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ההיזכרותשתגובותספקאיןתקוה",

הנשאלים,שלהפניםחמצמצות
-כלשהםציונותבפרודיהיונאחזות
אברהםשומרים,ביל"ו,פיק"א,
"משכילים"בוגריםואצל ...שפירא

עברית,עבודה-יותרורציניים

וכד'.הסתדרותהשפות,מלחמת
לעומת-הספרות,שוחרישלבחוגים

הכמותיהקשר,בוודאיהיהעולהזאת,
לביןישראלסופרישביןלפחות,
המקום.

במודעותעל-כל-פנים,הנלווה,הניחוח

הנוהמושבות",ל"אםהישראלית
הסטורי-אידאולוגי.גווןבעלבהחלט
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מיידית.הקלהלתחושתגורמת
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והמתמקדים,חייו,הווהלתוךהפסקה
שאינןבהרפתקאות-גיל .בעיקרון
דווקא,המקומיתבגיאוגרפיהנטועות

רחבת-ילדיתבשפהדוברותאלא
ערבוב ;בניםביןחברותיחסי :גבולות
-חופשיודמיוןספרותייםבדיונות

 ;וחזייהמשחקדרכי ;במציאות
בביתצדק"ו"מאבקיקיום""מלחמות

-ראשוניתמיניות ;אהבות ;הספר
"יום-שלעלילתיתבמסגרתאלהכל

המספרעלהעוברכביכול,אחדשדה"
שלבמרוצתההקרוביםחבריושניועל

 .חמהחופשת-קיץ
שלהתקופתישמיקומההעובדה
שלליבהבלבמצויזוחופשה

חרדות-שלרקעעל ,-11המלחה"ע
אינהויישוביות,עולמיותקיום

מוקדיעלכהוא-זהאףמשפיעה
השתוקקויותיהםחלומותיהם,
אוהנעריםשלושתשלו"ביצועיהם"

חוץ,שברקע.האחריםחבריהםשל
עלהמאייםאחדמ"סדק"אולי,

לברכההמוקדשבפרקהאידיליה,
אלאלפתע.שפקודהולהתפוצצויות

קטעהמספרנוטשוביודעיןשבמכוון

הישירה,כתיבתובדרךומודיע,זה,

 " Tה"אביןושובהלוךה"מטיילת"

 .לנושאשוביחזורשלאוה"עכשיו",
זה.בספרלאלמצער
ישזו,מעיןמשתעשעתעולםתפיסת

הפסיכולוגיהלגבירבהאמינותבה
וחלוםהמשחקיהדחףשכןהילרית.

אירועכלההופךהנערי,הכל-יכולות
שלשפיותםאתהציללהרפתקאה,

טראומטיותבמציאויותאפילוצעירים
ברורועם-זאתהשואה.שלזוכמו

מכוונתסלקציהעבורנוערךשהמחבר
כמווהואוחמים,בהיריםצבעיםשל

לכובדלהניחבמפורשלנוקורא
הגילמשבריאתהןהמלווההרציני

מביה"ס,סילוק-האינדבידואליים
נכזבתאהבהגופנית,נחיתותתחושת

 .והעםהחברהלבטיאתוהןובדומה,
והפתיטיתהמעיקהישירותםובמקום

כן-עזראהוד

אתלקוראמציעהריהואלה,של
אותםשלהמחוייכת-נהנתניתתמציתם

אולי,עשוייה,היא,שדווקאימים.
פריל-קרוןחוזריםגעגועיםלעורר
בפרדס,האריזהמסילתעלשטס

אבטיחיםשלהמתוק-דביקלטעמם
לתחושת .בקיץעגבניותשלוהחמצמץ
בכפותהחולגרגרישלהחופש
החדריםלקרירות .היחפותהרגליים
הבצירלחויות .חמסיןבימיהשקטה

מלוויםאלה,וכל .וכהנהכהנהועוד
שותפות-הבנהשלבקריצהפעםלא

ול"ערכי"הצעירלקוראמתחנחנת
ולאשתקתי"אני :העכשווייםעולמו
אתאתןלאלעולםכינשבעתי .בכיתי
שקרשלבכוחויהיהאםלמכיםלחיי
היחידההפעםזוחיתה ...להצילניקטן

והיא .אותיחיכהשאבאבחייו

שנמאסאימתכללילהכאיבהמשיכה
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המאוחרתההתייחסות-או

לערךביחסהמרובותלהטפות-המוסר
כליושבאני ."עוברה :בחיינוהעבודה
הפסקהועושהוכותב,בבית,הימים

ושוגהוקוראומתבטל .ומבשל-
מחוץעובדתאשתיואילובדמיונות,

אפילואיןלי ...במכוניתנוהגתלבית,
רגשכברליאיןגםאבלנהיגהושיון
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ועל-זמניתביןהתלטפותשבתוךאלא
הנותנת .עצמואתהמספרשלזו

הערכיםלסולםבוגרתלגיטימציה
בני-הנוערשלממילאהמטושטש

אמתות-יסודגםמועברותכיום,

ייתכןאשרבמעלה,ראשונותערכיות
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"מי :הנזכרותה"כפירות"רקעעל
שהזמניםחושבלראותמעמיקשאינו
נעשההמינית'ל'שאלהוהיחסהשתנו
בהרבהמתנסיםונערותונעריםחופשי

הוריהםמשהעזויותרמוקדםדברים

שאתהבשעה-אבלכן,בצעירותם,
מימיהשתנהלאדבראזימתאהב,
מצדהעולםכלפתאוםאבינו.אברהם

עליךהאהובההנפשהיא,ורקאחד .

כותבשאניוהסיבה ...שנימצד-

התקווההיא .האלההדבריםאת
גורלשאת ...יבינוצעיריםשאנשים
קובעהתבגרותו,בתקופתגםהאדם.

אפשרהמינית.''השאלהולאהלב
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נקראצבעוניתדינמיותהשופעהספר

רבה,נהנתנותובתחושתברהיטות

ולמרותאלה,שבצדאלאכאמור,
תהייהתחושתגםמותירה;א .אלה

שלככסותשנראהמהלגבימסויימת
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 •המדוברת.התקופהרקע
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שללילדיםופזמונותשיריםהקובץ
 .מעמיקלמחקרבעברזכהלאביאליק
והחשובהרבות,סיבותלכךחברו
ביאליקשלהמזלזלתדעתוהיאשבהן
כינהלפרישמןבמכתבו .כלפיהםעצמו
גםייתכןו"מפל-עט"."פרודים"אותם

לילדים,נועדושהשיריםשהעובדה
אתחסריםשהםלחוקריםרמזה

מה- .הקנוניתביצירההנדרשהעומק

לשכבות-גילנועדושהיצירותגם
לנוער.ומהםהרךלגילמהםשונות,

ידעדורשאלהבאבחנותמעמיקדיון
 .חינוךבספרותיאינטרדיסציפלינארי

החוקריםמןואישולשון,פסיכולוגיה
ולהפעילבנושאלהתעמקרצהלא

"מפל-עט".עלמשאבים
להאמיןנתפתתהלאשמירזיוה

עצמו,אתביאליקשללהערכתו
גםעוסקתהיאהכולליםובמחקריה

הביאזהעיסוק .שלוהילדיםבשירי
המתייחסיםמרתקיםמאמריםלשורת

זו.שירהשלהשוניםלאספקטים
ביאליק"שלהסודלתיבתב"מפתחות

שהתיזהמאמריםשלכינוס.מצוי
שדווקאזוהיאשלהםהמארגנת

לעצמוהמשוררחרשההילריםבשירי
חייומתוךצפוניםסוררתלחשוף
שלאכאלח, .והרעיוניהרגשיועולמו
הקנונית.שבירתולגלותםעלצמוהתיר
טכסטיםניתוחתוךזה,אחרבזה

ביאליקאתשמירחושפתמדגימים
מכבליםהמשוחררה"אמיתי",
 .למשלכך :מחייבותומנורמות
בגלויכתבלאעליהלילדהכמיהה
ביצירתומופיעהקנוניתיצירהבשום

כששיאהאחדותפעמיםלילדים
"אצבעוני".

לבן-יהודהביאליקשליחסובעניךאו
העבריתהשפהול"מחדשי

דרכושבראשיתידועהירושלמים"
ולילינבלוםרבניצקיכמוביאליק,שלל
הירושלמים"ח"חירושיםכלאת

ואתחדשנההלשוןאתוהעריף
ש"איןבטענו .מנדלינוסחהשיבצוים

אימתכלמיליםולחדשלהיחפז
אלא .המוכןמןמילהליוצרשחסרה

שמידזירה

ביאליקח.נ.

במטמוניותתחילהאותהלחפשיש
שתימצא."עדומחפורת

על-שימשוביאליקשלהילדיםשירי
מחרשיעםסמוידיאלוגשמיר,פי

ברירהחוסרבתחושתהעברית.חשפה

לו"אימץ"רצוןבשמץאם-גם
בובה,פרפר, :כמומיליםהמשורר
המילהאתואףומפהכרוביתאופניים,
אב"י)בןשל(חידושומכונית

 ,במקבילאךבעיניו.שנשאה-חן
לאהואבמחדשים.ללחוםהמשיך
בן-שלחידושואתלמשל,קיבל.
לכנותהוהמשיך"תזמורת",יהודה
אתקיבללאנרגנים"."מקהלתבשם

אותובן-אבי,איתמרשלה"סביבון"
 "ל: oה"אתקיבללאכר;~ר.בשםכינה
בצירופיםוהשתמשבן-יהודהשל

אךוכר',חיל""גיבורצבא","איש
:ה xבסיומתנתמקדהמלחמתועיקר
סיומתבעלתמילהכלבן-יהודה.של
להש~tיןאועל-ידונתקבלהלאכזו
בשירוהעגבניה :וכך ,תי)_(-הסיוםאת

מנורתהיאהחנוכיהעגבנית,היא

(עלאספוגהיאוהסופגניהחנוכה,
אתרוג).משקל
הואשמירמצביעהעליואחראספקט
ביאליקשלהפוליטימאמין"ח"אני
הקנוניתביצירתוחשףלאאותושאף
הדמים""שלשלתבאגדהואילו

מוסגרהיום""ויהיבקובץהמצוייה

צידודו-לקוראזהמאמין""אני
הכרעתווויצמן,שלחחבלגחכמריביות
ובזכותלארץהעליהבזכותהאישית
ולאודלקטןבישובלגורהבחירה

 .מעטירהאירופיתבעיר

החידושיםעלגםעומדתשמיר
ביאליקשלהמהפכנייםהפואטיים

אלהמעברכמויאלהבשירים
הארץ-ישראליתהספרדיתחחטעמח

הואביותרהמרתקאך .ועודועוד

 :המחנךבביאליקשלההדיוןדווקא
מאדרחבהחטיבהקימתכימסתבר

יוצאהואבהשלו,הילדיםשיריבין
המלמדיםהנושנות","מחזיקינגד

בכפייה,בילדיםהנוהגיםהוותיקים
וללאתכליתללאשינוןמהםודורשים
עלמצביעהמורהביאליק .תועלת
הקניית :דרסונוסחחינוכיתגישה

לחלום,חופשמתןנועם.בדרכימידע
היתר-ובעקרמהטבעלהיכרת

גםאמנםמופיעהזותביעה .להתבטל

עיקראך"ספיח",הקנוניתביצירתו

"הגדי :בשיריםדווקאמושמעיםדבריו

חסילא",רב"מורנוהמלמד",בבית
ועודועודילדות""מעשהבית","אלף

אחרים.

מפתחלקוראיוהספרנותןלסיכום
ביאליקשלהעלומיםסודותיולקליטת

הלשוניהפוליטי,האישי,בתחום-
להעמיקניתןבאמצעותו .והחינוכי

הקנוניים.השיריםבהבנתגםיותר

חינוךספרות,לאנשימרתקהספר
 •ביאליק.שירתאוהביולכל
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