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בית",יש"לשפןגיבור",דני
רוגז,רוגז"רוגז"ג׳ינג׳י",
"אצוברוגז",חתולשרוי

יצי־ועודועוד"מיכאל"גמדים",רצו

מריםוהמשוררתהסופרתרקחהרות

לזכותהראשונהשהייתהילן־שטקליס,
ילדיםספרותבקטגורייתישראלבפרס
שראתההיחיד־"המשוררת.1956בשנת

השיריובסיפורבשירתפקידהעיקראת

כישרונהכלאתהקדישהולהםלילדים,

הרמהמיצירתהשבריריםלאהמבורך.

ויגו־ששונםעלחייהםכלאתאלאלהם,

נם,

$TS1$,ויגונם$TS1$

$DN2$,ויגונם$DN2$אזהתפייטואמיתם",ועלדמיונםעל

שכתבהמה"כלבנימוקיהם.הפרסשופטי

שכתבהמהובכלכתבה.הילדיםבשביל

אלאמדעת,התיילדותשללוואיטעםאין

ואמי־מציאותיתממש,ילדותשלטעם

תית,

$TS1$,ואמיתית$TS1$

$DN2$,ואמיתית$DN2$גםאבלותמימות,שמההבהשיש

החיים.ופגעיחייםחוכמתודמעות.צער

העיקרייםהסממניםכלונחמה.אכזבה
למבוגרים,טובהשירהמבושמתשמהם
עללילדים.שיריהאתבהםהיאבישמה
הקו־רקלאשירהטעםבהםטועמיםכך,
ראים

$TS1$הקוראים$TS1$
$DN2$הקוראים$DN2$,הגדולים".גםאלאהקטנים

בכלל.זהאתאהבהלאילן־שטקליס
אתולאילדים","בשבילהביטויאתלא

לאכותבתאינני"הלואהתודה.מילות
אנימבוגרים,בשבילולאילדיםבשביל

לעצמי",לכתובחפץשלבימהכותבת
שואלתאניבלביל׳תודה',"באשרטענה.
אנחנוהאםלי?מגיעהתודהמהעצמי:את

משיר־נהניםאנוכאשרלציפורמודים

תה?

$TS1$?משירתה$TS1$

$DN2$?משירתה$DN2$לגורלי,תודהחייבתשאנילינראה
כדיההכרחיותהתכונותאתבינתןאשר

לגו־מגיעההתודהכלמשוררתלהיות
רלי

$TS1$לגורלי$TS1$
$DN2$לגורלי$DN2$לי".ולא

שי־כיאהת,לאהתוודתהילן־שטקליס

רים,

$TS1$,שירים$TS1$

$DN2$,שירים$DN2$אחרבייסורים.נולדיםילדים,כמו

בספרהשיר.שלצורהקיבלהווידויכך

תקוותשאצרנפשי",ציפורעם"שיחות

נולדיםשילדים"כפיכתבה:ואכזבות,

נו־שיריםגםכךשאת/איןייסוריםתוך

לדים
$TS1$נולדים$TS1$

$DN2$נולדים$DN2$ידועהרישאת/איןייסוריםתוך

מאושרת/בנפשנולדיםאינםששירים

שו־בכלמיוסרת/בנפשנולדיםהםלא!

טים

$TS1$שוטים$TS1$

$DN2$שוטים$DN2$אלאשבעולם..".העקרביםובכל

"עו־אמרה,מילדים,בשונהששירים,
שים

$TS1$עושים"$TS1$
$DN2$עושים"$DN2$עלממאמריה,באחדעצמם".את"
רואהאינהכיהדגישהלילד",ספרות

לנפשהמבוגרנפשביןמהותיהבדל
קליפות...נפשועוטה"המבוגרהילד.
הק־מןמעטהסירולנפשו.מגןשריוני
ליפות

$TS1$הקליפות$TS1$
$DN2$הקליפות$DN2$נפשמנגדותראו:מנפשםהללו

במערומילפנינוהעומדתנפשאותהילד,

הםמשותפיםמגן...כלהסרתאנושיותה,

סבללתמימות,והשאיפהלאהבההכמיהה
היפהמןההנאההיתמות,וסבלהבדידות

הצליל..."וחדוות

מרגשתהקדשה

ירו־יקירתעיטורבעלתילן־שטקליס,

שלים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$פוטוקיבעיירהנולדהההגנה,ואות
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חב"ד.וחסידירבניםלמשפחתבספטמבר,

החלו־עלהתמרמרההאחרוןיומהעד

קה

$TS1$החלוקה$TS1$

$DN2$החלוקה$DN2$כאן"אנחנולאשכנזים.ספרדיםבין

בתו־טענהמזרח־תיכונית",אחת,עדה

קף.

$TS1$.בתוקף$TS1$

$DN2$.בתוקף$DN2$,ממייסדיהיהוילנסקי,זאבברוךסבה

לי־יצחקהשני,סבהציון.חיבתתנועת

מריםשירת
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wm
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לכתיבהחייהאתשהקדישהילן־־שטקליס,מרים
שזכויצירותאחריהוהותירהולמבוגריםלילדים

לסיפורהחוזרת1יץספירכרמיתנצח,לחיי
קטניםקוראיםשלדורותעלשהשפיעהמישל

היוםגםרלוונטיתונותרהכאחדוגדולים



בהרצלהתומכיםמראשוניהיהפשיץ
תיבותראשיהוא"ילן"לווילנה.בהגיעו
יהודהד"רהציוניהמנהיגאביהשםשל

מחיי"פרקיםמחברניסןוילנסקי
נדדה5091פרעותאחריהציבוריים".

לימואחרילעיר.מעירמשפחתה
למדעיבפקולטההמשיכהבתיכוןדיה
לביתומשםחרקובבאוניברסיטתהרוח
בברליןהיהדותלמדעיהגבוההספר
02בתכשהייתהבפריז.לספרנותמכון
היאבירושלים.והשתקעהארצהעלתה
הנרייטהשלכפקידהב"הדסה"עבדה
בהגנהשירתה2291ובאוקטוברסולד
הספרייההבאההתחנהבצה"ל.שנהועוד
אתשנה03במשךניהלהשבההלאומית
לגמלאות.לפרישתהעדהסלאביהמדור
התאלמנתיפעמייםנשואה"הייתי
שרציתילמרותליהיולאוילדיםמיים
קשיםניתוחיםשניעברתיילדים.מאוד
לבבגילויסיפרהעזר"לאוזהביותר
0891בשנתהישראליתלטלוויזיהבראיון
רחביה.בשכונתהמרתףבקומתמדירתה

בגילהיושכתבההראשוניםהשירים
"וטוי"בספרה8691בשנתכונסואלו.71
שכתהראשוןהעבריהשיר"ענפים".
של"החיים"בשבועוןב2291פורסםבה

ב8391מכןלאחרשניםגינזבורג.
גורםרבהבמידהלהיותשעתידמההגיע
רוח""רוחלילדיםהעבריתבשירהיסוד
האמינההיאלילדים".ב"דברשהודפס
אולילילדיםלכתובבשבילבשלותדרשה

לילכתיבהביןההפרדהאתערכהלא
וכתבהכתבההיאלמבוגרים.לכתיבהדים
שנשכיוונהבדיוקוהקוראים
שלההדוארתיבתאתהציפו"27עדתיים
"סיפורךלביקור.ובהזמנותתודהבגלויות

מזמיואנובעינינוחןמצאבימיהכלב

איתךהביאישלנו.בקיבוץלבקראותךנים
מעמקילדאליהכתבבימי"הכלבאתגם
וגםמסויםילדעלכותבת"אינישאן.בית

עצמו"הענייןעלמסויםכלבעל
ל"מעריב".בראיוןמצדהאמרה

שטלמשהנישאה9291שנתבסוף
הפרהיסטוריוניםמחשובישהיהקליס
התגרשוהםישראל.ארץשל
לטובתאותהעזבשבעלהלאחרב9391
הראשוןספרהאתשאיירהגבירץבינה
היאלבדה.חייתהמאזגמדים".רצו"אצו
בחיפה.ונקברה4891במאילעולמההלכה

שלדורותאחריההותירהילןשטקליס
שמתרפקיםוגדוליםקטניםילדים
גמדים"רצו"אצובהםספריהעלעגוע

"טולהערשסיפור3491"דני"
האיאל"המסע4491חול"בעל

פגומיםצעצועיםשלמסעםסיפוראולי"
בילדה"מעשה4491הגדולהרופא

הגדי""שיר5491פיליק"ובדודהמיליק
הסיפוספרהגיעואחריהםועוד.

ו"שתי6691"שקר"למבוגרים
למשלתרגמהגם.2791

ואתמרשקסמואלשלכלבלב"עם"גברת
טרוורסלינדןפמלהשלפופינס""מרי
מכתאתצוקובסקיקורניייצירות
לגרמניתמרוסיתויומניוטרומפלדורבי
סרטהופקהאחרונותבשניםרוסית.ושירה
מסדרתכחלקילןשטקליסשלחייהעל
"לבדיקדריאירהיוצר"העברים"
ברודראובןובעריכתובבימויותי"
פחותולפניברדיומושמעיםשיריהסקי.
לילאודותיהביוגרפיהיצאהמשנה
גנידוריתמאת"הישראליות"בסדרהדים
צלטנר.הוצאת

אחריספוריםשבועות1791"בחנוכה
בירושליםגרנוהמועצותמבריתשעלינו
ד"רמספרתט"בקטמוןהקליטהבמרכז
הרבתחומיבחוגמרצהשוורצמןיוליה
האירהלא"ישראלמערבי.גלילבאקדמית
וקרהקטנהבדירהוצפוףקרהיהפניםלנו
השניםארוכתהכמיההבחוץ.ומנוכר
אחדיוםואכזבה.בעלבוןמאודמהרחלפה
הספרמביתיוםכבכלמדוכאתכשחזרתי
הפנים.עלמאושרחיוךעםאביאתראיתי

אמר.עכשיודיברתימיעםתאמיני
ביןבמוסקבה.עודשמענוילןשטקליסעל
במסווההסוכנותשלשהשליחיםהספרים

המולבריתהגניבואמריקאיםתיירים
ידעהרוסיים.שיריהספרהיהעצות
שלשירההכרנוילדים.משוררתשהיאנו
אתבמיוחדזכרתירוסית.ליריתמשוררת

שילןשטקליסמסתברירושלים.השיר
וביקהקליטהמרכזלמשרדהתקשרה
באכשאבישוורצמן.משפחתעםלדברשה
הודמצאהואמהמשרדהדוארלקחת
לעולםאליה.שיתקשרמבקשתשמריםעה
עלינו".שמעההיאאיךאדעלא

"היינואצלה.היוהערבבאותוכבר
כאילואותנוקיבלהוהיאדמעותעדגשים
ד"רמספרתהאבודה"משפחתההיינו
בדיפיהכמוקטנטונת"אישהשוורצמן.
בקולמדברתבספריםעמוסהקטנטונתרה
הומור.חושומלאתעדכניתברוסיתשקט
זקנהילדהחייכלאותהזוכרתאניככה
התעניינההיאהיד.כףעללהושיבלךשבא

הרמידשאלות.מאיתנואחד
עוגה.ואכלנוקפהשתינואיתה.נוחגשנו
כמהבמתנהלנונתנהשעזבנולפני
עמיהשמוריםמרגשתהקדשהעםפריה
ההואהלבמפשירהביקוראחריהיום.עד
משלנולדירהכשעברנובקשר.נשארנו
התפעלתישובאלינו.אותההזמינוההורים
נערותשלמעילשלבשההקטנהמהפיה
ובבפשטותודיברהשבורהספהישבה
שהוזעקוהשכניםועםאיתנוטבעיות
בפלא".פות

מהמלחיןד"ש

נצח.בחייוזכוהולחנומשיריהרבים
ו"טיןרוח""רוח"נתפייסה"מהםחלק
ולבדביחד"לבדהאלבוםאתהרכיבוטן"
אתכץ.וגוזיקראוסשמוליקשללבד"
הרובמגרשהכלאבביתהכירהקראוס
קשהאישישפלבתקופתבירושליםסים
שהעצירששמערוסיממוצאשוטרשלו.
ילןשתרגמהשיריםלוהביאמלחיןהוא
אותוהכירהכברהיאלעברית.שטקליס
ו"אלישבעזהבה""בובהאתשהלחיןאחרי

הג"החלונותוביצעושכתבהנחמדת"
שלוםדרישתאליהכשהגיעהבוהים".
נרקהשנייםביןלמשטרה.הגיעהמלחין
בימיהאותהסעדאףוהואקרבהיחסימו
האחרונים.

שלההכתיבההיאמדוברתפחותזווית
היאדורהמבנירבים"כמולמבוגרים.גם
עלוהעידהרבותבשפותבקיאההייתה
בששפעילבאופןשולטתשהיאעצמה
מכך"יותרבהרבהפסיביובאופןשפות
החוגראשתדהמלאךנעמיד"ראומרת
כתבה"היאאורנים.במכללתלספרות

ובביידישברוסיתמהןבשלוש
הואזהדברלמשוררלדבריהאךעברית
ברושנכתבוהמוקדמיםבשיריהלרועץ.

הנרחהשכלתהלמבוגרים
עליהםהעברייםבמקורותובקיאותהבת
תרגמההיאצעיר.מגילוהתחנכהגדלה
העברייםהמשורריםאתלרוסיתמעברית
דרךהלוייהודהמרביהחללדורותיהם
ואלתרמן".רחלועדביאליק

בשיריהניכריםהיהודייםהמקורות
אהבהעלמוקדםבשירלמשלכךבוגרים
היאבמילים""מדבריםושמונכזבת

שמובילותרכות""עינייםעל
אחרבשירהמקראית.לאהשללעיניהנו
רמיזהישב1291שנכתב"ירושלים"
הלוייהודהרבישלמשירוערבלכבלי
במזרח"."לבי

מותרילןשטקליסשלבשיריהלילדים
גיבוריםהםהגיבוריםגםעצובים.להיות
ד"רחוזר.מוטיבהיאוהבדידותאחרמסוג

במכללההרךלגילהחוגראשדוריניצה
מצביעהבחיפהשאנןלחינוךהאקדמית

האחבשניםשמקבליםהחדשהנופך
"כאשרשכתבה.הבדידותשירירונות
הבדישירימתוךשורותמקריאהאני
סטודנטיותלפניילןשטקליסשלדות
ומעוהמיליםמעומקןומתרגשת

בוילדיםרגשותעםשלהההזדהות
גבהמרימותצעירותסטודנטיותדדים

העוכלהריבדידות'היוםשל
אינסטגרםסטטוססטוריידםבכף

"איזהאומרת.היאוואטסאפ"פייסבוק
ירחהמיליםיזדההבימינוילד
לאלספרמהעלואםשמחסיפורליספר
בודדהילדהעלסיפורספרתדע
בכההסבוןשאפילוהזאתלמשוררתיש
המשוררתעודבורוצהלאדנימאוד
ימיהכלבדידותשחוותההזאתהבודדה
בפרידתאכזבהשחוותהמאביתמותה
צעירהלמאיירתונישואיומעליהבעלה
בביתהגגקורתלבהבטובלהנתנהשהיא

מביטהוכאילונכלמתבדמיוניעומדת
משיתשכחיאוליואומרתבעיניי
אחריםמשורריםמשיריותלמדיריי
משוררתעליהלהתעקשממשיכהואני
כלהיוםלהיותשהפכהועצובהאהובה
כךכלשבפיהשהבשורהרלוונטיתכך
בודדיםילדיםישכןהיוםמשמעותית
שכברילדיםהמוןוישבבידוד.ילדיםויש
משמעותיקשריצרולארביםחודשים
רולאכברהםאחרים.ילדיםפיזי
לאוכברבזוםסיפורשתקריאסבתאצים
בוואטהחבריםכותביםאותםמעניין
ובצראנושי.ולחוםלמגעזקוקיםהםסאפ.
ומבבירחהחלוןדרךמתבונניםלהם
ואלשמחסיפורליספרירחירחקשים

תגידנאאסורוזהאסורזהתגיד
ואבאאיננהאמאכיפנאי.ליאיןעתה
כך".כלעצובהביתועצובהלך

"27עדשנתיים"מגילשכיוונהכפיבדיוקהקוראים
ובהזמנותתודהבגלויותשלההדוארתיבתאתהציפו
ואנובעינינוחןמצאבימיהכלבעל"סיפורךלביקור.
גםאיתךהביאישלנו.בקיבוץלבקראותךמזמינים
שאןביתמעמקילדלהכתבבימי"הכלבאת

גלילהאקדמיתבתמונהשוורצמןיוליה
אותנוקיבלהוהיאדמעותעדנרגשים"היינומערבי
פיהכמוקטנטונתאישההאבודה.משפחתההיינוכאילו
זוכרתאניככההומור.חושמלאתשקטבקולמדברת
היד"כףעללהושיבלךשבאזקנהילדהחייכלאותה

העידה"היא
עצמהעל
שולטתשהיא
פעילבאופן
שפות".בשש
דהמלאך

ממשיכה"אני
להתעקש
דוריעליה".
צילומים

פרטיים


