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אחים"ללא"ספרות
העבריהילדיםסיפורמודל-'ספיח'

שמירזיוה

א.

שלסיפוריומביןהפיוטי-פיח' ' .··.···•••·.·
B Ji ,ברובםהנוטיםסיפוריםביאליק

-ודמית"ה"בשרהארציות לא.,...
בצורתואחת.מקשהכידוע,עשוי'אינו

הפרקים,עשרחמישהבתהמוגמרת,

המהדורותמתוךלקוראהמוכרת
זהסיפורביאליק,כתבישלה"קאנוניות"

נבדלות,חטיבותשלפרי-הכלאתןהוא
אחתוכלורחוקים,שוניםבזמניםשנתהוו

הראשונההחטיבהזמנה.בחותםטבועהמהן

בלבדפרקיםשבעההכילה(תרס"ח-ס"ט)
הנוסחשל 'ח·'בלפרקיםלימים(שהפכו

אתהכוללת(תרע"ט),השגיחהמוגמר).
שלט'·ט"ולפרקים(שהפכוח'·י"דהפרקים
לאחרתמיםכעשורנכתבהגמר>המוהנוסח

קודמתה,אלוחוברההראשונה,החטיבה
שלא'פרק .וסגנוןאווירהטון'הבדליחרף

אורראההפרקים,מביןהמאוחר'ספיח',

פתחפותחחיבורוומועדתרפ"ג,בשנת

הסיפור'אתלהשליםנועדשהואלהשערה
החמישיםיובלבמהדורתפרסומוערב

ברליןהעברית",השירה."חובבי(הוצאת
זהפרקנתווסףהנראה,ככלתרפ"ג),
המקוטעתליצירהלהעניקכדיבמאוחר'
רופפת,אםגם ,כלשהיאחדותוהמקוטבת
חלוםושלהזיהשלדוקפניהעלולפרוש
ניתןהןהחלום,שלהמסוככותכנפיו(ותחת
בליוזרים,רחוקיםענייניםביןאפילולגשר

מרובים).ולתירוציםלהסבריםלהזדקק
והנפתלהארוךהגנזיסתהליךהכרתללא
אופיואתלהביןכמדומהקשה'ספיח'של

תופעהזה,סיפורשלוהשעטנזיהשבור
הביאליקאית.הסיפורתבמכלול·דופןיוצאת
ביאליקבידישעלהלגלות,בדיעבדמעניין
היצירהשלהגדולהחיסרוןאתלנצל

בתקופותשנכתבהמרובדת,יצירה(היותה

שלשוניםובאופניםשוניםבסגנונותשונות,
אתזהמחסרונהולהפיק ,)"המציאות"חיקוי
המדברתליצירה,לחופנההיתרונות:מיטב
ועלהחוויהממקורמתמדתהתרחקותעל
בסיפורנוצרהכך •הבראשיתיהתוםבדןאו

אפשרשאיואותנטית,משכנעתדינמיקה

בהינףזהסיפורנוצראילולהשיגההיה
ועלהתבגרותועלבהמספרהדובראח.ד

הילדות,מןגוברתוההולכתהתרחקותו
שלהחוץ-ספרותיתהאמתאתחופףוסיפורו
שלהאבוד"הזמן"בעקבותזהו •המחבר
אימפרסיוניסטי'סיפור-העבריתהספרות

כמו"מבולאי",הוויבסיפור'אמנםשתחילתו
המושב"'ב"תחוםילדותעל ,·ריאליסטי

המאהבספרותאחתברגלהנטועסיפור
פילוסופייםבהגיגיםסופואךהתשע·עשרה,

האסתטיציסטיתוהספרות'הכריכה'נוסח

להקדיםראויזאת,עםהמאה"."מפנהשל
תיאורכיהדיון'בפתחכברולהדגיש
תכליתכאןמהווהאינו'ספיח'שלההתהוות

::i לאבחנותומפתןסףאםכיעצמה,פני
הז'אנרי'המיוןמתחומישעיקרןפרשניות,

בסיפורהעיוןמןחורגתושמשמעותן

זה.חיבורשבמרכזהספציפי

היאהפרקים,שבעתבתהמוקדמת,החטיבה

-עשויהגלוישצדוסיפור·ילדות,בעיקרה
במתכונת-אחדיםמבקריםשהבחינוכפי

מנדלישטבעההורי'ספרותשל"הנוסח"
סיפוריברוחאףושםופהמוכר-ספרים,

נהר('עליל"גשלוזכרונותיועליכםשלום
ורב·פרטיםטרגי·קומיסיפורלפנינוכבר').

כנראה,שנועדהנמוך"'החיקוימ"מודוס

אמנם, •ולנוערלילדיםובראשונה,בראש
נדפסוזומוקדמתחטיבהשלפרקיה

'השילוח''שלהספרותבמדורלראשונה
שמלכתחילהדומהאךערכו'עצמושביאליק

ה"טבעי"לקהל-הקוראיםהועידםלאהוא
הדפיסםהנראה,ככלבלבד./השילוח/של

בדיעבדשנוכחלאחר'בהשילוח'ביאליק
עלשנכתבואלה,"זכרונות"שפרקילדעת,
גםבתוכםמכיליםילדים,ולמעןיםיל;ך

פדגוגיים,חברתיים,(פסיכולוגיים,רעיונות
אףיבינם,לאשילדואחרים>,פילוסופיים

למתוחכמדומהניתןכלל.בהםיבחיןלא
בסיפורתמקבילהלתופעהדמיוןשלקוכאן
שבעתשלפרסומםאתולהשוות·זמננו'בת

לימיםלפרסומם'בהשילוחוהללוהפרקים
עמוסשלספר-הילדים ,""סומכיפרקישל
"סומכי"<אףקריאה''סימןבכתב·העתעוז'

לאאךלילדים,בעיקרשנועדספרהיגר
בלבד).לילדים

אתקהל·היעדסוגייתהעסיקהאחת,לא
כפי-והעורךהמו"להסופר'-ביאליק

פרסומןאתשליווהלבטים,מןללמודשניתן
 11תדיולי 11הויתוריצמיתחדואשל

אתהמחברהועידלכאורה, ."וה"עממיות
הצעיר:לקורא'ספיח'שלהראשונההחטיבה

אתוהדפיסחזרתרע"א,בשנתראיה:והא

(תרס"ח-ס"ט)הראשונההחטיבהפרקי

המתחיללקהל-הקוראיםשנועדבספרון
ה"ביבליותיקאמסדרת ,'הילדות('מימי

היאאףולעם",הנעוריםלבני'מוריה'
בדפוסימזכירזהספרוןבעריכתו).

מקביליואתשלווהטיפולוגיההתמטיקה
שלוםמנדלי'שלמפרי·עטםהפופולריים

תרגםהצעירשביאליקבן·עמי'ומ'עליכם
הראשונות.יצירתובשגרתלעבריתמהם
יהודיילדשלחייומסכתאתגוללורובם
אםומוריו'הוריוציפיותעלענהשלאחריג,
אםולדמיונו'ליצריודרורשקראמתוך
לעמודהצליחולאבלימודיםשהתקשהמתוך

ואולם,הסביבה.שלהדוגמטיותבתביעותיה
שלהראשונההחטיבהאתהועידביאליק
לקוראגםאלאבלבד'לצעיריםלא'ספיח'
ראשיתאתהעושהלזה"המתחיל":העברי
ה"ישיבה"לכותלימחוץצעדיו
ב"ספריבחייולראשונהואוחז·המדרש,ובית

הואואהבה:טבעתיאוריהמכיליםמינות",
הסיפורשלהראשוןחלקואתהועידאף

המרחקיםאלבעברשיצאוקוראיםלאותם
לשוב,מבקשיםהםועתהוהמרחבים,

ואלהלאומיתהלשוןאלהציוני'בגלגולם
מכאןמקרוב.ולהכירןהלאומיתהספרות
ולעם".הנעורים"לבניהכותרת
ובתקדימיה'ספיח'שלהראשונהבחטיבה

אוזובמידהעדיין'בלטוישראלשבספרות
שלהאופייניותהפדגוגיותמגמותיואחרת,
לכותרתתכופותשזכהספרותי'סוגאותו

(סוגהילדות"מימי"ציוריםהז'אנרית
שנייםאוכעשורישראלבספרותשנקבע

הסיפור).שלהמוקדמיםפרקיוחיבורלפני
וביןולנוער'לילדיםנועדזהשז'אנרבין

ול"מתמשכלים",ל"מתפקרים"שנועד
ה"ספר"עולםשלאמותיו ,,אתהנוטשים
נועדשהואוביןה"חיים",למעןוהמסורת
אלזריםמשדותתשובה"ב"דרךלחוזרים

שלקהל·היעדכך'אוכך-הלאומיות
"מפנהבשנותנתפסהעבריהילדותסיפור
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ותלמידיםילדיםשלכציבורהמאה"
צעדיהםאתהעושיםובלעדיהן>,<במדכאות
זקוקיםוהם ,לרמזולאכעגליםהראשונים,

אתמגששיםבעודםומנחמת,מנחהליד
ניתןידנג,תורתשלבמונחיהבערפל.דרכם

שלבשניםהרךבגיבורםלראותכמדומה
בדוגמות,הבועט<ילדאלהסיפורי·ילדות

מוקטןביטויכעיןהטבע>אתלהכירולומד
 ,קולקטיבילאומי·מודעתתשלומוחצן
נתונה.בתקופה

שלהמוקדמתבחטיבהשישלמרותואולם,
כסיפורבשעתהכאמורשנתפרסמה'ספיח',

שלהמקובלהז'אנרילקוהמשך ,עצמאי
ביאליקבההוסיף , ,,הילדותמימי"ציורים
מקורינופךגםהטיפוסייםהחווילתיאורי

ניכרתבמידהכתיבתואתשהבדיל ,משלו
הממוארי.הז'אנרשלמוסכמותיומשגרת
ה"פשוט",הריאליסטיהרצףגביעלראשית,
ממעמקיהנדלה ,וידויבנימתהנמסר
האירוניהיסודגםכאןהורכב ,הזיכרון

אותםומחריבהעולמותהבונההרומנטית
שלטעמוכלאתהמשנהיסודפה,בהבל

המורכבאופיואתלוומקנההסיפור
גםבמובלעכאןנתווספושנית,והחמקמק.
מתחומירביםמודרנייםרעיונות

שלוהפילוסופיההחינוךשלהפסיכולוגיה
ילדותייםאופשוטיםשאינםרעיונות ,הלשון

בספרותאזעדהוכרולאואשר ,עיקרכל
סיפורשלהמקובליםבגילוייוישראל
 .הדרמטיאוהלירי ,האפי-הילדות
העבריהילדותבסיפורשנתחוללההתמורה

קודםעוד ,דברשללאמיתוהתרחשה,
בתחומיוהןהסיפורתבתחומיהןל'ספיח',
המנדלאיה"נוסח"ביןהסיפורית.השירה

ישראלבספרותשרווחהילדות,סיפורשל
יותרהפיוטילנוסחהמאה","מפנהבשנות

החלוב'ספיח',שעוצבכפיהז'אנרשל
המאהשלהראשונותבשניםלהתפרסם
('נפשבן·ציוןש'שלסיפוריוהעשרים
('מערפיליברדיצ'בסקימ"יושלרצוצה')
הילדותסיפורעלנבנושלא ,)'הילדות

נוסחוהרפורמטורי,המגמתי

להוקיעשנועדזה ,דיקנס·סמולנסקין
לתיקונן.ללחוםולנסותחברתיותעוולות
שביןבדור·המעברהפיוטיהילדותסיפור
ינקה"תחיה"לתקופתההשכלהתקופת

מיליטנטיתמגמהנעדריאחרים,ממקורות
טולסטוישלהזכרונותרומןובהםמובהקת,
 •"עלומיםנעורים,'י'לדות,
מכיווןשהיוותה,נוספת,ספרותיתותופעה

לשינוייםחשובקטליזטוראמנם,שונה
הז'אנרשלבלחמקובמודלביאליקשחולל

הילדות":מימי"ציוריםשבמרכזו ,הממוארי
שלמדור·הספרותאתערךשבהבתקופה
הגיעותרס"ד·תר"ע,השניםבין ,''השילוח

שלהרומנטיותהאידיליותביאליקלידי
הועלהמהןשבאחדות ,טשרניחובסקי

שגדל ,יהודיילדשלחייוסיפורבחרט·אמן
חולה'ב'ברל'ההכפרי:בטבעבר"כ"צמח
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שידוהארץ","עם ,כפרי"מזיק"מיןתואר

בקיאהה"גויה"ושאומנתו ,בוכלוידבכול
תוארהיום'ב'כחוםממנו;יהדותבהלכות

טבע""ילדשלגיהטוחייוסיפור
זהב,שלנשמהבעל ,יהודי·אוקראיני

ב"חדר":ה"אלף·בית"בלימודהמתקשה
בדבררוסואיהגותידיוןנכללב'לביבות'

המזדהמת ,הילדשלוהזכההרכהנפשו
שלחד·העיןעורכןהחיים.בזוהמתאט·אט

אלבאמצעותןוהתוודעשבהללוהאידיליות
תמונותהמשחזר ,כמו·עממיכתיבהנוסח

כפרוילדי ,בכללכפרייםשלמחייהם
שמתוךמיתממתתמימותבכעיןבפרט,

מגמהללא<אךכאחתואירוניהאהבה

האידיליותשלפרסומן
רחףטשרניחובסקישל

לחזורביאליקאתאפוא
חאטיוריםאל

שלוגמוריםחבלתי·
"אוטוביוגרפית"בכתיבה

מיליטנטיתאורפורמטוריתביקורתית,
שכן-והתוודע""שבאמרנולעין>.גלויה
אתהחזירטשרניחובסקישלהכתיבהנוסח

בסיפורתבלתי·גמוריםבסירנותאלביאליק
בכפרהילדותימיעל"אוטוביוגרפית"

שניםמזהבכתוביםעמושהיו ,ובפרוור

~חדות.

בחרשלולאידיליותהיצירה"חומרי"את
סיפוריםמתוךבדרך·כללטשרניחובקי

מימושאלאאינושחלקם ,למדינוסחאיים
פשוטהיידיתאידיומטיקהשל(ריאליזציה>

גויה"משרתתהעממיהפתגם(כגוןושגורה

 ,הלכה"לפסוקהיאאףיודעתיהודיבבית
הז'אנריתדמותהאתשהולידפתגם

הבקיאהיבדוכה,האומנתשלהטיפוסית
הממושךשירותהעקבהמעשיות,במצוות

בורותועלבברל'הוהגוערתיהודים,בבתי
טשרניחובסקיאולם,יהדות).בהלכות
ל"חומרים"ביצירתולהעניקהשכיל

שאגאלאמדק

רומנטיעיצובאלהארכיטיפייםאוטיפוסיים
חדש,פירושולפרשםורב·רגש,רב·פרטים

מוסכמות.ושוברספציפי ,ומקוריאישי

עםהעורךביאליקשלמפגשובעקבות
כשללהןשחזות ,הללוהרומנטיותהיצירות
והאותנטייםהפשוטיםהכפרמחייוינייטות

 ,האמןשלבעיני·רוחושהם"("כמות
קדמתשלהראשוניםהמראותאתהמשחזר

כלהפועלאלהכוחמןיצאוהילדות>,
הכמו-עממייםהילדותסיפורי

כמגדותיושנצברווהכמו·אוטוביוגרפיים,

הסופר·העורךהחולף.העשורבמרוצת
ובעונהבעתוכתב ,שרווליואתהפשיל
המקוריסיפורואת ,יותראופחותאחת,

שלהראשונהחטיבתוואתהגדר''מאחורי
'ספיח'.

טשרניחובסקישלהאידיליותשלפרסומן
האטיודיםאללחזורביאליקאתאפואדחף

בכתיבהשלוהבלתי·גמורים
אחדיםמוטיביםולהביא"אוטוביוגרפית",

חדשים,בסיפוריםמימושלידימתוכם
בזמןהפרוזאית.יצירתוממיטברחבי·יריעה,

כתב ,'ספיח'שלהמוקדמתהחטיבהחיבור
לשון''חבליהראשונההגדולהמסתואתגם

'גילויהידועהלמסתותקדים(תרס"ח),
ונדפסהבתרע"ו<נכתבהבלשון'וכיסוי

הלשוןהרחבתבענייניאלהמסותבתרע"ז).
בתוקףהמשוררשנשאדבריםעלנתבססו
התנועהבשירותהציבורייםתפקידיו

הלשוןממחשבתרעיונותאףהציונית.
הפרוגרמטיתבמסהששוקעווהספרות,

בין ,ל"עולם"המלהשביןהיחסבדברהזאת,
הסיפורלפרקיחלחלולרפרנט,הסימן
אמנםסמוי ,הגותיממדלהםוהעניקו'ספיח'

 .שלוהמכלוללהבנתמהותיאך ,העיןמן
המודלושלהמנדלאיה"נוסח"שלממיזוגו
רעיונותבתוספת ,טשרניחובסקישלהשירי

עולםשלבחללואזשריחפואינטלקטואליים
פרוזאינוסחביאליקביצירתצמחהרוח,
ואפיקההגותיתשליריקה ,חדש
קומיים<מעללים·מעללים""רבת

בומשמשיםבעיקרם>וטריוויאליים
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בוהתנסהשביאליקזה,נוסחבערבוביה.
הצליחלאאךטשרניחובסקילפניעוד

עשורחיכהכאילוהבשלה,לידילהביאו
לצאתבושיאיץ ,מבחוץלאיתותשלם

ברבים.סוףסוףולהיגלותממחבואו

ב.

ט'·ט"ו(פרקים'ספיח'שלחשביההחטיבה
המלחמהבשבותבכתבההמוגמר>הנוסחשל

לאחרתמיםכעשור-ונדפסהוהמהפכה,
במאסף-הראשונההחטיבהשלהשלמתה
אותותאתבהופעתושביטא , ,'משואות

ועיירותשכובותאותןשלחורבנןאתהזמן:
מאלהחיים,בשעתןששקקויהודיות,
<בעקבותהמוקדמים'ספיח'בפרקישתוארו

·עיןבקריצתעליכם)ושלוםמבדלי
שהתהפךלפנירבלאזמןהומוריסטית,

שהוציאהמאסףהיה'משואות'גורלן.עליהן
ושמוהקרבות,שוךעם'אמבות'הוצאת

הספרותשלהמחודשתבקיעתהעלהעיד
 ,טבעיבאופןההריסות.גלימתוךהעברית
נוסטלגיהואהשביחהחטיבהשלאופיה

סאטירי·אירובי.משהואיותרואידילי
חשביההחטיבהשלהראשוניםפרקיהשבי

הנעוריםלבביירחון-'במולדת'נתפרסמו
נועדה,שהיצירהלכךנוספתעדות-

 ,בעיקרהצעירלקוראהמוקדם,גולהבגל
והרעיונית,הסמנטיתהמורכבותחרףוזאת

מחלקיהאפילובתוקףהבוקעת
חשביההחטיבהה"פשוטים".הריאליסטיים

למרותמקודמתה,ובאווירהבבימהנבדלת
גםלכאורה.לפחותשלה,ישירהמשךשהיא

עתיר-דמיוןילדשלדרכומתוארתבמרכזה
קונדסובמעשיהמקראסיפוריבלימוד

חומרותעלתיגרהקוראיםמבודחים,
שלישירכהמשךשבראהמהאולםה"חדר";
למעשהבכתבהמוקדמים,הפרקים

להלן.שתבוארלגמרי,חדשהמנקודת-מוצא
שלההמשךשפרקיולהטעים,להקדיםראוי

מאירועיםכביכולמורכביםשהםאף ,'ספיח'
עיקרםחיצוניות,ומתמונותחיצוניים

ואינטלקטרגששלשיסודותנפש,בעלילת
עיקרםדיוק,וביתרבאלה.אלהבהשזורים

הרטרוספקטיביבשחזורהאלהפרקיםשל
אתהילדתופסשבההאופיינית,הדרךשל

בהעלאתולא ,ואירועיומראותיואתהעולם,
להנציחםכדיוהדרמטייםהאפייםהאירועים
הסיפוריתכתיבתושהם"."כמותולשמרם

אפואהפכהב'ספיח'ביאליקשל
 ,ויותריותרואימפרסיוניסטיתסובייקטיבית

לחטיבה.מחטיבהבמעבד
עוקבותלכדושבתהחטיבותשתי ,כאמוד
גיבורשלהתפתחותושלביאחדלכאודה

כרונולוגירצףלכאודהויוצרות ,ויחידאחד
לסוףועדהדךוהגילהינקותימילמןאחיד
שתיאולם,הבוער.שבותוקדמתהילדותימי

מהותיבאופןמזוזונבדלותגםהחטיבות
שהרצףלהניחכמדומהומותר ,ויסודי
מדומהאףאולי ,למדיקלושביביהןשבוצר

שתישלשברקעןב"בוף"השוניבלב.ד
הראשונהבמיוחד:לעיןבולטהחטיבות
ואילוהבית,כותליוביןאמותבד'מתרחשת

לכותל.שמחוץבטבעבעיקר-השביח
תהליךאתבאמנהאמנםמשקףזהשינוי

עודצמודשאינו ,הגיבורשלהתבגרותו
עצמובכוחותלהפליגומסוגלהאם,לסינר

ה"חדר"אולם,ומדוחקים:זריםלמקומות
גםבמקבילכאןמכיליםוה"חוץ"

שמעבדואדכיטיפיות,סמליותהשתמעויות
הםואיןהפשוטה,הריאליסטיתלהנמקה
גרידא.תפאורה""חילופיבבחינת

שובהשימושעושהחטיבהכל ,כןכיהבה
ה"חיים"שבין·היחסיםבמערכתלגמדי

ובכלל"אמבות"),"הטבע"בין(אול"ספר"

לקוראיומדגיםהסופר
שלדמיונופועלכיצד
ביןחיץשםשאינוילד,

הטבעייםהאובייקטים

מעשהשחםאלחלבין
ידי·אדם

הבבהתהליכיהגיבוראצלחליםמהןאחת
והיפוכו.כדברהמתגליםשובים,והתבוננות
אתתופסוה"בבעד"הדךהילד-בראשונה

הטבעמדאותבאמצעותה"אלף·בית"
הילדהגיבור-נשביחלכותל;שמעבד
ה"טבע"מןבותקוכבדבמקצת,שהתבגר

"חומש",יודעכבד(הוא"הספר"אלורותק
הראשוניםהנביאיםספריאתמכידאף

אלמחודשתהתוודעותמתוודעוהאחרונים),
תופסהואעתה,לכותל.שמעבר"הטבע"

האמפיריהעולםאת ,ה"טבע"מראותאת
בסיועלאבחושים,בדרך·כללהנתפס
המוכריםמראותבעזרתאםכי ,חושיו

ה"חדר"כותליומבין"הספר"מעולם
התוצאהתלויי-תרבות).עניינים(באמצעות

ביןאישית(סינתזהדומההחטיבותבשתי

ביןלבדיה,אמתבין"אמבות",לבין"טבע"
שלביוסדראךאדם),בידילעיצובהמציאות

שינויתכליתמשתנההסינתזהתהליךשל
לרעותה.אחתמחטיבהבמעבר

הראשונה,בחטיבהפירוטה:אלההכללהומן
הראשוניםצעדיואתעושההדךהילד

בשלבעיקרה"אלף·בית",בלימודומתקשה
ב"חדד"גרתהנהוהנפסדותההודאהשיטות

יוצרהוא ,הלימודאגב •הישןהנוסחמן
-המלמדשלדוחולמודת-לצעמו

מקובלת(שיטהפרטיותזיכרוןתחבולות
·ימינובתשהפדגוגיה ,ולשינוןללימוד
לכךרמזזכות,עליהמלמדתדווקא

עלעדיפההילדשלהטבעיתשהאינטואיציה
בבריאתמלמדו).שלהעבשותשיטותיופני

תכופותמסתייעהואהתמימותהתחבולות
הסביבהמןומוכריםמוחשייםבמראות

ופרדוקסליטבעיבאופן-שהיאהקרובה,
ואסורה.בוכריתכפריתסביבה-כאחד

שבמצבוהאנומליהעקב ,גי·קומיסדבאורח

לומדהרךהיהודיהילדבגולה,היהודישל
העבריתהאותשלדימויהמתוךאל"ףצורת

והאסלכדיההבו·המיםשואבתלמאדוסיה,
שצורתו ,הנוצרילצלבאוכתפיה,שעל

מראותיה •ימיומשחדהיטבלומוכרת
הקדובה·הבוכדיתהסביבהשלהקונקרטיים

האותשלהמופשטתהצורהאתלוממחישים
"זרהשעה,לפי ,עבורושהיאהעברית,
היא,הזוגי·קומיתהסד(התמונהומוזרה"

יידייםפתגמיםשלוהרחבההמחשה ,כמובן
אואלף",צורתיודע"אינוכגוןידועים,

פתגמיםאלף",לביןצלבביןמהיודע"אינו
גםואישימענייןשימושבהםעשהשביאליק
'מאחוריבסיפורוכגוןאחרים,במקומות

ה"גויים",לילדידומהשהואבעודהגדר').
 ,בשעתוכעשיוהשדה,ריחאליוצאולבו
"יושביהודי·כורחובעלעשהבהוא

אוהלים".
חיל""עשהכבר"גיבורנו"חשביהבחטיבה
 ,קפדןמלמדמפיפרקואתושבה ,בתלמודו

מוחופדגוגית.הכשרהאוגישהכלחסד
טפליםפרטיםבאלפיכרימוןמלאכבר

ב"חדר"הנלמדיםההבליםממיניומפורדים,
אתונושאהואאלהואת ,הישןהנוסחמן

"חשובים"בכליםמצוידילך.אשדלכל
הואהחיים,להבנתמאין·כמותםו"מועילים"

והמופלאההזרההמציאותאתלתפוסמתחיל
בותקשממנוהמרוחק,הנשכחהטבע(את

מפליגהואושאליו ,לימודיושבותבכל
בצבעיה"חדד")לכותלישמחוץבשיטוטיו

דרךשנסחבנוכפי ,ובתמונותיוהתב"ך

ה"גויי"הנוףחז"ל.אגדתשלהפריזמה
שלניחוחותכשובלאחריוהנושא ,הדשן

אצלונתפסאוקראיניות,אמובות·עם
המזרחפרי ,המקראיהסיפורשלבמושגיו
שתוארוהתהליכיםכלבהיפוך-הקדום

דווקאבצבעו(שבההראשונהבחטיבה

שמחוץ"הטבע"בגובי"הספר"אותיות

סימביוזהכעיןכאןבוצרתבקצרה,לכותל).
בוטלתדשותכל"הספד":לבין"החיים"בין

חברתה.עלומשפיעההבכורה,אתבתודה
ושרידותידמיוניהואביביהןהקשרזאלם,
שלבראשוורקאךשבקבעקשרבלבד,
שחווההתשתיתלחוויותבהתאם ,הילד

אוקרבתולמידתובהתאםו"מבית""מחוץ"
החוויה.ממקורריחוקו

גיבורזה,חלומות"ו"בעלרגישילד
פרטיאתשקלט'ספיח',שלהשביחהחטיבה
עולםלעצמובובהבמטושטש,אךהלימוד
המקרא,גיבורי"מככבים"שבו ,פנטסטי

בכעיןשבהם,והנשכחיםהנידחיםבעיקר

אישייםשחוקיו ,פרטיתיאטדון

ממשיתזיקהכלבלאואידיוסיבקדטיים,
הילדשל(דרכוהנלמדלחומדומחייבת

ובהמחשתפרשיות"ב"עירובעתיד-הדמיון

אתאמנםמזכירהסתומיםמקראפסוקי

וביצירותההם'ב'בימיםמנדליאצלהמסופר
אך ,המאה""מפנהמשנותאחדות"עממיות"

היאהסופיתהתכליתב'ספיח'

\ 
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-סיפוריתמשהיאיותר·מופשטת,הגותית
כיצדלקוראיומדגיםהסופרקונקרטית).

ביןחיץשםשאינו ,ילדשלדמיונופועל
מעשהשהםאלהלביןהטבעייםהאובייקטים

כלאת .)"ל"אמגות"טבע"(ביןידי·אדם
החושיםבאמצעותתופסהואאותוהסובב

הואהכולועלהאינטלקט,באמצעותולא
שביןהגבולאתהמבטלמופלא,זוהרמעטה

העטההראשונהבחסינה .לסימןופרנס
העברי,ה"אלף·בית"עלגוברימעסהדמיונו
הגוףאת"מייהד"הואחשביהבחטיבהואילו

מ"ביתלמדןשלבעיניוותופסוה"גויי"
האילןביפילהתבונןעליושנאסרהמדרש",

שאיבדבן·תרבות,שלבעיניו(אווהגיר
עםהבא,בשלבהטבע>.אלישירקשר

התמימותמןהתרחקותוועםהתבגרו

לילדאובד ,הילדותיהדמיוןומןהראשונית
וכלמופלא,באורהעולםאתלראותהכושר

תהליךועובריםמתכהיםמתעממים,המראות
פיחות.ושלהסתאבותשלבלתי·גמגע

~

וי
~ 

1
5 
~ 

שאגאלמארק

ג.

תהליךועלהילריתהראיהאוגדןעל
החסינהנסבההמליםשלהסתאבותן
מסה ,שקדג'כדברישהיא,השלישית,
פרוזהביןהגבולותנבלעושבהמפויסת,
מעתיקהזו·פיוטיתמסאיתחטיבהלשירה.
מןהיצירהשלמרכז·הכובדאתלמעשה
אלה"הראיה"מןההגות,אלהעלילה

מןפריי:גורתרופשלובמונחיוה"הגדה",
הסיטאףביאליקה"דיאגויה".אלה"מיתוס"

ה"אוסוביוגרפי",הממדמןהמוקדאתכאן

מגבנילמדיקומיותילדותתמונותהמעלה
<שעיטרההגותי·הרציגיהצדאל ,הזיכרון
אךהקודמות,החסינותשוליאתגםאמנם
עםהמרכז>.אלהשולייםמןהוסטכברכאן

הסיפורהפך ,זומאוחרתחטיבהשלצירופה
בעייתעלפילוסופיתליצירה'ספיח'
המספרשלמולדתוכפרבאמנות.המימזיס
למשלכמעטהופכיםשלוה"חדר"וזכרונות

הקוראיביןשבאמצעותהמוחשיתלתמונה-
עיקרול"פשס".שמעברהמופשטהמסראת
מליםשלוהסתאבותםבריאתםתהליך-

חשובהסוגיההמהווהתהליךומושגים,
זותיאורסיתסוגיההלשון.שלבפילוסופיה

'גילויהידועהבמסתוביאליקאתהעסיקה
נדפסהבתרע"ו:(נכתבהבלשון'וכיסוי

(תרע"ז),פגי'על'חלפהובשירובתרע"ז)
המלחמהשביןהקשיםבזמניםשנכתבו
של·הלשוןתורתשלרישומהתחתלמהפכה,
פוסיבגיא.א"אהסלאוויססיהבלשן
דברשלבסופושהוצבההמאוחרת,החסינה
אתאפואלושהקנתההיא ,הסיפורבראש
אתהמבדיל ,המיוחדהפיוסי·הליריאופיו
מסיפוריוכןביאליק,סיפורימשאר'ספיח'
והיהודיתהעבריתבסיפורתמקביליםילדות

רקהמכילה ,זומאוחרתחסינה .·הזמןבת
וחלומי",מולדתי"כפרהפתיחהפרקאת

 ,וכאמורתרפ"ג,כשגת'בהעולם'נדפסה

הצורךמןכנראהגבעלכתיבתההדחף
חלקיואתלהדביק ,הסיפוראתלהשלים
כלשהיאחדותלהםולהקנותהשונים
יובלבמהדורת'ספיח'שלהכללתולקראת

לראשונההסיפורנדפסשבההחמישים,
הפתיחה""אקורד-זהפיוסיפרקבשלמות.

השליטאף-גמרהמובנוסחההיצירהשל
שלומהורהרהזויאופיהסיפורעל

 •הזמןפילילערכמבעדמרוחקת,התבוננות
את'ספיחילסיפורהעניקהואכןכמו

מענייןעירוב-שלוהכפולההפרספקטיבה
ראיהושל"בתולית"ראשוניתראיהשל

במראותהמתבוננתובוגרת,ספקנית

 •ופיכחוןדמיססיפיקציהמתוךהראשונים
תחתכברנכתבהזו·חלומיתפיוטיתחסינה
שלרישומםותחתפרוידתורתשלרישומה
בגרמנית.בהשראתהשנכתבוחלוםסיפורי
חלום ,השארבין ,כלולזומאוחרתבחסינה

ועולם-פלאיםמאובקתשיירהאודותעל
תמונהרעננים.זc;יםלמחיצתשמעברשאנן

·דיוקן:חצויתחלוםתמונתהיאזומופלאה
הפשוטהלמציאותשיירשלהאחדפן

הצטברוביאליקבירי
חשכיםבמשךאפוא

שלחטיבותוכמהכמה
שלאילדו,תסיפורי
אחרמחומרקורצו

ביאליקשלכניסוחוהעשיה",(ל"עולם
ל"דוןלתרגומושהוסיףבמסת·המבוא

אנשיאלה"אני"מסתפחובה ,)"קישוט
אלפניהםהשמיםעכורי·הפגים,השיירה
החלוםלעולםשייךשלהאחרפןהיריד:

שלכניסוחוהאצילות",(ל"עולםוהיצירה
יושבובה·מבוא>,מסתבאותההסופר

לחיץ.שמעברזךנחלשפתעלבדדה"אני"
(אושלוהתשליל"ו"תמונתה"אני"לפנינו

אדם,לפנינו ,אחדמצדשלו>:אגו"ה"אלסר
אתהמוציא ,ועמלסרחהבחייכולוהנתון
לוקשהושדרך·נדודיו ,אפיובזיעתלחמו

הניגודיכפילו ,שנימצדסוף:יםכקריעת
שקטיםמיםעלשאננה·קבעישיבתיושב

ולהמונם.לחייםעורפואתומפנהובהירים,
ובבואתההדמות-הללוהנפרדיםהתאומים

אחת:בנפש ,דברשללאמיתומתרוצצים,-
הקרועהנפש ,גרלמכרשהיההילדשלנפשו

השפלה"פרנסה"עולםביןימיהכלושנויה
של·פסגותיושלוותלביןועמוס-הדאגה
מישראלהפרטבחייהשניותה"פרנאסוס".

קוטביבין(ההתרוצצותכולההאומהכבחיי
ההתכנסות ,והחולהקודשוהקבע,הארעי
והמציאותהחזוןהחוצה,וההתפשטותפנימה

לונזקקשביאליקחשוב,סופוסמהווהונו')
בודןהואגיה.לסרביצירתותכופות
בנאומו·מופשטת,עיוניתבלשוןבהרחבה,

שאותו(תרפ"ב),בישראלי'השניותהנודע
החסינהשלחיבורהבעתממשנשא

'ספיחי.שלהשלישית
היחידאתביצירתוהמשוררתיאראחתלא

כמהותכולה,האומהאתאף ,מישראל
במהומההשנהימותכלהנתונהדואלית,
והשקועה,מסואבים,מסחרחיישלדינמית
ונאצליםרוחנייםבחייםאחת,ובעונהבעת

יושב ,איש·ספרשלחייו-מאין·כמוהם
שחלקו'אבי',לשירו(והשווהאוהלים
ספורותשניםתרפ"ח,בשנתנדפסהראשון

'ספיח').שלהאחרונההחסינהלאחר
דפוסיםביאליקשיקעהמאוחרתביצירה
הראשוןהעשורמןרביםגנוזיםמשירים

'יעקבהתורה','באוהלכגון ,ליצירתו
מלב ,'אויתימצא',מאין'השירהועשיו',
כלהמבטאיםוכד',לעירי'מחוץבוקעת',

וחוץ,פגיםשלהדיכוטומיהאתבדרכואחד
עולםואומות-העולם,ישראלוחול,קודש

ה"פרגסה"ועולםהנאצלה"פרגאסוס"
צבעאלהדיכוטומיותביצירות •המעשי
כשם ,הראשיהגיבורשלדמותואתהמשורר
מוקדמותוביצירותב'המתמיד'שעשה

מקראייםגיבוריםשלבצבעיהםאחרות,
סמליותלדמויותשהיומאלהשוגים,

הכילההיאאףושדמותם"איקונאיות",
והרוחניותהארציותניגודיאתבתוכה

ועוד).דוד ,שמואלמשה,יוסף,<יעקב,
"שמואלייק",נקרא'ספיח'גיבורהילד

 ,בהמשךשנראהכפימצוירת,אכןודמותו
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הנער'שמואלשלובצבעיודמותובקווי
בקודש'לשרתעלילמקדשהביאוהושהוריו
התגלותלרגעיבאשון·לילהשםושזכה
אמנםנעשהביאליקשל<ציורוצפוייםבלתי
קמעא,קומיתקריקאסורית,הקסבהמתוך

גםאךהמוכרת).המקראיתהדמותשל
נוספיםמקראייםגיבוריםשלתכונות
המכילה'ספיח',גיבורשלבדמותומתגלות

משה.ושליוסףשללדמותםרמזיםושםפה
חייוכסיפוראלה,גיבוריםשלחייהםסיפור
ילדבמרכזהואאףמעמידשמואל'של

ושעלהילדותו'ימיבעצםלנפשושנעזב
ואלמשפחתואלוחזרגדולה,לכךאחר
הילד'ה"אני"שלשדמותואפילוייתכן .עמו

 ,םי~~מחיצתמאחוריבמיםשהתבונן

להוציאשניסההדיבור'כושרממנושנסתלק
מן"מים<בחינתהכותלמןחלבקילוח

העממיהפתגםמימושרקולאהסלע",
הקולות"אתוש"ראההכותל"),את"לחלוב
דמותובצבעינבראה-הר·סיניכבמעמד

ברבותשהפךשבתיבה,הילדמשהשל
שכלאפילו'אפשרהנביאים.לאדוןהימים
ה~~ים,מחיצתאודותעלהחלוםסיפור

לעולםהטמאהמעשהעולםביןהמפרידה
מעברהיושבה"פלאי"ואודותהסחור'הרוח
אלופניוהמאובקתהשיירהאלגבולחיץ'
מאקסיםשלבבקשתומקורוהזכים,המים
שלדמותואתבחרסשיעלהמביאליק,גורקי
שלאבקשההצעיר'הקוראלמעןמשה

במשךאפואהצטברוביאליקבידינתממשה.
סיפורישלחסינותוכמהכמההשנים
חיפשוהואאחד'מחומרקורצושלאילדות,
אחד'סיפורילרצףולחופכןלהתיכןדרך
שהיאכפיהשלמה,היצירהלמראה.אחיד

היאה"קאנוני",בנוסחהלנומוכרת
שכלנבדלות,חסינותשלפרי·הכלאתן

המשקפתעצ~אית,חסינההיאמהןאחת

שונה.-רוחניעולםובמובלעבגלוי
פיוסיכההפךזומאוחרתחסינהשלסגנונה

בתקבולות,בחזרות,עמוסכה-
וכיוצאבסינסתזותבמצלולים,באליסרציות,

השירהללשוןהאופיינייםצייני·סגנוןבאלה
תרגילבעזרתוערךאברוניןא'כיעד-

שורותיואתסידרהואמעניין:דידקטי

בנקלשלאוהראהשיר'שלקצרותבשורות
לבין'ספיח'"השיר"ביןההבדלייצמא
במשקלשנכתבוביאליק,שלאחריםשירים
'אחדכגוןתקבולות,שלובריבוימקראי

'חלפהעמכם',חלקי'יהירואה',ובאיןאחד
שלחיבורהמתקופתאחריםושיריםפני'לע

שלזהתרגיל'ספיחי.שלהמאוחרתהחסינה
ביןשהגבולותבבהירות,מוכיחאכןאברוניך
הם,בפרוזהפואמהלביןפיוטיסיפור

ומסופקים.רופסיםגבולותלמצער'

,. 
שנשלמועדאפואחלפושנהכחמש·עשרה

הסיפורשלוהתגבשותוהתהוותותהליכי
אתהמזכירוממושך'נפתלגנזיס-'ספיח'

מביןוהיומרניהחשוב'המתמיד',שלזה
התהוותותהליךכידוע,המוקדמים.שיריו
שלם,עשורפניעלהשתרע'המתמיד'של
לסיומוהואאףוהגיעמזה,למעלהלאאם
ההטרוגניתהפואמהשלכינוסהעםרק

שלשיריובאסופתהזו·הרבדיםורבת
שיצאהראשון'השירים(בספרביאליק
אףתרס"ב).בשנתיתושיה'בהוצאת

ולאנתגבשלאבשעתו'כ'המתמיד''ספיח',
החדשההמהדורהסףעלאלאהושלם

ברליןהעברית',השירה'חובבי<מהדורת
לאורלהוציאביאליקאמרשבהתרפ"ג),

-יצירתומכלולאתהראשונהבפעם
אתולא-ותרגומיומסותיוסיפוריו'לרבות
בלבד.השירים

'ספיח',שלהמוקדמיםהפרקיםזיקת
ובמודוס"נמוך"בריאליזםבשעתםשנכתבו

כיצירהפרסומםלשםסיפורי·דרמסי'
לבני·הנעורים,פופולריבספרוןצעמאית
הגותגםהמכילהלירי'הפתיחהלפרק

לשם"אמנותמעשהמעמיקה,פואטית
ורופסתרופפתזיקהכאמורהיאאמנות",

לאיחויםכלשהיהנמקהלהעניקכדילמדי.
אחת,מסכתלכדיהנבדליםהחלקיםשל

הפרקאת<כלומר'ספיח'אתביאליקסיים
הרכבהשאתחשביה,החסינהשלהאחרון
נאיביבסיפורלעיל>תיארנוומהותה
-קסמים""כליאודותעלכאחדומתוחכם

שדרך-קליידוסקופאומשקפתכעין
עלהילדמתבונןהצבעוניותזכוכיותיו

שונים,גווניםבארבעהאותוורואההעולם,
שהםעולמותארבעהלוהמנחילצעצוע
המנמקתהיאזאתקסמים""משקפת •אחד

שבהםהשונים,האופניםאתלכאורה

אפואעוברהילד
אתבמכווץ

תהליכי-ההתפתחות.
האנושותעלשעברו

ועדימיהמשחרכולה.
למןהחדשה:לעת

המיתיתהראיה

הפראשלהנאיבית
לראיהועדהקמאי

והמפוכחתהריאליסטית

שיקוףאופני<לפיב'ספיח'העולםמשתקף
נורתרופהספרותחוקרשתיארהמציאות,

המיתי'למודוסלהקבילםניתןפריי'
עוברהילדוה"נמוך").ה"גבוה"הרומנסי'

תהליכי·ההתפתחות,אתבמכווץאפוא
ועדימיהמשחרכולה,האנושותעלשעברו
הנאיביתהמיתיתהראיהלמןהחדשה:לעת
הריאליססיתלראיהועדהקמאיהפראשל

הציוויליזסורי'האדםניחןשבהוהמפוכחת,
האחרונים.הדורותבן

מתואריםמדבר''מתיבפואמהכזכור'

<ממנסרשונותתצפיתמנקודותהענקים

הנחששלממבטוהנשר'שלהמגביה
המיישירהאריהשלוממנסרך·העפר nלו

משתקף'הכריכה'בפואמהמנס>.

שלשוניםמצביםבארבעהאחדמראה·סבע
גםלמעשהשהםהשנה,עונותשלאוהיממה
וארבענפשמצביארבעה

"אני"·"עולם".יחסילפירושפרספקטיבות
הנוףמתוארהגווע''הקיץבשיר·הסבע

למשנהו'אחדמביתבמעברהסתווי'
בורגני<מלכותי'נבדליםסגנונותבשלושה
ריאליססינשגב,ולחלופין:ופלבאי:
הילדותעולםנקלסב'ספיח'גםואירוני).

·תצפיתנקודותודרךדרכי·התבוננותבכמה

עלמצדהמשפיעהמהןאחתשכלאחדות,
העולםהמציאות:בעיצובדרכוועלהיוצר

ישירהריאליססיתבראיהגםלפנינומשתקף
בראיהגםוהעצמה:האדרהמתוךוגם

מתוךגםמרחיקה,בראיהגםומקרבת

מתוךוגםהמציאותשלאירוניזציה
וההיתול'השגבשלה.אידיאליזציה
כאןמשמשיםוהאפותיאוזה,הסאסירה

"חיקויעקרוןשלקטביוכשניבערבוביה
רצףמשתרעוביניהםהמציאות",

כמהלסמןניתןגביושעלב·ידיים, nר
בילשלהמקבילותיים'·ביבתחנות

שלגיבורוהמספר'ה"אני"שלהתבגרותו
הסיפור.

בהתרחקותטבעיבאופןכרוכההתבגרותו

הגיבור·הילדראהבילדותו'החוויה:ממקור
המחברואילוהשגנה,מתוךהמציאותאת

ומתוךממרחקבאירועיהמתבונןהמובלע
ומהתלת:מנמיכהאירוניהשלעמדה

הדוברמתקשההשכחה,בואעםבבגרותו'

היסודותאתזכרונותיומתוךלבור
במציאותיםגבהמעוהאותנטיים'

מןולבודדםוהאמפירית,האובייקטיבית
בחבליהארוגההסובייקטיביתהמציאות
אתלבודדהלשון:(ובתחומיהדמיון

שנקבעוהסימניםשללמתוךהרפרנסים
ביןחיץשהקימוהשנים,במרוצתבתודעה

הואאיןהחוויה).מקורלביןהחווהה"אני"
שלאשליהכלהמראותכלפימגלה

כלפיהםהמובלעתעמדתואךאידיאליזציה,
ולאמעמיקה;רצינותשלעמדהעתההיא
ההתבגרותכבראשונה.קונדסי'היתולשל

שתיביןהפערלסגירתאפואהביאה
-הזהההתבגרותותהליךהפרספקטיבות,

-ובלתי·נמנעטבעיתהליךכמובן'שהוא,
ראייתואתהמבכרהמשורר'אתמצער

פכחונופניעלהילדשלהראשונית
המבוגר.שלנטול-האשליות

-מחוכמתתחבולהאפואמצאביאליק
צבעונייםזכוכיתשבריבעלילדותיצעצוע

שביןהבולסיםההבדליםאתלתרץכדי-
כלשהיאחדותולהעניק'ספיח',חסינות
בדרךכל·כךהשוניםההטרוגניים,לפרקים
המובלעהמחברשלוביחסוהמציאותשיקוף
אינם'ספיח'פרקיכן'אף·על·פיכלפיה.
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שהחטיבהבעודממש:שלאיחוימתאחים
הטדגי·קומיהעממיבנוסחכתובההראשונה

אני',יתום('אשדי'לשלום-עליכםהאופייני
החטיבהעלועוד>,'געציליזמיר','יוסלי

מיןנסוךהסיפור'בפתחשהוצבההאחרונה,

בנוסחחלום,ושלהזיהשלעדפילידוק
"דקדנטיים",סימבוליסטייםילדותסיפורי

פדישמןתרגומישלבסגנונם-נכתבוהוא
דבינדדנאתולהגיגיויילדאוסקדלאגדות
האמנותשלהשן""מגדלממדומי-טאגוד

התפוררותובזמןה"צדופה",האליטאדית
גביועלן wהיהעולםשלהמוחלטת
משואותיו.

כפשוטו'אוטוביוגרפיסיפוראיננו'ספיח'

(שם"שמואליק"בשםקרוישגיבורומפנילא
פדח·כהונה,שלדימינוטיבכאמוד'שהוא,
בווזוכהעלי'מקדשאללהסתפחהמנסה

ולאמפתיעה>,שכינהבהתגלותבאשון·ליל
בסתירהבועומדיםהנתוניםמןשחלקמשום

(כגוןהמחברשלהאותנטייםלפדטי·חייו
מיןקשה-התפיסה,כילדהילדשלהצגתו

שלהאידיליהמןולדולהכדוגמתכפריבור
סייעגופאשביאליקבעודטשרניחובסקי'

וגילה·המדרש,בביתלדייןצעירמגיל
'ספיחיובדינים).בהלכותמדהימהבקיאות

משוםכפשוטו'גדפיביואוטוסיפוראינו

אינם,(ואלהבוהמתואריםהחיים"ש"אידועי
אלאאינםהיצירה),שלעיקרהכאמוד'
והמחשתםהרחבתםאוידועיםספרותדפוסי

הצומק,השד(סיפורידועיםפתגמי·עםשל
ברבדיה,מינקתאלהתינוקנזרקשבגללו
שלהימשכותוסיפורהכותל'חליבתסיפור
היהודיהריהו '"דוי"(י'האותאלהילד

ועודדגלו>,לכףקרקעללאבאוויר'המדחף
העבריתשהספרותנוסחאיים,סיפורים

אינוהסיפורעיקרכשכמותם.מלאהוהיידית
אותנטיתחוץ-ספרותיתהוויהשלבשחזורה

נפש:בסיפוראלאהדחוקים,הילדותמימי
כלשלמיסטיפיקציהילדעודךכיצד

ומדאותשבחוץהטבעמדאותהמראות,

והערטילאיים,המוחשייםהאובייקטים
הואעובדוכיצדפנימה,החדרשבתוך

שלבלתי·נמנעתהליךבבגרותו
אתלשמדרצונוחדףדמיסטיפיקציה,

המופלאה.בבתוליותםהמראות
סיפוריוכלמביןלבדו'ב'ספיח'דק

וידוישלעמדהביאליקנקטהמכונסים,
העניקבו'שגם(למרותכמו·אוטוביוגדפי

בוודקבדוי>,גיבורשלשםלגיבורכאמוד
פרוזהשביןהמובחניםהגבולותאתטשטש
נוטיםביאליקשלסיפוריו'שאדכללשידה.

בהםבראהמשוררהפרוזאי:הקוטבאל
כמו-בדיוניים,וגיבוריםכמו-בדיוניתהוויה

חיים""פיסתהנמוךהחיקויבמודוס;תיאר
שביןהיהודי'הפרוורשלההבליםמידיד
אולייוצאים •הכפרילטבעהקטנההעיד
פרוזהשלאחדיםקטעיםזהמכלל

ב"מפנהביאליקשכתבכמו·אוטוביוגדפית,
המשפחהמבניכמהנזכריםושבהםהמאה",

אידלמן'ברוךד'הדודיעקב·משה,<הסב
שמם.בואחדים>שדההנאההדודנית

כללראשונהנטרפוב'ספיח'המפורש.
מינוריסיפורכתבוביאליקהמערכות,

כזכור'שידה.אומדשכולותדתי·משמע,
היהכאילומ'ספיח'שורותאבדוניןניתח
הלךיןבאבדוכן'בעשותו •שיד

שלבדרכוומבלי·דעתאינטואיטיבית
'ספיח',מתוךשורותנטלשבעצמוביאליק,

חדשים.לידייםשיריםמהםלעבדוניסה
למודלהיההזההפיוטיסיפור-הילדות

בעברית,ילדותסיפורילאין·ספודראשון
שלדודובנישלסיפודי·הילדותלמן

דודבנישלסיפודי·הילדותדדךביאליק,
ברטוב,חנוךיזהר' 'ס(לעצמאותהמאבק

שלסיפוריהםדדךואחדים>,תמוזבנימין
יצחקכהנא·כדמון,<עמליההמדינהדודבני

ועדואחדים>אלמוגרותאודפז,
צעיריםושלבאדחייםשללסיפודי·הילדות

כיב'ספיח'ה"האני"מספרהשאר'בין •ממנו

אתודקאךמתאראך 'ן~~לשמיניהוא
את .בעולמואחלואיןכאילושלו'חוויותיו
דובקלטוהזוהבדידותחוויית

-לאחרונהודקבעברית,סיפודי·הילדות
העובדיםה"נודמליזציה"מתהליכיכחלק
הסיפורתמשתחררת-ולמוטבלסבעלינו

בסיפורתדק •הזוהאנומליהמןהעברית
של.וגדוסמן,שלהבתד·מודדניסטית

הילדיםסיפוראט·אטמשתחדדובני·דודם
'ספיח'שקבעהזה,המוזרהדפוסמןהעברי

 •אחים".ללא"ספרותהיותה-
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-rחציסומקרוני

 ~ [פרייפלרלארי
קרוגלנסקיאוריתמאנגלית:

 4כרוניקות

ש;שנהבאמצעגורמז-ןי

נ;סךת,ל,ה i~ל T~~סד ף~: ~'.~ךד iך~~ע
זב~בשאנישחשבדג,ידיעלבאכלז-ןי

~~ i ~ ; ~ j ךןד ..ןףry ~~ ii -דף''וi דry י~f7 דס~~,~ד~ןה,~, , 
~יז f;ף nם~לזב·:ם,א;ו:וי~~יל f~ד

 .לט~ד'~~;קן~ןהל~ל;ןם~רידה
~דז<ים, 1ם";תך~ל~ןק;ת~לז;נןס~ה י~~ד~;:~
וש;שנים~צדפיםדגיםעלמלחמההכרזן.ןי
רחמיםבלי T;ל niטתי T~בעל iחעלמלחמההכרז~י ~;• i סה~אi ~ ל~כ~~יתT T : • -: • • ר• 

וכ;ס;תל;נ;ת nונפצז-ןיזכ~כיתעלמלחמההכרזן.ןיואז
 ה;~ ה~.ח~'םנל i~ה iר f . תי~~ד~~ז ii יד~ה·ת~~·ס·~ןכ;
שלמ;תיבש;תועלמדינ;תעלמלחמההכרזן.ןיואז

 .. :אחד T ם;!!שדע'רא~תילאלם iשמע,ע;למ';ת
 T ''.מ;ןן n•המלבכלישראל"נצחן.ןי T ;מ~

לבדעצמיאת Tומצאת~ה~ל;ם' •לי •,: iא •אבל
- : ' :- '', ' T T :חים iאלשחזהנפי

:i ע;לםTT לבני•אדם,מתאיםלאשנבר
 T Tמע~כ~•םוצנ~םטבחמלאע;לם

ה"םעל.הב;כ;תאב~ן;תצ;פ;ןןמלאע;לם
ר~נחד~תאלשצפ;תשנים-:דה~י;ת iשמלאע;לם
 . ן~~ס.~ל ...ךש;ק,~ ... ,~ i ~;ט נ:; n.ךסןא~ל.אע;לם
:ד~םזיקים ry ~סל:;ננ~~ידז;;ךת ~~
~~ i ,ר;ת~~ q ם~הr ~ f:P r ~לדיםוס~ינ~

אספג~ב;השבילאתז;כרתאן.ן
~ r ת;ל.'' f סם ם~.קי~ר~'.ל~T ~ק~נ;תוד~ס;ד;ת~ינ

בא;רמכשיםהכזר;נ;תנלדה~יים
;ןה n ~;_זר nםך~ענל'ת K ר~~ט;ך:ה 9 ~ 6

ו:ויד iס ~;ן.ן~ל
~:אליק.;ב n~ך~~,ויםrו~ל 9ז;נ י~~ בןv;,שם

וקרשושנההואהזינוקוו

ברחובהציפוריםהואהסיום

לארימשחקבדרךביאליק.
מלחמה,במשחקיפרייפלד

גבולותאתמסמןהואובכך
עברלושישזמןזהו •הזמן

מקלהואהזהוהעברמפאור'
לרפסודה.הנהפךאריםק
לרפסודה,לההספיקוםעפ

היאוהיוםמיםשלולית
והמשורר?אוקיינוס.משקבת

בכתםהיכולזההואהמשורר
ביםאותהלהשיטכחול

חלומותיו.
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