מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,ד' ,שבט תשמ"ג124-93 ,

גשומ תודליה

תוישעמו םידליל

:ןחבמ־הרקמ הפיכ״ ״המודא

תאמ
רהז טיבש

תורפס םידליה תינהנ םויה דמעממ יזכרמ העדותב תיתוברתה תספותו קלח דבכנ
רוצייב םיטסקטה ,תוברתב ןכלו השק ןיימדל תא תוליעפה תיל״ומה .הידעלב
םלוא ףא תורפסש םידליה איה םויה העפות ״תיעבט״ וליאכ תנבומ הילאמ לכב
תורפס ,תימואל איה העפות השדח תיסחי — תב תוחפ םייתאממ .הנש םירפס
ובתכנש דחוימב םידליל טעמכ אל ואצי רואל דע האמה ,הרשע־הנומשה
תיישעתו ירפס םידליה הלחה חורפל שממ קר לחה תיצחמהמ היינשה לש האמה
,הרשע־עשתה רשאכ תורפס םירגובמה ןבומב( ינרדומה לש )גשומה רבכ התיה
תורפס תדסוממ ךשמב האמ ,הנש .תוחפל
תוביסה ומרגש רוחיאל התוחתפתהב לש תורפס םידליה ויה תונוש ,תונווגמו
ךא תחא תובושחה ןהבש התיה אלל קפס ורדעה טלחומה לש יגשומ ״דלי״ה
״תודלי״הו יפכ ונאש םיניבמ םתוא .םויה ינפל תורפסש םידליה הלכי ,בתכיהל
״תודלי״ה המצע התיה הכירצ דלוויהל לבקלו הרכה היצאמיטיגלו ןמז־קרפכ
דרפנ דחוימו ייחב ,םדאה וא ויתולמב לש :דנסנואט
be

had

to

there

as beings with
miniature

as

children's

books,

be

could

there

children, that is, who were accepted
only

not

interests,

and

needs

particular
women.1

הז

רמאמב
ותושבגתהו

1

:האר 17

לש

חתנא
יאנתה

1977, p

םייללכ

םיווקב
םדקומה

Penguin,

רושימבו

התוחתפתהל

London,

לש

ינורקעה
תורפס

דבלב

תא

םידליה

"Written for Children",

Before

—children
own

their

and

men

ותורצוויה

תיברעמה

.J.R. Townsend,
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רהזטיבש
ותוחתפתה לש גשומ דליה תוברתב —
ןחבאו תא רשקה ןיב גשומ הז ןיבל
םיטסקט םיבתכנה .םידליל םילמב ,תורחא לאשא דציכ יפואה לש גשומ דליה
תוברתב תועמשמהו הנתינש ול ועבק הדימב הבר תא יפואה תאו הנבמה לש
םיטסקטה ,םידליל דציכו םייונישה ולחש גשומב הז ויה םייארחא הדימב הבר
םייונישל ורבעש לע םיטסקטה .םידליל ןחבמ־הרקמכ תולאשל הלא קוסעא
תוישעמב םידליל תואסריגבו תונושה לש הפיכ״ .״המודא
האמה םירשעה תנייפאתמ קוסיעב טעמכ יתייפכ גשומב :תודליה תולאשה
רבדב תויעבה ,תוישפנה תויסיפה תוינימהו לש דליה אל תולדח קיסעהלמ תא
.םירגובמה תפוקת תודליה תבשחנ הפוקתל הבושחה רתויב ,םייחב תוגהנתהו
רגובמה תקמונמ םיתעל תובורק לע סיסב ןויסנ תודליה .ולש םלוא הסיפת וזכ לש
גשומ תודליה הנוש ןיטולחל ןמ הסיפתה הטלשש העדותב תיתוברתה ינפל
םייתאמ הנש — גשומ תודליה יפכ םיניבמש ותוא םויה ללכ אל היה םייק .זא
דוסיה־רפסב ,ולש ךפהש רבכ ,הקיסאלקל הלעמ פיליפ 2סאיירא תא ,הנעטה
תכמתנה םג ידי־לע םירקחמ םירחואמ ,3רתוי יכ לחה םייניבה־ימימ דעו האמל
הרשע־עבשה טלש תעדותב הרבחה גשומ הנוש ןיטולחל לש ,תודליה גשומ
רשא לחה חתפתהל תונתשהלו ןוויכב רכומה ונל םויה לחה ןמ האמה ־עבשה
הרשע רבעו זאמ תויצאמרופסנרט תונוש דחאכ יגשוממ דוסיה לש תוברתה
.תיברעמה
תסיפת תודליה דע האמה

הרשע־עבשה

דע האמה הרשע־עבשה אל ספתנ דליה לעבכ תושי הנוש ןמ ,רגובמה ןכלו םג אל
וחינה שיש ול םיכרצ םידחוימ .ולשמ תחא תואצותה לש הסיפת וז התיה רדעה
לש תכרעמ ךוניח תדסוממ םידליל לשו םירפס ובתכנש דחוימב ליבשב .םידלי
תרבחב םייניבה־ימי תואמבו ןכמ־רחאלש אל וריתוה יאנת םייחה םגו אל
הסיפתה תיגולואיתה תחוורה םוקמ גשומל .תודליה העדותב תיגשומה לש זא אל
היה םוקמ גשומל תודליה ללגב יוהיזה ןיב עבטה ,םדאהו האצותכש ונממ ראות
רוזחמ םייחה יגולאנאכ הזל לש עבטה ללכו תא תופוקת,הדילה םייחה תוומהו
.דבלב רוזחמב הזכ אל היה םוקמ תפוקתל ,תודליה הרדעהש תכרעמהמ
תיגשומה קזוח אלל קפס ללגב ייוכיס תודרשיהה םיפפורה לש םידליה רועישו

2
3

:האר 1962
of Childhood, New York, Vintage
Die Kindheit — Eine Kulturgeschichte, Frankfurt a/M

,P. Aries, Centuries

Kindheit,
1979

VSG

Zwei Jahrtausende

!Sc P. von Zahn,

Plessen

M.-L.

:,I.האר
Weber-Kellermann,
;1979

,Cologne,
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Insel Verlag,

גשומתודליהתוישעמוםידליל
התומתה הובגה ,םהלש ךפהש תא םמויק יאדו־יתלבל .ןיטולחל ףסונ לע ךכ
ומרת יאנת םייחה םייסיסבה תא :םהלש םישנא ואשינ ליגב ריעצ תיסחי ןכלו
ובזע״ תא ״תודליה — ןבומב ינרדומה לש גשומה — ליגב ריעצ .דואמ םידלי
תודמעממ םיהובג וחקל קלח ייחב הרבחה לחה ליגמ ריעצ רתויב
וליאו םידלי תודמעממ םיכומנ ויה םישורד חוככ ,הדובע ולחהו דובעל ליגב
(13-10),

.ריעצ האצותכ ךכמ םג םידלי וחילצהש רובעל םולשב תא תונש םייחה
תונושארה תונכוסמה אל ולכי ראשיהל םידלי ךשמב ןמז בר וצלאנו דע הרהמ
סנכיהל םלועל םירגובמה ךופהלו קלחל .ונממ
םלוע דליה םלועל רגובמה —
תודחאמ בוטיקל
םיסחיה ןיב
דע האמה הרשע־עבשה היה דליה קלח דרפנ־יתלב תרבחמ םירגובמה קלחתהו
םמע ,שובלב ,םירדחב םיקחשמב .הדובעבו ןיב דליה ןיבל רגובמה הררש תודחא
לכב עגונה םיכרצל םייסיפ .םיישפנו לע תודחא וז לחה רובעל ךילהת לש בוטיק
לחה ןמ האמה ,הרשע־עבשה יפכ ןתינש ,תוארל ,לשמל ןוידב יפואב שובלה לש
דליה לשו רגובמה ינב תודמעמה .4םיהובגה דע האמההרשע־עבשה היה לבוקמ
דליהש שבלי הרודהמ תנטקומ לש ידגב רגובמה דימ רחאל וילותיחש ורסוה
,ונממ רבד הרקש ליגב רגובמ תיסחי  (5-3).םלוא םע ותוחתפתה לש גשומ
תודליה ולחה םג בוציעב לש שובל דחוימ .םידליל הללכהב ןתינ ,רמול יכ תא
וידגב םישדחה לש דליה ונייפא יטירפ שובל ןכל־סדוקש וכייתשה שובלל
םירגובמה ודביאו תא היצקנופה םהלש רותב .הלאכש ידגב םידליה ורבע
תכרעמל םידליה ךות ךילהת לש היצקודר םיתעלו םג לש ,טושיפ תכרעמבו
—
םה וכפה ןמיסל
השדחה םה םג ולביק היצקנופ השדח אלש ואשנ ןכל־םדוק
ןיחבמ ןיב םלוע דליה ןיבל םלוע .םירגובמה עגרב םיטירפש םימיוסמ וכפהנ
ידגבל ,םידלי םה וכפה ןילופונומל לש דליה ,דבלב ,ומכ ,לשמל הרקמב לש
,םייקרבאה ןכל־םדוקש ויה טירפ יטראדנאטס שובלב ,רגובמה ךאךכ־רחא וכפה
ןמיסל ןיחבמ לש שובל .דליה ףסונ לע ךכ ונייצ יטירפ שובלה םינושה תא יבלש
,תודליה רתיההו שובלל טירפ םיוסמ ןייצ בלש ףסונ ותורגבתהב לש,דליה דע
רשא סנכנ םלועל םירגובמה לחהו שבלתהל .םתומכ
ךילהת הז לש תורצוויה תודליה אב ידיל יוטיב םיטביהב םיפסונ לש ייח מויה
,םוי ,ומכ ,לשמל יקחשמב ,םידליה תכרעמב ךוניחה לש דליה ףאו הדבועב
תיבבש היה רדח דחוימ ,דליל םשכ ויהש וב רדח דחוימ ,םירוהל לכוא־רדח

4

ןויד הצממ לע טביה הז :האר ,ליעל(סאיירא הרעה  2),ימע

 61-50:ןסלפ

,ליעל(ןאצ־ןופו

הרעה 3).
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רהזטיבש
.המודכו יפכ ןעוטש ,סאיירא המגוד תניינעמ לש ךילהת הז לש היצאמרופסנארט
לש םיטנמלא םלועמ םירגובמה םלועל םידליה םתכיפהו ןמיסל ןיחבמ לש םלוע
םידליה שמשמ הרקמה לש סוס .ץעה ,סוסה היהשהרובעת־יעצמא ,יזכרמ דביא
תא היצקנופה תאזה םלועב םירגובמה יהלשב האמה ,הרשע־עשתה םלוא אל
םלענ ןמ ,תוברתה אלא ךפה ךילהתב לש היצקודר טושיפו סוסל ץעה לש רדח
,םידליה םש לביק היצקנופ השדח לש .עוצעצ םלוא ףסונ לע היצקנופה תאזה
אוה ךפה ןמיסל ןיחבמ ןיב רדח םידלי רדחל םירגובמ רזיבאלו טעמכ יחרכה
טוהירב רדח .םידליה לע( העפות המוד ןתינ עיבצהל םג הרקמב לש תובוב
םיעוצעצו םיירוטאינימ ,םירחא הליחתש התיה םהל היצקנופ ,תינחלופ ויהש
םיפתוש הל םג ,םידליה ךא רחואמ רתוי ודביא תא היצקנופה תינחלופה וכפהו
קלחל ומלועמ לש דליה ןילופונומלו ולש ).דבלב
ךילהתב ותורצוויה לש גשומ דליה לח אופא בוטיק ןיב םלוע םירגובמה
םלועל .דליה תא תכרעמ תודליה הלחה ןייפאל הרוש לש םיטנמלא ודדנש
תכרעממ םירגובמה תכרעמלםידליה וכפהו יאשונל היצקנופה הניחבמה ןיב יתש
.תוכרעמה
ותרידח לש גשומ תודליה הרבחל —

ינש

םיגשומה

בוטיקה ןיב םלוע םירגובמה םלועל םידליה תרידחו גשומ תודליה העדותל ויה
האצות לש םיכילהת םיבר ורבעש לע הרבחה ,תיברעמה דחוימבו םייונישה
םיכילהתב םייתרבחה ;םיירמוחהו הכפהמה ,תיתיישעתה הדיריה תתומתב
םידליה היילעהו תלחותב םייחה ואלימ אלל קפס דיקפת בושח תוחתפתהב גשומ
,דליה םלוא םייונישה תסיפתב םלועה תפוקתב סנאסנירה הלכשההו ומרת
הדימב הבר הדבועל גשומש דליה לחה רודחל העדותל דוע ינפל םיאנתהש
םייסיפה וקידצה ,תאז ,רמולכ ינפל ללוחתהש יוניש יאנתב ,םייחה יונישהו
םיאנתב וללה קר עייס רחואמ רתוי תרידחל גשומ דליה ותצופתלו םג ברקב
דמעמה .ינוניבה
תא םינמיסה םינושארה תורצוויהל גשומ דליה הרכהלו דליש אוה רוצי הנוש
ןמ רגובמה רשפא אוצמל רבכ יהלשב האמה הרשע־ששה םוחתב ,רויצה ובש
שמיש דלי םיכרצל םייתד — דליה ,ושי ושי םיכאלמהו המודכו — ראותו
הנושארל ,קותמכ יכאלמ ,םימתו תונוכת ונייפאש תא יומידה לש דליה םג
רחואמ .רתוי תצורמב ןמזה השבל היפארגונוקיא וז יפוא ירויצ(יטושיק )וטופה
םוקמב יפואה יתדה ירוקמה ,הלש טא־טאו ולחה תויומד םידליה רובעל ךילהת
ןוליח סופתלו םוקמ יטנאנימוד רויצב .היפארגונוקיאבו תונומת הלא ונתנ יוטיב
הסיפתל התארש תא דליה הנושכ ןמ רגובמה תוכזב ,ותומימת ותוקיתמ ותויהו
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גשומתודליהתוישעמוםידליל
יומד .ךאלמ ,הגרדהב ךילהתבו ,ךשוממ ולחה תונומת םידליה לבקל
היצאמיטיגל תוכזב ןמצע רויצו םהיתונקויד לש םידלי ךלה השענו רתוי רתויו
.ץופנ ךכ עייס רויצ תואנקויד םידליה תוטשפתהל הסיפתה השדחה לש דליה
לעבכ תונוכתה וללה ואטובש ,תונומתב תונוכת וכפהש תאדליה האמהמ ־עבשה
הרשע ךליאו רוקמל לש עושעש גונעתו .רגובמל
תייאר דליה רוקמכ עושעשל הלחה חתפתהל ברקב גוח .החפשמה תוירבה אל
וססיה דוע תודוהל גנועב ובסהש םהל ,םידליה תוגנעתההו לע ,דליה לע
,ותוקיתמ ויתומכח ויפויו הכפה ןיעמל הנפוא ברקב תודמעמה .םיהובגה םידלי
ונמזוה ןולאסל ידכ םירגובמהש ולכוי גנעתהל ,םהילע סחיהו לא םידליה המד
הדימב הבר סחיל לא םייח־ילעב .םיבוהא

)(Fleuryירלפ ראית תא סחיה הזה

ןפואב :אבה
It is as if the poor childeren had been made only to amuse the
adults, like little dogs or little monkeys.5
סחי הז לחה ררועל תודגנתה ברקב םיגוחה ץוחמש ,החפשמל רקיעב לש
םיטסילארומה ,םיגוגאדיפהו ודגנתהש הנפואל החוורש סחיב לא ,םידליה לבא
וצמיא תא הסיפתה תחנומה,הסיסבב הסיפת האורה דליב רוצי הנוש ןמ ,רגובמה
םימת בורקו .םיהולאל םתניחבמ התיה אקווד הסיפת וז הליע םתשירדל דירפהל
תא דליה הרבחהמ התיחשמה לש .רגובמה
דוגינב הסיפתל החתפתהש ברקב גוח החפשמה ,תבחרומה התארש דליב
רוקמ ,עושעשל החמצ הסיפתה היינשה לש גשומ תודליה ךותמ םיגוח ודמעש
היציזופואב לא

:החפשמה םיגוחה לש ,הייסנכה לש םיטסילארומה לשו

,םיגוגאדיפה רשא ךותמ תועדומ םצעל ויפוא הנושה לש דליה ושח תא םמצע
םיארחא ותוחתפתהל :תינחורה םה ,ונימאה דליהש קקזנ ךוניחל,הנילפיצסידלו
,הנושארלו דבב־דב םע תוניינעתהה השדחה היגולוכיספב לש ,דליה ורצי תא
השירדה תכרעמל ךוניח קפסתש תא .ויכרצ התעמ ךליאו ספתנ דליה רוציכ,ןידע
שיש ןגהל ,וילע וכנחל ובצעלו יפ־לע תונומאה תורטמהו תויכוניחה .תוחוורה
ךרדה בוציעל דליה יפ־לע תושירד הלא התיה שארב הנושארבו תועצמאב
,םירפס וספתנש ילככ הגרדממ הנושאר תגשהל תורטמ .״תויגוגאדיפ״ הסיפתה
תיתרבחה ״תכנחמ״ה ,השדחה דוגינב הסיפתל ״תעשעשמ״ה המדקש ,הל הרצי
הנושארל תא ךרוצה ירפסב םידלי הכפהו תרגסמל רשקהה הכותבש ובתכנ
הנושארל םירפס ןעמנהש ימשרה םהלש היה .דליה התעמ ךליאו ובתכנ ירפס
5

טטוצמ לצא סאיירא ,ליעל( הרעה  2),ימע 131.
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םידליה םיימשרה ךותמ הנבה תמיוסמ לש גשומ דליה ןעמנכ לש םיטסקטה לשו
,ויכרצ םינושה הלאמ לש .רגובמה רשאכ לח יוניש הנבהב ,וז ונתשה םג
םיטסקטה ובתכנש .םידליל
ידכ ןודל רשקב ןיבש גשומ דליה תוברתב ןיבל תומרונה תוטילשה הביתכב
,םידליל חתנא ןלהל ןחבמ־הרקמכ תואסריג תונוש לש הפיכ״ .״המודא טסקטה
לש הפיכ״ ״המודא רחבנ ןוידל אל קר לשב ותויה ״הקיסאלק״ לש ,םידליתורפס
אלא םג םימעטמ לש תוחונ ,תיגולודותימ ןכש תמייק ״המאתה״הליגר־יתלב ןיב
תופוקתה ןהבש ורצונ תואסריגה תונושה לש טסקטה ןיבל תוחתפתהה הליבקמה
גשומב דליה םייונישהו ולחש .וב ןוידה טסקטב הז יושע אופא דימעהל לע
הקיזה ןיב םייונישה ולחש גשומב דליה תוברתב תיברעמה תופוקתב תונוש ןיבל
םייונישה ולחש תואסריגב טסקטה יתשמ ,תוניחב :תוחפל תנבה ויכרצ לש דליה
הטילקה־תלוכיו ,ולש ןפואהו ובש דליה ומלועו םיגצומ םיטסקטב .םמצע
ןוידה תואסריגב לש הפיכ״ ״המודא קוסעי אופא תולאשב הלא ןפואבו ובש
ואב ידיל יוטיב הסיפתה ״תעשעשמ״ה לש ,ורפ הלוגלג חסונל ״יכוניח״ה לש
םיחאה םירג ולוגלגו לש חסונ הז חסונל ךגמ״ה לש האמה .םירשעה

הפיכ״
סחיה לא

״המודא —

םעה־תוישעמ לחה האמהמ

ןחבמ־הרקמ
הרשע־עבשה

וניאר ךיא ךילהתב ותורצוויה לש גשומ דליה ורבע םיטנמלא םלועמ םירגובמה
םלועל םידליה וכפהו תויהל ןילופונומ לש דליה ,דבלב רחאל ןכל־םדוקש ויה
םיפתושמ םירגובמל םידלילו .דחאכ ךילהת הז ןייפא תא ,שובלה תא יקחשמ
דליה םגו תא ,םעה־תוישעמ וכפהש הגרדהב ךילהתבו בכרומ קלחל םלועמ
,דליה דע ובשחנש האמב םירשעה טנמלאכ ינויח יחרכהו ותוחתפתהל ףא(
תיצחמבש הנושארה לש האמה הרשע־עשתה ובשחנ תונכוסמ ידמ דליל וקלוסו
ןמ תורפסה תימשרה ).םידליל
דע האמה הרשע־עבשה ורפוס וארקנו ,םעה־תוישעמ המודב ,תוסנאמורל
ידי־לע םירגובמ םג( ינב תודמעמה ).םיהובגה ,םידליה רשא וויה קלח תרבחמ
,םירגובמה וריכה ןתוא ןפואב ,הז ףא תודגאהש אל ובשחנ תודעוימכ .םהל םלוא
לחה תיצחמהמ היינשה לש האמה הרשע־עבשה לח יוניש תשיגב תודמעמה
םיהובגה לא ,םעה־תוישעמ היהש קלח ןמ יונישה יללכה תונפואב תויתורפסה
.תוחוורה ישנא תיליעה ,תיתורפסה םמעטש שבל התע יפוא ״םכחותמ״ ,רתוי
ואר םעה־תוישעמב םיטסקט ״םיטושפ״ ״םייתודלי״ו ,ידמ ,ומיאתהש יפל ,םתעד
ךא קרו םידליל ינבלו תודמעמה םיכומנה הרבחבש( תידמעמה לש התוא הפוקת
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וספתנ םיהזכ תניחבמ םדמעמ ).6יתרבחה םע תאז הלחה חתפתהל ןיעמ הנפוא
השדח לש תוניינעתה םעה־תוישעמב לשו תביתכ ,תוישעמ הססבתהש לע םגד
היישעמה ,הפ־לעבש םיתעלו ףא הדימעה םינפ איהש הלעמ לע בתכה היישעמ
הפ־לעבש רבד( ןכאש היה ןוכנ קלחב ןמ ).םירקמה ךא תורמל תויתנפואה לש
,םעה־תוישעמ החנהה הרשפיאש תא ןתביתכ תאו ןתלבק התיה ובתכנש רובע
םידליה רובעו ינב תודמעמה .םיכומנה ינב תודמעמה םיהובגה ולכי אופא תונהיל
ןהמ קר תועצמאב,דליה ךא ןוויכמ דליהש ספתנ ואלב יכה רוקמכ ,עושעשל ולכי
םירגובמה תונהיל םיטנמלאמ לש םלוע םידליה לכ דוע הלא ובשחנ ןפואב ימשר
וא ךותמ המכסה הקיתשבש קלחל םלועמ דליה קלחכו תוברתמ הנוש וזמ לש
תודמעמה .םיהובגה
חסונה לש ורפ
תאווסהותוהז לשרבחמה
,הארנ יכ סחי הז לא תוברת דליה שמיש םג עקרכ םגו היצאביטומכ רוקמו
 passe.עודיכ
Histoires ou Contes du temps
היצאמיטיגלל ורפסל לש ורפ
איצוה

ורפ

טסקטכ
אלא

קלח

רואל
,ומכ(בותכ
תורפסמ

1697־ב
,לשמל

ץבוק

לש

הפיכ״

תוישעמה ירפ

תוישעמ
).״המודא

ןטע

לש

ןקלחש אל

היה

רכומ

ןכל־םדוק

ץבוקה לש ורפ אל היה אצוי
םישנ

תונב

תודמעמה

,םיהובגה

,ןפוד
ןוגכ

 (d'Aulnoy),לזאומדאמ הייטירה׳ל ) (l'He'ritierםאדאמו
םאדאמ יונלוא׳ד
 Beaumont),הלחהש ףיצהל תא תורפסה
Prince
de
סנירפ־הל
(Leןומוב־הד
תיתפרצה יהלשב האמה הרשע־עבשה תליחתבו האמה .הרשע־הנומשה תעפוה
ץבוקה לש ורפ הררוע סומלופ טעמכ דימ רחאל ותאצ ,רואל אל קר םושמ
ןפואבש ימשר הנפ םידליל ךא השעמל היה ינוריא םכחותמו ,דואמ אלא רקיעב
םושמ ,ורפש רבחה דבכנה לש הימדקאה ,תיתפרצה אל היה םותח ,וילע אלא
,ונב רייפ ,רוקנמרא׳ד ואלמש ול הרשע־עבש םינש רשאכ רפסה אצי .רואל
ויפוא בכרומה לש טסקטה יפכ( הארנש )ןלהל ותוהזו הרורב־יתלבה לש
רבחמה םילעמ יתש ,תולאש :תוחפל עודמ הראשנ ותוהז לש רבחמ טסקטה
,הרורב־יתלב ימלו תמאב דעונ ?טסקטה
ותוהז לש רבחמה השמיש אשונ סומלופל ןיב םירקוח וכמתסהש לע תודבועה
:תואבה ףא טסקטהש היה םותח ידי־לע ונב לש ,ורפ םיטסקטה וכיוש ורפל רבכ
.ונמזב םיינשב ךותמ םיכרכה לש  Cabinet de feesףסוא( םוצע ןב  37םיכרכ לש

6

,םש ימע

98-95.
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תודגא וצבוקש התואב ,הפוקת רבד דיעמה לע ןיינעה ברה היהש )ןהב ,בתכנ יכ
טסקטה רבוח ידי־לע ,ורפ תורמל ךוישה ימשרה .7ונבל
,ונאירוס רקוח ורפ ,עודיה ,ןעוט יכ טסקטה םיתעל תובורק ךיוש ורפל רחאל
החלצהה הברה הכזש ,הל השרדש לוכיבכ םש .ךשומ לבא ןועיט הז וניא לוכי
ריבסהל עודמ ךיוש טסקטה ורפל דוע ינפל הכזש החלצהל תימלוע עודמו אל
חרט ורפ ריהבהל תא ,ןיינעה יפכ ןעוטש ונאירוס :ומצעב
savait la verite sur cette affaire. Mais il n'a rien

L'Academicien

fait pour eliminer le doute.8
הריתי ,תאזמ ,המוד יכ ןתינ ןועטל קוידב תא וכופיה לש .רבד אל קר ורפש
אל חרטריהבהל ןפואב יעמשמ־דח תא ןיינע ותוהז לש,רבחמה אלא השעש טעמכ
לכ המ רשפאש ידכ הריאשהל תלפרועמ .תיעמשמ־ודו
ורפ אל שיחכה תא םצע תדבוע ותויה .רפוס אוה םתח תא ומש לע La
de
Galant

תיתפרצה

ou la Patience

Mercure־!

תייוולב

רופיסהש

,הרעהה

ארקנ

 (1691).ומש עיפוה םג לע :רופיסה

םסרפתהש םג אוה
תא

de Salusses

 Griselidis,רשא םסרפתה
Marquise

לוכה ידכ

תווסהל

האצרה

רחאל

ridicules

הימדקאב

Les Souhaits

 Galante).םלוא תעב הנועבו תחא השע ורפ
1693) Mercure
תא

תוהז

בתוכה

לש

Les
 Contes.ןיב

תולובחתה

טקנש

התיה הלובחתה :האבה חסונב ינשה לש
L'Histoire de la Marquise-Marquis
—
, — de Bannevilleבתכנש לככ,הארנהידי־לע ורפ
העיפומהיסרגיד הכורא
תסחייתמה רבחמל לש
1696,

הבו

La belle au bois
 dormant,ספדנש ןכל־םדוק ראורבפב

:רמאנ

Mais je ne m'en suis point etonnee quand on m'a dit le nom de
9
Tauteur. II est fils de Maitre
הרעה גוסמ הז לע רופיס ללכנש

 Les Contestהפיסוה אלל קפס ןירותסמל

ופפאש תא תוהז .רבחמה
םישוחינה תורעשההו ןיינעב ותוהז לש רבחמ םירופיסה אל ומצמטצה ונבל
לש .ורפ ויה וסחייש תא םירופיסה תבל ותוחא לש ורפ וא םירבחמל םירחא לש
תוישעמ התואב הפוקת ללגב ןוימדה םניב ןיבל תוישעמ תובותכ .תורחא דחי םע

7

:האר 19782, p 38
,םש ימע 69.

9

,םש ימע 25.

8

Paris, Gallimard,

Les comes de Perrault,

.M. Soriano,
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תאז ןיא ,חוכשל ןוימדהש ןיב תוישעמה תונושה אל עבנ חרכהב ירשקמ
,החפשמ אלא הדבועהמ ,הטושפה לכש םירבחמה ונעשנ לע םתוא םימגד
םייתורפס וסינו עדומב תוקחל ,םתוא יפכ ןעוטש ונאירוס :קדצב
son fils, Mile l'He'ritier, niece de Perrault, Mile
niece
de Fontenelle l'abbe de Choisy se retrouvent dans
Bernard,
les memes salons, jouent au meme jeu de societe, rivalisent
d'esprit sur des themes qui sont identiques.10
Perrault,

םע תאז שי ,ןייצל ינבש ותפוקת לש ורפ אל ומשרתה דחוימב ויצמאממ
לפרעל תא תוהז רבחמה םגו אל ןמ ןוימדה ןיב טסקטה ולש ןיבל םיטסקט
,םירחא אלו וליטה קפס ותוהזב תיתימאה לש ,רבחמה יפכ עמתשמש בתכממ
) (Duboisלא לייב ): (Bayle
בתכש אוביר
Ce meme libraire imprime aussi les Contes de ma mere I'Oye par
".Monsieur Perrault
תא הדבועה ורפש לפרע ןווכתמב תא ותוהז לש רבחמהףידעהו סחייל ןפואב
ימשר תא םיטסקטה ונבל רשפא ,ריבסהל תוחפל ןפואב ,יקלח ,הדבועב רותבש
רבח הימדקאה תיתפרצה אל היה ול האנ רבחל םיטסקט ןפואבש ,״יעבט״
,לוכיבכ היה יואר רתוי ובתכייש ידי־לע םישנא םיריעצ וא םישנ תונב דמעמה
,הובגה ןדמעמש הרבחב היה ךומנ .רתוי םלוא ,המוד אלש קר ודמעמ יתרבחה
לש ורפ דמע ירוחאמ שוטשט ותוהז לש .רבחמה הרקמב הז היה רתוי ינויגה
לועפל ןעמל יוהיז יעמשמ־דח לש ונב רותב .בתוכה אלו קחשל יתשב .תויוהז
,המוד יכ הביסה תירקיעה ותוגהנתהל לש ורפ הנומט המכסהב תיתרבחה
יגוחב תיליעה תיתורפסה התואב הפוקת יבגל .תוישעמה ותוהז
תלבוקמה

הלופכה לש רבחמה קחשמהו תוהזב ,ויה ,השעמל קלח םינפה־תדמעהמ
.תוישעמה יפ־לע־ףא תיליעהש תיתורפסה העדי תא תוהז
תיללכה ןיינעב

,רבחמה הפידעה דימעהל םינפ טסקטהש בתכנ ידי־לע ונב לש ,ורפ םשכ
הפידעהש דימעהל םינפ טסקטהש דעוימ .םידליל קחשמה רבחמהתועמשמ־ודב
ההז קחשמל תועמשמ־ודב .ןעמנה דחי םע היצאלופינאמהתאז לש טסקטה לשו
םגדה לש היישעמה רקיעבו ןוטה יריטאסה ינוריאהו אל ,וריתוה ,המודמכ קפס
רשאב םתוהזל תיתימאה לש ןעמנה לשו .ןעומה

67-66.
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היצאלופינאמה לשםגדה —תועמשמ־ודה לשהפיכ״״המודא
ורפ ,היה ,רומאכ ןושארה הלעהש תא הפיכ״ ״המודא לע .בתכה ירקוח ורפ ןיידע
םיקולח הלאשב םא ורפ בתכ תא טסקטה לע סיסב םע־תיישעמ ,תמייק תאזו
רקיעב ללגב םויסה יגארטה לש ,טסקטה היהש לבוקמ־יתלב ןיטולחל םגדב
.םעה־תיישעמ לכב ,הרקמ םג םירקוח םירבוסה ורוקמש לש טסקטה ־תיישעמב
םע ,םימיכסמ ורפש דביע תא טסקטה הנישו קלח ןמ הנבמה ילאמרופה ולש ידכ
ותושעל םכחותמ .רתוי
ןפואב ,הזכ ,לשמל הניש ורפ תא הנבמה יאלומרופה לש,גולאידה ןייפאתמה
ללכ־ךרדב תורזחב תוירטמיס .ןיטולחל ורפ רבש תא הירטמיסה ־תשדוקמה
טעמכ ןפואב :אבה

t'embrasser,

mieux

C'est

pour

courir,

mieux

pour

c'est

ecouter,

mieux

pour

c'est

c'est pour mieux voir,
te manger.12
םע

תאז

,םיינונגס

דיפקה ורפ
יפכ

de

רוציל

montre que

beaucoup

sont

dejä

reconstitution,

attentive de vocabulaire

le conteur

une

en somme

par

utilises

c'est

mots

היצקנופה
,״תוקיתע״ו
שיגדהל

תא

אלא

טסקטה אל

ןונגס
,םג

ןעמנה

ילואו
,ימשרה

התיה קר
שיגדהל

,רקיעב
תא

,דליה

יושע

תוושל ול
תא

ןעמנה

ריבסהל

tournures

vieux

maniere

ןויבצ

עודמ

L'etude

et de

ä l'epoque
de".13

לש

םינממס

:ונאירוס

ןעוטש

consideres

הילשא לש

,םע־תיישעמ

pour

תועצמאב

רקיעב

c'est

לש

ימשרה
סינכה

comme
la

"ä

un

״תויטנתוא״
.ולש
ורפ

ןוצרה
טסקטל

םילמ ובשחנש התואב הפוקת ןושלכ םידלי דבלב — ןוגכ lan la bobinette
— chevillette
אלו ויה תולבוקמ ללכ ןושלכ .בתכ ןפואב הזכ םצע ןתסנכה
טסקטל היה גירח ,טלוב התיהו ול היצקנופ תינונגס .הבושח
םלוא םע ןויסנה ןייפאל תא טסקטה ״יטנתוא״כ דעוימכו םידליל ידי־לע
םיטנמלא םיוהיזש ינונגסה היה ,קהבומ אל ססיה לשתולומרופהתארובשלורפ

12
13

115

Paris, Garnier,

de G. Ronger,

,ליעל(ונאירוס הרעה  7),ימע

edition

 p..Conies de Perraull,תושגדהה .ילש

155-154.
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םעה־תיישעמ םג ,חתפמ־תודוקנב ומכ םויסה ,יגארטה םגו תורוטקורטסב
,תוינייפוא ןוגכ .תורזחה ןפואב הזכ רצי ורפ טסקט רשפא־יאש היה תוארל וב
ןפואב יעמשמ־דח אל םע־תיישעמ םגו אל היישעמ ,תיתונמא ןכלו היה לעב יפוא
יעמשמ־וד .קהבומ
סיסבהויפואל
יעמשמ־ודה לשטסקטה
,המוד תאש ויפוא יעמשמ־ודה לש טסקטה ןתינ ריבסהל ןעמנב ימשרה ןעמנבו
ימשר־יתלבה .ולש תועמשמ־וד וז הרשפיא ורפל תונפהל תא טסקטה ינשל
םינעמנ םינוש תעב הנועבו .תחא דצמ דחא לוכי היה לצנל תא הסיפתה תחוורה
רבדב ןתמאתה לש םעה־תוישעמ דליל ידכ תונפהל וילא תא טסקטה ןפואב
,ימשר לבא דצמ רחא לוכי היה לצנל תא הסיפתה תחוורה לש דליה רוקמכ
עושעשל ידכ ,תונפהל ,השעמל תא טסקטה תיליעל .תיתורפסה םלוא ידכ
חיטבהל תא תאירק טסקטה ידי־לע תודמעמה ,םיהובגה היה וילע ״דייצ״ל תא
טסקטה םינמיסב ודיעיש לע ןעמנה יתימאה ולש םגו ורשפאי תא קחשמה לופכה
.טסקטב דועב תולומרופהש לש םעה־תיישעמ ונמיס תא ןעמנה ,ימשרה ירה
לש תולומרופה —
—
ףסונ לע רושימה ינוריאה יריטאסהו לש טסקטה
ןתריבש
תוטעמ
אל
תויודע
.תיתורפסה
תיליעה
:ימשר־יתלבה
תא
ונמיס
ןעמנה
ןמ
הפוקתה ,תודיעמ ורפש ןכא הכז ןעמנהש ימשר־יתלבה ארקי תא םיטסקטה
,הלאה ילוא וליפא רתוי רשאמ ןעמנה ימשרה ,םהלש יפכ ןעוטש :ריומ
A feature of these salons, male and female alike, was the reading
and

ä

bouts-rimes,
seems

to have

sonnets

d'Aulnoy

of pasquinades,

vaudevilles,
Comtesse

the

and

pieces:

short

aloud
similar

introduced the telling of fairy-stories in the female salons. The
idea caught on and became the rage. The fashion eventually
to be taken

is

point

originals,

ancient

The

adults.

con

curious
from
of

but

writers

to the male

The
or adapted

devised

were

children

not

of

extended

stories

amusement

is that, although the characters and the background

the
the

that
for

sequences

belong superficially to fairy-tales, most of them are too sophis
ticated for children.14

14

:האר

A

Fredrick

York-Washington,

New

Books,

Children's

.P. Muir, English

.Praeger 19692, p 36
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רבתסמ ,אופא יכ ,ורפ המודב םירבחמל םירחא ינב ,הפוקתה אל בתכ תא
תוישעמה תומסרופמה ולש םידליל ,דבלב אלא ,םג ילואו ,רקיעב םתאנהל לש
.וירבח ,המוד יכםירבדה םיאבה ובתכנש לע תב ,ותפוקת לזאומדאמ,הייטירה׳ל
םיפי םג :ורפל
de ses amis et tous ses

Mile l'Heritier ecrit pour l'amusement

ecrits portent l'empreinte de son "esprit salonnier".15
היצקנופה לשתוילאודןעמנה
ורפ היה בייח שיגדהל תא רבד ותויה לש דליה ןעמנה ימשרה לש טסקטה םושמ
היהש הז יאנת יחרכה תלבקל טסקטהידי־לע ישנא הרבחה .ההובגה םג םירקוח
םיאורה טסקטב שארב הנושארבו טסקט םידליל ,םימיכסמ תוחפלש קלח ונממ
הנפ ,םירגובמל ,ומכ ,לשמל :ונאירוס
toujours ä un public enfantin, sans doute, mais en
meme temps se permet des clins d'oeil en direction de l'adulte.16
II s'adresse

ןיב םא טסקטה הנפ ולוכ םירגובמל וא קר ,וקלחב ,המוד ץאש םיקלוח
ןוטהש ינוריאה יריטאסהו לש ,טסקטה רקיעב יפכ אוהש אב ידיל יוטיב םויסב
יגארטה לש ,רופיסה הנפ לא ,םירגובמה אלו לא .םידליה תועצמאב םויסה
יגארטה רצי ורפ הריטאס לע ןמלטנ׳גה ןמ ריעה וניאש םסהמ לצנל תא רפכה־תב
.הנכסמה הריטאסה לש טסקטה תינבנ רקיעב תועצמאב ,לכשהה־רסומ ,לוכיבכ
עיפומה .םויסב םויסמ הז הלוע ,רוריבב יכ באזה ונניא ללכ באז ,יתימא אלא
גציימ

תא

de

sortes

^toutes
gens,

םהמש

רהזיהל

הכירצ

doucereux
dangereux
רואיתה

לש

ןמלטנ׳גה

ףסונ

תועצמאב

עבצה

םודאה

תולגל

דציכ

בכשל

15

לצנמה

םיטנמלאה

למסכ
תיארנ

הלש

תא

רפכה־תב

םייטוריאה
ןבומכו

״התבס״

,הטימב

plus

Loups
les

רחאל

וזש

que

לבקמ
רואית

,תיטוריאה
השקיב

sait
les

Loups

המימתה

םינייפאמה

הטימה־תניצס

ces

sont

תא

רפכה־תב

הבש

הנממ

17

תרודהמ היינראג ,ליעל( הרעה  12),ימע 115.

qui

17.detous

:הדליה

קוזיח
,הייפוי

תמהדנ

הדליה

טשפתהל

אובלו

,ליעל(ונאירוס הרעה  7),ימע 65.

16

ne

טסקטב

:התא

,םש ימע 155.

,המימתה
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Le petit chaperon rouge se deshabille, et va se mettre dans le lit,
oü eile fut bien etonnee de voir comment sa Mere-grand etait
faite en son deshabille.18
,ןבומ רושימהש יטוריאה קזחמ תא תורשפאה ןיבהל תא טסקטה רופיסכ לע
ןמלטנ׳ג לצנמה תא התומימת לש רפכ־תב הנהנו ,הידסחמ אלו רופיסכ םימת לע
הדלי הנטק תפרטנה ידי־לע .באז
שמיש
גשומ דליה תפוקתב ורפ
עקר
לש טסקטה ידי־לע תיליעה .תיתורפסה םלוא דחי םע יונישה לחש רחואמ רתוי
 Les Contestהכיסמו תיחרכה ותלבקל

ןפואב ובש ספתנ דליה ,תוברתב הנתשה םג םייפוא לש םיטסקטה םידעוימה ול
לחו םג יוניש ןפואב ובש דליה ומצע גצוה םיטסקטב .םינושה םייוניש הלא ויה
ןיב םימרוגה ואיבהש היצאמרופסנארטל לש הפיכ״ ״המודא ןמ חסונה לש ורפ
חסונל רחואמה ,רתוי ופסאש ותוא םיחאה םירג ולעהו ותוא לע ,בתכה עודיכ —
ךות יוניש דוביעו — האמ הנש רחואמ .רתוי
תונושה לש הפיכ״

תואסריגה

םילדבהה ןיב
ורפ םיחאהו םירג

״המודא —

רקח םעה־ירופיס הבריה ןודל םילדבהב ןיב ירופיס ורפ ןיבל םירופיס םימוד
םיעיפומה תואסריגב תונוש לצא םיחאה .םירג םירקוח םינוש םיקולח רבדב
רוקמה לש םיטסקטה תדימו ״תוירוקמ״ה םהלש םיריבסמו תא ןיינע ןוימדה
ינושהו ןיב םיטסקטה םיכרדב .תונוש קלח םהמ ריבסמ תאז םירבסהב
,םיירוטסיה־סייפארגואיג וליאו םירחא םיפידעמ תא רבסהה לש םירשק ןיב
"תויוברת וא לש רבעמ תוברתמ תימואל תחא .20תרחאל םירקוח םירחא
םילטבמ לכ תורשפא לש רשק רישי ןיב תוישעמה לש ורפ ןיבל הלא לש םיחאה
םירג םיצרתמו תא ןיינע ןוימדה ינושהו עגמב ךוותמ תועצמאב ,קיט םיחאהש
םירג וריכזה ותוא םהיתורעהב הפיכ״ל ״המודא ןפואב :אבה
Bei

Perrault chaperon
rouge, wo nach Tieck anmuthige
21
Bearbeitung in den romantischen Dichtungen
18

,םש ימע

19

:האר der
261-277

20

:האר
4-18

21

115-114.
zu den Kinder und Hausmärchen
1963, pp

Olms,

de ma mere l'oie
pp

Georg

Contes

Review, V (1930),

:האר 1890, III, p 59

J. Bolte <fcG. Poli'vka, Anmerkungen

.Brüder Grimm, IV, Hildesheim,
Perrault's

Germanic

Influence of Charles

Folklore",

Stuttgart, Reclam,

Velten, "The

H.V.

.on German

.Brüder Grimm, Kinder und Hausmärchen,
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ילב סנכיהל תקולחמל הכובסה תאזה ילבו לטבל תא תונקסמ םירקחמה
,םינושה ינוצרב עיצהל ןאכ רבסה ירשפא ףסונ תלאשל םילדבהה ןיבש תסריג
ורפ ןיבל תסריג םיחאה .םירג ,המוד רשפאש תוארל םילדבהב ןיבש ורפ ןיבל
םיחאה םירג םג האצות לש הסיפתה הנושה לש גשומ תודליה הטלשש לכב תחא
ןמ ,תופוקתה ןכלו האיבה תוחנהל תונוש יבגל ןעמנה לש טסקטה יבגלו ןפוא
ותגצה לש דליה .טסקטב
האמב םינשה ופלחש זאמ ימי ורפ ללוחתה יוניש ינכפהמ גשומב .דליה
םוקמב הסיפתה ״תעשעשמ״ה לש דליה החוור תפוקתב םיחאה םירג הסיפתה
״תכנחמ״ה לש ,דליה הסחייש תובישח הגרדממ הנושאר גשומל שדח ־יתלבו
:עודי גשומ ךוניחה לש .דליה האצותכ ךכמ החתפתה תכרעמ ,ךוניחההיכרצו םה
ועבקש הדימב הבר תא םייפוא לש םיטסקטה ובתכנש,םידליל רבד אבש יוטיבל
תומרונב הביתכה םידליל םגדבו לש תגצהדליה .טסקטב םע תאז ,ויה ,ןבומכ םג
םימרוג םירחא ועבקש תא םייפוא לש ,םיטסקטה שארבו הנושארבו םימגדה
םייתורפסה וטלשש םתואב םימי תכרעמב .תיתורפסה
םיחאה ,םירג המודב םירבחמל םירחא עצמאב האמה ,הרשע־עשתה
וצמיא תא יומידה שדחה לש דליה ושיגדהו תא ותמות תאו ותלוכי תידעלבה
ול תוארל תא םלועה ךרדב .תדחוימ תא הפקשהה תאזה ואטיב המדקהב
{-Kinderund
 Hausmärchen,הבש ,ונעט יכ וסינ רוסמל תא טסקטה ־תדוקנמ
טבמה לש :דליה
jene Reinheit,
erscheinen:

selig

geht innerlich durch diese Dichtungen
und

so wunderbar

Kinder

uns

Darum

derentwillen

haben

um

sie

makellosen
gleichsam dieselben blaulichweissen
sie
die
nicht
mehr
wachsen
während
können,
glänzenden Augen,
andern Glieder nach zart, schwach und zum Dienste der Erde
ungeschickt sind.22
םלוא דוגינב ,ורפל ןעמנהש ימשרה ולש היה ,דליה םיחאה םירג אל ונפה
הליחת תא טסקטה ,םידליל יפ־לע־ףא םשש רפסה אב דיעהל לע רוקמ
:םיטסקטה םיטסקט ופסאנש יפמ ינב תיבה — ירק תותרשמה — .םידליהו
הליחת ונפה םתוא םירגובמל ינב תיליעה ,תיתורפסה יכ םעטה יתורפסה
לבוקמה — הנפואה לש הביש תורוקמל םיינושארה עבטלו — רשפיא םהל
תונהיל םיטסקטמ .הלא םיחאל םירג אל ,התיה ,השעמל תורשפא תונפהל תא
22

,םש ,א ימע 16.
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טסקטה םירגובמל םידלילו תעב הנועבו ,תחא ירהש גשומ דליה חוורש התואב
הפוקת ,חינה דליהש אוה תושי הנוש ןמ ,רגובמה ויכרצו הנבהה־תלוכיו ולש
.םינוש ידכ רשפאל תאז־לכב םידליל אורקל םיטסקטב ,הלא ורבס םיחאה ,םירג
שיש םדבעל םמיאתהלו הנבהה־תלוכיל ,םהלש רקיעב הניחבמ .תינונגס םה ןכא
ושע ,תאז לחה ןמ הרודהמה ,היינשה המדקהבש הל וראית תא תונורקעה וחנהש
םתוא דוביעב םיטסקטה םתמאתהו .םידליל
םע תאז ולעה םיחאה םירג תא ,תורשפאה ןיידעש ויהי םירוה ואריש תא
טסקטה םיאתמ־יתלבכ םהידליל ורסאיו םהילע אורקל :ותוא
Dabei

haben wir jeden für das Kinderalter nicht passenden
Ausdruck in dieser neuen Auflage sorgfältig gelöscht. Sollte man
dennoch einzuwenden haben, dass Eltern eins und das andere in
Verlegenheit setze und ihnen anstössig vorkomme, so dass sie
das Buch Kindern nicht geradezu in die Hände geben wollten, so
mag für einzelne Fälle die Sorge begründet sein, und sie können
treffen.23

dann leicht eine Auswahl

המדקהב וז םיעלבומ ינש תונויער ,םישדח היהש ,םהל ,הארנכ קלח לודג
םייונישב ולחש םיטסקטב זאמ ימי .ורפ ןויערה דחאה ,אטיב ,רומאכ תא ,החנהה
דליהש אוה תושי הנוש ןמ .רגובמה ןויערה רחאה אטיב תא ,החנהה רגובמהש
בייח תויהל יארחא קופיסל ויכרצ לש ,דליה הזו ךירצ אצמיהל וחוקיפב רישיה
.דימתמהו
םילדבהה ןיב חסונה לש ורפ ןיבל חסונה לש םיחאה םירג םניא םיאטבתמ
אופא קר שומישב הנושה םהלש ןעמנב ,הדבועבו טסקטבש לש םירג אל םייק
ללכ קחשמה בכרומה לש ורפ .ןעמנב םילדבהה ןיב םיטסקטה םיטלוב םג ןפואב
הנושה לש תגצה דליה לכו רושקה .וב תסריגב הפיכ״ ״המודא לש םיחאה םירג
תואב ידיל יוטיב יתש תוחנהה ויהש תועלבומ גשומב תודליה ,םתפוקתב רקיעב
ןפואב ובש םיגצומ יסחי ,החפשמה תמות דליה ךרוצהו וכירדהל .וכנחלו
םיטביה הלא ונודיי ןאכ ךות רואית ןוטה הנושה לכב דחא ,םיטסקטהמ םויסה
הנושה םהלש ןכו םילדבה םיטלוב .תוחפ
ןוטהםויסהוםינושה
יפכ ונעטש םירקוח ,םיבר םילדבהה םיטלובה ןיב ורפ ןיבל םיחאה םירג םייוצמ
23

,םש ,א ימע 17.
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רהזטיבש
ןוטב הנושה לש לכ דחא :םיטסקטהמ ינוריא תמועל ,יביאנ םויסבו :הנושה םויס
בוט תמועל םויס .יגארט
,המוד יכ לדבהה ןוטב אוה האצות ןמ תונווכה תונושה לש לכ דחא
.םירבחמהמ דועב ורפש הנפ תועצמאב הריטאסה הינוריאהו תיליעל ,תיתורפסה
ושע םיחאה םירג ץמאמ רכינ רומשל לע הילשאה לש רפסמה ,יביאנה הבשחנש
תיחרכה ״תויטנתוא״ל לש .טסקטה ףא יפלש םתודע ודביע תא טסקטה ־לעבש
הפ חסונהו בותכה בורק יאדוול הנוש ונממ הברהב המודו רתוי הזל לש ,24קיט
ירה ודיפקה רתויב אל עוגפל ןויבצב יביאנה לש ,רפסמה רקיעבידי־לע הרימש
לע ןוט .יביאנ
לדבהה רחאה טלובה ,אוה ,רומאכ .םויסב חסונב לש ורפ םייתסמ רופיסה
רחאל באזהש ףרט תא ,הדליה ךכ־רחאו עיפומ לכשהה־רסומ .םיזורחב חסונה
לש םיחאה ,םירג תמועל ,תאז עיצמ ינש םימויס ,םייביטאנרטלא דצהש הוושה
םהבש ,אוה ופוסבש לש רבד הדליה הניא .תעגפנ םויסב ןושארה איה םנמא
תשנענ — אתבסה הדליהו תופרטנ ,הליחת ךכ־רחאו ןה תולצינ ידי־לע ,דייצה
םגש גרוה תא באזה — ךא םויסב ינשה באזה עבטומ ,םימב ילב עוגפל הליחת
אל הדליב אלו .התבסב
יונישה יטסארדה לחש יפואב םויסה לש טסקטה הנישו ןיטולחל תא
ותועמשמ הלעמ תא ,הלאשה עודמ ללכב היה ךרוצ ףיסוהל תא םויסה ,הזה תאזו
אלל רשק תלאשל ותויה ינאגרוא וא ינאגרוא־אל .25טסקטל ,רמולכ הלאשה
וננוצרבש תולעהל :איה המ התיה היצקנופה לש תפסוה םויסה הזה ?טסקטל
,ןבומ ותכיפהש לש םויסה יגארטה םויסל בוט התיה שארב הנושארבו האצות
לש ךרוצה םיאתהל תא רופיסה םגדל לש .םעה־תוישעמ ףוסה בוטה בשחנ
טנמלאל ,יחרכה רשפא־יאש וידעלב ,םעה־תיישעמב טעמכ ןתינ רמול לעב
היצקנופ הניחבמ ןיב םעה־תוישעמ ןיבל תוישעמה .תויתונמאה ןכל םיחאה
,םירג וא רפסמה ינומלאה ףיסוהש תא ףוסה בוטה — תניחבמ היצקנופה לש
םויסה ןיא הז הנשמ ללכ ימ יארחא ,תפסותל אלא בושח ןיבהל עודמ איה התיה
תיחרכה —
אל ולכי תוטסל ןמ ,םגדה דוגינב ,ורפל הטסש ונממ ןווכתמב
תודוקנב תועירכמ .תוטלובו םלוא םצע הריחבה םויסב יפיצפסה הזה אקווד הניא
הרושק ךא קרו םגדב לש ,םעה־תוישעמ אלא םג תופקשהב תויכוניחה וחוורש
םתואב .םימי תופקשה הלא ,וסרג דליהש קיפי לכשה־רסומ לכמ,עוריא היווח וא
24

יואר ,ןייצל
(1955),

pp
392-410
25

םתסריגש המוד רתוי וזל לש .קיט :האר
LXXIV

Philologie,

Märchen

Zeitschrift für Deutsche

ןיינעב הז :האר ןטלפ ,ליעל( הרעה

"Perrault's

R. Hagen,

.und die Brüder Grimm",

20).
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גשומתודליהתוישעמוםידליל
.רופיס שנועה ומצע ספתנ קלחכ ילארגטניא ךילהתמ ךוניחה — ןבומבו הז
הפיכ״ ״המודא לש םיחאה םירג אל התיה תאצוי .ןפוד ןיינעמ ,ןייצל םיחאהש
םירג םמצע ועיבה תא תועיבש םנוצר יפואהמ ״יכוניח״ה לש ,טסקטה םגו ואר וב
החכוה טסקטהש יושע םיאתהל .26םידליל
הטלוב 27הקבילופו ,םירובס יכ םויסה יפיצפסה הזה רחבנ םושמ היהש םייק
רבכ ראטנווניאב לש םעה־תוישעמ רופיסב Der Wolf und die sieben jungen
 Geisslein.ללגב ותויה לש באזה טסינוגאטורפ ףתושמ ינשל ,םיטסקטה התיה
הריחבה וב רדגב ןורתפ ״יעבט״ ןכומו .שארמ םג םא רבסה הז לבקתמ לע ,תעדה
ןיא אוה רתוס תא רבסהה עצומה .ליעל הריתי ,תאזמ ןיא םלעתהל ןמ ,הדבועה
רופיסבש באזה״ תעבשו ״םיידגה אל םייק טנמלאה לש דומיל .חקלה יהוז
תפסות תמייקש קר חסונב לש הפיכ״ ,״המודא שיו הב ידכ עיבצהל לע תוחנהה
תועלבומה לש טסקטה רבדב ךוניח דליה ךילהתו רכשה .שנועהו
לדבה הז ןיב חסונה לש ורפ הזל לש םיחאה םירג הניש אל קר תא םויס
,טסקטה אלא תא תועמשמה לש טסקטה ולוכ תאו לכשהה־רסומ .ולש דוגינב
הפיכל המודא לש ,ורפ הפיכל המודא לש םיחאה םירג שי תונמדזה דומלל תא
,חקלה איהו ןכא תדמול .ותוא דוגינב לכשהה־רסומל לש ,ורפ שיגדהש תא באזה
הנפו ןמלטנ׳גל ןמ ,ריעה שיגדמ לכשהה־רסומ לש םיחאה םירג תא דומיל חקלה
ידי־לע הפיכ .המודא ןפואב הזכ ךפה רופיסמ לעב יפוא יריטאס רופיסל לע רכש
שנועו דומילו .חקל
ינושה הזה םישגדהב לש לכ תחא תואסריגהמ תועמשמבו תיללכה םהלש
,אוה יפכ ,הארנה הביסה הטמשהל תילאטוטה לש הניצסה תיטוריאה לשו
םיטנמלאה םייטוריאה ןמ חסונה לש םיחאה םירג םתסהךמו םג הביסה םייונישל
םיטלוב :תוחפ
חסונב לש ורפ שי םיזמר םישולק דבלב יסחיל ,החפשמה וליאו חסונב לש
םיחאה םירג םה םישגדומ ,רתויב ןוגכ תבהא אתבסה ,הדליל תוירחא םאה
אתבסל תבהאו הדליה .אתבסל
דועב לצאש ורפ תבהא אתבסה הדליל הניא תרכזומ ,ללכ חסונב לש םיחאה
םירג אתבסה תבהוא תא הפיכ המודא דע ןיא ,רועיש איהו תרפות הל תא הפיכה
למסכ .התבהאל ןפואב הזכ תאלממ הפיכה היצקנופ הנוש לכב תחא
:תואסריגהמ לצא ורפ איה תזמרמ לע תויטוריאה לש,הדליה דועב לצאש םיחאה
םירג איה תאטבמ תא הבהאה הקומעה לש :אתבסה

26
27

האר םתמדקה תרודהמל םאלקר ,ליעל( הרעה  21),ימע 17.
237-234.
הטלוכ הקבילופו ,ליעל( הרעה , 19),א ימע
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רהזטיבש
םיחאהםירג

ורפ

am allerliebsten

Cette bonne femme lui fitfaire un
petit chaperon rouge, qui lui seyait
si bien, que partout on l'appelait
le petit

rouge.28

chaperon

Grossmutter,

die

aber ihre

wusste

gar

nicht,

was sie alles dem Kinde geben
sollte. Einmal schenkte sie ihm
ein

Käppchen

von

roten

Sammet,

und weil ihm das so wohl stand
und

es nichts

wollte,

hiess

mehr

anders
es

nur

tragen

das

Rot

käppchen.29

חסונב לש םיחאה םירג תשוחת תוירחאה לש םאה יפלכ אתבסה הלודג
ורפ דועב חסונבש לש ורפ םאה תחלוש תא הדליה. הברהב רשאמ חסונב לש
הלוח ירה חסונב לש, אתבסל םושמ התפאשהפאמ־ירבד םגו רמאנ הל אתבסהש
םיחאה םירג םאה תעדוי תואדווב המ בצמ אתבסה תחלושו תאהדליה ידכ רוזעל
הל חסונב לש םיחאה םירג יסחי החפשמה םה הברה רתוי םיבייחמ םיבורקו.
ורפ: רשאמ חסונב לש
ורפ
Un

jour

des

sa mere,

galettes,

comme

se

םיחאהםירג

ayant

cuit

et fait

lui dit: "Va

porte

ta

voir

mere-grand,

car on m'a dit qu'elle etait malade,
porte
de

lui une

galette

et ce petit

pot

Eines

Tages

sprach

seine

Mutter

zu ihm: "Komm

Rotkäppchen,
da hast du ein Stück Kuchen und
eine Flasche Wein, bring das der
Grossmutter hinaus: sie ist krank
und schwach und wird sich daran

beurre."30

laben."31

םירג. םג םיסחיה ןיב הדליה אתבסל םה םיירקמ תוחפ חסונב לש םיחאה
דבלב וליאו חסונב, חסונב לש ורפ הדליה תפטוקה םיחרפ השוע תאז התאנהל
התבס: לש םיחאה םירג איה תפטוק םיחרפ ידכ חמשל תא בל

113.  ימע12), ליעל( הרעה, תרודהמ היינראג

28

 ימע21), ליעל( הרעה, תרודהמ םאלקר
113.  ימע12), ליעל( הרעה, תרודהמ היינראג

29

157.  ימע21), ליעל( הרעה, תרודהמ םאלקר

31

157-156.
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ורפ

םיחאהםירג

et la petite fille s'en alia par

Rotkäppchen
schlug die Augen
auf, wie die Sonnenstrahlen durch
tanzten

her

Blumen
ich der
Strauss

hin

und

schöner

Bäume

voll

s'amusant

und alles

frischen

ihr auch

einen

der

wird

machen."33

long,

et ä faire

des

apres
papillons,
des bouquets
de petites fleurs

stand, dachte es: "Wenn
mitbringe,

le plus

ä cueillir des noisettes, ä courir

die

Grossmutter

le chemin

rencontrait.32

qu'elle

Freude

יסחי החפשמה בלה־תמושתו הברה דליל — העפות אלש התיה תמייק ללכ
תפוקתב 34ורפ — וכפהנרבדל יזכרמ האמב םינשה ופלחש זאמ ימי ,ורפ הארנכו
ויה םג תחא תוביסה ינושל ןפואב תגצה יסחי החפשמה ינשב .םיטסקטה הרוצב
המוד ןתינ עיבצהל םג לע תוחנה תועלבומ תונוש יבגל ךוניח דליה לכב תחא ןמ
.תואסריגה
תפוקתב ורפ אל התיה תמייק ללכ תכרעמ ךוניח ןבומב ינרדומה לש ,גשומה
אלו רכוה ללכ ךרוצה ךוניחב יתטיש לש .דליה תפוקתב םיחאה ,םירג תמועל
,תאז אל וז דבלב תכרעמש ךוניחה רבכ התיה ,תדסוממ אלא הבשחנ יאנתל
יחרכה ותוחתפתהל הניקתה לש דליה קלחכו ותוירחאמ לש רגובמה .ויפלכ
תופקשהה לע ךוניח םידליה תואב ידיל יוטיב חסונב לש םיחאה םירג שארב
הנושארבו תוארוהב םאהש תנתונ הדליל רבדב ,התוגהנתה תוארוה ןניאש
תומייק ללכ חסונב לש .ורפ םאה הרומ הדליל גהנתהל :הפי
guten

nicht,

herum.35
איה

הרומ

so vergiss
in alle

Ecken

הל אל

תוטסל

ןמ

kommst,
erst

Stube

nicht

in ihre

guck

und

du

wenn

sagen,

zu

und
Morgen

:ליבשה

Mach dich auf, bevor es heiss wird, und wenn du hinauskommst,
so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonnst fällst
nichts.36

hat

Grossmutter

die

und

Glas,

das

zerbrichst

32

תרודהמ ,היינראג ימע 114.

34

תרודהמ ,םאלקר ימע 158.
ןויד תוחתפתהב אתה יתחפשמה :האר סאיירא ,ליעל( הרעה  2),ימע

35

תרודהמ ,םאלקר ימע 157.

36

,םש .םש

33

und

407-339.
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רהזטיבש
הדליה הניא ,תתייצמ ןכילעו איה .תשנענ םלוא ופוסב לש רבד איה תדמול
תא .חקלה המ דועש רתוי בושח טבמ־תדוקנמ תיכוניח אוה םויסה
יביטאנרטלאה לש ,טסקטה ,חיכומה חקלהש ןכא .דמלנ ךכו תרמוא הפיכ המודא
המצעל :םויסב
Rotkäppchen aber dachte: "Du willst dein Lebtag nicht wieder
allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter
hat."37
םירגובמהש

ןויערה
ללכ

םייק
.םירג

הריתי

אל קר
תא

ימיב

דסומל

הפיכ

תיארנ

,תאזמ

סיסבל

ךפה

,רפסה־תיב

,רכומ אלא םג

המודא

הבוצע

םיכירצ

,ורפ ךא

ךירדהל תא

רמוא הל

וליאכ

איה

םיסחיה

דסומ

דסומל
רבד
תכלוה

םהידלי
ןיב

ףאש אוה אל היה
.אונש

אלש

היה

חסונב לש
לוכי

רפסה־תיבל

םתוגהנתהל אל היה

םיארחאו
םאה

verboten

התבל

חסונב לש

םיחאה

םייק

תפוקתב ,ורפ ךפה

םיחאה

שגופה

רמאיהל

םירג

חסונב

באזה
לש

:ורפ

איה

—

Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst.38
האמב םינשה ופלחש זאמ ימי ורפ החתפתה השבגתהו הסיפתה רבדב ךוניח
.דליה הסיפת השדח ,וז התכיהש םישרוש םיקומע תכרעמב ךוניחה החתפתהש
התואב ,הפוקת הסחיי תובישח הבר האירקה־רמוחל לש םידליה התוויהו תא
תרגסמ רשקהה לש תביתכ תורפס םידליה .תימשרה התעמ ךליאו התיה הסיפתה
תיכוניחה תחוורה תיארחא הדימב הבר תומרונל תוטילשה לש הביתכ ,םידליל
הבו ץוענ הדימב הבר רבסהה םייונישל ולחש םידוביעב םיינרדומה לש הפיכ״
״המודא האמב .םירשעה
םידוביע

םיינרדומ לש הפיכ״

״המודא

זאמ האמה הרשע־עשתה דעו םויה אל ,התנתשה ,השעמל הסיפתה האורה
תורפסב םידליה רישכמ יכוניח הגרדממ הנושאר ,תסרוגו האירקה־רמוחש לש
םידליה ךירצ תרשל תורטמ .תויכוניח דוסיב תורפס םידליה תימשרה תחנומ םג
םויה ,החנהה האירקה־רמוחש לש םידליה ךירצ םיאתהל םהל תואר־תדוקנמ
תיכוניח םורתלו .םתוחתפתהל םע תאז לח יוניש זאמ האמה הרשע־עשתה
תופקשהב תויכוניחה תוחוורהרבדב יכרוצ דליה תלוכיו .ותנבה דחי םע יונישה

37

,םש ימע 159.

38

.םש ימע

158-157.
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תוסיפתב הלאה לח םג יוניש ןייפואב לש תומרונ הביתכה .םידליל ,ךכ ,לשמל
ורסאנ םעה־תוישעמ םידליל תליחתב האמה הרשע־עשתה ,הנעטב תורפסש
ןוימדה התיחשמ תא .דליה דסמימה יכוניחה ףידעה םתואב םימי םיטסקט
,״םייטסילאיר״ םהבש ויה תויומדה תועובקה תוומה .39ילוחהו םעה־תוישעמ
ורמתשה קר תורפסב תינונאק־אלה ויהו תוצופנ טאמרופב לש
^Chap-Books.
םלוא םע יונישה לחש זאמ תיצחמה היינשה לש האמה הרשע־עשתה תוסיפתב
ךוניחה התכז םג תורפס ןוימדה .היצאטיליבאהירל אל קר ןוימדהש אל בשחנ
דוע ,קיזמכ אלא התעמ בשחנ םרוגכ ינויח ותוחתפתהל הניקתה לש .דליה ,ןכאו
ולחה תאצל רואל תורודהמ תובר לש םע־תוישעמ ודבועש תורוצב ,תונוש רקיעב
ךותמ ןויסנ ךופהל ןתוא תולעבל לכשה־רסומ .יכוניח זאמ תיצחמה היינשה לש
האמה הרשע־עשתה וכפה םעה־תוישעמ תוחרואל תועובק לע ףדמ תורפס
םידליה תיברעמה ואציו רואל תורודהמב .תובר ןרפסמ לש תורודהמה תונושה
לש םיחאה םירג םידליל ,תילגנאב ,תיתפרצב תינמרגב תירבעבו עיגמ ,תורשעל
ילואו ףא ,תואמל ןהו תועיפומ תואסריגב תונוש דואמ וז .וזמ םלוא לכל
תואסריגה לש םעה־תוישעמ םידליל שי הנכמ ףתושמ :דחא ירוחאמ ןלוכ
תורתתסמ תופקשה תועלבומ תונוש לע ,דליה ויכרצ .וכוניחו םג רשאכ תאצוי
רואל הרודהמ האלמ תקיודמו לש חסונה ירוקמה לש םיחאה םירג ,םידליל
הקמנהה ךכל בור־יפ־לע הניא קר ודמעמ יסאלקה לש ,טסקטה אלא םג הקמנה
,תיגולוכיספ ירהש שי םיגולוכיספ םיסחיימה תובישח הבורמ הרכהל האלמ לש
טסקטה ידי־לע ,םידליה ףאו םיאור הב יאנת ינויח ותוחתפתהל תישפנה
.40הניקתה
דחי םע תאז תוחינמ קלח רכינ ןמ תורודהמה ,םידליל טסקטהש ירוקמה לש
םיחאה םירג וניא םיאתמ דליל תניחבמ הנבהה־תלוכי ולש תניחבמו תואיצמה
.וינפל ינשב םיטביה הלא שי ןוימד בר ןיב םידוביעה םינושה לש
רתומש ףושחל
םעה־תוישעמ .םידליל ינושה םהיניב עבונ קר ןמ ינושה תונורתפב ינשל םיניינע
.הלא
םייפואב לשםידוביעה םיינרדומה לש הפיכ״ ״המודאםידליל ורחבנ

ידכ ןודל
םגדימכ שולש תואסריג תונוש ןהמש ןתינ דומלל לע תומרונה תוחנמה תא
םידוביעה לש םעה־תוישעמ םידליל לעו םיכילהה םינייפואה םידוביעל .הלא
הלאו תואסריגה ורחבנש :ןוידל

39
40

ןויד טרופמ ןיינעב הז :האר סאיירא ,ליעל( הרעה  2),םיקרפ
The Uses of Enchantment, New York, Knopf
:האר 1976

4-2.
,B. Bettelheim,
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רהזטיבש
Modern Promotions

)(1

Puppet Book, 197041
A Pop-Up Book [n.d.]41

)(2

][n.d.

)(3

הנבהה־תלוכי לשדליהתויורשפאו״הפישח״ה
תוחנהה רבדב הנבהה־תלוכי לש דליה תואטבתמ םיטסקטב שארב הנושארבו
ןוטב לש .רופיסה םוקמב ןוטה יביאנה ןייפאמה תא חסונה לש םיחאה ,םירג
ינייפוא םידוביעל םידליל ןוטה יתוכמסה .אשנתמהו ןוט הז טלוב דחוימב ןתואב
תודוקנ ןהבש רפסמה ,ששוח דליש לולע אלש ןניבהל תוחוכב .ומצע ,ךכ ,לשמל
ריבסמ רפסמה לש תרודהמ  Puppetתא המש לש הדליה הנטקה ןפואב :אבה
.That is exactly why she was called Little Red Riding Hood
דבעמ הז ףא ריבסמ ןעמנל ולש תא תוימומרע באזה םושמ אוהש ,חינמ דליש
אל לכוי קיסהל הנקסמ וז :ומצעב
The crafty old wolf really knew where grandmother lived. He
way

the shortest

was

the meadow

across
house

the path

knew

that

grandmother's

also

,to reach

דבעמה לש תרודהמ  Pop-Up,תמועל ,תאז ששוח אמש דלי אל לכוי ןיבהל
ומצעב באזהש שפחתה ,אתבסל ןכלו אוה חרוט :ריבסהל
She was surprised to see her granny in bed (you see, she thought
the wolf was her granny).
,םלואו רשקה ןיב תונורקע דוביעה ןיבל םהיתוחנה תועלבומה לש םידבעמה
טלוב רתיב תאש תונורתפב םינושה םיעיצמש םידבעמה לכל היצאמרופניא
תבשחנה ,המיענ־יתלב רקיעבו תוניצסל תומילאה תומייקה .רוקמב וז הארנכ
,הביסה חסונבש לש  Modern Promotionאתבסה הניא ,הלוח אלא קר ןפואב
זמורמ

not
 well,וליאו תרודהמב  Pop-Upרבד ללכ אל הרק ,אתבסל םאהו םתס

העיצמ הדליל רקבל :הלצא
I'm sure she would be

Why don't you go and visit Granny
you.

see

 41אללרופסמ.םידומע
][114

This content downloaded from 132.66.160.154 on Wed, 13 Aug 2014 04:47:01 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

to

pleased

גשומתודליהתוישעמוםידליל
ךא רבדה ןיינעמה רתויב םידוביעב םידליל לש הפיכ״ ״המודא אוה ןפואה
ובש םירתופ םידבעמ םינוש תא תייעב ,תומילאה םהיניעבש ,איה ,ןבומכ
היצאמרופניאה המיאתמ־יתלבה רתויב .םידליל הרוצב תינוציקה רתויב רתוומ
דבעמה לש תרודהמ  Puppetלע לכ הניצס המילא ,תירשפא גאודו וליפאש באזל
אל הנואי לכ :ער
When the wolf saw the hunter,s long rifle, he had a change of
mind. Now it was his turn to be frightened. He had time for just
one yelp before running out of the house as quickly as he could.
םידבעמ ,םירחא תמועל ,תאז םירחוב שינעהל תא ,באזה הארנכ ידכ קדצהש
יטאופה אובי לע .וקופיס םלוא םה םיטימשמ תא תוניצסה תומילאה שגפימבש
ןיב ,באזה אתבסה .הדליהו אתבסה תרודהמב  Puppetתאבחתמ ןוראב לכו ער
אל הנוא ,הל וליאו הדליה הלצינ ינפל באזהש ףרוט :התוא
But grandmother saw the wolf too! She dashed into her clothes
closet and locked the door behind her, doing it so quickly that the
wolf hardly knew what was happening.
At that moment a hunter passed the house. He heard little Riding
frightened scream and burst open the door.
ןורתפ המוד ןתונ דבעמה לש תרודהמ

Hood's

: Pop-Up

Fortunately, at that moment, the forester arrived. He ran inside
and was just in time to rescue the little girl. Red Riding Hood
breathed a sigh of relief when she realized what a narrow escape
.she had had
החנהה רוסאש טסקטל םידליל קיזהל תוחתפתהל,דליה אלא,ךפיהל טסקטה
ךירצ קידצהל תא ומויק ותמורתב תוחתפתהל ,דליה האב ידיל יוטיב אל קר
תוטמשהב וא תופסותב ,תוילאבולג אלא םג םיטרפב ,םינטק ,ומכ ,לשמל
הלאשה המ האיבמ הפיכ המודא .אתבסל דועב טסקטבש ירוקמה איה האיבמ הל
הגוע ,ןייו רחוב לכ דבעמ איבהל אתבסל והשמ ,רחא םאתהב ויתופקשהלרבדב
המ בוטש יוצרו .דליל ,ךכ ,לשמל יניעב דבעמה לש תרודהמ  Puppetשי
לוהוכלאל ךרע ,ילילש ןכלו אל איבת הפיכ המודא אתבסל ,ןיי םא־יכ :תוריפ
One day her mother packed a basket with cake and fruit.
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רהזטיבש
יניעב דבעמה לש תרודהמ

Promotion

 Modernםג הגוע תגציימכ(

)םיקתממ הניא היוצר ,דליל ןכלו רימה התוא ןוזמב ,ןיזמ ןוגכ םחל :שבדו
One day her mother told her to take a basket of bread and honey
,to her grandmother who was sick
תרודהמב  Puppetתמלענ הגועה ,ןיטולחל תאו ןוחצנה־תביסמ םיגגוח לע
סוכ בלח :דבלב
They were all so happy that they decided to have a party then and
there. Grandmother served glasses of milk to her visitors
הריקסה הרצקה לש השולש ךותמ תואמםידוביעה לש הפיכ״ ״המודא הדיעמ
לע הקיזה הקומעה ןיבש גשומ דליה תוברתב ןיבל ןפואה ובש תוברת וז תרציימ
םיטסקט ,דליל הקיז םירקמבש םימיוסמ השמיש ףא אשונ תוידוראפל לע
.םעה־תיישעמ וליא ונייה םירזחשמ תא הירוטסיהה תיטיתופיהה לש תורפס
,םידליה ןתינ היה ,חינהל וליאש לביק דסמימה יתורפסה תליחתב האמה
הרשע־העשתה תא ,םעה־תוישעמ היה גאוד ,תוומהש תומילאה תוירזכאהו —
ויהש םיאשונ םיחיכש תורפסב הפוקתה — ושגדוי םג םעה־תיישעמב ,םידליל
דוגינב םידוביעל םירחואמ רתוי ןמ תיצחמה היינשה לש האמה הרשע־עשתה
ןמו האמה .םירשעה
תורפס םידליה האמב הרשע־עשתה האמבו םירשעה היושע התיה אופא
עיפוהל תחת םתוא .םירתוכ םלוא רשאכ םיקדבנ םיטסקטה ירוחאמש םירתוכה
ררבתמ דע המכ םינוש םיטסקטה הלא .הלאמ המ עבוקש שארב הנושארבו תא
םייפוא םניא רתוכה ימשרה ,םהלש אלא ןפואה ובש ספתנ גשומ דליה ,הרבחב
יארחאה הדימב הבר יולימל יפיציפסה לש רתוכה הזה לכב הפוקת .הפוקתו
.א

םיטסקט

ורפ

תורודהמ לשהפיכ״״המודאתיתפרצב
1951.
Paris,

II etait une fois — Vieux contes frangais, Paris, Flammarion,
Les contes de Perrault [n.p.], Fernand Nathan, 1976.
junior,

Folio

de ma mere l'Oye,

Contes

Perrault,

1977.

Charles

Gallimard,

Les contes de Perrault, Marcinelle-Charleroi-Paris-Montreal-Bruxelles,
1960.

Sittard, Dupuis, 1979.
Contes de Perrault, Paris, Edition Marcus,
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תורודהמ לשהפיכ״״המודאתינמרגב
Charles

Perrault,

Märchen

Meistererzählungen,
Charles

aus

vergangener

Zeit

[n.p.],

Arena

1965.

Perrault, Märchen, Vienna-Heidelberg,

Verlag Carl Ueber

reuter [1967],
ב.

םיחאה םירג

תורודהמ לשהפיכ״״המודאתינמרגב
und andre Märchen

von Gebrüder Grimm, Stuttgart,

Rotkäppchen
Herold Verlag, 1974.
Kinder und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm [n.p.],
Verlag Heinrich Eilermann, 1962.
Rotkäppchen, Zurich-Stuttgart, Rascher Verlag, 1965.
Rotkäppchen [n.p.], Siebert Kinder Bücher, 1972.

Grimm Märchen, Munich, Annette Beiz Verlag, 1975.
Grimm Märchen — Mein erstes Buch, Vienna-Munich, Jugend und Volk,
1979.
der Brüder Grimm, Bayreuth, Loewes Verlag, 1979.
Zauberwelt des Märchenwaldes, Fürth/Bay, Pestalozzi Verlag [1973].
Rotkäppchen / Schneewittchen, Mainz, Verlag Engelbert Dessart
Zaubermärchen

[n.d.].
Rotkäppchen, Zürich, Diogenes Kinder Klassiker, 1974.
Die Schönsten Kindermärchen — Brüder Grimm [n.p.], Verlag Heinrich
Ellermann, 1970.
Märchenschatz

der Brüder Grimm, Flensburg, Verlagshaus

Wolff [n.d.].
Janosch (erzählt), Grimm's Märchen, Weinheim-Basel,
1972.

Christian

Beiz Verlag,

תורודהמ לשהפיכ״״המודאתילגנאב
E. Kinkead

(adaptation), Little Red Cap [n.p.], McGraw-Hill,
A. Lang (collected and edited), Red Fairy Book, London-New
Toronto,

Longmans,

Green 8l Co.,

1950.
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A.G. Miller (retold by), Little Red Riding Hood [n.p.], Random House

[n.d.].
Story by the Brothers Grimm, with pictures
by Harriet Pincus, London, Collins, 1968.
O. Weigle (adaptation), Little Red Riding Hood (A Puppet Story Book),

Little Red Riding Hood—A

New York, Grosset <feDunlap, 1970.
Red Riding Hood (Fairy Tale Pop-Up Book) [n.p.], Nutmeg press [n.d.].
Little Red Riding Hood, New York, Modern Promotions [n.d.].
תורודהמ לשהפיכ״״המודאתירבעב
הפיכ ,המודא תרדיס םירפס רחבמ תודגא םלועה אלל[ םש ,ל״ומ םוקמ האצוה
ןויצו ].הנש
הפכ ,המודא דביע רציקו ,המלש ,ביבא־לת תאצוה יחימע אלל[ ןויצ ].הנש
הפכ
ירופס

,המודא

:תירבע

םימסרופמה

הבנע
—

םירג

,רוטנק

,ביבא־לת

,ןסרדנאו

תאצוה ׳מ

,ביבא־לת

,יחרזמ

תאצוה ׳א

1966.

ץיבוקילז

אלל[

ןויצ ],הנש ימע
הפכ ,המודא דביע דיוד ,ראפ תיירפס״ ״רפע אלל[ ןויצ םוקמ האצוה ].הנשו
הפכ ,המודא ,ביבא־לת תרודהמ תועידי״ ״תונורחא אלל[ ןויצ ].הנש
אמא תרפסמ — רחבמ הדגאה ,םידליל תכירעב קחצי ,ןונבא ,ביבא־לת
תאצוה ״םירפרפ״ אלל[ ןויצ ],הנש ימע 117-112.
14-11.

תודגא תאמ םיחאה ,םירג טקיל םגרתו בד ,יחמק ,ביבא־לת תאצוה ״הנבי״
אלל[ ןויצ ],הנש ימע 15-11.
הפכ המדא  +העברא םינב —
תאמ
םירופס
םיחאה
.םירג בתכ םידליל
׳א ןב ,ןונ תאצוה לא״ ״ןיעמה אלל[ ןויצ םוקמ ],הנשו ימע
הפיכה המודאה —
׳י
:תירבע
הזחמ שלשב ,תוכרעמ זיחמה ,ץרוש
לקיר
,בל ,םילשורי תירק ,רפס .ב״ישת
29-5.

תוידוראפ לע הפיכ״ ״המודא תירבעב
׳י
יחרזאה ׳יו ,ינועמש שש״ תופיכ ,״תומודא השלש הריסב ,תחא ,ביבא־לת
תאצוה ״בירעמ״ אלל[ ןויצ ],הנש ימע 113-102.
הפכ״ ,״המודא רפס

,םיעושעשה ,ביבא־לת תאצוה ,״בירעמ״ 1977.
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חפסנ א
LE PETIT

ROUGE

CHAPERON
CONTE

II etait une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu'on eüt su voir;
sa

mere

en etait

et sa

folle,

mere-grand

folle

plus

encore.

bonne

Cette

femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que
partout on l'appelait le Petit chaperon rouge.
Un jour sa mere, ayant cuit et fait des galettes, lui dit: "Va
comme

se

ta

porte

car

mere-grand,

on

m'a

dit

etait

quelle

voir

malade,

porte-lui une galette et ce petit pot de beurre." Le petit chaperon rouge
partit aussitot pour aller chez sa mere-grand, qui demeurait dans un
autre Village. En passant dans un bois eile rencontra compere le Loup,
qui eut bien envie de la manger; mais il n'osa, ä cause de quelques
Bücherons qui etaient dans la Foret. II lui demanda oü eile allait; la
enfant,

pauvre

ne

qui

savait

pas

est

qu'il

de

dangereux

s,arreter

ä

ecouter un Loup, lui dit: "Je vais voir ma Mere-grand, et lui porter une
avec

galette

un petit

de beurre

pot

ma

que

Mere

— Demeure

lui envoie.

t-elle bien loin? lui dit le Loup. — Oh! oui, dit le petit chaperon rouge,
c'est

par

delä

le moulin

que

maison du Village. —He
m5y en vais
qui

plus

tot

par

ce

chemin

y sera."

vous

tout

voyez

lä-bas,

ä la premiere

lä-bas,

bien, dit le Loup, je veux l'aller voir aussi; je

Le

ici,
Loup

et toi
se

par

mit

ce

et nous

chemin-lä,

a courir

de

toute

sa

verrons

force

le

par

chemin qui etait le plus court, et la petite fille s'en alia par le chemin le
plus

s,amusant

long,

ä

cueillir

des

ä

noisettes,

courir

apres

des

papillons, et ä faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait.
Le Loup ne fut pas longtemps ä arriver ä la maison de la Mere-grand; il
heurte: Toe, toe. "Qui est lä?" —C'est votre fille le petit chaperon
rouge (dit le Loup, en contrefaisant sa voix) qui vous apporte une
galette

et un

petit

pot

de

beurre

que

ma

Mere

vous

envoie."

La

bonne

Mere-grand, qui etait dans son lit ä cause qu'elle se trouvait un peu mal,
lui cria: "Tire la chevillette, la bobinette cherra." Le Loup tira la
[119]

This content downloaded from 132.66.160.154 on Wed, 13 Aug 2014 04:47:01 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

רהזטיבש
chevillette, et la porte s'ouvrit. II se jeta sur la bonne femme, et la
devora en moins de rien; car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait
mange. Ensuite il ferma la porte, et s'alla coucher dans le lit de la Mere
grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps apres
vint heurter ä la porte. Toe, toe. "Qui est la?" Le petit chaperon rouge,
qui entendit la grosse voix du Loup, eut peur d'abord, mais croyant que
etait enrhumee, repondit: "C'est votre fille le petit
chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre
que ma Mere vous envoie." Le Loup lui cria en adoucissant un peu sa
voix: "Tire la chevillette, la bobinette cherra." Le petit chaperon rouge
sa Mere-grand

tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Le Loup, la voyant entrer, lui dit
en se cachant dans le lit sous la couverture: "Mets la galette et le petit
pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec moi." Le petit
chaperon rouge se deshabille, et va se mettre dans le lit, oü elle fut bien
etonnee de voir comment sa Mere-grand etait faite en son deshabille.
Elle lui dit: "Ma mere-grand, que vous avez de grands bras! —C'est
pour mieux t'embrasser, ma fille. —Ma mere-grand, que vous avez de
grandes jambes! —C'est pour mieux courir, mon enfant. —Ma mere
grand, que vous avez de grandes oreilles! —C'est pour mieux ecouter,
mon

enfant.

pour

mieux

grandes

— Ma

mon

voir,

dents!

mechant

mere-grand,

Loup

enfant.

—C'est

pour
sur

se jeta

vous

que
—Ma

avez

mere-grand,
Et

te manger."

le petit

de grands

en

rouge,

chaperon

yeux!

que

vous

avez

de

disant

ces

mots,

ce

et la

mangea.

MORALITY

On voit ici que de jeunes enfants,
Surtout de jeunes filles
Belles, bien faites, et gentilles,
Font

tres

mal

d'ecouter

toute

sorte

de gens,

Et que ce n'est pas chose etrange,
S'il en est tant que le loup mange.
Je dis le loup, car tous les loups
Ne

sont

II

en est

pas

de

d'une

la

meme

humeur

— C'est

sorte;
accorte,
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Sans bruit, sans fiel et sans courroux,
Qui prives, complaisants et doux,
Suivent

Demoiselles

les jeunes

Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles;
Mais helas! qui ne sait que ces Loups doucereux,
De tous les Loups sont les plus dangereux.

 ימע12), ליעל( הרעה, ךותמ תרודהמ היינראג:

115-113.

חפסנ ב

ROTKÄPPCHEN
Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie
nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wußte gar nicht,
was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein
Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es
nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines
Tages sprach seine Mutter zu ihm: "Komm, Rotkäppchen, da hast du
ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter
hinaus;

sie

ist

krank

und

schwach

und

wird

sich

daran

laben.

Mach

dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh
hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und
zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in
ihre Stube kommst, so vergiß nicht, guten Morgen zu sagen, und guck
nicht erst in alle Ecken herum."
"Ich

will

schon

alles

gut

machen",

sagte

Rotkäppchen

zur

Mutter

und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im
Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald
kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wußte nicht, was das
für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. "Guten Tag,
Rotkäppchen", sprach er. "Schönen Dank, Wolf'. "Wo hinaus so früh,
"Zur
Großmutter."
"Was
Rotkäppchen?"
trägst du unter der
Schürze?" "Kuchen und Wein: gestern haben wir gebacken, da soll sich
[121]
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die

kranke

und

Großmutter

schwache

etwas

zugut

und

tun

sich

damit

י,.stärken eine"
Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?" "Noch
Viertelstunde
weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen,
gute
da steht ihr Haus, unten sind die Nußhecken, das wirst du ja wissen",
sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: "Das junge zarte Ding,
das ist ein fetter Bissen, der wird noch besser schmecken als die Alte: du
mußt es listig anfangen, damit du beide erschnappst." Da ging er ein
neben Rotkäppchen her, dann sprach er: "Rotkäppchen,
sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen, warum guckst
Weilchen

du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so
lieblich singen? Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst,
und ist so lustig haußen in dem Wald."
schlug die Augen auf, und als es sah, wie die
durch die Bäume hin und her tanzten und alles voll

Rotkäppchen
Sonnenstrahlen
schöner

Blumen

stand,

dachte

es:

"Wenn

ich

der

einen

Großmutter

frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; es ist so
früh am Tag, daß ich doch zu rechter Zeit ankomme", lief vom Wege
ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen
hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere, und lief darnach,
und geriet immer tiefer in den Wald
nach

geradeswegs

"Wer

dem

ist draußen?"

mach auf." "Drück
zu schwach

Haus

der

hinein. Der Wolf aber ging

Großmutter

und

klopfte

an

die

Türe.

das bringt Kuchen und Wein,
"Rotkäppchen,
nur auf die Klinke", rief die Großmutter, "ich bin

und kann nicht aufstehen."

Der Wolf drückte auf die

Klinke, die Türe sprang auf, und er ging, ohne ein Wort zu sprechen,
gerade

zum

Bett

der

Großmutter

Kleider an, setzte ihre Haube

und

verschluckte

sie.

Dann

tat er ihre

auf, legte sich in ihr Bett und zog die

vor.

Vorhänge

Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es
so viel zusammen hatte, daß es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die
Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es
wunderte sich, daß die Türe aufstand, und wie es in die Stube trat, so
kam es ihm so seltsam darin vor, daß es dachte: "Ei, du mein Gott, wie
ängstlich wird mir5s heute zumut, und bin sonst so gerne bei der
Großmutter!"

Darauf

Es

rief

"Guten

Morgen5',

bekam

ging es zum Bett und zog die Vorhänge

aber

keine

Antwort.

zurück: da lag die
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Großmutter und hatte die Haube
wunderlich

aus.

"Ei,

tief ins Gesicht gesetzt und sah so
was

Großmutter,

hast

du

für

Ohren!5'

große

"Daß

ich dich besser hören kann." "Ei, Großmutter, was hast du für
große Augen!" "Daß ich dich besser sehen kann." "Ei, Großmutter,
was hast du für große Hände!" "Daß ich dich besser packen kann."
"Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!"
"Daß ich dich besser fressen kann." Kaum hatte der Wolf das gesagt,
so

tat

er

einen

Satz

aus

dem

und

Bette

das

verschlang

arme

Rot

käppchen.
Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett,
schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an
dem Haus vorbei und dachte: "Wie die alte Frau schnarcht, du mußt
doch sehen, ob ihr etwas fehlt." Da trat er in die Stube, und wie er vor
das Bette kam, so sah er, daß der Wolf darin lag. "Finde ich dich hier,
du alter Sünder'', sagte er, "ich habe dich lange gesucht." Nun wollte er
seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter
haben

gefressen

und

sie

wäre

noch

zu

retten:

schoß

nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden
Wie

aufzuschneiden.

leuchten,

Käppchen
Mädchen

heraus

und

er ein paar

Schnitte

und noch
rief:

"Ach,

getan

ein paar
wie

dunkel in dem Wolf seinem Leib!"

war

sondern

nicht,

Wolf den Bauch

hatte,

da sah

er das

Schnitte, da sprang

ich erschrocken,

wie

war's

rote

das
so

Und dann kam die alte Großmutter

auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen
aber holte geschwind große Steine, damit füllte sie dem Wolf den Leib,
und

wie

er aufwachte,

wollte

er fortspringen,

aber

die

Steine

dem

Wolf

waren

so

schwer, daß er gleich niedersank und sich totfiel.
Da

waren

alle

drei

vergnügt;

der

Jäger

zog

den

Pelz

ab und ging damit heim, die Großmutter aß den Kuchen und trank den
Wein, den Rotkäppchen
gebracht hatte, und erholte sich wieder,
Rotkäppchen aber dachte: "Du willst dein Lebtag nicht wieder allein
vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter verboten hat."
*
Es wird auch erzählt, daß einmal, als Rotkäppchen der alten Groß
mutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen
und es vom Wege habe ableiten wollen. Rotkäppchen aber hütete sich
[123]
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und ging gerade fort seines Wegs und sagte der Großmutter, daß es
dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, aber so bös
aus den Augen geguckt hätte: "Wenn's nicht auf offner Straße gewesen
wäre, er hätte mich gefressen." "Komm", sagte die Großmutter, "wir
wollen die Türe verschließen, daß er nicht herein kann." Bald darnach
klopfte der Wolf an und rief: "Mach auf, Großmutter, ich bin das
Sie schwiegen aber still und
Rotkäppchen, ich bring dir Gebackenes."
machten die Türe nicht auf: da schlich der Graukopf etlichemal um das
Haus, sprang endlich aufs Dach und wollte warten, bis Rotkäppchen
abends nach Haus ginge, dann wollte er ihm nachschleichen und
wollt's

in der

Dunkelheit

fressen.

Aber

die

Großmutter

merkte,

was

er

im Sinn hatte. Nun stand vor dem Haus ein großer Steintrog, da sprach
sie zu dem Kind: "Nimm den Eimer, Rotkäppchen, gestern hab ich
Würste gekocht, da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den
Trog." Rotkäppchen trug so lange, bis der große, große Trog ganz voll
war. Da stieg der Geruch von den Würsten dem Wolf in die Nase, er
schnupperte und guckte hinab, endlich machte er den Hals so lang, daß
er sich

nicht

mehr

halten

konnte

und

anfing

zu rutschen:

so rutschte

er

herab, gerade in den großen Trog hinein, und ertrank.
Rotkäppchen aber ging fröhlich nach Haus, und tat ihm niemand

vom Dach
etwas

zuleid.

160-156.
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