מילים מילים: של לקסיקלית משמעות ללמד אפשר כן כמו להיזהר...(.

  צריך   יטרוף,  חדות־חדות,   שיניים  וחזקה,   גדולה  טורפת,   –  י  )דוגמה  מסר  להעביר  כדי  שלילית 

 להיזהר(. 

 נחמד(.  )שמח,  בהם השימוש דרך על ולעמוד תואר  שמות ללמד  אפשר ט בדוגמה

  של   חיבה,  של   הרגשה  מעבירה  הסיומת   )קטנטן(.   הקטנה  לשם   הצורה  בשינוי   שימוש  יש  ב  בדוגמה

 שיתוף. 

ם  תבחינים  סגנוניי

  האמצעים   (.1990  )פרוכטמן,  המידע   אותו  המוסרים   חלופיים  מבעים  בין  בחירה  יכולת  הוא   הסגנון

  תכיפות   הוא   שמשפיע  מה  כלל  ובדרך   הנמען  אצל  הריגושי  העומס  את  מעלים  הרטוריים־סגנוניים

   המוען. לרשות העומדים האמצעים ומגוון  בהם  השימוש

  להעברת   מושאל  ציורי   מבע  שהיא  נוצה(,   דמוי   )זנב  בדימוי  בפיגורטיביות,  שימוש  נמצא  ג   בדוגמה

  בדרך   המסר  את  מעבירה  היא  המילולית.  במשמעות  שלא  לשוניים  ביסודות  שימוש  כלומר  המסר,

  פיגורטיבית   לשון  (. 1988  ,לנדאו)   המאזינים  לרגשות  מבעד  יותר  טוב  שתיקלט  מוחשית  ציורית

  שהוא   הסיטואציה  עם  התמודדותו  ואת  שלו  החשיבה  דרך  את  רגשותיו,  את  לבנות  לנמען  מאפשרת

 (. Kupferberg, 2014 ;2016 ,קופפרברג)  בה נמצא

  הילדים   ספרות  בלשון  רק  ומצויה  המילה  של  העצמה  שהיא  המילה,  אותה  על  חזרה  ישנה י  בדוגמה

בֹון  (:7  עמ'   ,1958)  ילן־שטקליס  מרים  של  בשירה  )למשל,   /   ָקָטן  עֹוד  ָּדִני  ָּדִני,  /  ָלָבן  ָלָבן,  ַהֶחלְׁ

מֹון חדות־   שיניים  לו  )יש  המוען  של  הטיעון  את  להדגיש  כדי  (טֹוב   ֶיֶלד   ָּדִני  ָּדִני,  /  ָצֹהב  ָצֹהב,  ַהֶחלְׁ

 החזרה   המסר.   העברת  את  המחזקת  יטרוף(,   )מטורפת,  שורש  אותו  על  חזרה  יש  דוגמה  באותה  חדות(.

  הבית   בכתיבה  קיימת  אבל  (,2021  ,שילה)  לוגית  אינה  כביכול  אומנם   לקליט,  הטקסט  את  הופכת

   הילדים. ספרות  של ובטקסט  ספרית

  היא(  אף מגביר  סוג היא שכאמור,  חזרה, –  )חדות־חדות  י  ובטקסט )מאוד(  מגביר  מופיע ב  בדוגמה

  המוען.   של  במסר  הנמען  את  משכנע  וכך  בטקסט  הריגושי  העומס  את  המעלה  תבחין  המשמשים

  שמניים  במשפטים כנשואים או כלוואים  אחרים לשמות  המצטרפים תארים או שמות הם המגבירים

 (. 1988 )ניר,

 סיכום 

  שאפשר   כלים   להציג  כדי   וסגנון  מבנה   לשון,  תחומים:  משלושה   תבחינים  כמה  הודגמו  לעיל  בנאמר

  גם  אלא תשתפר, הבנתם רק לא  אלה, תבחינים הפנמת לאחר הטקסט. פיענוח  לשם גיל בכל ליישם

 וחד־משמעית.   מאורגנת ברורה,  רהוטה, לכתיבה  אותם ינחו שצוינו אלה שכלים מאחר  כתיבתם,
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 וכן   לרמתו,  לנסיבות,  לגילו,  ,ללומד  ההבנה  רמת  התאמת  סמך  על  ייבחרו   אלה  תבחינים  שנאמר,  כפי

  שנסקרו   הבעיות  באחת  לוקה  אינה  הנשאלת  שהשאלה  לוודא  עלינו  כך  על  נוסף  .(2002  )עזר,  הלאה

  ידע   שלא  משום  לא   בתשובה,  להיכשל  ללומד   שגרמו  בעיות  (,Shilo, 2015)  מחקרי  ת השפעב  לעיל

 מטעה.  ניסוח  ונוסחה כהלכה נשאלה שלא השאלה בגלל  אלא הנלמד, החומר את

  בהם   שחסר  טקסטים  המראות  דוגמות  גם  הובאו  אבל  הרצוי,  את  מציגות  לעיל  המוצעות  הדוגמות

  על   ולהתגבר  לכך   לב  לשים   עלינו  אותם.  לפענח   לתלמיד  קשה  כן   ועל  הטקסט,  של  נבון  תיהלוך

 לתלמיד.  הניתנות להן ודומות  אלה מהמורות

  מקורות רשימת
  מכון  .ופרגמטי  סמנטי  תחבירי,  עיון  ימינו: ־בת  בעברית  התשובה  ומשפטי  השאלה  משפטי  (.2021)  ' ר  ,בורשטיין

   מופ"ת.

 של  ממחזותיו  כמה  י"עפ  :השיחה  חקר  תורות  לאור  עבריים  מחזות  של  הדיאלוג  במבנה  עיון  (.(1988  מ'   נור,־די

  .העברית האוניברסיטה [.דוקטור ]עבודת לוין חנוך

 . רכגולד דוד ב(. )כרך מספרים צלילים  (.1989) מ'  הוכברג,

 האוניברסיטה   .1  יחידה  א  כרך  :אוריינות  ומלמדים  לומדים  ומעשה:  תיאוריה  –  קריאה  (.1998)  ר'   ,וארדון  א'   ווהל,

 הפתוחה.

 .דביר "יע אילה הוצאת .לפעוטות שירים :גמדים רצו אצו (. 1958)  מ'  ,ילן־שטקליס 
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ם עת ו לקו ן, עת  א שו ב לא לי שעון על כתו  : ה
סודות על ישיים הי א שיקעה ה אה ש ג   ל    גולדבר

פרב פוזר ס פר "המ " מכ ז"ר ה א גומ  שבתר
 שמיר  זיוה

יר   תקצ
  של ספרו של עיבוד הוא ,(1968) אז"ר מכפר המפוזר ,גולדברג לאה של הפופולרי ספרה

 בספר  נהגה  גולדברג  לאה  (. 1930)   מפוזר!"  "איזה  ,מרשק  סמואיל  ,רוסי־היהודי  המשורר

 פי  היצירה את הרחיבה המחבר, שם את השמיטה היא מקור: כביצירת אלא כבתרגום לא זה

  יסודות   בה  כשהטביעה  חותמה,  את  בה  והטביעה  מכחולה  פרי  ציורים  ליצירה  הוסיפה  שניים,

  חיבור   של  הנפתלת  הפרשה  את  מגולל  המאמר  הרוסי.  במקור  כמובן  מצויים  שאינם  אישיים

  האוטוביוגרפיים   היסודות   את  וחושף  המקור  מנוסח  הסטיות  את  מתאר  ,אז"ר  מכפר  המפוזר

 ִמשלה. אישית ליצירה אותה שהפכה בעת הרוסית, ליצירה המשוררת שהוסיפה

 רוסית   ספרות  ;לילדים  דבר  ;ילדים  ספרות  ;אז"ר  מכפר  המפוזר  ;מרשק  סמואיל   ;גולדברג  לאה  :מפתח  מילות

 הומור.  ;מתורגמת

יוג גול מפוזר  של ל  ה

  שיר   של  עיבוד  כידוע  היא  גולדברג  לאה  מאת  אז"ר  מכפר  המפוזר  הנודעת  המחורזת  המעשייה

  מרשק,   ' יקובלביץ   סמואיל  של   יצירתו   –   ( !"מפוזר  איזה ")  рассеянный какой Вот  הילדים 

  המועצות  ברית  ברחבי  מאוד  מפורסמת   יצירה  בזמנה  והייתה  1930  שנתב  ופורסמה  שנכתבה

  בפי   המתגלגל   לשון   למטבע   הרוסית  בשפה   יהה   –  הבֵרכה"  מרחוב  "המפוזר  –  אותה  הפותח  )הצירוף

  עטור  רוסי ־יהודי חינוך   ואיש סופר  היה מרשק 1בשיטיון(.  הגובל  חמּור  נפש לפיזור נרדף שם העם,

 לאה  יצירה.  וסדנאות  ספרייה  ,אטרון ית  ובה  ילדים  עיר  בעבורם  ובנה   פליטים  ילדי  שחינך  פרסים,

  עיבודיה   את  ופרסמה   פעמים,  שלוש  כאחת,  והרצינית  המבדחת  החינוכית,  יצירתו  את  עיבדה   גולדברג 

 . ותונ מגו תבניותוב ותרב באכסניות ,מועדים מיני  כלב

  התנוסס   המשוררת,  של  איוריה  בלוויית   1968־ב   שיצא  ישראל,  לילדי  המוכר  המאוחר  הנוסח  גבי  על

  מכפר   המפוזרב  גולדברג  לאה  ראתה  כבר  זה  שבשלב  ייתכן  מרשק.  סמואיל   של  שמו  בלי  בלבד   שמה

  המקוריים   איוריה  בזכות  הן  המקור,  לנוסח  שהוסיפה  הרבים  המוטיבים   בזכות  הן  אישית  יצירה  אז"ר

  השכבות   את   בסמוי.  בו   ששיקעה  לה  ייחודייםה  האישיים   היסודות  בזכות  הן  היצירה,   את   שליוּו

  שכיח. ולה  לשכוח  כנראה  ביקשה  בערבוביה,  בהן  שימשו  ועיבוד  שתרגום  היצירה,  של  המוקדמות

  בעיצומה  הספר  את  להוציא  שהחליטה  –  פועלים"  "ספרית  –  לאור  ההוצאה  זו  שהייתה  ייתכן  לחלופין

  רוסית   יצירה  של  כעיבוד  ולא  ופופולרית,  אהובה  משוררת  של  מקור  כספר  הקרה"  "המלחמה  של

  כן ו  ,יוצרים  תזכויו  כיבדה  לא  המועצות   שברית  שהעובדה  ייתכן  הברזל".  "מסך  מאחורי  שנכתבה

  על   להציב  למפיקים   אפשרו ו  מקור   יצירת כ   יצירתו   פרסום   על  הקלו   , 1964  בשנת  מרשק  של   פטירתו 

 

ולא היא. המעשייה    ,כשנת חיבורה של היצירה ברוסית  1932המאמרים על יצירתו זו של מרשק נזכרת השנה    ברוב .1

 . 1930נכתבה ופורסמה בשנת 
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 2(. 2009 ,פוגל)  בלבד גולדברג לאה  של שמה את הספר עטיפת

  גוטמן,   נחום  של  איוריו  בלוויית  לילדים  דבר  בעיתון  1939־ב  אור  היצירה  ראתה  הראשונה  בפעם

  ההר"   הור"  .בפברואר(  9  ,1939  )גולדברג,  "ההר  רהֹ מֵ   זר"המפֻ   כותרתבו   העיתון,  של  הבית  צייר

  פנימי   בחרוז  מחורזת  כותרת  יצירת  לֵשם  נבחר  ,במחלוקת  שנוי  המדויק  הגאוגרפי  שמיקומו  ,המקראי

  לידיה   התגלגל   ההר"   "הור   , להערכתי  פנימית(.   חריזה  ובה  בכותרת  יצירתו  את  הכתיר   מרשק  )גם 

  גולדברג   לאה  התחילה  ארצה  עלייתה  לאחר  קצר  זמן  ומעניינת.  נפתלת  בדרך  גולדברג  לאה  של

  תרגום   דוידית  רבקה  פרסמה  1936  בשנת  יציב.  יצחק  העורך  של  כסגניתו  לילדים  דברב   לעבוד

ָבר?  ָנָהר  ָשַמע  "ִמי  במילים:  פותח  דוידית  של  תרגומה  "."סנדלים   מולודובסקי  קדיה  של  לשירה   /  כְׁ

ָלר   ]...[  /  ָהָהר?־ֹהר  יֹוֵדעַ   ִמי דְׁ ָלר  ]...[  ָעל  ֶאל  ֵהִרים  ַפִטישֹו  /  ָהָהר־ֹהר  לעַ   ַהַסנְׁ דְׁ ַהַסנְׁ   /   ָהָהר־ֹהר  ַעל  וְׁ

ַחֶכה  ַחֶכה  מְׁ ַחֶכה  ֲעַדִיןוַ   /   ... ּומְׁ   אפוא   נפגשה  במערכת   שעבדה   גולדברג   לאה  .(1936  )דוידית,   " ... מְׁ

  לשיר   דוידית  רבקה  של  בתרגום  דמיוני־ אגדי  מקום  בתורת  ההר"  "הור  המקראי  המקום  של  בשמו

  אמרנו   קדיה(.  של  משיריה  תרגמה  גולדברג  לאה  )גם  לילדים  דברב   שנתפרסם  מולודובסקי  קדיה  של

בּול  "ַעל  ההר  הור  של  המקראי  מיקומו  שכן  ",דמיוני־אגדי  "מקום   כב(,   ט,  )במדבר  "ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ּגְׁ

  גולדברג,   לאה  של  המעובדת  הילדים  מעשיית  של  לראליה  כלל  מתאים   אינו  הירדן,  בעבר  כלומר

  עיר   אביב,  תל  שֵבין  הקשר  את  מנמקת  היצירה  אין  )למעשה,  למצרים  אביב  מתל  נסיעה  המתארת

 המדבר(.  שבלב  ההר" "הור ל  המפוזר, של מגוריו

  ההר",   מהור   "המפוזר   את  גולדברג  לאה  פרסמה   שבה  עת  באותה  כי  ולהזכיר  לזכור  ראוי   אחר   ומכיוּון

  פנקס   את  שנשא  הציוני  והָפעיל  הסופר   כול.  בפי  רבינוביץ'[  זיסקינד  ]אלכסנדר  אז"ר  של  שמו  נישא

  במוסף   ומדוע  שלו.  לילדים  ובמוסף  דבר  בעיתון  תכופות  נזכר  העובדים,  הסתדרות  של  הראשון  החבר

  בראשית   עוד  העברית:  הילדים  ולספרות  ישראל  לילדי  אמיצה  זיקה  הייתה  לאז"ר  דווקא?  לילדים

  אודסה  מוריה,  )הוצאת הנעורים   לבני  העברית:  הספרות  תולדות  שכותרתו  עיּון  ספר  הוציא המאה

  ומהוראה   ספרנות  מִמשרת  פרנסתו  את  רב  בקושי  מוצא  בעודו  ארצה,  עלייתו  לאחר  3(. 1906

  תרס"ז(,   )ירושלים  הנעורים  לבני  ואגדות  סיפורים  מושש  ספרון  חשבונו   על  אז"ר  הוציא  לדרדקים,

 וספרות   מדע  קובצי  אשכולות:  של  חוברות  ארבע  גם  חשבונו  ועל  זמתוובי   הוציא  תרס"ז  ובשנת

  הקמת   מיום   זאת,  ואף   השנייה.  העלייה  ימי   של   הדל   ביישוב  רבה  לב   לתשומת   שזכו  הנעורים  לבני

  "הסבא   לכינוי  וזכה  התנועה,  בסניפי  לבקר   אז"ר  ִהרבה  1924  בשנת  והלומד"   העובד  "הנוער  תנועת 

  שהדריכה   זו  היא   העברית   והנוער  הילדים   ולספרות   הנעורים   לבני  המּוכחת   זיקתו   העובד".   הנוער  של

  שנה.   שמונים  לו   במלאת   לאז"ר  המוקדש   לילדים  שלם  מוסף   להוציא  בהחלטתם  דבר  עורכי  את  אפוא

  תמונת   בלוויית  לו  שהוקדש  לילדים  המוסף  והופעת  דבר  בעיתון  התכוף  אזכורו  שבעקבות  ייתכן

  צץ   ,(אונו  בבקעת  חקלאי  לכפר  אז"ר"   "כפר  השם   הוענק  שנה  )באותה  גוטמן   נחום  מאת  יפה   דיוקן

  "כפר   והמבריק  הנמרץ  בחרוז  ההר"  "הור  האנמי  החרוז  את  להמיר   הרעיון  גולדברג  לאה  של  בראשה

 

שמעונה פוגל שיערה שבתקופה זו הייתה כבר גולדברג חולה במחלה ממארת ושייתכן שהשמטת שמו של מרשק  ד"ר   .2

לא נעשתה על דעתה. עוד שיערה שמעונה פוגל שבגלל השינויים מרחיקי הלכת שערכה לאה גולדברג ובגלל עיצוב  

מזה שבמקור שונה  )ראו במאמרה  ,דמות של מפוזר  פוגל  הושמט שמו של מרשק  וכן בבלוג של2009,  של  ה  ; 

 .(( 2018)פוגל,  באתר הספרניםו (2017)

את כתיבתו של ספר זה לא הצליח אז"ר להשלים, אך הספר יצא בהוצאת "מוריה" )אודסה תרס"ו( לאחר    מנםוא .3

 (. ויעלכן שמו של אז"ר התנוסס  פי על אףושביאליק וחבריו הפשילו שרוּולים והשלימוהו )
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 אז"ר".  ב"כפר כמובן החורז – "אלָעָזר" –  פרט שם למפוזר  ולהעניק אז"ר"

  בהמשכים   )קומיקס(  עלילון חרוזי  ילדים  דבר  בעיתון לפרסם  המשוררת התחילה 1939 בקיץ וכך, 

  בעיר   מתגורר  מרשק  של  גיבורו  אז"ר.  בכפר  אלא  בעיר  לא  מתגורר  שגיבורם  "המפזר   "אלעזר  בשם

  מתגורר   ההר"  מהור  "המפוזר  המעובדת  המעשייה  של  גיבורּה  למוסקבה.   ונוסע  לנינגרד  הגדולה

  שפרסמה   (nonsense)  האיגיון   בחרוזי  למצרים.  ברכבת   נוסע  והוא  ָבִעיר"(,  ָהָיה  ֶאָחד   )"ִאיש  בעיר 

  טיפוס   לפנינו   יש  , "המפוזר  "אלעזר  כותרת ב  באוקטובר(   19  ביוני,   29  ,1939)  גולדברג  לאה

  למדי  ונידח קטן חקלאי מקום ימים באותם שהיה אז"ר, בכפר המתגורר איכר ילד  של פרובינציאלי

  של   ִלבה  על  לדבר  וניסו  ישראלית,  ארץ  בגרסה  "חלם"  למין  הפיכתם  על  במחאה  יצאו  )תושביו 

 גיבורּה(.  של מגוריו  מקום  את שתחליף המשוררת

  הוא  ואבסּורדיים:  מבדחים  מעשים   מיני  עושה  גולדברג,  לאה  של  עטה  פרי  בהמשכים,   הסיפור  גיבור

  גג   על  מזוודותיו  את  מניח  הוא  להחיותם,  כדי  למשפך  אותם  ומכניס  בגינה  הפרחים  את  תולש

  בתוך   ומתפשט  ראש  ועד  רגל  מכף   לבוש  לים  נכנס  הוא  ברצועות,  אותן  לקשור  מבלי  האוטובוס

  ייתכן   צרורות.  ולצרות  מביכים  למצבים   אותו  יםמכניס ש  ותעלולים  מעללים  וכהנה  כהנה  ועוד  המים,

  אריה   הצייר  עם  במשותף   גולדברג  לאה  שהוציאה  הזאת,  האיגיון  חרוזי  לסדרת   הראשון  הניצוץ  שאת

  לחרוזי   אין  למעשה  אך   מרשק,  של   למעשייה  1938  משנת   בעיבודּה  המפוזר  של  מדמותו  קיבלה  נבון,

 הרוסית.  למעשייה  ממש  של קשר  אלה איגיון

  המחורזת   המעשייה  של  העיבוד  את   להחיות  גולדברג  לאה  החליטה  1943  ובשנת  הימים  ארכו  לא  אך

 הוא  אז"ר"  כפרמ  "המפוזר  שהחרוז  והבינה  ההר",  מהור   "המפוזר  כותרת ב   שפרסמה  מרשק,  של

  מכפר   החקלאים  של  ולמחאותיהם  להפצרותיהם  שעתה  לא  היא  מקודמו.   יותר  ומוצלח  קליט  חרוז

  של   ציוריה  עם  ספרּה  לאור  יצא  הפעם  אז"ר".  מכפר   "המפוזר  הכותרת  את  לספרה   והעניקה  אז"ר,

  שהתפרסם   ההר"  מהור   "המפוזר  מנוסח  ניכרים  שינויים   בו  ויש  גרונדיג,   לאה  המחוננת  הציירת

  נוסע   המפוזר  ,1938  משנת  בעיבוד  כמו  ,1943  משנת  המחודש  בעיבוד  גם  לפניו.  שנים  כחמש

  לקהיר   מחיפה  שנסעה  רכבת  באמצעות  האפשר  בגדר  הייתה  כזו  נסיעה  המנדט  )בתקופת  למצרים

  הנוסח  מן  קצר   גרונדיג,   לאה   של  הססגוניים   ציוריה  בלוויית  שיצא  1943־ מ  הנוסח   העין(.   ראש  דרך 

  הנראים   גולדברג,  לאה  של  לבן־ בשחור   נאיביים  כמו  רישומים  בלוויית  1968  בשנת  שיצא  המּוכר

 מוגמרת.  יצירה מאשר  יותר קלה  ביד שצוירו סקיצות   כמו לפעמים

ת טיו ס ברג  לאה  של  ה מקור  מן גולד סי  ה  הרו

  ליצירה  הזרה  היצירה  את  והפכה  יסודיים,  שינויים  הרוסי  גולדברג  לאה  ערכה  1968  במהדורת

  כארבעים   וזאת  העברית,  הילדים  ספרות  של  הקנוני  לרפרטואר  מהרה  עד  שנכנסה  ולוקלית  אישית

  היצירה   על  שכתבה  (2005)  ערד  מאיה  הסופרת  המועצות.  בברית  1930־ב  שנתפרסמה  לאחר  שנים

  אחד   מנתה  עליו,  שנכתב  ביותר  והמעניין   המקיף  המאמר  את  –   העברי  עיבודו  ועל  הרוסי   המקור  על  –

 הרוסי:  במקור גולדברג לאה  של העיבוד שהטיל השינויים את לאחד

 (. 74 במקום שורות 155) מהמקור שניים פי   ארוך גולדברג לאה של עיבודה .1

  בסגנון  מצטיין  גולדברג  לאה של  העיבוד מרשק,   אצל והפרוזאי  יומי־ היום הסיפור סגנון   לעומת .2

 יותר.  ומוגבה פיוטי
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  ש"ָכל   ידוע בטיפוס  מדובר גולדברג  לאה  אצל ואילו   אלמוני, בגיבור מדובר   הרוסי במקור .3

 ַמִכיר".  אֹותֹו ִתינֹוק

  של  כהגדרתה)  ""מרגינלית   באישיות   מדובר  גולדברג  לאה  ואצל  דעת,  פזור   באדם  מדובר   במקור .4

 מהסביבה.  גמור לנתק  דעת  פיזור שבין הגבול את שעברה ערד(, מאיה

  את   גם  משחזרת  גולדברג  לאה   ואילו   חיצוניים,  מעשים  מאפיינים  מרשק  של   המפוזר  את .5

 החיצונית.  העלילה  צדל  נפש" "עלילת  לו ומעניקה שלה המפוזר של מחשבותיו

  הוא   גולדברג  לאה  של   שהמפוזר  בעוד  עצות,  לו   שנותנים   משפחה,  בבני  מוקף   מרשק  של   המפוזר  .6

 הבריות.  מן לגמרי ששָפַר  בודד, יצור

  מילים ב   מדבר  גולדברג  לאה  של  זה  ואילו  ,תיתיאמ   אך  מבולבלת  בשפה  מדבר  מרשק  של  המפוזר .7

 נימוס"(.  ברוב "אבקש  נא", )"הואילה יום ־היום ללשון  אופייניות שאינן ונפרזות  גבוהות

 המפוזר  של  דבריו  גולדברג  לאה  אצל  ואילו  וממוקדים,  קונקרטיים  מרשק  של  המפוזר  דברי .8

 בערפל.  ולוטים  ערטילאיים

  הגיבור   שֵבין  ההבדלים   את  ולחדד   ערד,   מאיה  של  והמעמיקים  הנכוחים  דבריה  על   להוסיף  אפשר

  אצל   הפיזור  עיקר  מרשק  אצל  החריגה.   התנהגותם  של  אופייּה  מצד  גם  הישראלי  זה  לעומת  הרוסי

  אחרות:   במילים   במרחב.   הלקויה ובהתמצאותו  כראוי  בגדיו  את  ללבוש  יכולתו ־ באי  מתבטא  הגיבור 

  הפיזור   עיקר  חפצו.  למחוז  דרכו  את  למצוא  ומתקשה  הנכון,  הבגד  את  גופו  על  לעטות  מתקשה  הוא

  הזמן:   מנגנוני  ובשיבוש   הזמן  תחושת  בדןובא   מתבטא  זאת,  לעומת   גולדברג,  לאה  של  המפוזר  אצל

  שמא   או  לישון  לשכב   שהתכוון  משום   במיטתו  נמצא  הוא  אם  בטוח   אינו  גולדברג   לאה  של   המפוזר 

  השמש   אור  מאיר  בחלון  אם  בטוח   אינו  הוא   מהמיטה. לצאת  יספיק   בטרם   נהיהש  מן   התעורר  אך  זה

 nonsense־ה  מסקנת   אל   מגיע   ואף  נמצא,   הוא  היממה  מן  חלק  באיזה  בטוח  אינו   גם  הוא  הירח.   אור  או

ָתה   "ַהָּׁשָעה  שלפיה:  והמשעשעת   הַאבסּורדית ָבר  ָהיְׁ   הרכבת   בקרון  גם  ".ָמָחר  –  ַהיֹום   ָאז  ֵתַשע,  ֶאֶמש  כְׁ

  תחושת   את  לגמרי  ומאבד  פעמיים,  נרדם  הוא  מנותק,  קרון  שלפניו  דעתל   מבלי  נכנס  הוא  שאליו

  נאמר   כן  על  הזמן.  לממד  עקיף  קשר   לה  ויש  ביוונית  מקורה  "קרון"  העברית  המילה  כי  נציין  הזמן.

ִטים  ִמדבר":  "מתי  ביאליק  של   בשירו  ַדֵני   "ֹבלְׁ ֶזל,  ִכסְׁ מּות  ַהַברְׁ ַהלְׁ ִאלֹו  /  ָנכֹונּו,  ַפִּטיִשים  לְׁ שּו   ָבם  ּוכְׁ   ִנקְׁ

ַנס  ֵמעֹוָלם ֻקרְׁ ָמן  בְׁ ַפִּטישֹו   ַהזְׁ   –   "כרונוס"  או  "קרונוס",  היוונית  במילה  "קורנס"  של  )מקורו  "ּובְׁ

Chronus – זמן"(.  ירושהשפ" 

  אלא   לדאוג  צריכים  שאינם  עריריים  מניםו א  בהם  בגפם,  החיים  לאנשים  אופיינית  לקויה  זמן  תחושת

  בבולמוס   נתקפים  או  לאכול  שוכחים   בימים, וישנים  בלילות עובדים לפעמים כאלה אנשים  לעצמם.

  יודע  הוא אין ערירי שבהיותו כך על קבל   אחת לא ביאליק  מקובלות. לא  בשעות  נשלט בלתי  אכילה

  י"ד   שסיפר  הסיפור   ידוע   החג.  לימי  החולין  ימי   בין   אחת   לא   מתבלבל   הוא   וכי  ישראל,  חגי   חלים  מתי 

  בטעות   ביאליק  שערך  הנסיעה  בדבר   אדם  כבני  הראשונים  בספרו  ( 503  עמ'   ו, תשל")  ברקוביץ

  לשער   מקום  יש   היסוד.   עד  נשמתו   את   שזעזע  מעשה  השנה,  ראש  חג   של   בעיצומו   1905־ב  ברכבת 

  לוין   אליהו  של   הפולקלוריסטית  למעשייה  משלו  גרסה  לחבר  ביאליק  החליט  זה  מביך אירוע  שלשב
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  בפרהסיה   השבת  את  שחילל  רב  של  סיפורו  את  המגוללת  4(, 1910  ביאליק,)   הקצר"  השישי  "יום

 הזמנים.  לוח  חישוב של טעות מתוך

  עשוי   הזמן  תחושת  את  שאיבד  אדם  דיגיטלי,  שעון  כמו  שלא  אנלוגי,  בשעון  בהביטו  דבר,  של  תוי לאמ

  עושה   גולדברג  לאה  של  שהמפוזר  הטעויות  בערב.  בשש   למשל,  בבוקר,  שש  את  ולהחליף   להתבלבל

  ןבשיטיו  הלוקים  אנשים  של  האופיינית  התנהגותם  את  ותמזכיר   החפצים  והנחת  הביתי  הסדר  בנושאי

  חפצים   מניח  גולדברג  לאה  של  המפוזר  :לפניהם  מונחים  בעודם  נגנבו  או  נעלמו  שחפציהם  משוכנעיםו

 הארנק(:  בתוך דג  של זנב )כגון מוזרים  אובייקטים לפתחו נתגלגלו איך מבין ואינו   רגיל לא  במקום

ְשָטר אֹוֵהב  הּוא     ָוֵסֶדר מִּ
ָבך,  ַהֵסֶדר  ַאך  ְמסֻּ

ים ּוְמָצא  ךלֵ     ַבֵחֶדר, ְדָברִּ
ְטָבח ַבְפרֹוְזדֹור   !ּוַבמִּ

ְנֶצֶנת, הּוא  ְשעֹונֹו    ַבצִּ
ם ְשָקַפיִּ  ַבְמָקֵרר,  — מִּ
ְקַלַחת    ַהַשֶמֶנת, ַבמִּ

 ֶבָחֵצר. ַהַמֶגֶבת
ֵנה ָזר הּוא ָכך  הִּ    ,ַהְמפֻּ

ָזר  ְכָפר ַהְמפֻּ  ֲאָז"ר. מִּ

  בבדידות   לבדו,  לגמרי  חי  מרשק,   של  מזה  השונה  גולדברג,  לאה  של  שהמפוזר   מלמדנו   זה  קומי  תיאור

־ באֹוטֹו   תיארה  גולדברג  שלאה  מאוד  ייתכן  המוזרים.  מנהגיו  על  לו   שיעיר  מי  ואין  מזהרת,  לא  כלל 

  דמותה   את  מעוקמת  באספקלריה  כאן  ִשחזרה  שהיא  ייתכן  באישיותה.  החריגים  הצדדים  את  אירוניה

  הזמנים   בלוח  תכופים  לתמרּונים  בוודאי   ונזקקה  אחדים,  עבודה  במקומות   שעבדה  ערירית   כאישה

  תחת   מהיא   עם  התגוררה  היא  )למזלה  חפציה  את   הניחה  היכן  פעם  לא   בוודאי  שכחה  אף   שלה,  הצפוף

  , 1975)  גולדברג  לאה  של  הצהוב"  "הירח  הילדים  שיר  את  לדוגמה  הביאה  ערד  מאיה  אחת(.  גג  קורת

  לֹו   ֵאין /  בֶלֱאהֹ  יֹוֵדעַ   לֹא / ַהָצֹהב  "ַהָיֵרחַ  הערירית: למשוררת הדומה בודד ירח  מתואר שבֹו (, 15 עמ'

ֵאין  ֵבן ֵאין  ַחג  לֹו  ֵאין  /  ַבת  לֹו   וְׁ   אחד   אכן   הוא  ולאהבה  נפש  לקרבת  והערגה  הבדידות   מוטיב  ַשָבת".  וְׁ

  לתוך   אפוא  יצקה  גולדברג  לאה  ולתקופותיה.  לסוגיה  גולדברג,  לאה  ביצירת  המרכזיים  המוטיבים

  לבטים   בה  שהתעוררו  לכך  הסיבות  אחת  שזו  וייתכן  מעטים,  לא  אישיים   יסודות  המפוזר  של  דמותו

  מקור   יצירת  אז"ר  מכפר  המפוזרב  לראות  התחילה  והיא  היצירה,  של  הקניין  לזכות  באשר

 שבבעלותה. 

פסור פרו זר  ה פו מ  ה

  בימינו,   לקוראים  הידועה  זו  המּוכרת,  במתכונת  1968־ב   יצא  אז"ר  מכפר  המפוזר  שהספר  בזמן

  חבריה  ועל  עצמה  על  גם  שחשבה  וייתכן  העברית,  באוניברסיטה  פרופסור  גולדברג  לאה  הייתה

  אותם.   המקיפה  הגועשת  החיצונית  המציאּות  מן  בנתק  ,האישי  הפנימי  בעולמם  ה"תקועים"  המלומדים

  משנת   דיסני  של  סרט  של  כשמו  (,the absent-minded professor)  המפוזר  הפרופסור  של  דמותו

  להגיע   המסוגל  מבריק  מלומד   של  טיפוס־כאב  העולם  ברחבי  ואתר  אתר   בכל  אז  נודעה  כבר  ,1961

 

מהי הסיבה שגרמה לביאליק לעבד אנקדוטה קלת ערך כדוגמת המעשייה של אליהו לוין "יום ביאליק תהו    חוקרי .4

התנצלות מחויכת של המשורר לפני חבריו הסופרים, שראוהו בקלונו   עיןמהשישי הקצר". ייתכן שעיבוד זה שימש 

 מגיע ברכבת לג'נבה בעיצומו של חג ראש השנה.
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  להוויות  הנוגע  בכל  למדי  אינפנטילית   יכולת  לו  שיש  בררמת  אך   המדעי,  בתחומו מופלגים  שגים ילה

 הזה. העולם

  מגוריו   לשכונת   באוטובוס  יום   בכל   שהגיע  בדוי(   )שם   מוח־בר  הפרופסור  על  האנקדוטה  ידועה

  המבוכה:   מן  להיחלץ  מקורית  דרך  ומצא  חיפש  לדירתו.  הדרך  את  למצוא  ידע  ולא  הסגל,  שבמגורי

  . מוח־בר   הפרופסור  מתגורר  היכן  אותו  ולשאול   השכונה  מילדי  לאחד  פעם  בכל  לפנות  התחיל  הוא

  ומבלי   בדרך  לטעות  מבלי  הביתה  יום־יום   להגיע  הצליח  הוא  הילדים  מן  שקיבל  ההנחיות  באמצעות

  היכן   אותו  ושאל  מזדמן  לילד  כדרכו  פנה  האוטובוס,  מן  ירד  אחד  יום  השכונה.  במשעולי  לתעות

  "אבא,   המפוזר:  לפרופסור  אמר  ולבסוף  בתימהון,  פיו  את  פער  הילד  .מוח־ בר  הפרופסור  מתגורר

 אותי?!".  מזהה אינך  כבר השתגעת?!

  (, Thales)   תאלס  היווני   הפילוסוף   על  בסיפור   מצוי  הדעת  פזור  האינטלקטואל  טיפוס  של  הקדום   הדגם

  שבעקבות   הייתכן  לבאר.  ונפל  הילוכו   בדרך  כשל  אחד  שיום  עד  ,מרומיםל  עיניו  שאנ  הזמן  שכל

  הקרוי   לטיפוס  המשתייכים  אנשים  הבֵרכה?  ברחוב  גיבורו  את  להושיב  מרשק  בחר  סיפורו

  של   למצב  ולהגיע   שלהם  מודע־הלא   במצולות  לטבוע   עלולים   אכן   המפוזר"   "הפרופסור 

 5. מוחלט  כיוונים בדןו א – דיסאוריינטציה

  גיבורו   המפוזר".  "הפרופסור  של  הארכיטיפית  לדמותו  מאוד  מתאימה  מרשק  סמואיל  שיצר  הדמות

  רגלי   לתוך  זרועותיו  את  תוחב  הוא  חולצה  ללבוש  רוצה  כשהואו   הבגדים,  בבחירת  מתקשה

  הוא   כובע  במקום  זאת:  ואף  שלו.  שאינם  בגדים  ללבוש  מתחיל  הוא  התלבטותה  במהלך  המכנסיים.

  צולם   למשל, איינשטיין,  אלברט כסיות.  רגליו  על  שם  הוא  חורף  נעלי   ובמקום מחבת ראשו  על  שם

  בפרינסטון   תלמידיו  את  ללמד  בדרכו   ואפילו  בפיג'מה,  לבוש  מראייניו  לפני  יושב  כשהוא  פעם  לא

  של   ספרו  עבודה.  בבגדי  אותם  להחליף  ששכח  כיוון  שלו  נהיהש  בבגדי  לבוש  בעודו  צולם  הוא

  פרופסור  של דמותו את השתאות ומעוררת מושלמת דרךב משרטט (,1957)  ְפנין ,נבֹוקֹוב ולדימיר

  המכיל  זה, ספר .אליו שנקלע החדש בעולם להשתלב ומנסה המועצות מברית לערוק שהצליח רוסי

נין,  טימופיי  ,והמפוזר  המוזר  הפרופסור  של  בתיאורו  נפתח  לרוב,  אירוניים־אוטו   יסודות   הנוסע   פְׁ

  את   בבית  שכח  כי  להוותו  מגלה  הוא  המסע  של  ובעיצומו  חשובה,  אקדמית  להרצאה  הרכבת  בקרון

 כחולה.   אחת גרבו אדומה אחת  ֶּגרב  ָּגרב בטעות וכי  ההרצאה דפי

  בלבול   על  מעטות  לא  אנקדוטות גולדברג  לאה  אצל  יש  –  ההר"  מהור  "המפוזר  –  הראשונה  בגרסה

  אגסים   בכיסיו  מוצא  הוא  ,יםצר  םשה  ומתפלא  ערדליו  מעל  נעליו  את  נועל  )המפוזר  הביגוד  בנושא

  מוטיבים   כוללת  אינה  גולדברג  לאה   (1968)  המוגמרת  יצירהב  אך  הגרב(,  לתוך  המפתח  את  ותוחב

  שהזדהתה  שהמשוררת  ייתכן  במקרר(.  המפוזר  של  משקפיו  מהנחת  )חוץ  הביגוד  בנושאי  בלבול   של

  עם   הזדהתה  לא  המפוזר",  "הפרופסור  של  דמותו   את  שתאמו   המפוזר  של   באישיותו   צדדים  אותם   עם

  על   מאוד  עד   הקפידה  מפוזר",  "פרופסור   היותה  חרף   עצמה,  היא  הלבוש.  בתחום  שלו  הבלבול

  מחויטות   בחליפות  קבע  דרך  הגיעה  היא  להפך,   ברישול.  לאוניברסיטה  הגיעה  לא  ומעולם  לבושה,

 טעמה.   ולפי מידותיה  לפי  במיוחד,  בעבורה שנתפרו נאות

 

  מניםואספציפי המצוי בלנינגרד, שבו התגוררו בשנות השלושים מדענים,    מדובר במקום  , (2005לדברי מאיה ערד ) .5

הקשורות בצלילה למעמקי נפשו ותודעתו   ספרותיות־פניםהבחירה בו נעשתה גם מסיבות שואינטלקטואלים. ייתכן 

 של "הפרופסור המפוזר".
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  בזיכרון   הכרוכות  מביכות טעויות פעם  לא התגלו  –  והמבקרת  הסופרת  – גולדברג  לאה  אצל  ואולם

  הזמנים  לוחות פרי במרחב, וההתמצאות הזמן בתחושת  שיבושים  לפנינו  הנקרא. הבנת באי או לקוי

  הגביר   רק  שלה  ה"לחוץ"  היום  שסדר  נפש  בפיזור  לקתה  )ואולי  בהם  לעבוד  שנאלצה  הצפופים

  התופעות  את  זיהו  ולא  הכירו  לא  ויותר,  שנים  מאה  לפני  גולדברג,  לאה   של  ילדותה  בימי  ,םבר  ו(.אות

   למיניהן. הקשב בהפרעות  הכרוכות הנפש פיזור של

  שעקב   כך   על   המעידים  גולדברג,  לאה  של   בכתביה  המצויות  לטעויות  אחדות  דוגמאות   נביא  לסיום 

  נקיים   שבעה  לשבת  זמן   מצאה  לא   היא  הפרנסה,   אילוצי  בשל  עצמה  על   להקיבש   הרבות  המלאכות

 ורעיון:   מילה כל על

 נפגשה   שבה   בשנה   החדשה  העיר  את   גולדברג  לאה   תיארה  "1935  אביב ־תל"  היפה   בשירּה   ●

  מנם ו א  היא  1935  שנת  כי  מנהמ  השכיחו  שחלפו  השנים  וההומה.  חםה  המזרח  עם  לראשונה

  תיארה   היא  הראשונה.  נייהוהא  לנמל   הגיעה  1936  במאי   רק  אך  אביב,  תל   נמל   נבנה  שבה  השנה

  עוררה   הראשון"  העברי  "הנמל  בניית  אליו.  המגיעות  הנוסעים  מלאות  ניותוהא  את  בשירה

  שירים   עצמאית.  מדינה  להקמת  בדרך  נוסף  צעדל  רבים  בעיני  ונחשבה  ביישוב,  רבה  התרגשות

  [ 1936]  " נמלה  "שיר   ולדברגג   של   שירּה  הוא  בימינו  בהם   המוכר )  הנמל   לכבוד  נכתבו   רבים 

ַחִקים  הַמז'וריות:  במילים  הפותח ִליגֹות  "ַלֶמרְׁ ִפינֹות.  ַמפְׁ קֹות  ָיַדִים  ֶאֶלף  /  ַהּסְׁ   ָאנּו   /  ּובֹונֹות,  פֹורְׁ

ִשים ַהַּגל  ַהחֹוף  ֶאת  כֹובְׁ ֵכֶלת  ]...[  /  ָנָמל.  ֹפה  ָנָמל  ֹפה  בֹוִנים  ָאנּו  /  וְׁ ַמָּטה  תְׁ ֵכֶלת  ִמלְׁ   ָכָכה   /  ֵמַעל,  ּותְׁ

ֶנה   ואת   הנבנית  העיר  תמונת  את   דור  שנות  ממרחק  משחזרת  ולדברגג  ,אכן  6"(. ַהָנָמל  ַהָנָמל  ִנבְׁ

  שלהן   התרנים  על  העומדים  העורבים   עם  קולומבוס  ספינות   בה.  שרחשה  הקדחתנית  התכונה

  זאת   בכל  כאן   יש  אך   תבל,   קצות   לכל  ממנו   להפליג   שאפשר  הנמל,   בניית  זכר  את  גם   מעלה 

  תל   לנמל  להגיע  יכולה  הייתה  לא  נייהוא  שום  עדיין  1935־ב  כאמור  כי  כבחלום,  פרשיות  ערבוב

 אביב. 

  במקביל   המוזנח  הבית  בפינת  המתוחים   "ָהַעָכִביש   ֶאֶרג   קּוֵרי"   מתוארים  "בתשובתי "   בשירו    ●

ָגה,  בפינתו  היושבת  הבלה  הזקנה  של  ידיה  למעשי ָגה  "ֹארְׁ ָקאֹות".  ֹסרְׁ מְׁ   העירה   כך  על  ֻפזְׁ

  כי   ביאליק  של  זה  שירו   את  שניתחה  ,(89–88  עמ'   ,1957)  גולדברג   לאה  המבקרת־המשוררת

  השימוש   גם  תורם  הנפוחים   הזבובים  ופגרי  העכביש  קורי  מתיאור   העולה  הסלידה  לתחושת

  הבחינה   מן  ואולם  7פגום.   עולם   לדבריה  המשקף  מערבית"(," –")"עכביש   הפגומה  בחריזה

  פגום.   חרוז  נראה  הוא  האורתוגרפית   הבחינה  מן  ורק  עיקר,  כל   פגום   אינו  זה  חרוז  הפונטית

  ז וחר  חורזות  כמילים  האלה  המילים   את  הוגים  בשמאלית,  ימנית  שי"ן  המחליפה  הליטאית  בהגייה

  לחרוז  נהג  שביאליק  הסתם  מן   הבחינה  לא  שבליטא  קובנה  ילידת  המשוררת  כדיסוננס.  ולא  מלא,

  הישיבה" "–""הנתיבה   כדוגמת  חרוז  ומכאן  הליטאית,  ההגייה  לפי  הראשונות  יצירתו  בשנות

  כאן   תורם  פואא  העכביש  של  ִאזכורו  זאת,  עם  "המתמיד".  הפואמה   של  144–142  בשורות

  ששמם   חיים  ובעלי  מקומות  אנשים,  שמות  כי  לציין  יש  כאןו  וסלידה,   גועל  של  תחושה  ליצירת

 

   (.1936גולדברג ) .6

הדובר למראה    מחזק את תחושת המיאוס והסלידה של האניבשירו המוקדם של ביאליק "בתשובתי" רובד הצליל   .7

"פגרי" )בפ"א    [ שבמילים "באופל", "העכביש",V, F. ריבוי הצלילים הַאלופוניים ]אליו  שהוא חוזר  הבית המוזנח

[ בשיר V, F"המערבית". תחושה דומה של מיאוס מתלווה לריבוי צלילי ]  רפה(, "זבובים", "נפוחים", "בזווית",

 ל פניי". "חלפה ע



וה שמיר  י  ז

 
שפ" – בין השורות ך  – גת  6כר

106 

  'עכסן',   'עכברוש',  'עכבר',  'עכשוב',  'עכביש',  'עכור',  'עכן',   השמות   )כגון  "ף כ ־ןבעי"  פותח

 עקמומית.   חמקנות  ועל עקלקלה התפתלות על ומעידים גנאי של עויותשמ מ  נושאים 'עכנאי'(

  ובמקום   טעות  נפלה  חידקל"  ונהר  פרת  נהר  "בין  ביאליק  של  שירו  של  הראשונות  בהדפסות  ●

  , המבקרת־המשוררתו  פרשנית,  טעות  גררה  זו  טעות  "ֵשיֵשְך".  המילה  נדפסה  "ֵשֵשְך"  המילה

  "השגות   בעלת   היא  חידקל"   ונהר   פרת   נהר  מ"בין  תמימהה  הנערהש  בספרה  טוענת   ,גולדברג  לאה

  , 1957  גולדברג,)  במציאות  לה  שיש  למה  ניגוד  מתוך  "שיש"  על  בחלומות  ושוגה  פנטסטיות"

 ה(.  ה, יריםהש רשי) ' שיש ו'   יקר'  'בד  הוראות: שתי יש   בתנ"ך "שש"   למילה  .(49  עמ' 

  מעלליו   את   ומגוללת  דמותו  את  המשרטטת   שלפנינו  המחורזת  במעשייה  גם   האירוניה,  למרבה   ●

  שנעשו   שגיאות  ועל  נפש  פיזור  על  המעידות  מעטות  לא  טעויות  משולבות  נפש,  פזור  אדם  של

  ַמִכיר",  אֹותֹו  ִתינֹוק ָכל /  ָבִעיר  ָהָיה ֶאָחד "ִאיש   במילים פותחת  היצירה למשל,  כך, חיפזון. מתוך

  פרובינציאלי   בטיפוס   אלא  הגדולה  בעיר   המתגורר   באדם  מדובר   שאין   מתברר  בהמשך   אך

  שבשנות   ,אז"ר   מכפר  שעבר  לאדם  הכוונה  ואם  למדי.  ונידח  קטן  חקלאי  ביישוב  המתגורר

  קל   רמז הפחות לכל  כאן נחוץ היה –  הגדולה העיר  אל הוקם,   אך שזה קטן  מקום היה השלושים

  של   הפתיחה  שורות  את1939 גרסתמ העתיקה  גולדברג  שלאה להניח  כמדומה  מותר  זה.  בעניין

  צורכי   הכפר.  אל  העיר   מן  הגיבור  את  העבירה  שבינתיים  ושכחה  , 1968  בשנת   שפרסמה  היצירה

 הפשוט.  הליֶטרלי הרובד של הצרכים את השכיחו החרוז

  אביב   מתל  המפוזר  גיבורּה  את  גולדברג  לאה  הסיעה  1939  גרסתשב   הרי  בכך,  די  לא  ואם   ●

  לו   שהתוותה  במסלול  נסעה  לא  כלל  (Palestine railways)  המנדטורית  הרכבת  ובכן,  למצרים.

  ראש   דרך   מחיפה  עת   באותה  יצאה  למצרים  הרכבת   ההר":   "הור  דרך  שלא   ובוודאי   המשוררת, 

  לקהיר  היוצאות  לרכבות   והועברו   מעבורת  על   הנוסעים   עלו   בהש )  קנטרה  עד  העין

  לנסוע   אפשר  היה  הלוי,   יהודה  לרחוב  בסמוך  יפו,–אביב  תל   של  הרכבת  מתחנת  (.יהרולאלכסנד

  והמּוכרת,   הנרחבת  המהדורה  לאור   כשיצאה  ,1968  בשנת  דווקא  אך   לירושלים.  עת   באותה

  וגם  מושבתת,  לירושלים  אביב  מתל הרכבת  הייתה  הראשונות  המדינה  בשנות  הנסיבות.  שתנוה

  את   העדיפו  אלה  כי  ,הפעלתו  עלות  את  הנוסעים  מספר  כיסה  לא  הקו  הפעלת  את  חידשו  כאשר

  להקנות   שביקשו  מעטים  נוסעים  שימשה  לירושלים  והרכבת  השירות,   מוניות  ואת  האוטובוסים

  1969  שבסוף  עד  ודעך,   הקו  הלך   1969–1968  בשנים  שגרתית.  ולא  נדירה  חוויה  לילדיהם

  שלאה   אפוא  יוצא  כלכלית.  כדאיות ־ אי  מחמת  אותו  לסגור  ,אז  התחבורה  שר  וייצמן,  עזר  החליט

  העיבוד   ומן  הרוסי  מהמקור  מאדם  הומה  ברכבת  הנסיעה  מוטיב  את  ליצירתה  גררה  גולדברג

  . ספרותית־החוץ   המציאּות  שתנתה ה  שבינתיים  ושכחה  ,1938  בשנת   שנעשה  שלה  הראשון

  נורמות   ,גררא  אגב  ,לתוכה  העתיקה  אלא  למציאּות,  יצירתה  את  התאימה  לא  היא  אחרות:  במילים

 כלח.   עליהם אבדו שכבר חברתיים וקודים   התנהגות של

  החוזר   הפזמון  את  לצטט  היודעים  הילדים,  על  אהוב  זה  ספר  ואחרים  כאלה  פגמים  וחרף  כן  פי  על  אף

ֻפָזר הּוא  ָכְך ִהֵנה)" ֻפָזר – ַהמְׁ ָפר ַהמְׁ   יומיים  היושב  המפוזר, גיבורנו  של  לִמשבתו  ולועגים "(ֲאָז"ר ִמכְׁ

  גמור   ניגוד  מנוגדים  שלו  הלקויה  הזמן  ותחושת  היסוסיו  חפצו.   למחוז  להגיע  מבלי   בודד   בקרון

  גמור   ניגוד  מנוגדים  שלו  המגומגמים  הלשון  שיבושי  האוטובוס.  על  בעלותו  העצמי  לביטחונו

  של   לסטטיות  מנוגדת  הממושכת   "נסיעתו"   צעדיו.   את  מכלכל   הוא  שבה  הבוטחת   לאימפולסיביות 
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  ישלים   שלא  למסעות  יוצא  הוא  ומדוע  שלפנינו,  המהלך"  "אוקסימורון  אותו  מיהו  המנותק.  הקרון

 לעולם?  אותם

 לאה  וגם  מרשק   סמואיל  שגם  הגלותית,   ההומור  בספרות   דווקא  נמצא  החידה  פתרון  שאת  ייתכן

  שניהם   העולם.  ספרות  של  הקלסיקה  את  פניה  על  וביכרו  פרסה  ת"ק  ממנה  התרחקו  לכאורה  גולדברג

  היהדות.  עם  קשר  ניתקו  לא  אך  בלבד,  בה  ולא  הרוסית,  בתרבות  שהתמצאו  משכילות  במשפחות  גדלו

  טיפוסיות,   יהודיות  מעשיות  בסיס  על  נבנתה  –  בעיבוד  הן  במקור  הן  –  המפוזר  על  שהמעשייה  ייתכן

  הארוכה   לדרך   גיבורנו  יצא  ורשה:  את  לראות  נפשו  שחשקה  גיצל   החלמאי  על   המעשייה  כגון

  הכיוון,  את וישכח  יירדם   פן חשש המנוחה בעת עצמותיו.  את ולחלץ  לפוש שהתיישב  עד והמתישה,

  עמוסת   עגלה  .ורשה  לכיוון  וחרטומיהן  חלם  לכיוּון  מופנות  כשעקביהן  נעליו  את  הציב  כך  ומשום

  כוח   גיבורנו  החליףש  לאחר   משים.  מבלי  ןכיוונ  את  והפכה  נעליו  את  גררה  בדרך   שעברה  ענפים

  בית   בה  יש   וכי   לחלם,   להפליא   דומה   שהיא   לגלות   והתפלא   לוורשה  סוף   סוף   הגיע  בדרכו,   והמשיך

  הוורשאי,   בביתו  יושב   הוא  היום  ועד  מאז   ולילדיו.   לאשתו   הזהים  וילדים  אישה   ובו   לביתו  הזהה

  מעשייה   מים.  טיפות  שתי  כנראה  לו  הדומה  הוורשאי,  גיצל  של  הביתה  לשובו  דרוכה  בציפייה  ומחכה

  סופר   –  שלפנינו  הרוסיים־היהודים  הסופרים  ששני  ההשערה  את  להעלות  עשויה  כזאת  יהודית

  בסופו  העמידו – יצירתו את שעיבדה גולדברג לאה  והמשוררת מרשק  סמואיל  רוסי־היהודי  הילדים

  טיפה   בלי  המלגלגת  טיפוסית  יהודית  למהתלה  קוסמופוליטית  גרסה  כעין  המפוזר  על  בספרם  דבר  של

  המבקש   והתזזיתי  ָמדיהנֹו   לטיבו  אוקסימורוני  ניגוד  תמנוגדה  הגלותי  היהודי  של  קרתנותה   על  זדון  של

 מראותיו.   כל  את עיניו במו ולגמוא העולם  את להקיף

 מקורות  רשימת
 https://benyehuda.org/read/208 .בן־יהודה פרויקט הקצר. ששי יום (.1910)  ח"נ ביאליק,

 דביר.  .דורו-ובני עליכם שלום על זכרונות ספורי אדם:-כבני  הראשונים )תשל"ו(. י"ד ברקוביץ,

 (. 9)ב לילדים, דבר הנמל.  שיר בנובמבר(. 19  ,1936) ל'  גולדברג,

 . 9–8  עמ'  (,17)ו לילדים, דבר ההר. מהר המפזר בפברואר(. 9  ,1939) ל'  גולדברג,

 . ( 12)ז לילדים, דבר המפזר. אלעזר ביוני(. 29  ,1939) ל'  גולדברג,

 . (2)ח לילדים, דבר המפזר. אלעזר באוקטובר(. 19  ,1939) ל'  גולדברג,

 פועלים.  ספרית .החדשה בספרותנו וטעמים בחינות : לחולין האומץ (.1957) ל'  גולדברג,

 אנקורים.  / פועלים ספרית (.עשירית מהדורה) לילדים שירים האָילות: עושות מה (.1975) ל'  גולדברג,

 . 13 עמ'  (, 23) א ,לילדים דבר סנדלים. באוגוסט(.  20  ,1936) ר'  דוידית,

 . 160– 140  ,1 לספרות, עת כתב הו: המפוזר". הוא כך "הנה (. 2005) מ'  ,ערד

 במקור  אז"ר"  מכפר  "המפזר  בספר  המפוזר  של  מהותו  לבירור  לירושלים?  או  למצרים?  למוסקבה?  (.2009)  ש'   ,פוגל

 . 124–94  ,19 ילדים, בספרות עיונים ובתרגום.

  בספר   המפוזר  של  מהותו  לבירור  לירושלים?  או  למצרים?  למוסקבה?  –  אז"ר  מכפר  המפוזר  במרץ(.  15  ,2017)  ' ש  ,פוגל

 ספרות־ילדים.   חוקרת  פוגל:  שמעונה  ד"ר  ובתרגום.  במקור  אז"ר"  מכפר  "המפזר

https://www.shimona.co.il/2017/03/15/ ל/ -או-למצרים-למוסקבה- אזר-מכפר-המפוזר 

ֻפָזר  של  גלגוליו  לירושלים?  או  למצרים?  למוסקבה?  בינואר(.  2  ,2018)  ש'   פוגל, ַפר   ַהמְׁ  בלוג   הספרנים:  .ֲאַז"ר  ִמכְׁ

/ https://blog.nli.org.il/kfar-azar .הלאומית  הספרייה
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י ים ְשֵנ ב  ב  ְכלָּ  ְוצָּ

 )אגמון(   פרוכטמן מאיה

ֵני ים ְש ב  ים ְכלָּ יש ֶאת   עֹוְבר  ְכב   ַה
 

 ָלָבן  ְוֶכֶלב ָשחֹר ֶכֶלב
ים ת ָגרִּ ְזַמן.   ַיְחָדו ַבַביִּ  מִּ

 
ים ים, ְשֵני ְלַטֵּיל יֹוְצאִּ  ַהְכָלבִּ
ְראֹות יר ֶאת  לִּ ים. ֶשֵהם ָהעִּ  אֹוֲהבִּ

 
ים ים ַלֲחנּות, הֹוְלכִּ ם,  ְקָצת  שֹותִּ  ַמיִּ
ים ם. ַעד ַבֶשֶמש יֹוְשבִּ  ַהָצֳהַריִּ

 
יעַ  ַעְכָשו גִּ  ַלֲחזֹר,  ַהְזַמן  הִּ
 ָשחֹר.  ְוֶכֶלב ָלָבן  ְלֶכֶלב

 
 ָלָבן  ֶכֶלב

 ָשחֹר  ְוֶכֶלב
ים יעִּ יש,  ַמגִּ  ַלְכבִּ
ים  ַלֲעבֹר.  רֹוצִּ

 
יט ָשחֹר ֶכֶלב ין.  ַמבִּ  ְלָימִּ
 ָלָבן  ֶכֶלב

ין. ְבֶשֶקט  ַמְמתִּ
 

 ָאדֹם ַרְמזֹור
ְתַחֵּלף  ְלָירֹק. מִּ

 
ים ְוָלָבן  ָשחֹר  ַכחֹק.  עֹוְברִּ

 
 ָלָבן  ְוֶכֶלב ָשחֹר ֶכֶלב

ים  ַהַבְיָתה חֹוְזרִּ
ּיּוק  ַבְזַמן! ְבדִּ

יפָּ  ֵבר ַגְשת  ב חָּ  צָּ
 

י יתִּ  ֶנְחָמד,   ָקָטן  ָצב  ָראִּ
י  ְלַבד! ַאָתה  לֹו:  ָאַמְרתִּ

 
ְהֶיה ֵאַלי, ָצב, בֹוא,  ָחֵבר.  תִּ
 ְמַמֵהר.   ֹלא  ַהָצב ֲאָבל

 
 ַהָצב,  ְמֹאד   ְלַאט הֹוֵלך

י ת לֹו  ֵיש כִּ  ַהַגב. ַעל ַביִּ
 

י יך   ֲאנִּ  ַעְכָשו!  ָלרּוץ ָצרִּ
 ַאְרָנב. ֶאְפגֹש ָמָחר   אּוַלי

 

  



ה ֹודָּ ּד ה ְוַגם  כָּ ים, סֻּ יל  ול  ׀  פ  ורנה שא  א
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ים, יל  ה פ  כָּ ַגם סֻּ ה ְו דָּ  ּדֹו
 שאול  אורנה

 

יל פ  ה  ַה ילָּ  ְוַהפ 
 

יל ָשַאל יָלה  ֶאת  ַהפִּ  ַהפִּ
 ְגדֹוָלה?  ָכך ָכל  ַאְת   ַמדּועַ 

 
יָלה  טּוָבּה, ְברֹב ְוַהפִּ

ָּיד  ָעְנָתה  ֹלא   ְתשּוָבה, מִּ
ְהְיָתה  ַאך  ֲעצּוָבה. ְקָצת נִּ

 
יל: ָאְמָרה  ַהֶצֶדק?  ֵהיָכן  ַלפִּ

 ַהֵחֶדק,  ְמֹאד ָארֹך ֲהֵרי
יָכה   ָלֵכן  י ְצרִּ ְהיֹות  ֲאנִּ  לִּ

ָכל ְגדֹוָלה  ַהַחּיֹות.  ְשָאר  מִּ
 

 ָכֶזה   ֵכן   ַגם ַאָתה ֲהֵרי
ְהיֹות  ָרחֹוק ּלִּ  ָרֶזה!  מִּ

 
ים,  ְשֵני ֲאַנְחנּו ָפשּוט, ילִּ  פִּ

ים. כֹה  ֲאַנְחנּו  ָלֵכן   ְגדֹולִּ

ים ה  ֶאל  נֹוְסע   ַהּדֹודָּ
 

י י, בֹואִּ  ֲחמּוָדה,  רּותִּ
ֵנה י הִּ יתִּ ְזָוָדה.  ָקנִּ  מִּ

 
ם  ַאַחת ֶנֱארֹז   ּוְשַתיִּ
ַסע ם. ונִּ ירּוָשַליִּ  לִּ

 
ְזָוָדה ְלָצה  ַבמִּ ים  חֻּ  ָנשִּ

ם ְכָנַסיִּ ם ּומִּ ים. ְשֵני עִּ יסִּ  כִּ
 

יל ַגם ם,  ְוַגם ְמעִּ  ַגְרַביִּ
ם. ַקר אּוַלי ירּוָשַליִּ  בִּ

 
ים ים ָנשִּ ים, ְסָפרִּ  ּוַמְמַתקִּ

ְשַכח  ְוֹלא  ים. ַגם נִּ ְשָחקִּ  מִּ
 

ְזָוָדה,  ֶאת  ָאַרְזנּו  ַהמִּ
ַסע  ַעְכָשו  ַהדֹוָדה.  ֶאל נִּ
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ֶנה ְב ה נ  כָּ ּיֹות  סֻּ ב  קֻּ  מ 
 

ָּיה בִּ ָבה קֻּ ָקה  ְוַגם ְצהֻּ  ְירֻּ
ים  ְבַיַחד ָנשִּ
ְבֶנה ָכה.  נִּ  סֻּ

 
ָבה יא  ַהְצהֻּ ָכה,  הִּ  ַהסֻּ

ְהֶיה – ּוְסָכך ָקה.  תִּ  ַהְּירֻּ
 

ְבֶנה ָכה  נִּ  סֻּ
ּיֹות בִּ קֻּ  מִּ

 
ָכה  ָיָפה,  סֻּ

ְכבֹוד כֹות. לִּ  סֻּ
 

ָכה ינּו סֻּ ּיֹות,  ָבנִּ בִּ קֻּ  מִּ
יר  ַעְכָשו ְרקֹד. ְוַגם ָנשִּ  נִּ

 
ין   ֵאֶליָה   ַנְזמִּ

 —   אֹוֵרַח  ַגם
 

 ָשלֹום,  ָשלֹום,
 ָשֵמַח! ְוַחג
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פר  סקירת  ס
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פר  על סקירה ס    ה
גל ם "ד טני תונות — לק לדים עי גודת  של הי "  א אל  ישר

 דורי  ניצה

 

  386  ,2021  תשפ"א  כרמל,  .ישראל   אגודת  של  הילדים  עיתונות  –  לקטנים  דגל  פונד,  יוסף

 עמודים. 

 

  תחליף   ליצור   שביקשה  פלגיה  ושל   ישראל  אגודת   של  הילדים  בעיתונות  עוסק  לקטנים  דגל   הספר

  מחבר   החרדית.  החברה  לערכי  לחנך   למטרה  לעצמה  והעמידה  החילונית  הילדים  ספרות  לעיתונות

  ההיסטוריים,   בהיבטים   דנים  וספריו  מאמריו   ישראל.  אגודת  בחקר   עוסק  פונד,   יוסף   הספר,

  הגוונים   על  ויסודי  מקיף  מחקר  פונד   ערך  לקטנים  דגל  בספר  התנועה.  של  והאידאולוגיים  החברתיים

  הפוליטית   האינדוקטרינציה  על  סקירות   כולל  והוא זו,  תנועה  של  הילדים   עיתונות  בתוכני  העשירים

  עיתונות  על  מגויסת;  ילדים  וספרות  עיתונות  שהולידה  עולם  מלחמות  שתי  שבין  היהודית  בחברה

  על   וחברתיים;  לאומיים  דתיים,  ערכים  כמטמיעות  ישראל  ובארץ  בפולין  האגודאית  הילדים 

  הילדים   עיתוני  על  הילדים;  בעיתוני  האגודאי  המחנה  בתוך  פוליטיות  מחלוקות  תוצרי  השתקפות

  של   שמו   גם  נגזר  ]ומכאן  קטן  דגל  מנורה,  בלימעלעך,   פרישינקע   גארטען,   )קינדר   ובעברית   ביידיש

  על   לילדים(;  ויתד   הצעיר  המודיע  הדגל,   פרחי   הילד,   פינת   בנערינו,   בתיה,   הד  ילדותנו,  הספר[, 

  פעילות   על  אגודאית;  ילדים  בעיתונות  והשירה  הפרוזה  קטעי  על  מערכת;  ומאמרי  כותבים  קוראים

 כללי.   ידע והנחלת  ילדים עם התכתבות ילדים, ומצוקות  פנאי

  תכניה   בה,  שיובאו  פרסומות  לסוגי  באשר  מגוונים  סייגים  עצמה  על  קיבלה  האגודאית  העיתונות

  התיאטרון   מתחומי  ומודעות  הרע,  לשון  ספורט,  מין,  אלימות,  על   לידיעות  )לא  הכתיבה  ולשון

  מבקר   למנות  העיתון  עורכי  נדרשו  בגולה  וכן  המדינה,  לקום  קודם  גם  וכיו"ב(.  שבת  חילול  הספורט,

 כמבקר.  המערכת  מחברי  אחד במינוי הבעיה את פתרו לעיתים  העורכים לעיתוניהם. רבני

  והיצירה   העיתונות  זאת  עם  הספרותית.  ליצירה  מעצור  בכך  ראו   אגודאים  וסופרים  משוררים

  אחד   לשמש  יכול   לכך  דוגמה   מאוד.   גדול  ביטוי  מרחב   ואפשרו   מאוד   מגוונות  היו  בה  שפורסמה

  דיון   גם  שכלל   –  בלעטער"   יוגענד   "ארטאדאקסישע  –   ישראל  אגודת   צעירי  של  המרכזיים  העיתונים 

 ויצירותיהם.  חילוניים רוח אנשי של אזכור ואף  רבים  עמים של ספרותיות  ביצירות רב

  בפולין  הראשון  בשלב  שלבים:   בשלושה  התפתחה  האגודאית  הילדים  עיתונות  כי   בספרו  מדגיש  פונד

  צמחה   השני  בשלב  השנייה.   העולם  מלחמת  לפרוץ  ועד  שעברה  המאה  של  העשרים  שנות   מאמצע 

  שנות   מאמצע  החל   השלישי   והשלב  הארבעים   שנות  מאמצע  בארץ־ישראל  אגודאית  ילדים  עיתונות

  לילדים  בכתיבה שנצבר והניסיון   נרצחו, בפולין שצמחו  האגודאים  היוצרים  רוב היום. עד   השמונים

  העיתונים   עורכי  השואה.  שלאחר  בארץ־ישראל  אגודאית  ילדים  עיתונות  נוצרה  מכן  לאחר  אבד.

  ורק   בוגר  אופי נשאו ויצירותיהם  לילדים בכתיבה ניסיון חסרי היו  50ה־ בשנות  לילדים  האגודאיים

  ארץ  פועלי  –  התנועות  שתי  בין  פוליטי   מאבק   גם  התנהל  אלו  בשנים  בהם.  נכלל  הילדים  מעולם  מעט 
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  ניצבה   לפניהם   כאשר  הילדים,  עיתוני   על   גם  השאר  בין  ביניהן  שהתחרו  –   ישראל  ואגודת  ישראל

  שהיו   וזמר  בידור  כוכבי   הספורט,  הבידור,  מדורי  רבו  )בהם   החילוניים  הילדים   עיתוני  נגד  התחרות

  כלכליים   קשיים  עם  התמודדות  לצד   לבתים,  הטלוויזיות   הכנסת  והתחלת  הילדים(  על  אהובים 

  ילדים   בעיתון  חיוני  צורך  יש   כי   כללית   הסכמה  הייתה   כך  מתוך  לאור.  ילדים  עיתון  בהוצאת  הכרוכים

 החינוך.  מערכות לצד בפרץ  שיעמוד אגודאי

  הפסיקו ספורות שנים  ולאחר  המדינה, קום   לאחר  רק  נוסדו  האגודאי המחנה של  הילדים  עיתוני   רוב

  ראתה   האגודאית  המנהיגות   העשרים.   המאה  של   השמונים  שנות   באמצע  רק   חודשה   הופעתם  להופיע. 

  להטמעת   מגויסת'   'ספרות  הייתה  זו  הערכית.  דמותו  ולעיצוב  הילד  לחינוך   אמצעי  הילדים   בעיתון

  עיתוני   12  גיליונות  של  והעיצוב  התכנים  בחינת  על  מסתמך  המחקר  הצעירים.  בקוראים  התנועה  ערכי

  שנה   תשעים   –   ואחת  העשרים  המאה   לראשית  עד  ישראל  ובארץ  בפולין  שהופיעו   אגודאיים  ילדים

   ישראל.  אגודת ייסוד מאז

  טקסטים   לקרוא  הילדים  על  שאסרו  רבנים   של   מחמירה   וביקורת   שיפוט  עברה   זו   ילדים   עיתונות 

  טקסטים   עיבדו   האגודאיים  הילדים  בעיתוני  מהכותבים  שכמה  אף  חילוניים,  סופרים  של  ספרותיים 

  תמונות   מהצגת  נמנעו  אלו  ילדים  עיתוני  מדעת.  שלא  או  מדעת  האגודאיים  לילדים  אותם  והתאימו  אלה

  המסרים   רוב  אלו.  עיתונים  בכמה  ועורכות  כותבות  היו  חרדיות  נשים  אבל  נשים,  או  ילדות  של

   וסמויים.   גלויים  חינוכיים   מסרים  היו  שבהם  וסיפורים   שירים   באמצעות   לקוראים   הועברו   החינוכיים 

  הילדים   עיתון  של  רוחו  הלך  את  היטב  הממחישים   וציטוטים   רבות  דוגמאות  בספרו  מביא  פונד

  הספרים   כמו  האגודאיים,   הילדים   עיתוני  כי  וקובע  לספר,  ומשעשע  חי  נופך   ומוסיפים  האגודאי 

  התייחסו   )אבל  במשפחה  במשברים  בהרחבה(,  בשואה  עסקו  )אך  במוות  מלעסוק  נמנעו  זו,  לחברה

  אישים   חיי  בתיאור  עסקו  הם  המינים.  בין  וביחסים  באלימות  המאומץ(,  ולילד  החריג  לילד  באהדה

  במשפחה,   נכונה  התנהגות   בדרכי  בעיקר  עסקו  הם  חז"ל.  ובמדרשי  היסטוריות   בעלילות   תורניים, 

  הילדים   ספרות  נזכר(.  לא  כלל  הגאולה  תהליך  מהם  )בכמה  לארץ  בעלייה  ובחברה,  הספר  בבית

  האחרונות   בשנים  ב"סלנג".  שימוש  ללא  נקייה  בלשון  מאופיינת  הילדים  עיתוני  ובה  האגודאית

   האגודאי. הילדים מהעיתון  נפרד בלתי להיות  הפך הקומיקס

  בשפתה   בתכניה,  עשירה  ילדים  ספרות  נוצרה  האגודאית  הילדים  בעיתונות  כי  עולה  פונד  של  מספרו

  על   מידע  אין  כי  המחבר  העיר  עימו   שנעשה  בריאיון  העיתון,  לתפוצת  אשר  הספרותית.  וברמתה

  אגודת   וצעירי  ישראל  אגודת  פועלי   סניפי   למאות  הופצו  תנועות   שעיתוני   מקובל  היה   התפוצה.

  מכירה   על  נוסף  האחרים,  התנועה  עיתונים   לצד  הסניף  ספריית  שליד  הקריאה  בחדרי   והוצגו   ישראל,

  האוכלוסייה   רוב  כי  עבריים  מעיתונים  יותר  נפוצים  היו  יידיש  שעיתוני  להניח  מקום  יש  למנויים.

  פועלי   עיתוני  לכן  המדרש.  בית  וחובשי   חכמים  תלמידי  שפת  הייתה  העברית  ואילו  ביידיש,  דיברה

  היהודיות   הפועלים  תנועות  עיתוני  כמו  –  הפרולטריון  שפת  –  ביידיש  רק  נכתבו  בפולין  ישראל  אגודת

 ( . ישראל  אגודת פועלי  על התאחדו' דתיים 'פרולטרים  פונד של  בספרו הובא זה )נושא האחרות.

  תנועת   של  הילדים  עיתונות  על   ומקיף   יסודי   יריעה,   רחב  מונומנטלי   מחקר  הוא   לקטנים  דגל   הספר

  בגולה   החרדית   החברה  של  ותרבותה  רוחה  הלך  להגיגיה,   מטפח   יותר   לפנינו   וחושף  ישראל  אגודת 

ובארץ.
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Elf, pupil, straw and gold – and don't forget the legal 

contract: A comparative stylistic-linguistic study of the 

conditions, the words of the condition and choice, and 

contracts In two adaptations of the play 'The Miller's 

Daughter ' 
Avi Gvura and Maya Fructman  

 

The relationship between the poetics and the laws is not new. In this article we examine 

the relationship between the law and literature, and especially the relationship between 

the process of concluding the legal contract, including the wording of the terms and the 

use of their words, as they are reflected in the prose and the children's play. We have 

chosen as a model and as an example two works that were printed as children's books, the 

Hebrew play "Oz Li Gotz Li" by Avraham Shalonsky (1966) which is an original Hebrew 

play in rhyme and the book The Silver Scythe which originated, in English and translated 

into Hebrew, by Eleanor Farjeon (The Silver Curlew, 1953) which is a kind of novel for 

children. Both books are adaptations of the drama "The Miller's Daughter". Both are 

imbued with humor and even irony, with the humor aimed at children and the irony at the 

adult reader, mostly verbal humor, and also of a situation, which softens in advance the 

fears and threats of the strong parties in the story. The choice of the story "The Miller's 

Daughter" was done on purpose, because from the beginning the story is built on 

"contracts" and "agreements" "promise" and "negotiations" and other terms, and their 

wording, that sound binding. In reality, in the case of breach of contract, it is expected 

that a trial will take place where the legal systems will be applied and the truth will come 

to light, and if the result is disappointing, the injustice and harm to the truth will stand 

out. However, in a play – as in a play - the contract is poetic and literary and the ending 

must be good and enjoyable; And in the end, it turns out at the end that there was no 

breach of contract either. 

Keywords:  legal contract; poetic contract; agreement; conditional words; choice 

words; children’s legend; verbal humor; irony; miller’s daughter; elf; gold; 

straw; king; queen; linguistic style. 
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The lyrical and cultural significance of the Capricorn, the almonds and 

raisins and their reincarnation from a Yiddish lullaby to Hebrew poetry 

Nitsa Dori 

 

The article will examine the incarnations of a Yiddish folk lullaby that was very popular 

before World War II for Israeli poetry. This lullaby was used by Jewish mothers to sing 

to their children and it expresses the mother's wish for a child to grow up and become 

great in the Torah, while the small, fresh goat under his bed would go out to trade almonds 

and raisins. 

 

Keywords:  lullaby; capricorn; almonds; raisins; Yiddish. 

  



Abstracts 

 
שפ" – בין השורות ך  – גת  6כר

118 

 

Fictional meta-linguistic stories of creative children and adults – comparative 

stylistic-linguistic aspects: Mainly according to the creation of one child  

(case study) 

Oshrit Zohar 

 

This article deals with the case of a meta-linguistic story written by one boy, A.S., aged 

9 and 3 months, who was a third grade pupil at the time of writing his stories. He 

represents fictional-imaginary meta-linguistic stories of child-creators compared to 

parallel stories on this topic written by adults. 

The data of the texts were followed by stylistic-linguistic rules, in a comparative aspect. 

The purpose of the discussion around the topic was to examine and test a child's fictional-

imaginative free writing in comparison to the guided writing of the two children who 

wrote stories following the mentioned child and his story "Land of Vocabulary". Then 

the children's stories were compared as literary works to the stories of adults on the same 

topic (and even with the same name). 

The child-author and his meta-linguistic story serve as a test case for the central question 

related to children's free fictional-imaginative writing and the treatment of it as a 

legitimate work of literature. 

 

Keywords: child-author; free writing; guided writing; the style; a stylistic sign; 

metalanguage; a meta-linguistic story; a fictional-imaginary work; high 

language; slang. 
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Why is he writing in Hebrew? The stylistic characteristics of Naim Aridi in 

his Hebrew poetry and in his children’s stories in Arabic  

Hamsa sarsour 

 

The writing phenomenon of Arab filmmakers in Israel and around the world in a foreign 

language that is not their mother-in-law is a universal phenomenon in the history of Arab 

literature. The poet Na'adi, the Arab-Israeli minority and Druze origin, who died in 

October 2015, wrote poetry mainly in Hebrew and only towards the end he wrote 

children's literature in Arabic . 

In recognition and tribute to the poet, the present research focuses on his works in Arabic 

and several relevant songs in Hebrew to answer the question of why he wrote mainly in 

Hebrew, and how he shapes his dual identity, as an Arab who belongs to a minority and 

writes in the Jewish majority. In his poems, he avoids providing a clear answer . 

Hebrew songs were selected from the "All Seasons" collection, and their content was 

compared to short songs and stories for children in Arabic. It turned out that Irdi 

developed a special style of poetry in the Hebrew and another style in the prose for 

children . 

In addition, I had a meeting with the poet's family and an interview with the aim of finding 

out the issue of writing in Hebrew and Arabic and its causes. 

The findings indicate a fundamental difference between the works and both languages – 

content, style, linguistic levels, of course some of the results also depend on the different 

target audience. Moreover, no conclusive answer was found on his preference for writing 

in Hebrew. I found in research that circumstantial evidence of his life, alongside personal, 

mental, and cultural factors and even others, shaped his personality and dual identity as a 

poet he wrote in the language of the ruling majority. 

 

Keywords:  writing in a non-native language; dual identity; poetic tribute; poetry and 

prose; language levels. 
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Criteria for understanding the text and deciphering it in preschool and 

elementary school 

Gila Shilo 

 

The purpose of this article is to present several criteria that can help the student interpret 

the text he reads. It seems that it is useful to give criteria for three categories: the 

structural, grammatical-linguistic and the stylistic-rhetorical categories. After 

understanding these criteria, the reading and writing proficiency of the students may 

improve. The criteria will be based and adapted to the level of understanding of the 

student, educational level and age. Also, the teacher should make sure that the questions 

asked is well understood. 

 

Keywords:  Interpretation the text; levels of understanding; Asking Questions; 

Structural category; grammatical-linguistic category; stylistic-rhetorical 

category. 
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On the Complicate and long genesis of Lea Goldberg’s book “The Absent-

Minded Guy from Kfar Azar 

Ziva Shamir 

 

Lea Goldberg’s popular children’s book "The Absent-Minded Guy from Kfar Azar" 

(1968) is in fact an adaptation of a rimed children's’ tale – Вот какой рассеянный (What 

an absent-minded guy) – previously published by the Jewish-Russian poet Samuil 

Marshak in 1930 . 

It seems that Lea Goldberg looked upon this book not as a translation, but rather as an 

original piece of work. Her close relationships to this book can be understood if we take 

into account the many extended textual elements she inserted into the original text. Lea 

Goldberg has added to the Russian tale not only local color, but also many of her personal 

experiences. Moreover, original illustrations made by Lea Goldberg herself were added 

to this book which was published as late as 1968, four years after Marshak's death. 

This paper unfolds the history of this adapted work, describes the cardinal deviations from 

the original Russian tale and traces the autobiographical elements and personal 

experiences of Lea Goldberg reflected in this book.  

 

Keywords: Lea Goldberg; Samuil Marshak; the scatterbrained from the Azar village; 

children's literature; children's magazines; Russian literature in translation; 

humour. 




