
ביצירתןילדות-עליכםשלרם

ברגסרןגרשון :מאת

א.

שלרם-עליכםשללמרתושכה 60במלאות

מוטילספררשלחדשעבריתרגוםהופיע

מותרסיפוקשלברגש 1החזןפייסיבן

מספרליהנותירכלוישראלילדיכי Iלצייו

בליומעניין.מהנהמרשן,לקריאה,נעים

 1יבקרו Iיעיינוערדאנשי-הביקורתספק

לזהראשוןתרגום-לתרגוםמקררישרו

קלסיתביצירההעירןויחודש-אחרון

גורמיםמנצלאנישלרם-עליכם.שלזר

והופעתלמותר, 60-אלהמזמנים

שלתשומת-הלבאתלהפנות-הספר

הקלסיקןהסופרלשלום-עליכםמחנכינו

להחזירנצליחאוליולקטנים,לגדולים

ספרן-למקוררתהצעיריםקוראינואת

משלנר.תיים

הראשן-מןהואלדידי,עליכם,ושלרם

שביניהם.המקורייםומןנים

כילכם,שידועכפילי,גםידועכן,

תוך-סיפוריורכיאידיש.בלשוןכתבהוא

ביןאותונכלולאעפי"כלעברית,גמר

ברוחמקרריכמוהראיוכיהמקוריים,

רבסג-היהודיבתרכןהיהודית,הכתיבה

גםבחלקן,לפחותשנשמר,המיוחדנרנו

 .כליאלמכליכשנשפן

ב.

שלרם-עליכםהתכווןלאדרכובראשית

אתכתבכאשרהילדים.למעןלכתוב

כישיערלא ,-1886ב"האולר"סיפורו

ספורשלהע-יקרייםקוראיויהירילדים
חמק- , iב''מזרחמקרםלתפוסשעתידזה,

ובאידיש.בעבריתראות

ספ-חיתהלאהקודמתהמאהבסוף

באידיש'הסופריםבאידיש.רות-ילדים

ביצי-כגיבוריםהילדיםאתשהעמידו

לי iמכשלרם-עליכם,דינזרן,-ררתיהם

למכ:ן-לקרבניסר-רבים)(לאואחרים
שיראוכדיהיל,דשלעולמואתגרים
אותר,יעריכושיבינו,אחר,באוראותר

כפיהילדאלהתיחסרלאאזעדשכן

זלזולשליחסאולי-לכןראוישהיה

 • 2אדישרת,ואולי

נומר 1936וואושאפריינו""קינדערבוזי, . 2תרגםהחזן.פייסיבןמוטלשלום-עליכם, . 1

'מע 3. . 1976ירושלים,כתר,הוצאתאופק,אוריאל 5-6 
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ןלקרואידעולאישראלילדיכלום

מורגליםאולםעברית,לקרואידעוכן,

ותפילות,תורהזוכלשרןלקרואהיו

לשםקריאהאבללימו,דלשםקריאה

כןומשרםמהם.רחוקהחיתההנאה

ו'כיהו·גדלוישראלילדיכירבים,חשבו

בטרםהתבגרוכלומר aזקנים''בלידים

הר-הואזאתלזמרתהאב-טיפוס ;עת

ילדי-כללאאבל,מר"ס,מנדלישלשלה

כמוהר.היוישראל

מעשירת,אהבוהילדים,ככלהילדים,

 1חידרתמשחקים,שירים,סיפורי-נפלאות,

ודמיונם,יצירתםפריהיהזהכלאן

השלימו,בביתוהמבוגריםבחדרהרבי

בסיפוריםהזההחסראתבמידת-מה,

"ספר"יוסיפון",ב"עיו·יעקב",שמצאר

הן-ששפתביה"ס,משקם , oרעודהישר"

מלחמת-הער-לפרוץסמרןאידיש,ואתו

בספרות-ילדיםהצורןגבר Iהראשונהלס

והכיןהקדיםשלרם-עליכםאןזר.בשפה

לספורי-אח"כשנעשובאידישסיפורים

זאת.בשפהלקוראיםיסוד

והיוולשונות,יבשותפרצוסיפוריו

אף-בברית-המועצות,אףקריאהחומר

מןתיאוריוהוויאתשאבשהואעל-פי

עלי-המסורתחותם VJהיהודייםהחיים

בבתי-המחנכיםגםלסיפוריונזקקוהם,

כלשללושלהלכההסובייטיים,הספר

היהודי.העםשלולדתלהסטוריהזיקה

החייםמןלהתעלםיכלולאהםאף

מהדורותוהדפיסוהיהודיםהעממיים

"מאיסעסהיתררביןיצירותיושלרבות

אלייכעםשאלעסקינדערפאר(מעשיות)

 . 1926מאסקוועווערק.געקליבענע

ג.

שלום-כתבלילדיםסיפוריםעשרות

ב-שנכתבהאולר,אתלהוציאעליכם.

הראשן-השניםבעשררובםנכתבו , 1886

 .הדגל,השעון, :הנוכחיתהמאהשלכרת
לאלשבועות,ירק ; ) 1900 (מעות-חנוכה

ערבגלותהסביבון,כפרות,כמשה,קם

סיפורי- ;) 1903 (-צער-בעלי-חייםפסח,

אסתר, ; ) 1904 (-הפסחחגלכבודחג

אתעודואזכיר ) 1910 (-פוריםלכבוד

יצירתוכמובןלעיל)(ראהבוזיהסיפור

שסך-החזןו',פייסיבן"מוטילהמופת

כש-פורסמהב"פריינךוו Iהראשונהרתו

 .*-1916בנסתיימהוכתיבתו 1907 / 8נים
לילדיםסיפוריושרובמקרהזהאיו

שלפוריותושצוינו.השניםבעשרנכתבו

שונותבתקופותשונהחיתהשלום-עליכם

מירוןדןבפרוטרוטכןעלעומד Iחייושל

 :להדגישהדיןומן . eשלום-עליכםבספרו
מסיפוריוברביםגםמופיעיםילדים

חיבתוחיתהרבהמהללמדןלמבוגרים

מידהובאיזוהילדאלשלום-עליכםשל

שם. . 3

ליטער~-קינדעראידישערררעגןניגע,רש.רא.ה . 4

 . 188עמ' , 1935פיל~עדלפיע~למ~נ~ןשולטור,

הילדיםבספרותדורותשלושהב,רגסון,ג.ראה . 5

 . 49-45 1עמ ,'בשערהע·ברית,

כיאףזה,סיפור .-1916בנכתבוקדשתקדלת •

שלום-עליכםכתבישלט'בכרןכ·ל,ולהוא

לטע-מתאים,אינו-ישראל"לילדי"מעשירת

זה.בלקטכלוללהיותמי,

הפרקמסה,פרקישלום-עליכם,מירון,ראה . 6

שלהספר,ותיתבפעולתוקאדנצרת"שלוש

 . 11עמ' , 1970"מסדה"של·ום-,עליכם",

14 



למעלה.צוייושכברכפיזההעסיקו

עדייונשבהלאשלום-עליכםשלבדורו

ראההאמןאןהפידוצנטריזם,שלהרוח

עצמהבפניעומדתהילדותאתאזכבר

שלסניגורםהיההואלכבדה,ודרש

מהמבוגריםותבעהיהודיםהילדים

להבינםהמפואריםהספרותייםבאמצעיו

ולכבדם.

הסופריםמעטים :להדגישעלינווזאת

ואחריושלום-עליכםלפנילילדיםשכתבו

קלאסי-להיותוהפכועבריתאואידיש

רביםסופריםלילדים.בספרותנוקאים

עדשכתבוורביםהמאהבראשיתשכתבו

קוראואיונשכחוכברהארבעיםשנות

הואשלום-עליכםכאמור,א,דאותם.

שפר.שגורלםבבודדים

פופולארישלום-עליכםאתעשהמה

המיוחדמהוןהצעיריםקוראיובקרב

גםקלאסיקאיאותושהפןביצירותיו

ןשלנוהילדיםבספרות

ד.

הך-ואתהנושאאתלילדהביאהוא ) 1

המיוחדמהוןהצעיריםקוראיובקרב

גםקלאסיקאיאותושהפןביצירותיו

ןשלנוהילדיםבספרות

הך-ואתהנושאאתלילדהביאהוא

מח-חלקשהם-אליוהקרוביםמות

וימי-החגיםבנושאיבולטהדברוויותיו.

היתר-בחייאבן-יסודהיואלהתענית.

במעגלסובבוכאילוהחייםבעיירה,זים

המ-לקראתו,ההכנות :והתעניתהחג

לחגוהציפיתשלווההוריהנוהגסררת,

אחריו.שיבוא

מש-בדרןהחגאתחגגוילדי-ישראל

משלומתחהיהמהםאחדבכללהם,

הרפת-מחושמלת.חיתההאווירה-

היתהחגובכלבהם,קשורותהיוקאות

ממשנהו.שונהעשייה

בהכנותפעיליםשותפיםהיו,הילדים

התחושהאתלהגבירהרבהונעשהלחג,

תמידהבינולאהםהחג.שמחתשל

לפיכןהסמלים,שלהמשמעויותאת

לת-קרובשהיהלחגמוחשיביטויניתן

- vלנירסמסכות, , iדמי-חנוכו :פיסתם

אפיקומן'בתגנילקשוטן'סוכותבועות,

כאלה.ועודאגוזיםמשחק

הרבוכהאלהמוטיביםכיפלאמה

היהשלום-עליכםןהילדיםאתלהעסיק

לוח-עלנאעברואדרבא,לפה.להם

מןאחדכלעלסיפורותמצאוהשנה

הללו.הימים

עלתהבחגטיפולכדיתוך :הדלות ) 2

החברתית-מעמדית,הגעייהבסיפוריו

חג-שלבעולמםניכריםהיושרישומיה

רווחתחיתהכאח.דהקטניםושלדולים

אולעשירים,שישלמהלהגיעהשאיפה

לאת- :להםשישלמהלהתקרבלפחות,

יום-לכבודלבגדיםנאה,לסוכהרוג,

בצאתםצנועהצידהעמויביאמי ;טוב

חג-לבןישווהומיבעומר'ל"גלטיול
החבורה"אליתרהבגאותנותש"נגשניר

סוכרהרי :ראהגם"ראההביאוהוא

מתו·תפוחיםוגם ...צימוקים ...ותה

קים".

- !זהשללאביותאמרו"מה :או
עצמםלביןבינםהתלמידיםעליליגללגו

בר·היושבקבצןכמותו,ואביוןעני-

 "!לעצמואתרוגיקנההקבציאליםחוב
אינןקדחתאכילתשל:'פירושהאו

אדם ...מכותשאוכליםפירושה !יודע

אובלהואברחועללאבולמהלושאיו
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לה-היאהגדולההזניהוכך •••מכות"

פחן-המבוגרבעינישהםותפוחדגלשיג

תי-ערך.

ןאנוולימינוזהלכלמה

שאיומהלהשיגהילדשואףבימינוגם

וכלסיפוקו,עלשבאילדלךואיןלו.

הז-מסתברתמכאןמתמלאים,מאווייו

קוראשהואהגיבור,עםמלאהדהות

לה-מעברלהגיעומקווההשואףעליו,

אוהישיגלדעת,רוצההילדידו.שיג

ישיגואםנפשו,שחשקהאתישיגלא

שכבהבימינוגםיש :ועודזאתןאיך-

חלקם,מנתהואשהמחסורילדיםשל

שאינההמגבלהבביתמורגשתשאכן

השכנים.שהגיעולמהלהגיעמאפשרת

החברתית-כלכליתהנצחיתהבעייהזוהי

והיאדורות,שלושהלפנישחיתהכפי

כיום.גםקיימת

המעמ-לבעייתמתיחסשלום-עליכם

הואאךהשונים.החייםבתחומידרת

באן-רבהבמוחשיותהבעייהאתמבליט

 :ההבדלאתוחשרואהשהילדתחוםתו
בחגים.הקשורובכלבטיול,ב"חדר",

מוחשייםבולטים,ההבדליםזהבהקשר

גדל.והצעריותר,

הך-אהדהיחסיוצער.בעלי·חיים ) 3

הידר-מןהםובעלי-חייםילדשלדיים

הקדומההילדותגיללמןוהנפוצים.עים

להב-יודעבעלי-חיים,עםהילדמשחק

רגשהחי.אתולהאנישהצעצועאתפיש

היהו-במסורתטופחצער-בעל-חייםשל

ביחסספגהמוחשיביטויואתזית.

גםאך-רחמניםבנירחמנים-לאדם

עמדהיום-יומיתבמציאותלחי.ביחס

בן-סתירהבפנישלום-עליכםשלהילד

שראהמהלביןלימדוהומהביןלטת

מוצאתאינההילדשלנפשובסביבתו.

הואבמוחו,המנקרותשאלותעלתשובה

ביטויודואב.מזדההמתקומם,מתרגש,

 :סיפוריםבכמהמוצאיםאנולכך
השוחט,שלבנוחברו,אצלהיותובעת

ואומרתרנגולשלשחיטההואמתאר

בו"איוכי ...גויאביך :חברולפיני

לשחי-ההכנותובתארוחיים".בעלצער

שבפעולההאירוניהאתמדגישהואטח

התרנגולעםחסדעשההשוחט :ומוסיף

בצוארהחלףעם"חיק"ואח"כ ...וברך

 ...מעליווהשליכו
חשבהכילחתולהרביצההטבחית

נת-אח"כמליחה,דףמעלכבדשחטף

הטבחית,והיא,עופותששהששחטוברר

בקשהלאאך ...שבעהשחטוכיחשבה

כנראה,נשכחהדברהחתול.מןסליחה

אומריםלכןהרי-שכחהחתולוגם

והטיחשכחלאהילדאךחתול"."ראש

הרבצתעווללא"עלהטבחית.בפני

והיאלך"יסלחלאאלהיםבחתול

בעו·טפשיםכהגדלו"מניין :הטבחית

בכלב,פגעוכאשרגםוכך 7 ) 196 ( "!לם

צעקותאתבשמעםהגיבוהעירכלביכל

והילדצפריםשתיהרגווכאשר iהכאב

 :ואומרלחיועלאביולוסוטרמתערב,
מבינהאינהאמרגםשבעולם","שוטה

ילדהשלבמותהכשנזכרבוכההואמדוע

בסינרהדמעותיומנגבתהיאשכנה.

אתסובלהוא •••טפשון""ילדבאמרה

-הוכתר ...והחייםבעלישלסבלם
כטיפש.

11ב סיפורמוצאיםאנו ) 95 ( 11מתושלח-

העמודמספרהואבסוגרייםסתםמספר . 7

תש"ן."ך.ביר"נערים"יעם"זקניםבספר
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 :כצלותוימיושבערובלסוסחיבהמלא
וכאבאהבהמתוןארוןחייםסיפורזהו

בהעלמובכוהסוסשלבעליו :ולבסוף

אתעוזבילדכאשרחלילהמאשריותר

הבית.

המכן-סטירה ) 113 ( 11בפרות-11בוכן

"כפרות".שללמנהגוכת

אנולק) )tר-פ ttפ(דאסהזוגובסיפור

תרנגולי-הודו,שלמלבבתיאורמוצאים

אותםומפטמיםאשה,על-ידישנקנו

החג ...למעןבפסח,שיאכלוםכדיבנח,

ואלחים.

מבקשעליכםשלוםלא:-ןאליגוריה

"מהולאלאליגוריהרמזשוםלראותלא

זהובגרוש".לאאףסמליותשנקראה

תמי·יצוריםשניעלפשוט"סיפורסתם

סבלו,חלמו,אהבו,שחיו,מסבניםמים

למהלדעתבלאפסחערבונרצחוקוו

 .**).בג.-משלי(תרגוםועל·מה".

"יש :קוראיםאנו ) 153 (חיהנפשוב-

צערמשוםולהחיותהציפורעללרחם

פההסכמנוהזהלדבר ...בעל·חיים

עלהסיפורמובאהראשוןבפרקאחד".

סיפור :אחריולבארקעלשםהציפור

הרבבתנפש-חיה-הילדה-האומללה,על

חיהנפשאתאהבלא"איש :זרחרב

רחמוה".רחםורק

הגוועתחיהנפשפניאלהביטי"ומדי

צהובת·המקורהקטנהבציפורנזכרתי

ולביהימיםבכברהארץעלמצאנואשר

 ) 158 (בגרוני"•עלוודמעותבקרבי,נתעלף
ספוריםבמשפטיםזהפרקאסיים

(בלב"ראבטשיק"לסיפורמוקדשים

על"מתושלח"בסיפורכמו • sיהודי)

שלום-עליכםמביאזהבסיפורכןהסוס,

לבן-בדומההכלב.שלחייותולדות

נפש-חיהאלאיצורסתםהואאיןאדם

רא-לדעתה.לנווחשובבעלת-הסטוריה

בוובולטתאהבהספוגהסיפורבטשיק,

חש-ישעמו.המספרשלוהזדהותהבנה

ועלהכלב,חייעלאדםחיישללכה

בנזקקותחידושאיןנכוןהתנהגותו.

בספ-אןבספרות-ילדים,הכלבלנושא

הראויומןחידוש.ודאיזההיהרותכו

עלסיפוריםשללסדרהזהסיפורלצרף

אותםהקדים"ראבטשיק"באשר , 9כלבים

אתמדגישהסיפורלפחות.דורותבשני

רק(האםהכלבים.עולםשלאכזריותו

מקן-אתמוצאהמסכןאין .)?כלביםשל

-חבריוביןולאביערלאבכפר,לאמר
מושיע.איוהקצבים.כלבי

ביוהאנלוגיהאתיותרלהדגישכדי

שלום-משתמשבעלי-חייםלביןאנשים

בו-ומתבלבדו-שיחזהבסיפורועליכם

אנשיםביןהמקובליםלשונייםטריים

לכלב)(הכוונהיהודי"בא"מאיוכגון

וכדומה.כלב"הבא,"ברון

חשי-מיחסשלום-עליכםשמות. ) 4

בש-מכתירבשמות,משחקלשמות,בות

הכינוייםזה.בתחוםאמןוהואמות,

אתבקראנולשלום-עליכם,מאדחשובים

פארמעשירתהוכר)יידישער(אראבטשיק . 8

במה-הופיעהסיפור . 79עמ'וקינדעריידישע

בהרצאתלילדיםמע,רבדהיתרביןך,ברת,דורות

 . 1921רילנאשר,ברק

לש'-שפיץהכלב ;תמוזלב'ריזיהכלבחיי . 9ברק.עשטערקינדער.אידישעפארמעשי,רת ••

 .ואחריםרגבלמ'-,מיקימכתבי ;לפיד . 127עמ' 1937ניו-יארק, 11מארגך-פרייהייט 11
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קריאת 11שההשקפהמתאמתתסיפוריו~

דברו~.שליצירתופירושודברשלשם

אתיוצרשלום-עליכםואכן(קאסוטו).

להןומוסיףהשמותבעזרתהדמויות

באפיונן.מימד

המ·תלמידיםכילדעת~לכם"וזאת

לולכווןתמידיודעיםרבםאצלצויים

נאההיהישמוואמנםביותר.הולםשם

 10לשמוו,.נאהוהואלו

 :גיבוריוגםטועניםכךבעצם

יעקברברבועליומעידהיה"כך

ועלקומתוגודלעלאותומגנהוהיה

 :גנאישלשמותמיניבכלהמגשםמראה
הבר"~"שורהפלשתי"~/'גליתעצל","גוי

וכיוצאיםארבע//עלהולךגרםו',"חמור

 .) 143 ( • 11נאיםשמותבאלו

מקובלהיההשמותשמשחקפלאאיו

לעצמםאמצווהםהתלמידיםעלגם

שבו-ביחסיםגםכינוייםמתןשלזודרך

רבנו,בביתהוא:"מנהגעצמםנם-לבין

מידלחבורה,המצטרףחדשנערשכל

שם·לווילוומוסיפיםהתלמידיםבאים

חרי·על·ידיבשמותומשחקיםישלשמו,

-נתןוחסודה,נאהכלה-יהודה :זה
מחכם,יותרטפשירוחם--בחתן,יושב

 .) 101 (וחסר·מח".נחבעל-נח

"השם :בעליואתמשפילוהשםיש

יפקדולאיזכולא 1לותועבהחייט

 11ךבור 11סוכות.המועדים~(ספר ;לפניו"

 .) 359 , 357עמ'ז 11תשט

ביותר.היהמגונהמשפחתו"שם

מאיר :שמוכתובהיההנולדיםבספר

כ 11ואח ) 113 (תיש.למשפחתבן-רפאל

זה.בשםשמטפלארוךקטעבא

בשרירות-לב~מודבקיםאינםהשמות

"משום","מפני"ופשר,הסברניתןאלא

היו'והכלהאיש.אתהמאפייןלכינוי

כל·כךטוטוריטו,טופיליליקוראים

ההך-(כל .) 94 ( ' 1מפניראשית !למה

"טיטוסגו'ב).-שליואילךמכאןגשות

השםכלומר :רבנושםזה-הרשע

מפניורקמשה,ברוךהיה ...האמיתי

 .~.קראותו ...תורהלהרביץאלינושבא
שמואתקצתישכינו ...תלמידיוואנחנו

הר-"טיטוסהקיצורמשוםלו,וקראנו

רב-יוזל :קראואחרולרבי ; ) 92 (שע".

חמקו·/'שרה(פלשתים). 11המות"מלאך

ושכנו·שכניהלהקוראיםכך-כבתוו

מדועמסביר,ושלום-עליכם ) 5 (תיחוו

זה.כינוילההדביקו

לבעלי-חייםגםאדםלבנירקלאאך

כאןגםמוסבריםוהשמותשמות.היו

קר·כך"מתושלח, :היוובעלי-משמעות

 " ...שוםעל ...שללסוסוהעיריושביאו
) 165 ( ; 

יהודי"·"כלבתיאורנוסףלראבטשיק

וכהנה.כהנהועוד

אתיוצרהשם-לעילשנאמרהוא

הדבר.

לילדימעשיותט.כרךשלום-עליכםכתביכל . 10

קפ"ו.עמ'תש"ה"דביר"ישראל,

שלום-הילדים.בעיניהמבוגרים ) 5

המבוגריםעולםאתלילדיםמגלהעליכם

פקחית,מבוגרת,הראייהגווניו.כלעל

והואהחולשות,אתחושפתמעמיקה,

למ-הילדביוהקונפליקטאתמעמיד

כשה-גםסיפוריו,ברובעוזה.בכלבוגר

אומבוגר,לידועומדיל,דהואגיבור

 :עמומסוכסךאועמו,יחדפועלשהוא
הח-השכנים~והדודות,הדודיםההורים,
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במו·קםלא"משחוהרבנית,הרביייט,

הק-נפתלציהסוכה,בניית,בעת-תו"

כינור"."בעלירח

שמ-כפיהיל,דשלההתבוננותכושר

ח,דמעמיק,הואשלום-עליכם,תארו

הןהראייהאתמרחיבושלום-עליכם

הפנימית.שלוהןהחיצוניתהחזותשל

ה.

הילדיםעלדבריםהרבינוחידה.ילדות

ואכןהילדות.אתהזכרנוולאהגיבורים

המכ-ברובזאת.תופעההיאחידה-זוטא

שלום-שלגיבוריו-סיפוריושלריע

ילדותגדלולאכאילוחם.ילדיםעליכם

משתרבבושםפהודא,יחי.שבחבחברה

מועטיםובסיפוריםילדה,שלשםגם

באתך-לזכותרוצהשימקהגבורה,היא

אתכךלשםמגייסהואבוזי.שלתה

אפילומסוגלהואשבעזרתהה"קבלה",

אךחמתה.אמהאתזהלעולמנולהביא

חמרמרו.פניהכינסוגהוא

פגו-מועידרבינוביץ,הגבירבןשלום

תורה,שמחתבלילבת-החזןעםשה

נושקתואףמגיעהאמנםהנערה,והיא,

הקפתובעתבמקרה,שלום,שלבידו

מקריםאלהאךבידיו.התורהוספר

ויל-ילדביוכאלהויחסיםמועטים,

כללבדרךביצירותיו.דופןיוצאיהםזה

מתמיה.הדברגיבורות.ילדותאיו-

האישהשלוהמבוגריםבטיפוסישכן

דמויותומרובותנכב,דמקוםתופסת

בנות-החייל,היהודיותהאמהות :הנשים

האלמנותהאומנות,הטבחיות,השפחות,

שלבנותיומשנהגבורותושבעהסוחרות

מק-אוהבותהנשים,הן,החולב.טוביה

מדועהבית.לקיוםקשהנאבקותללרת,

מניחהסברמצאתילאןהילדותנעלמו

הך-נוכחבמיוחדלעובדה,הדעתאת

ךי-11בעצמושלום-עליכםשכתבברים

הראשון),(הקולקטיב 1111קאמרנעערשטע

שבעהאלהמולאלהמעמידהואשם

שביוהיחסיםכיומוסיף,בנותוששבנים

רמים.אשכשלהםוהילדותהילדים

להס-מסוגליםשאינםאהדדישונאיםכה

בביתנזקנגרםאלה.בפניאלהתכל

במ-ופותחיםאלהאתאלהמאשימים

היורבכןבמרביצים.הבנותרגםכרת.

-עליהןלספרמהוישילדותבנות
שלסיפוריוגיבורותאינןכאמוראך

נפתרה.לאבעיניוהחידהשלום-עליכם

 .ו

ותיאוריוכתביועל-סמךהילד.חברת

בעל-היהשלום-עליכםכילמדים,אנו

באדםאינטואיטיביתהסתכלותכושר

זאתהסתכלותכאח,דוהצעירהמבוגר

חיישלשוניםבתחומיםביטוילידיבאה

שלדמיונועל-כך.מעידיםותיאורוהילד

המדמייןשימק :היטבלוידועהילד

הבנים"אנחנוכי Iטוען''בוזי")(בסיפור

ולעוףלהתרומםרוצההואיבולים".בל

לאוקי-מעבריגיעהוא iלענניםמעבר

המלך.דודמצאצאיהגמדיםלארץנוס,

משנתהלעוררהקרחליםיעוףאחרוילד

בת-המלכה.את

לידהקשותבשעותאףהיל,דמוטיל

וליבועיניונושאאביו,שלחליומיטת

העוקצים,הקוצים"אצל :אחרלמקום

עגלואצלהמתפקעים,חפקעיםאצל

 . 158עמ'ווקינדעראידישעפארמעשיות . 11
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המ·הנהראצללקצב,שנמכרהשכןשל

שםאפילואוההר,במורדוהומהפכה

והעמו·הרחבההגבוההבכיפהבמרום,

שמ·להשקוראיםזוכחולהבכיפהקה,

שלהםעולמםאתרקלאאן 12ים".

במשקפיםמתבונניםהםהקטנים.רואים

ורואיםהמבוגריםשלבעולמםשלהם

אמת,שלאןתמימהראייהזהעולמם

יודעיםאיןנאראוושרק.כחולבלי

שבגדולים,המגוחךאתלראותהקטנים

לפרוץולאלהתאפקעצמםאתמאלצים

יותר,אפשראיזאתשבכלעדבצחוק,

לצחוק,שלאעצמםעללכפותינסואםגם

שאפ·כמהעדיחנקו"בתחילהיוכלו.לא

שכלכםיריותמטחיתחילאח"כשר

איושבדברההגיוןאתבצחוק.תפרצו

יודעים".אנו

וזההגדוליםשלזההעולמות,שני

זהשינויבתכליתשוניםהקטנים,של

לבחורשלום-עליכםהיהצריךאילומזה.

בן-היהבאיזהספקליאיומהם,באחד

הואהגדוליםשלבעולמםהריכיחר.

בהם,מטיחוהואשלילההרבהרואה

הקט-שלעולמםאתואילושלו,בהומור

ניקו-כמעטבדבריוואיןאוהבהואכים

באורלהציגשלום-עליכםרוצהואםרת.

 :כןהואמציינומבוגראדםחיובי
כמשה,קםלאהואתמהוני"אדם

לצייוכדימספיקוזהלו".נשמת·ילד

שבו.החיובמידתרבהמה

ילדי-לאדם,טבעיצורןהואהמשחק

ידעוהםהילדים,ככלשחקויהודים

ומש-ילדי-העולםכלשלסתם,משחקים

שלהם.בחגיהםקשוריםשהיוחקים

משחקאתבחבורהשחקנו"ואנחנו

כ"א.עמ'ז'כרךשלום-עליכםכתביכל . 12

שלן","שלימשחקאתאומלן""אבינו

 .) 156(עמ ... 11הסנורים 11משחקאתאו
 :במשחקיםשוניםורינטיםידעואף

"מש-ביןהבחינולמשלהאגוזיםבמשחק

משחקהספסל","משחקהגומה",חק

 .) 145 (באלווכיוצאהנפה"
בסיפורילמדישכיחנושאהואהחלום

מש-גיבוריוחולמים,ילדיםשלום-עליכם.

ונו-מיסורי-מצפון,באמצעותותחררים

ולחלומותיהם.למאווייהםביטויתנים

 ·:מכיםישהמכות.ריבוי-ולבסוף
מכ-הילדיםמרביץ,הרבימכים,ההורים

מעיזיםיהודיםוילדיםזה,אתזהים

הגיבוריםבהשראת"שקצים"להכות

בני-אדםעליהם.שלמדוההסטוריים

בער-אלימותהרבהישבעלי-חיים.מכים

אינוכמובן,הוא,שלום-עליכם.שללמר

חלקהיהזהאןזה,עולםעםמשלים

ילדיו.וחיוחישבוההורימן

 1כאמורהפסיכולוגית,חדירתו Iכן

אחדבכלכמעטאותהומוצאיםעמוקה

ובעוצ-במרוכזכילי,נראהאךמסיפוריו.

"מוטילבספרוביטוילידיבאההיאמה

מש-זהשסיפורמשוםהחזן",פייסיבן

שוניםמקומותשונים,גיליםפניעלתרע

מרובות.ובסיטואציות

קלאסילהיותאפוא,הופך,זהספר

בספרותהילד-עוסקיםאנובובנושא

הילדים.

למען"תעמולה"מניהולאניפטור

 1לילדינושלום-עליכםשלסיפוריומסירת

מגיעיםממילאהםלי,כדמהכןהריכי

יותר,עודאליויגיעוהסתםומןאליו

פייסיבן"מוטיללידיהםשיימסרלאחר

אף-על-פי-כןהחדשה.במהדורההחזן"

נוספותספורותמליםלומרהראוימן

זה.לענייו
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אלמנטיםשלום-עליכםשלביצירתויש

ספרותשלהיכרסימנישהםכלליים,

קונפליקטיםהפתעות,מתח, :טובה

בעיותהעמדתלפתרונם,מצפיםשאנו

קרוביםוהםלהםקרובשהילדונושאים

שבשעתודברים,שלושהלפחותוישלו

התיאו--האחד :הקרבהאתהגבירו

הלשון-השני ;החייםהפלסטיים,ריס

והאסוציאציותבההמקראלשוןותיבול

-והשלישי ;מקראיותדמויותהמעלות
מאבניהםאלהקויםשלושהההומור.

ומחיי-שלום-עליכםשלביצירתוחיסור

נפר.דדיוןבים

הוצ-לילדיםשלום-עליכםשלסיפוריו

בוז-חוברותשלמהדורותבעשרותאו

לי-מיוחדיםשונים,לקטיםושלדרת

 13וביידיש.בעבריתלזים

הסי-שלחפיפהישהלקטיםבכללא

הלקטיםבכלהמופיעיםמהםישפורים.

בלקטשמופיעיםוישובעבריתביידיש

חן-יתעוררהסתםמן . 11לאובשניאחד

זהשינויחלמדועלהסבירוינסהקר

ללקט.מלקט

שלשיצירתולחשובהיאטעותאך

ילדיםעלוסיפוריולילדיםשלום-עליכם

שעור-כתביובעשרותמפוזריםנמצאים

לי,ונראהלמבוגריםאותםהועידוניחם

כמובןולרכזם,ללקטםהזמןהגיעכי

מחדש.ותרגומםמחדשסיווגםלאחר

"ארכדכערדערציילוכגעךאכדערעארך,בוזיד)

 . 1936ווארשעפרייכן"

כרכיםבשניקיכדער"אידישעפארמעשיותה)

 . 1937ניו-יארקפרייהייט"רגך !t"מבהוצאת :ר,אה . 13

לילדימעשירתשלום-עליכםכתבישל ,'טבכרן . 14"מסדה"הרצאתצעירעולםאופקאוריאלא)

בהוצאתשהופיעברקוביץ,שלבתרגומוישראלואילן. 732עמ' 1970

ובלקטסיפורים, 14מודפסיםבת"ש,"דביר"וה-העכ,ריתהספרותמלוךש,אכך,אבר,הםב)

תש"ןמשנתהוצאהכ,אותהנערים"עם"זקנים . 838עמ' 1959"יבנה"כללית

 16מודפסים-,מכןלאחרשנהעשרים-,מאיסעס 11רוערקגעקליבענעשאלעם-אלייכם,ג)

הראשון.בלקטשאינם 9מהםסיפורים, . 1926,מאסקווע,בו,זארןשולקיכד,ער",פאר
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