בעלי החיים בשירות המוסר
או:
ּובהֵ מָּ ה ,עוֹף וְ כָּ ל ֶׁש ֶׁרץ
חַ יָּ ה ְ
יוֹרונּו חָּ כְ ָּמה וְ ֶׁד ֶׁרך אֶׁ ֶׁרץ
נורית יובל

מאמר זוטא זה מבקש להפנות אלומת אור קטנה אל בֶּ ֶּרכְ יָה הנקדן ,אל
ַורצְ בַ אום בין משלי ברכיה
המחקר ההשוואתי העצום שעשה מר חיים ְשו ְ
לאלה של עמים אחרים ,אל בעלי החיים שהעמסנו עליהם את שאלות
המוסר שלנו ,אל שני סיפורים מן הקובץ ,ואל מסַ פְ ֵרי הסיפורים ,שהעצימו
את הסּוגָה הזאת ונשאו אותה לכל עבר.

המשָ לים ומעשי החיות ,אם בחריזה ואם בפרוזה ,עשויים בתבנית הסיפור
ְ
הקצר ועל כן תפסו מקום עיקרי בסיפורי עמים .בעידן החדש התמקמו
המשלים בעיבודים שונים למלוא רוחב הַ ִּספְ רות לילדים ,ואגב כך המשיכו
להעביר מסרים חינוכיים יחד עם קסם הסיפור.
המשל הוא סיפור עממי שמנסה להנחיל מוסר השכל ,לֶּקח ודרך ארץ
המונפשים בכוחות מאגיים או באים מפיהם של בעלי חיים ,צמחים
ודוממים .לרבים מבעלי החיים נתקבעו ִּאפיונים מובהקים :עַ ז כארי ,חרוץ
כנמלה ,הָ דּור כטווס ,נאמן ככלב וערום כשועל .לפיכך קל להעתיק את ִּשיחם
ושיגם של בני האדם אל בעלי החיים המשמשים לצידנו ,ואין מתאימים
ִּ
מהם לייצג תכונות ויחסי גומלין בין הבריות ולהיות לנו ַמרָאה ַאלֵגורית.
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כוחו של המשל בהצגת דרך נכונה שיָבור לו האדם בלי לקומם את
שומעיו ,או להוכיח אנשים על טעותם בדרך עקיפין .ידוע המעשה בדוד
המלך שהביא למיטתו את בת שבע ושלח את בעלה אוריה אל מותו בקרב.
אילו בא נתן ,נביא על תקן שומר המוסר ,להוכיח את דוד על מעשהו ,היה
המלך מתקפד ומתווכח ,שהרי אנשים נוטים להתנגד לטענות המופנות
אליהם בטיעונים רבים ושונים .אך נתן השכיל להביא אל המלך סיפור ָ -מ ָשל
על כבשת הרש וביקש את חוות דעתו של השליט הנקרא לשפוט .דוד פסק
מיד כי בן מוות הוא העושה כדבר הזה ,ורק אז הבין את גודל חטאו שלו.
נפוץ ועתיק יומין הוא המשל ,הוא שימש במקרא (משל יותם ,משלֵי
שלמה) והיה מקובל מאוד בין חכמי התלמוד והמדרשים .בסביבות המאה
השלישית לפני הספירה קיבץ בַ בְ ִּריּוס ( )Babriusממשלי איזופוס (המקור
לא נמצא לנו אלא בעיבודו של בַ בְ ִּריוס) ואחרים לאסופה גדולה בלשון
היוונית .אין יודעים רבות על דמות זו ,משערים שחי בסוריה ,אזור שבו
תרבות המשלים היתה מקובלת מאוד.
במחצית השנייה של המאה הרביעית הכין ַאוִּ יַאנּוס ( )Avianusגרסה
לטינית לארבעים ושניים משלים מן האוסף .בתרגומיו לא נשאר נאמן
במדויק למקור אלא הרחיב את היסודות התיאוריים והספרותיים.
בֶּ ֶּרכְ יָה בֶּ ן נ ְַטרונַאי הַ נ ְַק ָדן ,מנַקד ,איש דקדוק ומחבר ספרים ,יליד שלהי
המאה הי"ב בנורמנדיה ,קיבץ מאה ושבעה משלים ,רוב רובם מתארים
אירועים בין חיות שונות ,כתובים בעברית בחריזה נאה ושנונה .ברכיה
הסתמך על אויאנוס והשתמש בשלושים ושבעה משלים מן הקובץ שלו ,אך
(שּומריים,
ֶּ
שלושתם (בבריוס ,אויאנוס וברכיה) שאבו גם ממקורות ֵשמיים
אַ ָכ ִּדיים ּומֶּ סוֹפוֹטָ מי ים) שבהם ,לפי הסברה ,נולדה הסוגָה הזאת.
הקובץ של ברכיה נפוץ בכתב יד עד המצאת הדפוס .בשנת  1551יצא
לאור בעיר מנטובה ושימש ביד מחנכים ומספרי סיפורים בגרסאות רבות.
לשונו של ברכיה מקראית בעיקרה ,אך ידו רב לו גם בצירופים מן התלמוד
ובמדרשים .נעים לפגוש את הפסוקים הנפלאים מן המקורות ארוגים
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בטקסט ,וכשקוראים במבטא ובהדגש הנכון ,נשמע צלילה המיוחד של
הגדלים על
העברית ,אך לצערנו ,אין סגנון זה נגיש היום לקוראים הצעירים ֵ
דלות השפה ,ועל כן קמים למשליו מעבדים חדשים מדי תקופה ואני ביניהם.
בהיות המשלים סיפורי עם לכל דבר ,הם משַ משים בכל פולקלור ובכל
לשון .רוב הרעיונות אשר מבקשים להקנות באמצעותם זהים ,אך הדמויות
הנושאות אותם שונות בהתאם לאזור הגיאוגרפי ,למסורות המקובלות
ולמושגי החיים בארצות השונות.
חיים שוורצבאום ,בספרו המקיף The
Mishle Shualim of Rabbi Berechiah
 HaNakdanערך מחקר השוואתי עצום
ומצא מקבילות למשליו של ברכיהו
(למעט שמונה עשר מהם) באוצרותינו
הממַ שלים
שלנו ,בסיפורי העמים ,בכתבי ְ
הקדמונים והחדשים ממערב וממזרח,
ועד הקנון הבודהיסטי והפַ אנַאצַ 'נְטַ נ ְְט ָרה
הסַ אנ ְְסקריט העתיקה אשר שימשה את
מסַ פְ ֵרי הסיפורים ההודים ותורגמה
ללשונות רבות בעיבודים שונים.
מסַ פֵ ר סיפורים מקצועי אינו קריין חדשות שחייב להקפיד על דיוק
הניסוח .זכותו לפַ תֵ ח את המעשה על פי כישרונו והבעת פני מאזיניו ,להגביר
את המתח ,להשתעשע בלשון ולהוסיף נופך אישי .מאחר שאין זכויות
יוצרים על סיפורי עם ,הדרך פתוחה להרחיב ולקצר ,להוסיף ולהאיר סיפור
ידוע בצורות שונות .בהעברה של משל תמציתי אל מדף הספרות לילדים יש
צורך מיוחד להאריך ולהרחיב ,לתת לסיפור יותר בשר ומתח ולהתאימו
לדור הצעיר מבחינה לשונית וסיפורית.
כך עשיתי גם אני ,ואני מבקשת להציג שני משלים ידועים ,פעם בלשונו
של ברכיהו ופעם בלשוני שלי.
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עכבר וחור

משל ל"ה עמ' מ"ד
זָרים ָשלַט  /כְ ב ֹו ְלע ֹו כְָך ָפלַט
אֲ ֶּשר ַעל הוֹן ִּ
עַ כְ בָ ר דַ ל בָ שָ ר וְ ָשחוֹר  /בָ א בַ ג ֶֹּרן בְ עַד חוֹר ּ /ובַ ְתבּואוֹת ִּשלַח ֵשן  /וְ ָאכַל וְ ָשבַ ע וְ דָ ֵשן  /שָ ם כִּ סָ ה
בְ חֶּ לְ ב ֹו ָפנָיו  /וְ ָקטָ נ ֹו עָבָ ה ִּממָ ְתנָיו  /אֲ ֶּשר הֵ בִּ יא ָשם בַ ְת ִּחלָה  /בִּ ְרצוֹת ֹו לָשּוב בַ ְמ ִּסלָה  /וְ ֹלא ָיכֹֹל
לָצֵ את בְ שּוב ֹו ֶּ /ד ֶּרְך הַ חוֹר אֲ שֶּ ר בָ א ב ֹו  /וַ ַתבֵ ט אֵ לָיו הַ חֻ לְ ָדה  /וַ תֹאמַ ר :הַ חוֹר ֹלא ְלָך בַ ִּמ ָדה /
עַ כְ בָ ר מַ ה זֹאת ָע ִּשיתָ ָ /שמַ נ ְָת עָ בִּ ית כ ִָּשיתָ  /בְ טֶּ ֶּרם ָתשּוב בַ דֶּ ֶּרְך הַ זֶּה ִּ /מ ְשמַ ן בְ ָש ְרָך י ֵָרזֶּה ֹ /לא
ִּת ְראֶּ ה עוֹד אֲ בוֹתֶּ יָך אֲ שֶּ ר יָדַ עְ ָת ִּ /אם ֹלא ָת ִּקיא אֶּ ת אֲ ֶּשר בָ לַעְ ָת  /וְ ש ְֹמ ֵרי הַ ג ֶֹּרן ְשמָ עּוהּו /
ְר ָדפּוהּו ִּהכּוהּו פְ צָ עּוהּו.
זָרים לִּ ב ֹו ִּה ְשלִּיט ֹו  /כְ ב ֹו ְלע ֹו כָך פוֹלְ ט ֹו /
וְ הַ מָ ָשל בְ ִּאיש אֲ שֶּ ר ַעל הוֹן ִּ
חַ ִּיל בָ לַע ַוי ְִּקיאֶּ נּו  /בַ חֲ צִּ י יָמָ יו יַעַ זְ בֶּ נּו.

גיבור הסיפור דלעיל הוא העכבר ,ולנו מּו ָכר הרעיון המפורסם הזה כבר
ִּמ ְמשל השועל וה ֶּכ רם הנמצא בספר האגדה (כרך ב' ע' תנז) ,שם מככב
השועל כגיבור הראשי ,ומוסר ההשכל שלו הוא :כזה הוא עולמנו ,כמו
שנכנסים (ערומים ,בלי כלום) כך יוצאים ממנו.
מחקרו של חיים שוורצבאום זיהה את המדרש הזה באחת
הגרסאות היווניות של משלי איזופוס :שם הגיבור הוא שועל רעב
שמצ א בשר ולחם שאחד הרועים השאיר בנקרת עץ .לעומת המדרש
שלנו ,שמציג משמעות עמוקה על גורלו של בן תמותה ,איזופוס פשטני
יותר ואומר שהזמן פותר בעיות ,ואם רק תחכה בתוך העץ – בסופו של
דבר תיחלץ .הבדל נוסף בין השניים הוא שאצל איזופוס יש שני
שועלים .אחד מייעץ לרעהו ,וא ילו אצלנו השועל היחיד נושא הגות
פילוסופית.
בימי הביניים שרד רק שועל אחד מצמד שועליו של איזופוס ,הוא
ה"משגיח" ,והשני הפך לזאב זללן .טרנספורמציה זו מוצגת במשלי חיות
רבים מימי הביניים ,כי ראוי שהזאב יהיה מרומה בידי שועל ערום.
בגרסה אחת מן המאה ה 13-מוביל השוע ל את הזאב למקום מלא בשר.
הזאב שהתפטֵ ם תקוע בחור והשועל מרעיש ומזעיק את השומרים,
שלוכדים את הזאב.

8

אצל רש"י (ר' שלמה יצחקי )1125-1242 ,אין בכלל חור בגדר .השועל
מפתה את הזאב להיכנס לחצר של יהודים ביום שישי ,כשמבשלים את
סעודת השבת .מובן שהיהודים מניפים עליו מקלות.
גרסה תוניסאית מספרת על ארנבת שניצודה בידי השועל .היא מערימה
עליו ומציעה לו שאם לא יטרוף אותה ,היא תוליך אותו אל כרם נהדר.
באגדות הרי אין חשיבות לעובדה ששועל אינו אוכל פירות .שניהם נכנסים
לכרם ,הארנבת אוכלת במידה והשועל זולל בטירוף עד שבא בעל הכרם,
ומפאת ִּמ ְשמַ נָיו אין השועל מסוגל לברוח .אבל השועל אינו טיפש – הוא
משים עצמו מת וסוחבים אותו החוצה על תקן של נבֵ לָה.
אופייני שבאחד הלקטים הצרפתיים מתחלף השועל בנחש שאינו מצליח
לצאת מבקבוק יין .אצל הספרדים יש משל על עֵ ז שהתפטמה בגינה .עוד
גלגולים רבים של סיפור זה מביא חיים שוורצבאום במחקרו ועד לסיפורי
העם ההוֹדים הגיע ,שם נכנס התן לגווייה של פיל ,העור מתייבש ומתכווץ
בַ בַ צו ֶֹּרת והאומלל נחלץ ממנו במחיר פרוותו הנתלשת.
עד כאן מתוך מחקרו של שוורצבאום .אני בחרתי להישאר עם העכבר,
לוותר על החולדה שבמקור( ,למה אין האיכר מאיים עליה? הלא גם היא
אינה רצויה שם!) והסתמכתי על המילים "שומרי הגורן פצעוהו" כדי
להרחיב את הסכנה ולתת לעכבר סיבה רצינית לרצות לברוח מהר ככל
יכולתו .להלן גרסתי:

העכבר והחור
נורית יובל

בַ ג ֶֹּרן הָ יּו ע ֲֵרמוֹת ֶּשל ְתבּוָאה.
בָ א עַ כְ בָ ר וְ ָרָאה :אֲ רּוחָ ה נִּפְ לָָאה!
"אֶּ ַכנֵס ",הּוא ָאמַ ר" ,ז ֹו ִּת ְהיֶּה ְמ ִּסבָ ה!
אֶּ זְ ֹלל וְ אֶּ ְטרֹף וְ ֹא ַכל וְ אֶּ ְשבַ ע!"
ְדּורה,
אֲ בָ ל אֵ יְך נִּכְ נ ִָּסים? הֵ ן הַ ג ֶֹּרן ג ָ

ִּה ִּקיף הָ עַכְ בָ ר אֶּ ת הַ ג ֶֹּרן ֻכלָּה,
בָ ַדק אֶּ ת הַ ִּקיר ,וְ י ַָרד וְ עָ לָה,
וְ חָ ַקר ּובָ חַ ן ּובָ לַש וְ נִּסָ ה
עַ ד ֶּשסוֹף סוֹף ִּגלָה ב ֹו חוֹר ָקט לִּ כְ ִּניסָ ה.
פֶּ תַ ח ְקטַ נְטַ ןִּ ,מין חָ ִּריר זַ עֲרּור,

גּורה!
וְ הַ ִּקיר הּוא ָאטּום ,וְ הַ דֶּ לֶּת ְס ָ
הָ ִּאכָר הַ נָבוֹן ֹלא הו ִֹּתיר שּום פְ תָ ִּחים
כְ ֵדי ֶּשֹלא ִּי ָכנְסּו ַגנָבִּ ים וְ או ְֹר ִּחים.

צַ ר ִּמגּופוֹ ,אַ ְך גָדוֹל ִּמפֵ רּור!
אֲ בָ ל...

9

ִּאם ֹלא יֹא ַכל וְ ִּאם הּוא ַרק יָצּום,
גּופו יִּצְ טַ מֵ ק לְ ִּמ ָדה שֶּ ל צִּ ְמצּום
ֶּשיּו ַכל בְ לִּ י סָ פֵ ק ,בְ ָשעָ ה נִּפְ לָָאה,

לִּ בְ רֹחַ ! לִּבְ רֹחַ ! זֶּ ה צַ ו הַ ָשעָ ה!
הָ עַ כְ בָ ר ָרץ לַחוֹר ֶּשבַ ִּקיר וְ ָרָאה
ֶּשהַ חוֹר הּוא ְקטַ נְטַ ן וְ ָזעִּ יר ּו ָפעוֹט,

לִּ ְדחֹק אֶּ ת עַ צְ מ ֹו אֶּ ל מַ ְחסַ ן הַ ְתבּוָאה.

ּומָ ְתנָיו ְרחָ בִּ יםּ ,ולְ חַ ּיָיו ְמלֵאוֹת,
הּוא ָשמֵ ן ,הּוא גָדוֹל ,וְ אֵ ין מָ ה ַלעֲשוֹת
אֵ ין ִּסכּוי ַל ֲעבֹר וַ חֲ בָ ל לְ נַסוֹת.

הָ עַ כְ בָ ר שֶּ לְ עֵיל צָ ם י ִָּמים אֲ חָ ִּדים,
ִּקּודים.
ֹלא טָ עַ ם שּום ָדבָ רַ ,אף ֹלא פַ ת נ ִּ
ֵקיבָ ת ֹו ִּק ְר ְק ָרה ,אַ ְך חָ לַם הָ עַ כְ בָ ר:
אֵ ין ָדבָ ר! זֶּ ה כְ ַדאי! עוֹד אֵ ֵשב עַ ל הַ בָ ר!

ַרק ֶּש...
ִּאם ֹלא יֹא ַכל ,וְ ִּאם ַרק הּוא יָצּום –
גּופ ֹו יִּצְ טַ מֵ ק לְ ִּמ ָדה שֶּ ל צִּ ְמצּום
ֶּשּיּו ַכל בְ ָקרוֹב ,בְ ָשעָ ה נִּפְ לָָאה
לְ חַ לֵץ אֶּ ת עַ צְ מ ֹו ִּממַ ְחסַ ן הַ ְתבּוָאה.
ַתחַ ת ַשק ִּה ְתי ֵַשב הָ עַכְ בָ ר ָשם ַת ְח ָתיו
בְ לִּ י לָזּוז ,כְ דֵ י ֶּשֹּלא י ְִּתגַלּו עִּ ְקבוֹתָ יו,

הַ ְדיֶּיטָ ה ִּהצְ לִּיחָ ה מֵ עַ ל הַ ְמשֹעָ ר.
עַ ל מָ ְתנֵי הָ עַכְ בָ ר שּום שֻ מָ ן ֹלא ִּנ ְשַאר.
הּוא הָ יָה לְ דֻ גְ מָ ן ֶּשל ָרעָ ב וְ ָרזוֹן
וְ נ ְִּדחַ ק בֶּ חָ ִּריץ אֶּ ל מַ ְחסַ ן הַ מָ זון.
גִּירים
ּובִּ פְ נִּים – הַ ִּחטָ ה! ג ְַרגִּ ִּירים ג ְַר ִּ
ְט ִּרּייםֵ ,ריחָ נִּים ,מַ צְ בו ִֹּרים אַ ִּד ִּירים!

וְ ָשבַ ת ָשם ָרעָ בֹ ,לא טָ ַעם ַאף ֵפרּור,
– אֲ פִּ לּו ֹלא ֶּרבַ ע ג ְַרגֵר ַזעֲרּור –

ַרק לִּ ְתפֹס וְ ִּל ְנגֹס! הַ חֲ לוֹם ִּה ְתגַשֵ ם!
הָ עַ כְ בָ ר ִּה ְס ַתעֵ רִּ ,מ ְתנ ֵַשףִּ -מ ְתנ ֵַשם

ֵקיבָ ת ֹו ִּק ְר ְק ָרה ,אֲ בָ ל הּוא ֹלא וִּ ֵתר
כִּ י בָ רּור ֶּשחַ ּיָיו חֲ שּובִּ ים עוֹד יוֹתֵ ר!

וְ זָ לַל וְ לָעַ ס וְ טָ חַ ן ּובָ לַע,
י ִָּמים וְ לֵילוֹת ַרק עָ סַ ק בִּ זְ לִּילָה,

אֶּ ת ִּשכְ בַ ת הַ שֻ מָ ן ֶּשל עַצְ מ ֹו הּוא עִּ כֵל
עַ ד ֶּשהָ יָה שּוב ָרזֶּ ה כְ מ ֹו מַ ֵקל.

ּומ ֶּשלֶּד-עַ כְ בָ ר ַנע ֲָשה ְמפֻטָ ם
ִּ
עִּ ם מָ ְת ַניִּם עָבִּ ים כְ מ ֹו שֶּ ל ִּהיפוֹפוֹטָ ם.

וְ שּוב ,כְ דֻ גְ מָ ן ֶּשל ָרעָ ב וְ ָרז ֹון
נ ְִּדחַ ק בֶּ חָ ִּריץ ִּממַ ְחסַ ן הַ מָ זוֹן
וְ יָצָ א לַחָ פְ ִּשי!
ָאז י ַָשבִּ ,מ ְתנַשֵ ם
וְ ָשַאף ְקצַ ת אֲ וִּ ירּ ,ובֵ ֵרְך אֶּ ת הַ שֵ ם,
"אֲ נִּי חַ י וְ ַקּיָם!" בְ ִּש ְמחָ ה הּוא ָק ָרא,
"נִּצַ לְ ִּתי ִּממָ ּוֶּ ת ָאיֹם וְ נו ָֹרא!"
וְ הו ִֹּסיף וְ ָאמַ ר" :אֲ בָ ל מָ ה-זֶּ ה-כ ֹואֵ ב
אתי ָרעֵ ב"..
ֶּשנִּכְ נ ְַס ִּתי ָרעֵב  -וְ יָצַ ִּ

בָ א הָ ִּאכָר לֶּאֱ רֹז בְ ַש ִּקים
אֶּ ת הַ ּיְבּול ֶּשָאסַ ף  -וְ ִּהבְ ִּחין בַ נְזָ ִּקים!
הּוא ָרָאה ָשם עִּ ְקבוֹת שֶּ ל עַכְ בָ ר וְ ָק ָרא:
" ַגנָבִּ ים בַ מַ ְחסָ ן! זֶּ ה ָאיֹם! זֶּ ה נו ָֹרא!
ִּמי נִּכְ נַס לַחֲ מֹס פֹה אֶּ ת פְ ִּרי עֲמָ לִּ י?
אֲ רוֹצֵ ץ אֶּ ת רֹאשוֹ! ֹלא יָקּום! ֹלא אֶּ צְ לִּ י!"
הָ ִּאכָר ִּחיש הֵ בִּ יא מַ לְ כֹדוֹת וְ שָ ם שָ ם
וְ גַם ַרעַ ל פִּ זֵ ר בְ פִּ נוֹת הָ ָאסָ ם.
הֵ בִּ ין הָ עַכְ בָ ר :הַ ְמ ִּסבָ ה נִּגְ ְמ ָרה.

יָדּוע ֶּשסוֹף ָכל ַגנָב הּוא כָזֶּ ה:
פְ נִּימָ ה – ָרזֶּ ה
וְ הַ חּוצָ ה – ָרזֶּ ה!

ִּאם ֹלא י ְִּס ַתלֵק ִּחיש – סוֹפ ֹו י ְִּהיֶּה ַרע!
וְ ָכל הַ שֻ מָ ן ֶּשצָ בַ ר בַ זְ לִּילָה
ִּי ָשאֵ ר לְ הַ ְס ִּריחַ בְ תוֹר נְבֵ לָה.
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גם המשל הבא ידוע ונפוץ:

תרנגול ותרנגלת

משל לב עמ' מב
חָ כְ מַ ת הַ ִּמ ְסכֵן בְ עֵ ת פְ קֻ ָדה  /טוֹבָ ה ִּמכָל כְ לִּ י חֶּ ְמ ָדה
ַת ְרנְגוֹל ָאמַ ר לְ תַ ְר ְנ ֹגלֶּת  /אֵ ין עוֹד ִּחטָ ה וְ ִּשבֹלֶּת ּ /ומַ דּועַ ִּמ ְתעַצְ לִּים אֲ נ ְַחנּו  /וְ ָרעָ ב בָ עִּ יר ּומַ ְתנּו /
ָאחי ג ֶֹּרן ְשע ִֹּרים  /וְ נֵשֵ ב ָשם ָשנָה ְת ִּמימָ ה ְ /סבִּ יב הַ ג ֶֹּרן וְ הָ ֲע ֵרמָ ה /
ֵנלֵך וְ נָלִּ ין בַ כְ פ ִָּרים  /כִּ י לְ ִּ
ּושע ָֹרה ָ /שמָ ה
ירה  /אֶּ ֶּרץ ִּחטָ ה ְ
וַ ּיֵצְ אּו ְשנֵיהֶּ ם יַחַ ד ָ /ל ֶּלכֶּת מַ הֲ לְַך יוֹם אֶּ חָ ד  /עַד אֲ שֶּ ר בָ אּו הָ עִּ ָ
יאים ִּשבְ עָ ה הֵ מָ ה /
הַ ַת ְר ְנ ֹגלֶּת ִּק ְננָה  /בְ טֶּ ֶּרם ַאחֲ ִּרית הַ ָשנָה  /אֶּ פְ ר ִֹּחים בִּ ְדמּותָ ּה כְ צַ לְ מָ ּה  /הַ בְ ִּר ִּ
ִּמ לְ בַ ד ַת ְר ְנ ֹגלֶּת ְקטַ נָה אֲ ֶּשר חָ לְ תָ ה ּ /ובְ עֵ ת ָק ְרָאה ַאחֲ ֵרי ע ֲָדתָ ּה  /הַ ָדגָן בְ ַרגְ לֵיהֶּ ם כָמוֹהָ גִּ לּו /
ָאמרּו  /לָשּוב
חֵ לֶּק כְ חֵ לֶּק יֹא ֵכלּו  /וַ ְת ִּהי לָהֶּ ם הָ ְרוָ חָ ה  /אֵ ם הַ בָ נִּים ְשמֵ חָ ה ּ /ובְ בֹא עֵת ָקצִּ יר ְ
יקם אֶּ ל עַמֵ נּו  /פֶּ ן נ ְִּהיֶּה בְ ֵעינֵיהֶּ ם
לַמָ קוֹם אֲ שֶּ ר ב ֹו גָרּו  /וַ יֹאמֶּ ר הַ ַת ְרנְגוֹל :הַ אֲ זִּ ינּו ֹ /לא נָשּוב ֵר ָ
לְ לַעַ ב  /כַאֲ שֶּ ר בָ אנּו ִּמ ְמקוֹם ָרעָב / .עַ ל מַ אֲ מָ ִּרי ִּש ְמחּו וְ ִּשישּו ִּ /ממֶּ נִּי ִּת ְראּו וְ ֵכן ַתעֲשּו ָ /כל אֶּ חָ ד
וְ אֶּ חָ ד ִּי ָשא בְ פִּ יו ִּש ֹבלֶּת ַ /ת ְרנְגוֹל אֶּ פְ רֹחַ ְותַ ְר ְנ ֹגלֶּת  /עַ ד אֲ שֶּ ר בִּ ְמקוֹם ִּחטָ ה ָתבוֹאּו  /וְ י ָָשן ִּמפְ נֵי
חָ ָדש תוֹצִּ יאּו / .וַ תֹאמֶּ ר הַ ַת ְר ְנ ֹגלֶּת :עֲצָ ְתָך טוֹבָ ה ּונְכ ֹונָה ֵ /תן חֵ לֶּק לְ ִּשבְ עָ ה וְ גַם ִּל ְשמ ֹונָה  /כָל
אֶּ חָ ד בְ פִּ יו ִּש ֹב ֶּלת נ ָָשא  /הַ ְש ִּמינִּי ֹלא ָיכֹל מַ ָש א  /ל ֵָשאת כִּ י הָ יָה ח ֹולֶּה  /וַ ִּת ְק ֶּראנָה אוֹת ֹו כָאֵ לֶּה
עָרבָ ה  /שֻ עָ ל בְ ִּסבְ כֵי ַיעַר נ ְֶּחבָ א  /וַ ּי ְַרא אֶּ ת ָכל הֶּ הָ מוֹן
 /כִּ י הָ לְכּו ֶּד ֶּרך הָ ע ֲָרבָ ה  /וְ חֶּ בְ ָרתָ ם לִּ ְמאֹד ְ
בָ א  /וַ י ְִּתב ֹונֵן הַ ַת ְר נְגוֹל כִּ י ל ֹו  /נו ֵֹשא עַין ּו ְל ָכל חֵ יל ֹו  /וַ יֹאמַ רַ :פלָצּות בִּ עֲתַ ְת ִּני וְ ִּלבִּ י ָתעָ ה /
אֻ ְמלְ לָה ֹיל ֶֶּּדת הַ ִּש בְ עָ ה  /כִּ י ִּמן הָ או ֵֹרב הַ לָז יְבַ הֲ לּונִּי ַרעֲי ֹונִּים  /פֶּ ן ָיבֹא וְ ִּה ַכ ִּני אֵ ם עַ ל בָ נִּים  /אַ ְך
סוֹד נְעָ ִּרים לְ ִּהמָ לֵט  /פֶּן י ְִּהיֶּה ֲעלֵינּו ש ֹולֵט  /כַאֲ ֶּשר שָ לַט ַעל אֲ בוֹתֵ ינּו  /כִּ י ִּמ ְתאַ נֶּה תָ ִּמיד לָנּו /
עוֹד זֶּ ה ְמ ַדבֵ ר וְ זֶּ ה בָ א  /הָ א ֵֹרב אֲ ֶּשר ָשם נ ְָחבָ א  /וַ ֵּילְֶּך לִּ ְק ָראת הַ ֹחלֶּה  /וַ יֹאמַ ר :לְ ִּמי אֵ לֶּה? /
יאים?  /וַ יַעַ ן :זַ נְבוֹת שֻ עָ לִּים הֵ ם נו ְֹש ִּאים  /אֲ שֶּ ר בְ כֹחָ ם ִּמן הַ שֻ ָעלִּ ים ל ָָקטּו
ּומַ ה הֵ ם בְ פִּ יהֶּ ם ְמבִּ ִּ
 /וְ עו ָֹרם מֵ ֲעלֵיהֶּ ם ִּהפְ ִּשיטּו  /וַ יֹאמֶּ ר הַ שֻ ָעלַ :אחֲ ֵרי אֲ ֶּשר ָכזֹאת מַ עֲשֵ יהֶּ ם  /לָמָ ה אֵ ין בְ פִּ יָך כְ מ ֹו
יתי ֹ /לא תָ שּוב עוֹד אֶּ ל אֹהָ לֶּיָך /
אתי  /כִּ י אֶּ ת זְ נָבְ ָך צִּ פִּ ִּ
בְ פִּ יהֶּ ם  /וַ יַעַ ן לוֹ :עַ ל כֵן יָצָ אתָ לִּ ְק ָר ִּ
גו ָֹרלִּי אַ פִּ יל ָעלֶּיָך  /כִּ ְשמֹע זֶּ ה הַ שֻ ָעל בָ ַרח  /כַאֲ ֶּשר יָרּוץ הַ גִּ בוֹר א ַֹרח.
ּודבָ ָריו אֵ ינָם נ ְִּשמָ עִּ ים ּ /ובַ ע ֲַדת ע ֲִּש ִּירים לְ לַעַ ג נ ְִּהיָה /
וְ הַ מָ ָשל בָ ִּאיש אֲ שֶּ ר מַ ָדיו ְקרּועִּ ים ְ /
וְ חָ כְ מַ ת הַ ִּמ ְסכֵן בְ זּויָה ִּ /מפִּ יו ֵתצֵ א חָ כְ מָ ה בְ עֵ ת פְ קֻ ָדה  /טוֹבָ ה ִּמ ָכל כְ לִּ י חֶּ ְמ ָדה.

ברכיה התכוון כאן לעניים שאין קולם נשמע בחברה ,אך בשעת צרה
הם מושיעים את העדה בפיקחותם .המוטיב של בעל חיים חלש
שמפחיד את החזק ממ נו נפוץ מאוד .שוורצבאום מביא מקבילות
ובראשן את המסופר בתענית כ"ה על רבי חנינא בן דוסא ,שהתאוננו
באוזניו שהעיזים שלו גורמות נזקים .ר' חנינא אמר :אם אמת הדבר,
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ראוי שהדובים יטרפו אותן .אבל אם זו טענת שווא ,שהעיזים יביאו
דובים בקרניהן .ואמנם עם ערב שבו העיזים מן המרעה וכל אחת נשאה
דוב בקרניה.
בגרסות רבות של הסיפור נתחלפו התרנגולים בעז ,חיה צמחונית
הנתפסת כתמימה למדי ,אך זְ קנּה וקרניה מעוררים הרהור של ִּאיום.
במיתוסים ההודיים מספרת עז ארוכת זקן לאריה שכבר טרפה רבים מבני
מינו ,והיא לא תתגלח עד שתבלע גם אותו .האריה שומע ונס על נפשו.
ההודים מספרים על תן ,דוב ונמר שנמלטו מפני קרניה העצומות
ּוזְ קנּה האדיר של עז .באגדת עם סינית מצליחה קרפדה קטנטנה להחריד
את הנמר והשועל ,ובאגדה סינית אחרת שואל הנמר את הצבי :למה לך
קרניים כה גדולות? כדי לשפד את בשרָך! עונה הצבי .ולמה לך כל כך
הרבה נקודות לבָ נות על עורָך? הצבי עונה :בכל פעם שאני טורף נמר
מתווספת לי נקודה ,וכבר איני מצליח למנות את מספרן .הנמר נס על
נפשו עד שהוא פוגש שועל וסח לו את המעשה .השועל מציע לחזור אל
הצבי ולברר את העניין ,וכבר מרחוק קורא הצבי אל המתקרבים :אה,
נמר! אתמ ול הבטחת להביא לי עור של שועל ואני שמח שאתה ממהר
לקיים את הבטחתך!
עוד ועוד מקבילות במחקרו של שוורצבאום .אהבתי את הדו-שיח בין
התרנגול לאשתו המאשרת את תבונת בעלה ,ואת החששות המתרוצצים
בראשו של ראש המשפחה המתנהל עם רכוש רב בסכנות הדרך .לא העברתי
אותם לנוסח שלי – כאן המקום להפעיל את המאזינים הקטנים ולבקש
מהם לתאר את השיחה והרגשות .מכל מקום ,הקטן והחלש כגיבור מנַצֵ ח
הוא מוטיב מקובל מאוד בספרות הילדים כולה ,שנמעניה הצעירים כפופים
למָ רות המבוגרים ויש לעודד את כוחם ויכולותיהם .אגדות עם לאין ספור
מתארות את הקטן באחים אשר מצליח בגדול ,ומבחינה זו אין כסיפור הזה
מתאים להיכנס לַמבְ חר המוגש להם .על כן בחרתי גם אני לחזור עליו
במילים פשוטות וחרוזות:
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הגנה בתבונה
נורית יובל

ָאדוֹן "כ ְַרבֹלֶּת חַ כְ לִּילִּית"
י ַָשב בְ עִּ יר ְקטַ נָה
עִּ ם זּוגָתו ַת ְרנְגוֹלִּ ית
וְ אֶּ פְ רו ִֹּחים ְשמ ֹונָה.
הָ אֶּ פרו ִֹּחים הָ יּו נ ִָּאים
הַ כֹל טוֹב וְ יָפֶּ ה,
יאים
אַ ְך ַרק ִּשבְ עָ ה הָ יּו בְ ִּר ִּ
אֶּ חָ ד הָ יָה ָרפֶּ ה.
וְ עוֹד צָ ָרה :הַ כַלְ ָכלָה
הָ יְתָ ה בְ דֹחַ ק ַרב.

ַרק הַ חַ לָש בַ סוֹף ִּד ָדה
מוֹעֵ ד ַעל י ְֵרכוֹ.
ידה
בְ פִּ יו אֵ ין כְ לּום ,כִּ י הַ צֵ ָ
כְ בֵ ָדה ִּמכְ פִּ י כֹחוֹ.
שּועָ ל ִּאּוָ ה ל ֹו אֲ רּוחָ ה.
או ֵֹרב ַעל אֵ ם ְד ָרכִּ ים
ָרָאה פִּ ְת ֹאם ַתהֲ לּוכָה
ֶּשל בְ נֵי ָכנָף הוֹלְ כִּ ים
ּובְ פִּ יהֶּ ם – כְ ב ָֻדה ַרבָ ה
וְ צַ ע ֲָדם נָכוֹן.

הַ ְשעו ָֹרה הָ יְתָ ה ַדלָה -
כִּ ְמעַ ט חֶּ ְרפַ ת ָרעָ ב.

נִּבְ הָ ל שּועָ ל ,בַ צַ ד נ ְֶּחבָ א,
ִּאבֵ ד ָכל בִּ טָ חוֹן.

וְ ָאז הֶּ ְחלִּ יטּו ַל ֲעקֹר
אֶּ ל כְ פָ ר ַרבִּ -שבֳּלִּים
ָשם הַ ְתבּואוֹת ְמלוא הַ כוֹר
וְ הַ חַ ּיִּים ַקלִּים.

ַרק בִּ ְראוֹת ֹו אֶּ ת הָ אֻ ְמלָל
בְ סוֹף אוֹת ֹו ִּמצְ עָד
נִּסָ ה ֵשנִּית אֶּ ת הַ מַ זָ ל
וְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ ַאט

ָאמנָם ָעשּו בַ כְ פָ ר ָשנָה
ְ

"מי הַ הוֹלְכִּ ים?
וְ כְָך ָשַאלִּ :

וְ חָ יּו בִּ ְרוָ חָ ה.
עֵ ת ַתם ָקצִּ יר ,אֶּ ל ִּמ ְש ָכנָּה
חָ זְ ָרה הַ ִּמ ְשפָ חָ ה.

וְ ַד ְרכְ כֶּם לְ ָאן?
בְ כֹחַ מַ ה אַ ֶּתם בו ְֹט ִּחים
ּומַ הּו הַ ִּמ ְטעָ ן?"

ל ַַת ְרנְגוֹל ַרעְ יוֹנוֹת
וְ ֵשכֶּל ְמחֻ ָכם:
צָ ִּריְך ָל ַקחַ ת חֶּ ְסכוֹנוֹת
יקם.
וְ ֹלא לָשּוב ֵר ָ

ָקפָ א אֶּ פְ רוֹחַ ַעל עָ ְמד ֹו
אַ ְך פַ חַ ד הֶּ עֱלִּים
(י ַָדע ֶּשאֵ ין לְ אֵ ל יָד ֹו
לִּ ְשרוֹת עִּ ם שּו ָעלִּ ים!)

וְ הּוא ִּמהֵ ר ָאז לְ הוֹרוֹת
בּורה
לְ כָל הַ חֲ ָ
ל ַַקחַ ת ִּאיש בְ מַ קוֹר ֹו
ירה.
ִּשב ֹולֶּת ע ֲִּש ָ

כִּ ְמעַ ט חָ זָ ה הּוא אֶּ ת סוֹפוֹ!
חָ לָש הּוא וְ ָקטָ ן,
אַ ְך ִּאם ָרפֶּ ה הּוא בִּ גּופֹו
ִּהנֵה ִּשכְ ל ֹו אֵ יתָ ן!
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וְ הּוא עָ נָה בְ קוֹל צָ לּול
בֹוטֵ חַ בִּ ְדבָ ָריו:
"אֲ נ ְַחנּו ִּגבו ֵֹרי הַ לּול!
יריו
ִּמ ְשלַחַ ת אַ בִּ ָ
יאים אֶּ ל ע ֲָדתָ ם
הַ ְמבִּ ִּ
זְ נָבוֹת שֶּ ל שּו ָעלִּ ים
אֲ ֶּשר ָפ ַש ְטנּו פַ ְרוָתָ ם
בִּ ְשנֵי ְק ָרבות ַק ִּלים!"
"מַ דּועַ ַרק ִּת ְשעָ ה זְ נָבוֹת?"
ָשַאל שּוב הַ שּו ָעל,
כְ לּום ֹלא ִּהצְ ל ְַח ָת בַ ְק ָרבוֹת
וְ אֵ ין לְָך ָשלָל?"
עָ נָה הַ ָקט בְ בִּ טָ חוֹן:
יתי ַרק ְלָך!
"צִּ יפִּ ִּ
ִּהנֵה כ ִֹּחי עִּ ִּמי נָכוֹן
ִּמּיָד אֶּ ְתֹלש זְ נָבְ ָך!"
ָשמַ ע שּו ָעל ִּמ ְשפָ ט נֶּחֱ ָרץ
ִּמּיָד ָנ ַפל לִּ ב ֹו
וְ הּוא נ ָָשא ַר ְגלָיו וְ ָרץ
ָכל עוֹד הָ רּוחַ בֹו.
כְָך ,בְ ַד ְרכָּה ,בְ אֵ ין מַ כְ לִּ ים
ִּה ְמ ִּשיכָה שַ ּי ָָרה.
הּוס ָרה אֵ ימַ ת הַ שּו ָעלִּ ים
ְ
בְ תוְך ִּשיחָ ה ְקצָ ָרה!
בּורת
כִּ י ֹלא ָת ִּמיד גְ ַ
ְש ִּר ִּירים
ָתבִּ יא אֶּ ת הַ גְ אֻ לָה.
ְתבּונָה – ִּהיא כֹחַ אַ ִּד ִּירים
וְ ֹעגֶּן הַ צָ לָה.

הסיבה העיקרית לקיומם של המשלים בספרות לילדים היא בהיותם
זְ רוע בהכשרת הצעירים לחיים בתוך הלהקה האנושית .הספרות לילדים
כתחום מחקר נפרד ועצמאי נכנסה לאקדמיות רק במאה האחרונה,
וראשית דרכה היתה בחסות המחלקות לחינוך! קובעי המדיניות במכללות
לא ראו את תכונותיה הספרותיות של סוגה זו ,המכילה את כל שאר הסוגות
(שירה ,פרוזה ,עלילה ,אלגוריה וכו') בזיקוקן המרבי .היא נתפסה בעיניהם
כלהג ילדותי שנועד להפוך את הגור האנושי ל"בן אדם".

ספרות הילדים בנויה על גילוי תֵ בֵ ל ַרבָ ה ,שאינה יציר מימי בראשית אלא
פרטים הנבראים לעיני הילד ברגע שהוא פוגש בהם לראשונה ,והכול בהם
אפשרי ולגיטימי; הג'ירפה והחללית קיימים ואפשריים ,וכך גם רגשותיו,
כולל אלה האנוכיים ביותר .כשהוא לוקח צעצוע של זולתו ,אין הוא גנב.
כשהוא הודף ילד שעומד בדרכו אל הנדנדה ,אין הוא "דורס גוויות" אלא
מבקש את סיפוקו בלי שום כוונות זדון.
אנו המבוגרים מנוסים ויודעים שחמדנות ,למשל ,היא תכונה אנטי
חברתית שעשויה לערער את רקמת הארגון האנושי ואנו מבקשים להכריתה
טרם שתתקבע באופיו .אך אלה הן מילים גדולות מדי להבנתו של הילד ,על
כן באים הסיפורים להראות לו שהוא עצמו ייצא נפסד ממנה ,ממש כמו
הכלב שנשא בפיו גבינה וחמד גם את בבואתה שראה במים ,או העורב
שהפסיד את הגבינה כדי לזכות בשבחים על נועם זִּ מרתו .יתר על כן ,אם
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ספרות הילדים מנצלת את העובדה שהכול ייתכן ואפשרי ,כולל קוסמים
ומכשפות ,אין ספק שהשועל משוחח עם התרנגולים ושהעכבר נותן לעצמו דין
וחשבון על מעשיו .כך מתעשר עולם ההיגוד בכל אוכלוסיית הנבראים למינם.
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