
תועלתוללאתבליח~ללא
שמירזיוה

ביאליקעלוזזשפעתחטשרניחובסקישלחירם""כחוםהאידיליה

א.

כתבשלוהאידיליותחטיבתשלמניינהעיקראת
המאהשלהראשוןבעשורטשרניחובסקישאול

שירכלוליצירתוביכוריביןכבראמנם .העשרים

בתת-הכותרתשהוכתריריעה,וקצרשורותקצרלירי,
(חזיונותשבת""מוצאיהשירהוא"אידיליה",

אולם ; ) 60-57עמ'תרנ"ט,ורשה ,א'כרךומנגינות,

תרחבהמשוכללת,בהגתלמותוהאידיאליהז'אנר
ימיפריובעיקרהוא ,הפרטיםורתבהטורים

בלוזאן.המקצועיתוההכשרהבהיידלברגהלימודים
ואוקראינה.קריםגבולשעלהמולדתמכפרהרחק

אותותיהםנתנוהמנטליוהריחוקהגיאוגרפיהמרחק
לתקןכדינכתבושלאטשרניחובסקי,שלבאידיליות

כדיבעיקראםכיהלכה,ולהורותלהטיף .ולחנך
בהםעוליםוהרחוקהישן .ולתארבזיכרוןלהעלות

מישלמפוכחראשמנודעםורחמים,אהבהמתוך

שנטש.העולםשלבצלליווגםבאורותיוגםשמבחין
אתשעזב .בןשללהתבוננותוזוהתבוננותדומה
שחיוכםהוריו,בתמונתלמרחקים,והפליגביתו
ייםבינתשכמשו ,הפניםקמטימביןאליוניבטהטוב

גםעמהשישהאהבה,תחושתאתמזוקן.ולוב
גםעמהשישהחמלה,תחושתאת ;דחייהמטעם

אתמבטלתשאינההגעגועים,תחושתאת ;ביקורת

לטעתטשרניחובסקיהצליחהריאליסטי,הפיכחון
יצירתומפסגתרביםלדעתהןששלו,באידיליות

 .השירית

הואהעשרים,המאהשלהראשוןהעשורבתחילת
אידיליותוכמהכמהפרסםליצירתו,השניהעשור
 ; ) 1901 (תרס"בבתשריפרסם"הקפות"את ·במקובץ

את ;בתרס"בופרסם-1901בכתב "מילהברית"את
"כחוםאת ;בתרס"גופרסםן-902בכתב"לביבות"

ברל'ה(אתהבתרס"פרסםון-904בכתבהיום"

בחוזרווסיה,ברכתבהשבורה"הכף"ואתחולה"
עוזנוערבכתבאלקה"של"חתונתהאת ;מלימודיו

ההמלחמלאחרארוסהאתהאחרונהבפעם

 .בברליןכתב "דווקאלאושמחה"ואתוהמהפכה
בשנים .שלו) "האידיליות"ספרנדפסשכברלאחר
ביאליקגםכתב- "המאה"מפנהשנות-אלה

שרובןשלו,הנודעותהפואמותאתבמקובץ
שלהאידיליותעיקר * .ב"השילוח"נתפרסמו

נכתבוקביאלישלהפואמותומכלולטשרניחובסקי
 .למדיקצרזמןפרקבתוךבמקבילאפוא

ב.

נתאפשרה"השילוח"למערכתקלוזנרשלכניסתועם
המרכזיתהמבביטשרניחובסקשלהשתתפותוגם

פרסםהיום"כחום"ואת"לביבות"ואתוהנכבדת,
נשלחההיום"כחום"(האידיליהב"השילוח"כבר
המדורלעורךנתמנה 1904שבשנת ,לביאליקכבר

צעירהיותולמרות"השילוח").שלהבלטריסטי

בקיאפחותאליטשרניחובסקהיהמביאליק.בשנים
כםדרהחלויםהשניב"קרית-ספר".ממנוורגיל

שלזהבשלביאךהתשעים.שנותבראשית
כברזקףטשרניחובסקי ,היצירתיתהתפתחותם

פרסםאךזהקביאליואילושירה,קבצישנילזכותו

 .ספריובכוראת

חששואתביאליקהביע ,הימיםמאותםבאיגרותיו
שעתידהצעיר,רעהושלהמדהימההתפתחותומפני
תיאר,יאליקב .השירהכתראתמאחריםליטולאולי

ותההומוריסטיהז'סטותמאחוריאך .בחיוך(אמנם

יתרכלכיצדאמיתיים)חששותגםמסתתרים
לפניראשינופו ,עצמוהואלרבותהמשוררים,

 "!המלך"יחי :לעומתוויקראוטשרניחובסקי

שלגילוייהשניבשנייםלראותמיהרוהדורמבקרי

עדייןשרגליומשורר,ביאליק :התחייהספרות

הקדרות,משוררוהוא .הישןבבית-המדרשנטועות

משוררטשרניחובסקיואילו ;הגלותוצערהעוני
מעלהמורשה~טלאתשפרקוהאהבה,האורהחיים.
היופי-תההלניוערכיהםוערכיוהחסונות,כתפיו

הדיכוטומיהגםהכללות,שלכדרכן .והגבורה

רבהבמידההיתההשניים,ביןכביכולששררה
מדומה.דיכוטומיה

מעיןהכללותעודדיצירתםשלהגלויצדהאמנם,
הגלוילצדנתפסוםשהמבקריהואטבעיואךאלה,

מאותםליצירתםאזנושיכרהמיאך ;ביותרוהבולט
צדדיםשלריבויגםהצעירבביאליקיגלה;ךימים.

הצעיריבטשרניחובסקואילוניטשיאניים, "ניים"הל
עלהיהדותעולםאתדינקותא,הגירסאצדיאתגם

אףכןיתיומידותיו.ערכיועל ,וחומרותיוהליכותיו
הימיםבאותםטשרניחובסקישלההתרחקותשדווקא

הערכים.םאותאלאותוקירבהוממנהגיוהביתמן

בעיןאוליאותםרואההיהמהםהתרחקשאלמלא
יהודיאותוהכשר",ה"היהודידמות .יותרביקורתית

שלוכאידיליותמצרייךהשנה,ימותכלשלפשוט
שיודעמישלעינושופטת,ולאסלחניתבעין

הישניםושהערכיםהישןאתלרשתעומדתשהחדש
היו.כלאייעלמומעטעוד

כמסכתהמאה""מפנהכשנותנתרןהיההואאף

אתלתאראמנם)כושליםניסיונות(ברובםניסיונות

שייכיםונסתתמו.נידלדלושצינורותיוהחרב,העולם
תרנ"ט,משנתגנוזיםשיריםt;כדרתזולמסכ.ת

הישן,בבית-המרזחהמוזגהיהודיאתהמתארים

שלסבךוכןשנה",ארבעיםאו"שלושיםשמלפני
מןטיפוסיותדמויותשבמרכזםגנוזים,סיפורים

 .הפוכר

"כחוםהאידיליהאתלידיוהעורךביאליקכשקיבל
אחתרקלאשלפניוכוודאילואמרוחושיו .היום"

גםאלאבעברית,אזעדשנכתבוהמופתמיצירות

אמנם,בעברית.נכתבהטרםשכמוהיצירה

ספקצניעותמתוךספק ,מעורכוביקשטשרניחובסקי

 ,שוררתכמהבשירשישלים ,הצטנעותמתוך
חלקהשלים(וביאליקבידוערלהאינושחיבורן
אולהעלותכדיבכךאיןאךת-האסורים),יבמתיאור

ב"כחוםשנתחדשהמופלגלחידושבאשרלהוריד
 .היום"

תכלית.כלללאסיפורשלבעיצובוהיההחידוש

ולתארסיפורלספראלאנתכווןלאטשרניחובסקי
אומוסריתאולאומיתכבעיהלהתחבטולא ,תיאור

שירתלרבות ,התקופהשלהשירה .היסטוריוסופית

 .כן-עמי ,ציוןכןש.ביאליק, .נ.ח .טשרניחובסקישאולשניאור,זלמן

ג.

שלתונתהח"(שלו,המאוחרותהאידיליותבאחת
הסכרמילותכמההמשוררהקדים ,) 1921אלקה",

משכברהרריכתיאוראותרשהדריכההמגמה,על
 :הימים

מימיזכרונותמהכוכמהיסודעלכתבתיזואידיליה
ממנהגיבהלתארנסיתייאנמשפחה.וזכרונותילדותי
שנים.עשרותאיזהונלשקדםבדורבt,כבריהאבותינו

באותםדווקאלהשתמשנזהרתיהשמותכהנחת ) ... (
גםאפשרואםזמןכאותוכאמתנהו.גיסשהיוהשמות

ונכדיהםסקוט,וולטראניהייתיאילוהכפרים.כאותם
שהיווודאיעליהם,חביבשייחוסםאצילים-אלהשל

 ...שיריפסוקיאתגםמחככים

ההולכתזועממיותשלוהשימורהתיעודמגמת

האידיליותמןהמכמגםמבצבצתהעולםמןונעלמת
מןזמןשלמרחקתמרוחקואינןשאמנםהראשונות.

מרוחקכותבןהיהומנטליתפיזיתאךהמסופר,הזמן
ביאליק .רודושנות-אורמרחקשכהןההורימן

ובביתוהעבריתרבותהתממרכזירחקנתלאלעומתו,
ערכיהישנים,הערכיםמרביתעלמור 1Lליהמשיך
מרלששעליוחשהואגםאך ,"סבא"ישראל

 .וכטלהההולכתנה. ~tהייהעולםתמרנתאתצירתוכי

"ורמאןמשקל(עלח.ידה",של"שירההיתה .ביאליק
ללאסיפורהואהיום""כחוםואילוחידה").של

שלשחייוכשם .למראהלפחותתכלית,וללאחידה
וכשםמשמעות.וחסרישרירותייםהיורמותוורלרולה

יפיםדגןפרחיאחריפות,שקיעותאחרשרדיפתו

כך"תכלית",חסרתהיתההסוגיםמכליוניםואחר
ולאעצמולשםאלאבאאינוהאמנותישחזורםגם

 .כלשהיתכליתלשם

 .ן·במקובלו ..u •הפואמותלכאחכחבשביאליק ,העובדהעל *
 .ביט iL 'עוזיר"דהעמידני ,קצרזמןפרקתוך

ד.

מןוזאתלעין,בולטתאינההיצירהשלמהפכנותה
חומרים,שלבלילהםחומריה :הפשוטהטעם

המעשייהמןהןהתקופה,כןלקוראהמוכרים
השחוקהקונבנציותמאוצרוהןהיהודיתהעממית

שנואשולאחרלהוריושנולדילד :העולםספרותשל
שהמעשיותהחלומות""אישהואהילד ;בטןמפרי
דמותשלטרנספורמציהמעיןוהלאה,ממנו

שאינואציל","פראטבע,ילדהואהילד ;המשורר

חטופה.מיתהמתהילד ;ולמוסרותלערלכתףנוטה
וכמו ,~זורותלנשמותמקוםהמסואבכעולםאיןשכן
אדוניס, .(תמוזהמיתולוגיהמןנערים-עלמיםאותם
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 .עתבטרםהדההעולםמןנלקחהואוערד)'יקינתון
איןכייגלה,היום"נ"כחרםברחןשעירןאלא

שהיצירהלמרותעל-פיה.כאןנהפכהשלאקונבנציה
יצירהלאכאילועילאית,שלדרהבמיןמסופרת
כברשכמוהרעם,סיפורמיןאםכילפנינו,מהפכנית

יצירהלפנינו.מסךרה.אלאהשלווהאין·אוזנינו,שמער
ורקממרחק,הנשמעתמרסיקליתיצירהכמרשהיא,

מטפורהלברוראם-אר-האוזןאלמגיעקולההד
וצבעיוהשנידר 1לשהפכרהראריגכמר-אחרת

הבסיסיהדגםעלבמעומעםאךמעידיםהחירורים

הקוראבעינימרכזישהואמהכלה"נכון".הצדשל
בצורהבהביטוילידיבאהיצירהשלהפונטציאלי

דחסך-טפלשהואמהכלולהפך' ;וחיוורתשולית
הדגשהביצירהבהמקבלהקורא,בעינימשמעות

שהםועסקניה,הציונותענייניכללמשל'כך' .יהרה
היהודיושל"השילוח"קוראשלעולמובמרכז

מועטמקוםכאןתופסיםבן-הדור,האינטלקטואלי
שכחןהמשולח,שלדמותו(בציורהסיפורבשדלי
רבלא-ירדעיןבשוגגשגרםמרגליות",מפיקב"פה
התריסיםצביעתזאת,לערמת .ררלררלה)שללמרתו

בית-בפתחהעכבריםצידאובבית-האסורים

בקצרה,ומפורט.שהוילתיאורכאןדרכיםהפקידות
ולהפך'~רי~רליים,כאןהופכיםוהחשובהמרכזי

כבריח,היצירהאתהמבריחאחדפרדוקסרקודהו

שערכיוהפוך""עולםעולהמישוריהמכלכי
ונתפוררו.נשתבשו

 .היום""כחוםשלהמוטיביםמןשכמהאף :והראיה
הספרותמןמוכרים,כמוטיביםלהיראותעשויים
טשרניחובסקיהעולם,ומספרותהעממיתהיהודית

הותירלאעד-כיוחדש,שונהשימושבהםעשה
מאן-והואיוכיחאםגם .ה:זqןמןדברכמעטבהם

אף- ,חדשאחדמוטיבגםולובאידיליהבהשאין
עלווריאציהלפנינולכאורה,חידוש.כולהעל-פי-כן

בכפר,הפשוטהאדםשלחייורעלהטבע""ילדנושא
הקונבנציהואולם, .קץלאיןבהםדשהשהספרות
הטבע,בחיקהחייםאתנסעלמעלההרומנטית
מלאהכפרכאן,ומאושרים.הרמונייםאנשיםמתארת
"הצלוי",להן(וראשומושחתותמעוותותדמויות
והושחת).ניזוקגופואךאש, 1-;מןאמנםשניצל

מרובהנאיביותכיבסמויהמחברלנררומזכביכול'
שלושלמותומוסריותובדברהרומנטיברעיוןגלומה
הטבע.בחיקמאושריםחייםהחיהפשוט,האדם

הטובמןגםישהיום"שב"כחרםהאוקראיניבכפר

ויפי-נפש,פראיםטבעילדיגםבויש :הרעמןוגם

גםברוישהשדה,כחידתמרובהבטבעיותהצומחים

בין(ההבדלמכורחושלאמכורחומרמה,רשע
שלהחנווניםאחיושלוהקטנוניתהקטנהתרמיתם
לבין ,הקשיםתנאי-החייםבשלהנעשיתוולוולה,

שוםרואהשאינוהמיתמם,רסקהשלהסוסיםגבינת
אךותמימות,פשטותבכפרבוישבמעשיו).פסול
ספררו .ומאושריםהרמונייםלחייםערובהאינןאלה
סתמיותבנסיבותזקוניובןאתשזq~ל ,שמחהשל

שמראית-העיןלכךהדגמההואושרירותיות,
 .מראית-עיןאךהיאהאידיליה
 :נסעלהתוםאתמעלההרומנטיתהקונבנציה
יתרון'היאהפשוטהאדםושלהילדשלתמימותו
 .התרבותלחרקיכניעתועםהאדםמאבדשאותו
היארולררלהשלתמימותושלפנינו,בסיפורברם,

עמידתוהאש.כמפנימפניובורחתשהסביבהמטרד,

רכןהלקוח.ולצדוהיושרהצדקלצדכמקרמה~אינה
(פרחיםותרעלתחסרי-תכליתדבריםאחררדיפתו

אותרמרחיקותפגועים)ובעלי-חייםקצרי-חיים

הטבעתיאורהמציאות.מןמסביבתו,מאחיד,

ידאידושלקידמהעלכאילומרמזהשירשבראשית
אתומניעההאנרגיהלשימורהדואגתבטבע,מכוונת
ררלררלהואולם. .לשנהמשנהלעונה,מעונההבריאה

והואהטבעיים,ההישרדותלחוקיכאילונענהאינו
ובצפורניםבמלתעותחוננהשלאקטנה,כחייה

המציאות.מחוייבהואס;~הועל-כןלמלחמת-החיים
הרועשל"היחסיותבמאמרה ,בר-יוסףחמוטל
למחקר(דפיםהיום'"'כחוםהבאידיליהחברתי
 ,) 96-89 'עמתשמ"ר,חיפה,אוניברסיטתבספרות,

ביצירתהמוסריהרלטיביזםאתהדגישה

אחת,ישרתהםוה~סתטיה~תישבהטשרניחובסקי,

שלבמותום" W1$ה"מיהובבירורלדעתאיןשבה·,
את .באידיליההטראגיתהדמותומיהיודלדולה,
 :כלהלןסיכמהדבריה

כולתוהילררלררלה,שנעשתההעוולשלהרלטיכיזציה
עלהצעראתמבטלותאינן ,כפרספקטיבהאותרלראות
כנוסטלגיהכאןמרתפקשטרניחובסקיאך ) ... (אבדנו

הישןמהדוריהודיםשלהנפשיתיכולתםעלוכעיקרגם
 ) ... (הטובהעלשמכרכיםכשםהרעהעללכרך

אפשרותהאידילילז'אנרפותחהואזרכהזדמנות
אחתמכחינהכריאליהמהתלותאותרהמשחררת
רת. iאדמכחינההריאליהאלאותרומחברת
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היום".כחום"מותך '"ככתקטע

בך-חמוטלשלהנכוחיםדבריהאתלהרחיבוניתן

לשחרורפתחגםכאןשנפתחולטעון'יוסף
 ,האלוהית"ב"תרכניתהתלותמןהיהודיתהמציאות

אחרת,לתוכניתולחיבורההעליונה,בהשגחהאו
אילוהיהטבעיאךהרי .הטבעחרקיאתהמכוונת

מאשימהזעקהגוררהיהרולוולהשלהסתמימותר
שאינההאלוהיתההשגחהכלפיהטחהמעלה,כלפי

לגורלםאותםומפקירההקטניםברואיהעלמשגיחה
אחרסופרנוהגהיה ,לשערמותר ,(כךהשרירותי

והנה, .דומה)סיפורסיפראילוההואהדורמבני
שלגלהציףלוהיהטבעישברביותר,המרגשברגע

היצירהנגמרתהפועלות,הנפשותכלעיניאתדמעות
קומיתהרפייהבושיששרירותי'בסוף ,בבת-אחת

לבית-להיכנסכברסקהמאיץהשומריונים :וריחוק
יאהלא"ולביקורת,הלבלריבואמעטעודכיהכלא,
 ."בחוץיושבלהיותלאסיר

בעצםנרמזתביאליק,ועדמיל"ג ,העבריתבפואמה
גםאלאבאלהכפירהרקלאשמייםכלפיההטחה
מורדים.איןקיימת,שאינהביישרהכיבר,האמונה

היצירהאוליהיאטשרניחובסקישליצירתו
להתרסהמקוםאיןשבההעברית.בספרותהראשונה

אמונהבהאיןכיהעוול,עלשמייםכלפי
מאמונה,שנתרוקןעולםלפנינואין .מלכתחילה

זpחרקיםעולםאםכי ,ביאליקאריל"גכביצירת
עליונה","ההשגחהולאאותרמכווניםדררויניים

חלקאינוהעוול .הערדלעללזעקהמקרםאיןרעל-כן
מןחלקאםכיועונש,שכרשלאלוהיתמתרכנית
על- .ישרדו""המחונניםרקלפיהשבטבע,החוקיות

מןחלקהםוהמרדתה?ליהגםאלה,חרקיםפי
שלסרפדרעל-כןהטבע,שלהכוללתהתרכנית

טבעיסוףרגםושרירותיסתמיסוףגםהואררלררלה
הכתיבוכאילוהנצחייםשחרקי-הטבעמאליו.ומרבן
מראש.אותר

כמלחמתלשרודשהצליחו .בדמויותמלאההיצירה
ורסקהמשריפה,ניצלה"צלרי"משה-אחרון :החיים
למדורולררלהשלאחיוהתלייה,מחבלניצלה"גרי"

קטנים.במעשי-מרמההךשרתשלבגדירותילהילחם

חשףלאהדין",מעלמאש"אינהנשמהודלדולה.רק
מלחמת-כלליאתלמדולאוציפורנייםטלפיים
רמדדאבים.מסתאביםהכולשבההחיים.

ה.

ל ושפרדוקסיםשליצירהאפואהיא "היום"כחרם
מרכזי.והטפלבהטפלהואהמרכזי : "הפוך"עולם

אחתגםאך ,"טבע"ילדעלרומנטיתיצירההיא
הספרותשידעהביותר.האנטי-רומנטיותהיצירות

עלהרומנטיקהמעלהשאותההתמימות. :העברית

ואילוהקץאתהיום"ב"כחרםמחישהנס.
ררלררלה,שלסרפדלהישרדות.מסייעתההסתאבות

גםאךושרירותי'סתמיסוףהואהאידיליה,גיבור
המובלעהמחברהנצחיים.הטבעלחוקישנענהסוף
עמדהנוקטאינובהם,כופרארבחרקיםמצדדאינו

אנחהמתוךסיפורםאתמספראםכיהדמויות,כלפי
ואמפתיה.

היצירהשלבתשתיתההטבועההפרדוקסליות
"עולםלפנינו :הקטנותיחידותיהאלגםמחלחלת
נותניאתלשחדצריךשכיר-היוםשבוהפוך",
פחותלאלמלאכתובעצםהזקוקיםשלו,העבודה
יושבהגנבשבועולם,לפנינולהם.זקוקמשהוא
לשמורלומניחושומרולבית-הכלא,מחוץחופשי

המוצלחיםהבניםשבועולם,לפנינו .עצמועל
יודעשאינומוצלח,הלאהבןואת ,בחנוונותעושים
שלאכדיותלמודו'ספריואלשולחיםאלף'צררת
עולם,לפנינוהמוגזם.ביושרוהמסחראתיכשיל
כאשבוערהשניואילוה,_השריפמןניצלהאחדשבו
והנעים,המוצלהמקוםשברעולם ;השלגמן

בית- ...הואהחום,מפורענותמפלטהמשמש
האסורים.

 :על-פיהןכאןנהפכותהספרותיותהקונבנציותגם
שנולדוילדים,עלבמעשיותמלאההעממיתהספרות
גם .מבניםשנואשולאחרזקנה,לעתלהוריהם
שלייאוש"לאחרשבאזקונים,בןהואודלדולה
אםכיחשוכי-בנים,להרריםנולדהואאיןאךבנים",
בן-הזקוניםואילומוצלחים,בבניםשנתברכולהורים

קשה-תפיסהעודף'סרח"ספיח",כמיןלהםהוא
עלבסיפוריםמרבההעממיתהספרות .ומיותר
הקטןהילדכאןואילונס,בדרכישנרפאומחלות
מתרחש.אינונסשוםאךכתנור,ימיםשלושהבוער

עלבסיפוריםמרבהאףהחסידיתהעממיתהספרות
שגמרלמיהקוריםשדנים~סיםעלהדרך","קפיצת

הכלמתרקםכאןואילולארץ-ישראל'לעלותאומר
לפינס,שללהתרחשותוהמתאיםהרקעעל

 .קורהאינוהנסאךהעממית,הסיפורתשלתבניותיה
היצירהלכאדרההיאהיום""כחרםהאידיליה
 .טשרניחובסקישלהאידיליותמביןאידיליההפחות

סיפוריתלפואמההמתאיםמלא,חייםסיפורבהיש
חלקיה .לאידיליהמתאיםמשהואיותרטראגית
וקונטרסטאנלוגיהבקשרילזהזהמתקשריםהשונים

כוללת,משמעותלהלמצואאפילוניתןמורכבים.
 :האחרותבאידיליותלמוצאהקשהשבדרך-כלל

שלהנצחיתהטבעחוקיותעלמרמזתהשירפתיחת
ושעתידהחרוכההקיץבאדמתהנחבאהגרעין

המתגלמתחוקיותהערנות,בחלוףללבלב
אדוניםבסיפורוהמזרחיתהיווניתבמיתולוגיה

ערךהשגורהארכיטיפליבסיפורגם ,ואולםוהתמרד.
אותמוזלאלפנינו :מענייןשינויטשרניחובסקי

מת,נעראםכיקיברר,גלעלליבלברח pשאדונים,
ויניחהגוייםכמנהגשינהגלוראויאםמהססשאביו
דבריםושארפרחים(שאהבבנוקברעלפרחים
שלסיפורלאלפנינו .ו"תועלת")"תכלית"חסרי
סיפוראםכיהקדום,כבמיתוסותחייה,מדרת

שרירותימוותעלכאחד,ועתיקמודרניריאליסטי
אותוכמוממנו,הציללאנסששוםכאחד,וטבעי
טשרניחובסקישלבשירונס"בלאהשרוי"עולם
 .התמרד""מות

 .ו
למצואניתןהיום""כחרםהאידיליהשלרישומהאת
בסיפורו .בסיפוריואםכיביאליקבשירילא

כלשברהפרך","עולםגם-כןעיצבהגדר"חורי"מא
בפוכרהיהודיםילדי .מהופכיםהסטריארטיפים

דבר,לכלכ"גויים"מתואריםש"נתייהד"העצים
בגויה,מתעלליםהם .החיצוניתובצורתםבמנהגיהם

לעצמה,שבנתה"גטו"במיןופחדמצורחייהחיה
רחבפרצוףבעלי"שקצים"כצורתצורתםרגם

עלשהשפיעהודלדולהשלדמותוסוסיות.ושיניים
דמויותלשתיהסיפוריתביצירתוכהפלגהביאליק
מיןשהואהגדר",מ"מאחורינחשללדמותו :לפחות

הגדייםילדיעםהמתרועעופראי.חייתיטבע"ד"יל
שמואליקשלולדמותווהצומח,החיאלונמשך

שאינו ,חלומותובעלזקוניםבןשהואמ"ספיח",
ובבעלי-השקיעהבעננישמתבונן 'אלףצררתיודע
באירועיםהחרמשמןפרשיותושמערבבהכנף

 .הכפריתבסביבתודיומאמענייני
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שטרניחובסקי

טבע","ילדכמיןמתוארהגדר","מאחוריגיבור ,נח
כללנבראולאכאילו .בלבדלחוקי-הטבעהנענה
נתגבהולאמעולםכאילו .החברתיהמוסרחוקי

אףהוא .האדםבניביןגזעושלדתשלמחיצות
שאינוכמיהגזעים.כלאבישלשמואתנושא

עםומתרועעבצלםהנבראיםכלביןמבדיל
 .הערליםה"שקצים"ועםה"גויה"האסופית

ביתאבאלפאגם"כינאמרהכפריהבורודלדולהעל
 .נחרעל ,"כלונסאותגביעלכהולךונכשל.הלך ) ... (

"מהלמדטרםכינאמרב"חדר",בלימודיוהמתקשה
עלאמנםמבוססתנחעלזואמירה ."לאלףצלבבין

קייןפארצלםקייןוריסן("ניטנודעתיידיתמימרה
 .אלףלביןצלבביןמהלדעתלא :כלומראלף",
אך .) 334סימןהייידש.לשוןאוצרסטוצ'קרב. :ראה

מעובהמשמערתמקבלהואביאליקשלבסיפורו
עלמרמזתהיא .להפניםכמהולפחותיותר,

הילדשלהירודהוהמוטוריתהשכליתהתפחותו
כהלכהאלףצורתלשרטטיכולשאינו Iהמגודל
מרמזתאףהיא .מסורסצלבמיןידירמתחתומוציא

הואשאףהגויים.ילדיאלנוחשלהתקרבותועל
מןהרחוק .וטבעייפה-תואר"שקץ"מןכמוהם

התמרנהמתרחבתב"ספיח" .ומערכיההיהדות

אלףבאותהרואההחלומות.בעלהילדשללסיפורו
הנושאת .הגויההמיםשואבתשלדיוקנהדמותאת
דליים.ושניאסל

ניט"(השגורהייריהניבשלובהמחזתובמימושו

משוםקרןיא )"אלףקייןפארצלםקייןוריסן

כיאות,צררתידעשלאורלורלה,עלהנאמרשכלול

ב~:ין-סגנוןומענייןמורכבשימושמשוםגםאם

גם :טשרניחובסקישלדיליותילאאופייני
אירייםניביםשל "המחזתם"בהירכהטשרניחובסקי

החד-פעמיתהמציאותמןאינטגרלילחלקוהפיכתם
הקולקטיבימצדםכביכולהתעלמותמתוך .בשיר

עורךהוא .למשל .כך .אלהניביםשלוהסטריאוטיפי
 .אויןקעןרב ~ביישיקסעא"העממיבניבשימוש

היאאףיכולהרבאצלגויה( "~שאלה.פסקענען
האומנתיכדרכה . "חולהכרלה"כהלכה)לפסוק
עלבווגוערתכדלה,עםכהלכהמתנצחתהגויה
המספרמגלהמוסגר(וכמאמרלשמדג.דלשהוא

יהודים/בכתישימשהשנה"שמרנה-עשרה :לקוראיו
'יהודית'").לדברוהטיבהודיןדיןכלעלועמדה

ביאליקשלנחגם .טשרניחובסקישלודלדולהכמר
 .אביושלליבולמגינת .הטבעאליתרהקרבהמגלה
לכניהאופייניתזו,ידענותלבנובאהמניןהת~ה
כבואהמיןבחצרו,ערוגהמגדלהוא .הגויים

העולםאתהמסמלהגדר'שמאחוריהגןשלמוקטנת
אךהחנון'היהודיהעולםמןיותר(האכזריהגויי

 .היהודיהעולםמןיותראסתטיגםזאתלערמת
קטן,כלבלבמגדלהוא .רעירבוביה)כיעורשכולו

הגדולהכלבלשקוריפין'טבת.מרקכבואהמין
קובע'(הסטריארטיפה"גויה"שלשבחצהוהמאיים

כלבים).מגדליםואינםמכלביםפוחדיםיהודיםכי
יונים.כחצרוומגדלפשעעלחטאמוסיףאףהוא

כמר .יוניםהפרחתוהרי . "חדר"כללמודכמקום
מישראלאדםעלאסורה .למשלכקוכיאחקשמ

אתלשכוחואין .ג),ג .(סנהדריןלעדותאותופוסלתו
נחשללדמותוהמודל-וולרולהשלהיתרהבתויח
ולומדה"שקצים"עםמתרועעודלדולהגם .ליונים-

מעיררעליוהיונים.סוגיכלכיןלהבדילמהם
מפריחייהודיםראיתם"שמא :כאירוניההמספר

 "?מימיכםיונים

שלכחברההיהודיתהחכרהמתוארת "היוםב"כחרם
שנפשויפה-נפש.טבע"כ"ילדנחוקשי-יום.חנוונים
שילובםאל ,ושנהשלמדבלאגם ,מעצמהכמהה
ובלאכוונהבלאשחרג ,הוא .והאסתטיהאתישל

זרחריגהעלשילםהחברה,שלממוסכמותיהיודעין
יתרותלנשמרתמקרםאיןהחייםכמלחמתכיבחייו,
מתוארתהיהודיתהחברה "הגדרמאחררי"ב .כאלה

יפהכאביר-ה"וב ,קשי-יוםעגלוניםשלנחכרה
שלא-נח .אולם .החכרהממוסכמותשחרגתואר,

כלליוהשחתה.ריסוןשלתהליךעוכר-כורלרולה
מתחלפיםבילדותו,כרהשולטיםהטבעי",ה"מרסר

נכבלהואשאליהם ,"החברתי"המוסרשליולככל
הופךהוא ,טבע"רמ"ילדאצילפראמסרס .בהבתגרו

רתמהגברשעל .ומאולףכנועיצור .השורהמןיהודי
 .ומוסרות

שללכלליהקררכןנופלטשרניחובסקישלררלררלה
המסולפותהנורמותאת 'מקבלראינוהחיים.-מלחמת

עצמועלמקבל ,זאתלערמת ,נח .החנווניםאחיושל
והופךהעציםפוכרשלהמסולפותהנורמותאת

 .החברתיותהמוסכמותלעגלתרתוםלסוס-עכורה,
הואאף : "יפתשלמ"יפיפותויש "ה"גריכנוח
עלנמשךואינוהטבעיואלהאסתטיאלנמשך
מתברר ,התבגרועםאך .עמוכנישלה"ספר"עולם

 ,לונרעדלאהגוייםשלזהומרשךיפהשעולםלו.
לרתמהצווארוומגישמרצוןראשמרכיןוהוא

 .ולערל
טבע"ילד" .כפרישוטהמיןתיארטשרניחובסקי

החנווניםאחיושלהתכליתילעולמםמסגתלשאינו
תרעלת.וללאתכליתללאחלומות.כעלמין(

 .הסוחרים)אחיוכידישלאהגםהבור,אלשהרשלן
מוכןשאינוטבעילדכעקבותיותיארביאליק
נכנעדברשלכסופואךהרריו,שללעולמםלהסתגל

 :תרתי-משמע"תכלית",המחפשתלחוקי-החכרה
לחייונרתםאבותיובדרךממשיךהואראשית.
ואנדרלמוסיה,מהומהחיי ,וחסדחןנטוליפרנסה

חנינא-ליפא,כאבירממשומרירות-לב.דאגת-יום
אףהוא ;ומטפוריתממשיתזיעההימיםכלהנוטף
הרריו.וכערךכערכוכשרהיהודייהלאשהנושא
החזיריםרועתעםוכורחלככרצואחרהולךראינו

 .בהתגלמותוהטבעשהיא ,שיקצה""ה
גלוייםקשרשחוטיהיצירות.שתיקריאתאגב

 ,מחשכהכדעתיעלתה Iביניהןקושריםוסמויים
אך Iיוצריהןבדעתעלתהלאשאפילושייתכן
שהיא Iהגורלשלוסמליותמטעםכהישבדיעבד

מקרהאךהאם .מתוכנן"ספררתי"סמלמכלסמלית.
ר"מאחוריהיום""כחרם ,אלהיצירותששתיהוא

המשלדרךועלכמעומםולו-מדגימותהגדר",
"המדינית"הציונותשלגורלהאת-הרחוק

האם ?לאלתרב"שינרי-ערכין"שןגלה .ההרצלאית
"כחרם(האידיליהתרס"דשכתמוזהואמקרהאך

נכתבההחמיםתמוזימיאתהמתארת ,"היום

אתהזקןהעםקברכתרס"ה)ונתפרסמהבתרס"ד

אפותה","כדרךנשכרשלבוזאב,בנימיןכניר,צעיר
שארתואץר-ישראל.חלוםוהחלום.הדרךבאמצע

שגיבורוהוא,מקרהאךהאם ?לאלתרלהגשיםאמר
החלומותאתלנטושעליונגזרביאליקשל

האדמהאהבת .פיזיתגבורהיופי. .(טבעה"נרכריים"

היהודיתהחכרהלחרקיראשולהרכיןרהג;יה)
לאאחד-העםשלתלמידובתורתביאליק ?הגלותית
אבולוציונייםכשינוייםאםכיכמהפכות.האמין

מהירנעוריםמרדאחד-העם.תורתולפיאיטיים.
כדיכי .להיכשלמראשעליונגזר n ·נכשלונמהר

שחורהכבלוריתדיאין .טוטלישינוילהשתנות
יסודיתהכשרהמתבקשתאםכימהיר,וכסוס

מתגלהאחתלא .כין-לילהמושגתשאינהומהותית,
"תכלית"חסרותכביכולשהןיצירות,שדווקאלנר

אינושמחברןמקוםומכל .מיסודןהשכל"ר"מוסר
מהןעולהקוראיו.על"זויזה"איזוולכפותלחנךבא

עזהשהיא .וכוללתרחבהסמליתמשמעותבדיעבד
ברובוכרלכלושתוכננו .וסמלרעיוןמכלומשמעותית

 • .עמל
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