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ABSTRACT OP THE DISSERTATION 
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in the Poetry of Saul Tschernichowsky 
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University of California, Los Angeles, 1970 

Professor Arnold J. Band, Chairman

Detailed landscape descriptions, long catalogues of 
flowers, minerals, or kitchenware, and excessive use of 
epithets have been considered characteristic of the poetry 
of the modem Hebrew poet, Saul Tschernichowsky (1873- 
1943). Stylistic devices like these are often interpreted 
as manifestations of his keen eye for nature and his 
enohantment with "things in themselves.״ However, little 
attention has been paid to the implications this tendency 
has for the structure of his poetry. Many of his poems 
(especially the longer ones) have a disjunctive structure: 
a clear contextual frame, on the one hand, and digressive 
descriptions of details, on the other. Within the contex- 
tual frame the meaning of each part supposedly depends 
upon its connections to the whole, but some of the details 

, are handled in ways which draw attention to themselves 
rather than .to their relations with the whole poem. This 
work studies some aspects of disjunctive structure in 
Tschernichowsky's poetry, and points to its various uses 
and effects.

x
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The first part of the work deals with the close re- 
lationship between disjunctive and other structural 
devices, and their differentiation. Disjunctive structure 
is shown to be different from such structural devices as, 
for example, suspended connection and multiple relatedness, 
in that disjunctive structure is firmly established by the 
end of the digressive passage and is not affected by what 
follows it in the poem, whereas, in other structural 
devices, connection is achieved either in the course of 
the plot or in another level of the poem's meaning. The 
disjunctive structure is also differentiated by its being 
the result of an ״inappropriate” use of structural devices, 
such as analogy or temporal sequence.

The second part of this work deals with the intrinsic 
relationship between disjunctive structure and the idyll, 
especially that of Tschernichowsky. The idyll is presented 
here as a work of art which expresses a certain feeling of 
calmness and happiness within an enclosed frame of every- 
day life, far away from crucial events, politics and 
history. Many descriptions of idyllic scenery are to be 
found in idylls, but it is not essentially by these that 
the idyllic feeling is expressed, but rather by a structure 
of disconnectedness. The lack of unity (in the Aristotelian 
sense), the absence of dramatic tension, and the separ- 

 atedness of parts create an idyllic world-view. The struc- 
ture of the idyll engenders a ״democracy of the parts” in 
which nothing is important in itself, but rather to the 
extent it represents the idyllic way of life.

The characteristics of Tschernichowsky '8 idylls are 
depicted in this work by comparing them with those written 
by Theocritus, on the one hand, and Goethe's Hermann und 
Dorothea, on the other. As in the works of Theocritus,

xi
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Tschernichowsky's idylls lack the idealistic aspiration to 
be found in the German idyll of the classical period. But 
as in Goethe's work9 disconnectedness is achieved not by 
avoiding the use of connective devices, such as drama and 
plot (which is the case with Theocritus), but rather by 
excessive though prudent use of such devices. Each of 
Tschernichowsky's idylls is analyzed separately in order 
to show the special ways in which it expresses the idyllic 
feeling.

x i i
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פתיחה

 זיקה טשרניחובסקי לשירת הייתה הופעתה מראשית כבר

 ״המבע". בשם שקרוי למה ההוויה, של ההישגיים לגילויים מיוהדת

 המוחשיות ועל הרבה הקונקרטיות על עמדו הראשונים מבקריו וכבר

 שהייתה סגנונית נטייה אותה על וכן שירתו, בהן שמצטיינת הרבה

 מראות של הפרטני התיאור טירתו: טל עיקרי היכר סימן מכן לאתר

 דבר כל ולתאר בשמו דבר כל לכנות שקידה כדי תוך ועצמים ודברים

 של זה חשוב ביסוד יותר ומלא יותר טוב דיון מכיר ואיני כצורתו,
 יואדם ״תבל במאמרו הלקין ש. טל הדיון מאסר טשרניחובסקי טירת

תש״ד): ט, בצררן( טשרניתובסקי" בשירת

 גם ואולי העברית, בשירה טשרניחובסקי הוא אחד
 זה ב״מועט" שהסתפק בדורותינו, העולם בטירת
 לו די כי תמיד ומכריזה יוצאת בת-קול עת שבשמי
 מעמיקה ונפש עירניים בחוטים שנתן בעולמו לאדם
 נ׳אפשרים גם מאפשרים ואלה פלאים, בוחן ולב צלול

 הקיום שבקיום, והעצמה היופי אחרי רדיפת-תטיד לו
 היא וו במועט הסתפקות מערכותיו, כל על הגשמי
הגדול. סירתו עולם לכל המפתח

)103 עמ' ואדם״, (״תבל

 לובשת כשלעצמם, הדברים אחר ההוויה, פרטי אחר המשיכה

 תיבה הקאטאלוג. היא ביניהן ביותר והרווחת בסירתו, שונות צורות

 מיני אלה יהיו דברים, סל שמות לרשימת מטשרניתובסקי נודעת יתירה

 שלוקחים כלים מיני או מרקחת למעשי היפים גרגרים מיני פטריות,

המרובה השימוש היא זו נטייה שלובשת אחרת סגנונית צורה מים. בהם

ו
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 והנה, עצמים. של ולשמות לקאטאלוגים המצורפים אופינייס באפיטטים

 אינם או מתאימים אינם כאילו נתפסים אלה טטיםפישא אחת, לא קורה

 דבר מוסיפים משהם יותר ואז, היצירה, של עיקרה עם מתקשרים

 כלומר, מתארים. שהם העצם אל קשורים הם שלה, המרכזית למשמעות

 גילויים גם יש טשרניחובסקי של וז אופיינית תימאטית לתופעה

 עצמים של הפרטני התיאור השלמה. היצירה של בסטרוקטורה דיםחמיו

 במקומות גורמים אופיניים באפיטטים המוגזם השימוש או לעצמם כשהם

 תקבל או רופפת תהיה השלמה היצירה של ההקשר שמסגרת לכך רבים

 שהוא מה מכה לא חשיבות לו קונה הפרט כאילו, משנית. חשיבות

 לעצמו. כשהוא לו שיש החשיבות מכת אלא אחת כשלמות ליצירה מוסיף

 משוררים טל משירתם טשרניחובסקי שירת את מייחדת זו מבנית תופעה

דורו. מבני ושאינם דורו מבני אחרים,
 סל הקומפוזיציה של אתרים בגילויים עוסקת זו עבודה

 את במפורט לתאר נטייה אותה עט קשר להם שיש רניחובסקי,שט שירי
 בשם אלה גילויים מכנה אני כללי באופן לעצמם", כשהם "הדברים

 בחלק בהרחבה ומוגדר מתואר המונח התקשרות". אי של "תופעות

 שלו, באידיליה עוסק העיקרי, השני, תלקה זו. עבודה סל הראשון

 הנידונה. התופעה של ביותר החשובים הגילויים מצויים שבה משום

 להרחיב החלטתי רניחובסקישט בשירת האידיליה של חשיבותה בגלל

 וכך ההתקשרות, אי תופעת של לתחומיה מעבר גם הדיון את כאן

 בשירה האידיליה התפתחות בין השוואה ובה הסטורית סקירה הוספתי

 ייחודה את בחנתי כן כמו הגרמנית. בשירה התפתחותה לבין העברית

של האידיליות עם השוואתה יסוד על טשרניחובסקי של האידיליה של

2
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ט י ר ק ו א י ם אחד מצד ת ע ה ו י ל י ד י א ת ה י נ מ ר ג ה ה ת פ קו ת ח ב י ס ל ק ן ה מ ר ה " )

 הדיון גם שני. מצד שילר) של האידיליה ותורת גיתה של ודורותיאה"

 הדרכים כל את באן תיארתי הורחב. עצמן קיסטשרניחוב באידיליות.של

 לקביעת הבוחן אבן לדעתי, (שהיא, אידילית הרגשה נוצרת שבהן

 התקשרות אי על העומדת הקומפוזיציה היצירה). של הסוגי ייחודה

 זו. הרגשה של ליצירתה יחידה כדרך לא אך מרכזית כדרך כאן תוארה

 בין דיספרופורציה שהיא איזו יש באידיליה הדיון של הרחבתו בגלל

התיאורי. החלק לבין התיאורטי החלק
 הרעיונות אצלי התגבשו שכבר אחרי העבודה, במהלך

 פרופסור של (בהמלצתו לידי הגיע האידיליה, מבנה על העיקריים

 באידיליות הדן . The Green Cabinet רוזנמאיר של ספרו בנד) א.

 בה נקטתי שאני הדרך בין הרב הדמיון לי נתברר ואז תיאוקריט. של
 במונחים גם שלו. הדרך לבין האידיליה של הקומפוזיציה בחקר

 התקשרות" "אי על מדבר אני הדימיון. ניכר היה שהשתמשנו

disconnectedness(",(" המונחים: הופיעו אצלו ואילו 
".,,discreteness"  "disjunctive patterns" ,"discontinuity

 בי נטע ספרו אצלו. מופיע עצמו התקשרות" "אי המונח אפילו
 רב. לעזר לי היה והוא התיאורטיות, בהנחותי יותר רב ביטחון

ככולו, רובו עליו נשען בתיאוקריט הדן הפרק

3

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



ה א: חלק ת ר ד ג ה ת טל ל ע פ ו ת אי ת שרו ק הת ת ה ר שי י ב ק ס ב ו ח י נ ר ש ט

4

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



Rהי ת מ ע פ ו י ת ת א שרו ק ת ה ה

 המייחדת טתבול מבנית תופעה לתאר וו עבודה של תכליתה

 מבני אתרים, עבריים משוררים של משירחם טשרניחובסקי שירח את

 התקשרות״, "אי בשם וו לתופעה קראתי דורו. מבני ושאינם דורו

 של חלקים או פרטים שבהם המקרים אותם לכל בה מתכוון ואני
 הצידה סוטים הם או שלה, האחרים החלקים עם מתקשרים אינם היצירה

 של משמעותו את מעט להבהיר כדי השלמה. היצירה של ההקשר ממסגרת
 "אני, בשיר האינטגראציה שאלת את במפורט לבחון מבקש אני זה מונח

כלום״. אין משלי לי
 הכותרת בסוגריים. הנתונה ״סטנסות" משנה כותרת לשיר יש

 בני בתים עשוי שהוא השיר של הצורני המבנה על להצביע באה הזאת

 משקל של קבועה סכימה על שומרות הן אבל חורזות שאינן שורות עשר

 השורה). באמצע צזורה עם ספרדית, בהברה ימבי הקסאמטר זה: (במקרה

 של מאטיתתה התבנית על גם משהו לומר באה שהכותרת דומה אולם,
 רוצה שהיה אנדרטות של רשימה מובאת השיר של השני בחלקו השיר.^

 התבנית אולם, שולחן. לו היה אילו שולחנו, על להעמיד המשורר

ה להציג באה אינה אלה מבתים אחד כל של התחבירית ר ו  של ש
 מבקש הוא המשורר. של הרוחניים נכסיו את המייצגות אנדרטות,

 בבתים האנדרטות של התיאורים אחת. אנדרטה רק להעמיד כאילו

 אפשרויות של כשורה אלא אחת, כקבוצה איפוא מופיעים אינם השונים

 רופפת הקשר מסגרת מעמיד זה תחבירי מבנה אחת. מהן לבחור שיש

שווה לעצמו, בית כל עומד שבה מסגרת השיר, של השני לחלקו למדי

5

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



 הכללי שהענין אוטונומיות טנסות"ס״ מעין האחרים, לבתים ערך

ביותר. רופף הוא אותן המקשר
 המשנה וכותרת השני החלק של התחבירית הצורה אולם,

 .השיר של הקומפוזיציה את הקובעים היחידים הדברים אינם "סטנסות"
 בין אותו: המלכדת למדי הדוקה הקשר ממגרת על לעמוד ניתן למעשה

 את המשורר מתנה הראשון בחלק מובהק. קשר קיים החלקים שני
 חלק לו אין בית, לו אין ידיד, לו אין _ דלותו ואת בדידותו

 מדבר המשורר אין השני בחלק לו. אין שולחן אפילו הארץ, בבנין

 היה רוצה שהוא האנדרטות רוחניים. נכסים על אלא חמריים נכסים על

 ירש שהוא הרוחניים לנכסים סמלים אלא אינן שולחנו על להעמיד

 ניכרת אבל במפורש זאת אומר הוא אין אמנם הקודמים. מהדורות

 למצות מנסה הוא שבה ההתפעלות עצם וךתמ רוחני עושר של וו הרגשה

 ההרגשה שלה. האנדרטה של בתיאור דמות כל של וסגולותיה עושרה את

 אח בוחר הוא שמתוכו התרבותי הרוחב מתוך גם עולה רוחני עושר של
 גיתה ואפלטון, סהומירו ,ישעיהו ו משה עליו: הנערצים התרבות ענקי

 הצר החדר של התיאור בין הניגודית ההקבלה עולה בהכרח ושיקספיר,

 עולמו של האופקים רוחב לבין שלו פינה בכל טבוע זרים שחותם

 בין ניגודית הקבלה איפוא מעמידים היצירה סל חלקיה שני הרוחני,

התרבותי. עושרו לבין המשורר של והחברתית החמרית הדלות
 חיים סיכום הוא השיר של המרכזי זו,העניין הקבלה פי על

 איפוא באה אדם וותא של הרגשתו ימיו. בשלהי העומד אדם שעושה

 השיר, של חלקיו בין ניגודית הקבלה אותה באמצעות ביטוי לידי

השני חלקו ואילו חסר שהוא לדברים ביטוי נותן הראשון כשחלקו
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 שיש שהדברים דומה, אולם בבעלותו. הנמצאים לנכסים בימוי נותן

אותו של והרגשתו חסר, שהוא מה על ודאי פיצוי כדי בהם אין לו
 האיש אותו מתנחם באמת אם לדעת אין כלומר, מעורבת. היא אדם

 דוח נכסי של בכוחם שאין בכך מכיר הוא אם או הרוחביים בנכסיו

 לקבוע קשה כך משום ממש. של נכסים חסרון על אותו לפצות אלה

 אותנו המחזירה השיר של האחרונה השורה את לקרוא יש נימה באיזו

שלחן״. לא אף כלום. אין משלי לי ״אבי, ראשיתו: את
 דרכי בתחום מצויה השיר של לאחדותו התורמת נוספת תופעה

 השני בחלקו כי (אם השיר של חלקיו בשני התיאור. דרבי או ההבעה,

 תיאור ירכד לנקוט הניסיון ביכר יותר) סכימתית בצורה הדבר מופיע

 שברוח עניינים או פנימי נפשי מצב לתאר דהיינו, ,תמטונימיו

 או מקום סמיכות של בקשר אליהם הקשורים שבחומר דברים באמצעות
 כאשר השני, בבית זו מכניקה בולטת השיר של הראשון בחלק עניין.

 החדר תיאור באמצעות ביטוי לידי באה המשורר של הזרות תחושת

גר: הוא שבו הזר

 לא-לף, חדר סל כתלים ד' בין
 לכלוך, בו הטילו זרים גבי אשר

 ובמגע, במבט צבעיו וטשטשו
 הקתן ושפשפו כף־-המנעול לטשו
 זהמתם, אבקת הדל המשקוף על

 זר, של וטעמו נכרים מאויי
 נאלחה, קשה תבגית-קורים תלויים

 תדבק אליו דבר כלום, בחדר ואין
 יפה, שעה זכרון חבה, מתוך עינך

9 צליל. או אור וברמז באות מלטפתף
)^440 (עם׳
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האנדרטה: את לעשות רוצה הוא שממנו התומר תיאור באמצעות

 מוצקה, בזלת האנדרטה תעש
 אש-בראשיח, אכול הגוש שחור-שבשחור

 לדורות, מוכרח - ואשור מף כמלאכת
 יחרס בו האיש פני רשת כל להיות

 ואש, ברזל מצק עולמים, של מצק
 ואש ברזל אדם - הוא גם כהיותו אך

 רחוק, עולם באי כל של מחוקקם
 פנים, אל אף פנים אלהים לדעת
 עלומי, חם חלום תבל, חוזי ענק

משה. - סיני נביא פארן, מדבר נביא
)442 (עט׳

 הנקוטה זו לבין הראשון בחלק התיאור דרך בין ההבדל ניכר אמנם,

 פרט כל הרי הראשון שבחלק הזרים תדר בתיאור למשל, השני. בחלק

 באשר בו, השוכן של ההרגשה את להביע כדי בי יש שבחדר יפרט

 ואילו זה. בחדר זרים אנסים שהשאירו .האותות אחר עוקב התיאור

 הדמית לבין האנדרטה עשויה שממנו התומר שבין הקשר השני בחלק

 תהיה משה של ־האנדרטה בלבד. אחת חוליה של קשר הינו המעוצבת

 של היא האיש של דמותו שגם משם ואס" ברזל "מצק מבזלת, עשויה
 "ברזל המלים כי יותר עוד דק הוא הקשר למעשה ואש". ברזל "אדם

 מסה. אח לתאר באות כשהן פיגורטיבית במשמעות מופיעות ואס"

 של הרגילה המשמעות בחהוס זה דק קשר בשל שדווקא אפשר, אולם
 את המתאר הלק אותו בין רבים טיבייםססוג קשרים נוצרים המלים
 האבוקאטיביות הדמות. את המתאר חלק אותו לבין האנדרטה חומר

היא שאין במקום דווקא באה האנדרטה של החטרים תיאור של הסמלית
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 הודות כן, על רתי המפוסלת. הדמוח של מהותה את ברור באופן מבטאת

 השבי. את האחד הבית חלקי שני מאיריס אלה סוגססיבייס לקשרים

 הסגולות תיאור ואילו הדמות, של סמלי ביטוי כאמצעי נתפס החומר

 יש מראה מה לעצמנו לדמות אותנו מעורר המעוצבת האישיות של
 בין אלה גומלין קשרי מופיעים אין האהרון בבית רק לאנדרטה.

 איננו שהמשורר משום האנדרטה, עשויה שממנו החומר לבין הדמות

 ומכוסה העטופה העשתורת דמות הפסל. מראה את אלא החומר את מתאר

 חי, כל אם זוהי למדי: ברורה בצורה הרוחנית תכונתה את מביעה כולה

 והמשך הפריון לתכלית עצמו ומגביל עצמו הכובש המין ליצר. סמל

האנושי. הקיום
 לבין הראשון החלק בין האמורים ההבדלים למרות מקום, מכל

 האחרון, הבית לבין השני החלק של הראשונים הבתים ובין השני, החלק

 ערכי ושל רגשות של מטונימי תיאור של זו טכניקה מהווה הנה

אחת. כשלמות השיר את המלכד יסור תרבות
 השיר את המלכדות האלה התבניות של הרקע על והנה,

 השיר של הראשון החלק בין ומכריע נוסף הבדל בולט אחת, כיחידה

 עליו שנגזר הזרים חדרי על מדבר שהמשורר שעה השני. חלקו' לבין

 הפרחים גינת על בהתרפקות מספר שהוא שעה או חייו, את בהם לבלות

 בטקסט פרט כל הרי לכך, יזכה לא כבר שהוא בעוד אימו, שטפחה

 הרגשתו כולו. השיר את המלכדת משמעות אותה פי על כל קורם נתפס

 כל של במרכזו העומדת היא עצמו משל דבר לו שאין בודד אדם של
 מתאר הוא אם ובין במישרין זו הרגשה על מדבר הוא אם בין בית,

המשורר שמתאר שעה השני. בחלק הדברים פני שונים בעקיפין. אותה
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 עקיפין כביטוי התיאורים את להבין כאמור, אפשר, האנדרטות, אח

 או עיסו, נושא שהוא החרבות לנכסי המשורר, של הרוחני ליש
 אולם האנושית. התרבות סל הרוח ענקי הרוחניים, ידידיו לחבורת

 באותה אפקטיבית אינה זו כללית משמעות כי לחוש שלא אפשר אי

 אלה, מבתים אחד כל הראשון. בחלק אפקטיבית הבדידות שהרגשת מידה

 נתפס הוא הדובר, של האישית הרגשתו אח בעקיפין מביע משהוא יותר

 הגלויים אלה הרבים, הגומלין קשרי עצמו. בפני העומד כתיאור

 לבין האנדרטה עשויה שממנו החומר תיאור שבין המשתמעים, ואלה

 חשובים ונראים יותר, בולטים המפוסלת, הדמות של סגולותיה תיאור

 על משהו אלה תיאורים לנו אומרים שבה הרופפת הדרך מאשר יותר,
 יסוד השיר. של הראשון בחלק שנאמר למה בהשוואה המתאר של נפשו

 הרוחני היש לבין והחברתי רימהח החסר בין הניגודית ההקבלה

 על השני. בחלק אפקטיבי פחות הינו המשורר של בעולמו והתרבותי
 העובדה בולטת השלמה היצירה של האמורה העל משמעות של קיומה רקע

 והם זו, למשמעות-על מתקשרים אינם השני בחלק האנדרטות שתיאורי

 לכל שיש המשמעות יסוד על יותר נתפסים הם כלומר, לעצמם. עומדים

 בתוקף בית לכל המענקת המשמעות יסוד על מאשר לעצמו כשהוא בית

 איפוא יכולים אנו השלמה. היצירה של העל משמעות עם שלו הקשר

 של העל משמעות עם האנדרטות תיאורי של התקשרותם אי על כאן לדבר
 בולם אלה שבבתים לומר יכולים אנו לדייק, אם או, הסלמה, היצירה

שמתקשר. זה מאסר מתקשר שאינו האספקט יותר
 בין יחסים על עומדת התקשרות" "אי בפי הקרוייה התופעה

שליצירה בכך מותנה קיומה ביצירה. קישור של תבניות לבין פרטים
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שיהיו אך משתמעת), או (מפורשת ברורה כללית הקשר מסגרת תהיה
שכדי משמע, זו. הקשר למסגרת שלהם ההתקשרות באי יבלטו אשר פרטים
על לעמוד תחילה לנסות עלינו התקשרות אי סל תופעה על לעמוד

אותה לתפוס ניחן מידה באיזו לראות היצירה, של הקישור תבניות
בקשריו תלוייה בה פרט כל של שמשמעותו אינטגראלית כיחידה

יש אחד מצד כי ניווכח, זה ניסיון כדי תוך ואם .ם הקונטקסטואליי
למקום עד הטקסט שהעמיד ות־־הקישור תבני עם מתקשרים שאינם פרטים

את גם יקשרו אשר הדשות קישור תבניות למצוא אין שני ומצד זה,
על לדבר אפשר אז או הישנים, הפרסים את וגם החדשים הפרטים
התקשרות אי סל תופעות על העמידה תהליך התקשרות. אי של תופעה
אינטרפרטאציה בניית של מסויימת לטכניקה בראשיתו איפוא דומה

 לדרמה בפירושיו וקיטו שלו המטאפורה בתורת בירדסליי, בה שנוקטים
 בטקסט, התאמות אי על או סתירות על עומדים הם תחילה היוונית.3

 למצוא מנסים הם עושה, הוא אשר את יודע שהיוצר הנחה מתוך ואחר,

 המלים של קונוטאציות הפעלת ידי על אלה סתירות יישב אסר פירוש

 העמידה יותר. גבוהה ברמת-הפשטה היצירה של מחדש קישור ידי על או

 אחדות לעמיד הנפיון שנכשל במקום מתחילה ההתקשרות אי תופעת על

 שלפנינו ההנחה ההתאמות. אי ואת הסחירות את שתיישב יותר עליונה

 מסעעות= לעמיד האפשרות אי על איפוא נשענת התקשרות אי סל תופעה

 וכמובן שביצירה. הסתירות ואת ההתאמות אי את תיישב אשר על

 על לדבר מקום עוד יהיה לא ליצירה, אינטרפרטאציה שתימצא שברגע
4,לכן קודם שדובר במובן לא לפחות התקשרות, אי
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 שאינה כתופעה התקשרות אי של תופעה על לדבר אפשר אולם,

 היצירה, של חלקיה כל את המלכדת הקשר מסגרת קיימת כאשר גם מוחלטת

 ניכרת במידה משעבדת ואיבה בולטת אינה זו משמעות=על כאשר וזאת,

 לאי יפה דוגמא הינו כלוסי' אין משלי לי ״אני השיר הפרטים. את

 על כשלעצמו, בית כל. בולט השני בחלק כי זה. ממין יחסית התקשרות
 משבולטת יותר הרבה בנפרד, עומד כשהוא לו שיש המשמעות פי

 היצירה של העל משמעות עם שלו הקשר לו שמעניק העקיפין משמעות

השלמה.
 שתהינה לתופעות להתכוון יכול התקשרות" "אי המונח

 עוד בקיצור כאן להביא כן על וכדאי מהשנייה, האחת מאד שונות

 מפורט באופן ינותח אלה מדוגמאות חלק זו. לתופעה אחדות דוגמאות

הבאים. בפרקים
 לפואימה נוסף שבהם מקופות טשרניחובסקי בשירת יש (א)

 השיר של לעניינו כלל מתקשר שאינו דיומא מעניני השכל" "מוסר איזה

 כמין המשמשת הפואימה של בסופה מלה באיזו נאחז רק והוא השלם,

 של בסופה המספר עובר למשל, כך, החדש. העניין אל המעבר" "תפארת
 על לדיבורים העקשן, הקצב אלטשיק, על מהסיפור לילה" "ביעותי
 שאנו המצווה עניין אל מפליג הוא ומשם ישראל, עם של עקשנותו

 לנו, שאין לפי מומיהם, בכל היהודים אחינו את לאהוב מצויים

).822 (עט' אותם" לאהוב אחרים "יהודים הסבתא, כדברי
הקיץ. סוף של תיאור מופיע ויוכים" במרדכי ב״מעשה (ב)

 עם כלום ולא לה אין אולם וגעגועים, מתיקות רוייה התיאור נימת
״תפארת כמין קיימת כאן ואף השלמה. היצירה של התוכן עם או הנימה
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 יוכים אצל הנוף: תיאור אל העיקרי המעידה סיפור מהרצאת המעבר״

 והיום שלשום זרתה כבר אחמול של שמש זמנים. של בלבול תל השיכור

 קיץ..(עמ׳ סוף של נוף לתאר הזדמנות זו והרי מחר, של תמחו זרתה

609.(
 בנויה היצירה של הקומפוזי-ציה האידיליות מן באחדות (ג)

 או היצירה, של העיקרי מהלכה לבין קסעים בין התקשרות אי על כולה
 לתופעה דוגמא כאן אביא לא כשלעצמו. הקטע אח הבונים פרטים בין

זה. לענין מוקדש זו עבודה סל שעיקרה. לפי זו
הומירי, בדימוי טשרניחובטקי משתמש אחדות פעמים (ד)

 ואילו רחב, תיאור או שלם, מעסה סיפור לכדי המתרחב דימוי כלומר

 של דימויו סל סיבו זה אחת. בתוליה רק מופיע היצירה לגוף קשרו
 מעטה על הנחה שוקעת לשמש ”מילה ב״ברית הסדין על הנח התינוק

 טיבו גס וזה הצבעים. היא המקשרת כשההוליה ),564-563 (עמ' השלג

 לחרוף שנשארו לציפורים אלקה״ של ב״חתוגתה הנערות של הדימוי של

 מלכודת. הצייד להן ערך שם הגורן, אל מתכנסות והן הקור בארצות

 של להתכנסות הדומה הנערות של ההתכנסות הן כאן המקשרות החוליות
 של לנוצה צבעיהן בשלל הדומים הנערות בגדי וכן, ציפורים,
הפרטים. של ההתאמה אי דווקא בולטת השאר בכל אולם ציפורים.

 בסתירה עומדות הן (א) בשתים. הוא אלו לתופעות המשותף

 גומלין קשרי יסוד על נעשית השיר של משמעותו שבניית להנחה

 מחלקים אחד כל ובין עצמם לבין היצירה חלקי בין גומלין ותלות

 שהן או התקשרות, אי של התופעות כשלמות. היצירה לבין אלה

יסוד על שלם, לא באופן היצירה משמעות אח לבנות אותנו מחייבות
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ק של קישורם ל  מעשה של טעמו את מבטלות שהן או הפרטים, מן ח

 שנאמר מה פי על בעיקר יתפם שהטקסט לכך גורמות והן מעיקרו זה

ממנו. המשתמע פי על ולא בפירוש בו
 הפרטים של התקשרותם אי האלה המקומות מן ברבים (ב)

. ת ט ל ו  עם קשריו יסוד על תיקבע הפרט שמשמעות במקום כלומר, ב
 שונות, חימטאיוח תבניות של במסגרת לו הסמוכים אחרים פרטים

 של גילוייה הפרט. של התקשרותו אי עובדת את התבניות מבליטות
 אי תופעות את לדון הקורא את מעודד (א) הראשונה התכונה

 הרבה תפוצתה על העמידה גם אולם אומנותי. כפגם ההתקשרות

 ההקשר אותה מבליט שבהן בדרכים ההבחנה וגם התופעה של והמגוונת

 סגנוני גילוי שלפנינו המחשבה אל אותנו מקרבות במתכוון כמו

 מקום מכל מובהקת. אמגוחיח תחבולה טשרניחובסקי, שירת של מיוחד

 יותר מקיפה בדיקה (ב) זו שנייה תכונה על העמידה מחייבת

בהעדפה. יתירה וזהירות
 על טשרביחובסקי, בשירת האפי היסוד על שדברו מבקרים

 בפרטים, הקטן על גם פוסחת שאינה שלו, המתונה התיאור דרך

 ואותם גילויין בכל הגשמי העולם אחר נהייתו אח שציינו מבקרים

 מיני של שמוח - הארוכים הקאטאלוגים אח לשבח, או לגנאי שציינו,

 הדידאקטיים הקטעים ואת - באנאטומיה מונחים של רשימות או פטריות

 במקומות נגעו עליהם?) נמנה לא (ומי אלה כל - ביצירתו הרווחים

 ,זה מצד אותם האירו לא הם אולם התקשרות. אי של תופעות בהם שיט
 במידה אותם. ענין היצירה סל הסטרוקטוראלי האספקט לא באשר

ידם על נתפטו הן התקשרות, אי של אלה תופעות על מבקרים שדברו
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 אלה תופעות נראות למשל כך היצירה. של האומנותית בשלמות כפגט

וטשרגיחובסקי": ״ביאליק במאמרו לחובר טוען ללחובר.

 יכולת חסרון מין מורגש הגדולים בשיריו
 בו ולעשות הרב בחומר לשלוט אמנותית
בידיו, לרוב מתפורר החומר כרצונו.
 כשהוא אבר כל אברים. אברים ונעשה מתפורר
 מצטרף זה אין אבל בוודאי הוא יפה לעצמו
 (לטשלייברוך ושלמה חיה אמנוחית לבריה

.ועוד האביב״ ״אגדות פמגנצה", (5
א

 .וריבוי האינטגראציה העדר נגד שאנן א. מטמיע דומה טענה

דדהבא".^ ב״עמא המטייות
המופיע התקשרות, אי של אחד בסוג רק נוגעות אלה טענות

של בתחומו אף אך אתת. שלמות לכלל היצירה חלקי של החיבור בתחום
העדר שבהם רבים מקרים שירתו של מקיפה בדיקה תגלה זה סוג

אפקטים יוצר השיר של התימה או המעסה סיפור במסגרת האינטגראציה
 או האווירה, הטון, בתחום האומנותית לשלמותו התורמים מיוחדים

 הנתפס כשלעצמו, היצירה מעשה סל בתחומו או בו, המעוצב הייעולם"ד

 מכל האומנותית. הברייה של לתחומה נכנם הוא אף כאילו כך מתוך

 כך על יעמידנו הקפן במלוא התקשרות אי של התופעות תיאור מקום
קריטר תואמות שאינן משום רק אחד במשפט הערכתן את לסכם שאין

 לפי שעושים (כדרך ביאליק של שירתו לגבי עלינו המקובלים יונים

 רווח 8סגנוני סממן שלפנינו טוען אני ושאנן). לחובר הנראה

 לטשרניחוב- מיוחד שכמעט סממן ביותר, לה ואופייני בשירתו ביותר

ההתקשרות אי תופעת של הדומיננטיות העברית. בשירה לבדו -סקי
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 ובערכה הופעתה בצורות אחידה ובלתי מגוונת שהיא בכך דווקא ניכרת

 השיר תלקי של (הקומפוזיציה שבראשיתה הוטעה זוהי האמנותי.

 היא יותר מאוחר אך אומנותי, כפגם נתפסת היא האביב") ב״אגדות

 האומנותי להשג מכרעת תרומה תורמת היא אחרות. רבות צורות לובשת

 בפואימות "אינפלאציוני" שימוש בה שנעשה וסוטה שלו, שבאידיליות

 לה נותן שהטקסט ההנמקה מגוונים, שלה האפקטים המאוחרות,
 לה יש יהוייהזשב הוודאות מידת ואף משתנה, קיימת) שזו (במקומות

 השגיה כשיא הצגתה בין לנוע יכולה הערכתה שונות. דרגות

 אינו שהמשורר כאובססיה תירוצה לבין שלו האידיליה של האומנותיים

 שבגילוייה זו אחידות אי מאוחרים. שירים בכמה ממנה להשתחרר יכול

 שניגשים לפני בדיוק להגדירה אותנו מחייב ההתקשרות אי תופעת של

המקיף. לתיאורה
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עקיף וקישור ישיר קישור ב.

 טשרניחובסקי אצל מצויות אי-התקשרות של התופעות מן רבות

 היצירה של המרכזי הקו את הדובר או המספר חזונ בהם במקומות

 תיאורו או ויים,סמ זיכרון העלאת או המעשה, סיפור של (הרצאתו

 גרגרים מיני של מפורט למניין נתפס כשהוא יוב׳),כו מראה של

 של רפואות ומיני אומנות כלי או ),786-785( מרקחת למעשה היפים
 מיני כמו צדדי לעניין סוטה שהוא או ),779-779( סאיפיאטרו

 מפליג שהוא או ),780( היריד מן ומעי מביא אביו שהיה אריגים

 ,796-794( השונות השנה בעונות הערבה שדמות מראה על בתיאורים
 תופעות אינן המפורט הקאטאלוג או פרטים על ההשתהות אולם ועוד).

 פירוט=יתר בהם ביצירתו רבים מקומות יש במהותן. התקשרות אי של

 התיאור למשל כמו התקשרות, אי של תופעות מגלים אינם ושיהוי-יתר

 בחיל מסע תיאור או ),873-871( דדהבא" עמא״ב הכוורן כלי של

 אלקה בחתונת המצווה ריקוד תיאור או ),878־874( שם הדבורים

 שיהוי בהם שאין במקומות התופעה מצוייה זאת לעומת ).654-652(

י כלל. ופירוט ת א ו ר ש ק ת א ה י ה ה ע פ ו  ת

ת י ל א ר ו ט ק ו ר ט , ס ה ר ק י ע א מ י ה ת ו ד מ ו  ע

ל ח ע ו מ סי ם ס י ן י י ם ב י ט ר ן פ י ב  ל

ת ו י נ ב ר ת ו ש י ק ת ה ו נ ו ש נ ה תטה ו ו
ך י ל ה ת ה ב א י ר ק ל ה . ש ה ר י צ י כן, על יתר ה

 פרטים. קישור של רווחות תבניות עם הדוק מגע זו לתופעה לה יש

על רק בולטות ונעשות מתגלות שהן ההתקשרות אי תופעות של דרכן
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היצירה. את המארגנות הקישור תבניות של הרקע
התקשרות אי של תופעות בין הקיימת בזיקה הדיון לצורך

שני בין להבחין רוצה אני קישור, של מסוימות תבניות לבין
תחוםב רבות תיומרו ללא וזאת קישור, של דרכים שתי או עקרונות
 9.מנותיוא בטקסס פרטים של הקישור דרכי של הכללית התיאוריה
 הטקסט פרטי את מצרפים ונא אמפירי. עיקרון הוא הראשון העיקרון

 פיו שעל העיקרון זהו מכירים. שאנו במציאות הצטרפותם אופן פי על

 העיקרון זהו בירון שלוף שאקדח אדם רואים כשאנו לידיות מצפים אנו

 מקובל בתיאור היום שעת של ציון עם מראה פרטי מקשרים אנו פי שעל

 או לצער כסימן' דמעות מפרשים אגו פיו שעל העיקרון זהו שקיעה; של
 קישור או דברים סמיכות של העיקרון הוא השני העיקרון לחרטה.

 מקשרים שאנו אימת כל מופעל הוא עצמו. הטקסט של במיצועו דברים

 שלהם המילולי המבע יסוד על אלא החיים ן נסיו יסוד על לא פרטים

 של נתינתם סדר כמוז טקסטואליות תופעות יסוד על כלומר, ביצירה
 הקבלה או השוואה ניגוד, של קישור תבניות או בטקסט פרטים

 בסרט מונטאז׳ מפרשים אנו פיו שעל העיקרון זהו אותם, המארגנות

 מפתח לדימוי משמעות מעניקים אנו פיו שעל העיקרון זהו קולנוע;

 ובדומן; במחזה מקבילות עלילות בין אנאלוגיה עושים או ביצירה,

 שיש ענינים סיבתי בקשר מקשרים אנו פיו שעל העיקרון גם זהו

 להיות זה יכול במציאות ואילו נותיתמא ביצירה רק סמיכות ביניהם

 על רומן גיבור סל נפשו הלך לעצמנו לדמות - כמו מקרי, קשר רק
 בפתיחה לעשות נוטים שאנו (כדרך עובר הוא שבו הרחוב תיאור פי

יש כאשר שלמל מופעל האמפירי העיקרון למשל). ועונשו״, ל״חטא
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 בסיפור, הרצאתם סדר לבין מאורעות של התרחשותם סדר בין חפיפה

 אלה, שני בין חפיפה אין כאשר מופעל הטקסטואלי העיקרון ואילו

 אלה שני בטקסט, נתינתו דרך יסוד על הסיפור את בונים ואנו

 הם אין כלל בדרך קישור, כדרך עתים כעיקרון, עתים מופיעים
 זה. גבי מעל זה או זה בצד זה קיימים אלא זה את זה מוציאים

 אני כה, עד שננקטו לשמות להצטרף שיכולות לוואי משמעויות משום

 הקישור מעט: שרירותיים בשמות אלו עקרונות שני לכנות בוחר

ר להלן ייקרא האמפירי ו ש י , ק ר י ש  ללא קישור של במובן י

 להלן ייקרא הטקסטואלי הקישור ואילו הטקסט, של הבולט תיווכו

ר ו ש י , ק ף י ק הטקסט של במיצועו הנעשה קישור כלומר ע
 השוואה ידי על עור תובהר אלו קישור דרכי בין ההבחנה

 את הקימו כיצד מתאר הראשון הקטע יצירות. של קטעים שני בין
אלקה: של לחתונתה האוהל

 בכליותיו, מרדכי נועץ החתנה לפני חדש
 השמחה, יתקינו איפה וברעיו, באשתו נועץ
 מהכיל הבית קטן בבית? יתקינו שמא
 באמברים, השמחה עורכים ויש ביחד. המזטגים כל
 מקיץ מוכנים העומדים אסמי-התבואה, המה

 הדגן, ריח ונותנים מרוחים - הדגן לקבל
 למחצה. האפלה בתוך קיץ של מהבלו נוצרים
 הצחים, הקרשים וסיגי המחצות מתוכם נוטלים
 סדיני-צבעונים, ופושטים בשטיחים כתליהם קושרים
 טלקום, ישפכו עליהם - הישרה הרצפה וקרשי
 במחולות. היוצא הקהל בשביל יפה והיה
 וספונים קרשים, של אהלים בונים יש ואולם

 לדבר עשויים גדולים, ובד, פשתן של שטיחים
 הללו התבואה, וסוחרי לירידים יורדים (חנונים

 קצותם). על נחשת וטבעות כאלה שטיחים להם יש
 לרוחה! הנמתח לאהל טובות מעלות וכמה
האהל. ויבן - גמר וטריא שקלא לאחר
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 ומרדה, יעה ובידם אברים ארבעה יצאו
 למעשה, קודמה ובעצה במספר בורוה וכרו

 האהל. עמודי לקבול וצרים עמקים בורות
 בבורות שקעו וגדולים מהקצעים עמודים תריסר
 .הפתת לסווזות ושנים לקרשים, משען להיות
 מחליחו, בור כל וימלאו לבנים שברי עטרום
 יעי-הברזל. של בידותם היטב כבשום סללום,
 חבלים, וחבילות הביאו, ארנים, קרשי קרשים,
 בשתים. מעשה-קלע קרש אל קרש צמדו
 דבקו, בחבלים כי עליהם, עלה לא מסמר

 ממעל. עליהם נפגשות המעזיבה וקורות
 בטבעת-נחשתם. והבד הפשחים שטיחי נמתחו
 ורעיוחיה ואלקה ורם; מרוח האהל יצא
 שמצאו, טפיטאוח ובכל בשטיחים הכתלים קשטו
 .כספון מנורות וארבע גבם על נברשות תקנו

ההדור. הגדול האהל והשכנים הבריות וקלסו
)633 - 632 (עמ׳

צפייתו את מתאר והוא דדהבא" "עמא ך מתו לקוח י השג הקטע
ות ולהתלו מביתו חרש להתגנב ן מתכוו הוא שאז חצות, לשעת הילד של
עדיין. לו ברור אינו יבו שט ורי מסח מעשה זה באי אנטוגי לאבא

 הנוחים מסופי-האביב מחמם, בערב פעם
 מב הכבדות רגליו את אבא-אנטוני עקר
 מספר והתחיל אבי, גדר עד ונתקרב בא
 והלכו וכלי, ובלי כעניני-דיומא אחו

 מתנגחי - וסופם מאז, כדרכם מושכים,
 כתמי שהגיעו עד כתמיד. - ואמונה דת
 לא תרפה של (מקומה השלוש לאמונת עד

 נעקץ, ולא זה עקצו במלל, ממלל אבא
 קלילה-חטו ברמיזה והרגשתי רמזגי אך

 צלצו עם תבוא ביתי אל "הלילה לאמר!
 דברי לי אמר לא מעולם כחצות-לילה".

 כארך היה לי וקשה ערב אותו עלי ארך
 צום כלו יום - יום־כפורים של צומו
 ו לילה בחצות שהזמין ראה, מה 'אבא׳
 למטה בהכנסי אמי תמיהתה תמהה ודאי
 כבימות שלא ראשונה, תביעה כדי תוך
פעמוג לצלצול מחכה מתכוץ, שכבתי ער

,יתו

 בעקרי ם
ד

 . )ני נטו
פה,
 - פעמונים ל
.כמותם ם

סרב. ויום
אמש?

 השנה. כל
ים!
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 השכוים. קריאת שעת והגיעה ועשר, תשע צלצלו
 והכריז בן-סבוי נעור לגנוח מעבר הרחק

 מוטו. על שכוי כל ענה ולקולו שהכריז, מה על
 וגמרה - כלו הכפר כל הרנה שעברה עד

 בשנה. עיף עולם ושוב לגנות, מעבר שוב
 תנועה. עוד מלא והבית - אחת-עשרה גם צלצלו

 יום־־יגע? לאחר שנחו אח המשהה לאבא לו מה
 לול-האוזים את לסיר אחרת מצא לא שעה
 עולמות, ומרעיש נתפחד והעוף הלילה, בלחי
 השוחט יום-כפור: בערב אחרונות צוהות ממש
 כפרות', ו׳מסדר בכפר לסמטה מסמטה עובר

 הנמה. העירה כל את הצעקה שהקיפה עד
 מורדת, במשארת עסוקה הערב דוקא - אמא
 יראתי, הבצק; עם הכד פקדה פעם ושוב פעם
 בשלישית; למקדה ועלתה זו התעקש .שמא

 היתה לא להתחלות, רוצה קטנה) לי (אחות שינדלה
 בידים. שאתפס - היום אלא נוחה לה שעה
 השתתק. האוזיס וקול אבא, לו שכב סוף סוף

 המגבת, שפות עד ועלה המשארח גוש בצבץ
 נחה. ושנידלה ישנה, בממחה, היא גם אמא

 בלם. עם נרדם נראה, הוא, גם מגדל-המצלוח
 השעות, בלבל (גברילו) בית-הכנסיה שומר
 בבית. ושלוה שקט בכפר, שבשקט שקט
 רנה. מלא אני, שומע הוא, אף הדומיה קול

 נשתתקה. - בצוחה תמרר דרוסת-הטורף צפור
 מתהלך, לא־־שמע, בפסיעות תועה נעלם מי-שהוא

 פתאם מכרכרים וצרומים, חרוכים שיבשו, זרדים
 מתגלגלת. מגל, שמטה חצצית, כף־רגלו; תחת
 והטפין הבאר, בטרקליל בכפו שאחז הוא מי

 בפעפועי-בעבועים. מזדרזות התחילו פתאם
 גורדת... גורדח, גורדת, למפתן: צפרנים הם!
 מלחשים. מלחש ומלא האפל ונורא איום

 נקרעה. הדממה ומתאם - אימה חלושה תנועה
 . הצריח צריחות ושתים־-עשרה הפעמון, הריע ארבע
החיה... האפלה לתוך

)893 - 891 (עמ׳

 - הכללה של בדרך סדור הראשון בקטע האוהל הקמת תיאור
 לבין האמורה ההכללה בין הקשר נבנה. כיצד ופירוט - האהל" "ויבן

במציאות זו להכללה אלה פרטים בין המקובל לזה דומה הפרטים
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 ההכללה את נציג שאם בכך ניכר זה מקובל קשר זו. ליצירה שמחוץ

 לפירוט במהותו הדומה פירוט נקבל אוהל? נבנה כיצד - שאלה בצורת

 כאן. מתואר מה ונשאל: לבדו זה פירוט נביא אם ואילו כאן! הניתן

 הפרטים. בראשו. הבאה ההכללה עם זהה תהיה שהתשובה לוודאי קרוב

ר כאן מתקשרים ש ק . ב ר י ש  - זה ממין לקשר נוסף סימן י
 במשמעות האמורה ההכללה במסגרת נתפסות הפרטים את המציינות המלים

 מהעובדה, מתעלם איני כלשהן. צדדיות במשמעויות ולא שלהן הרגילה

 מורכב ושהוא זה קטע של פרטיו את המארגנות נוספות תבניות שיש

 לתיאור המשווים. סגנוניים פרטים יש למעלה. מוצג שהוא מכפי בהרבה

 ואת תיאורו דרך את מעצבים אנו פיהם שעל פרטים יש מסו-יים; שגב

 כמה המארגן הקסמטר משקל גם יש האלה; הדברים מספר של גישתו

 המשקל בין הדדיות זיקות ויש התיאור לשון של הפיזיים מהאלמנטים

 כדי אלה בכל אין אולם לעיל. המצויינות התימאטיות התבניות לבין

 של והפירוט ההכללה שבין הקשר טיב בדבר ההבחנה תוקף את לבטל
 יותר זה בקטע בולטת זו תבנית כן, על יתר האוהל. הקמת מעשה

להלן. כך ועל מהאחרות,
 נעשה השני בקטע חצות לשעת הילד של ציפייתו תיאור

 את המונים הפעמונים צלצול קול משנה: תיאורי של שורה באמצעות
 שנתם שמשהים הבית בני על התמיהה השכוויט, קריאת קול השעות,

 דממה. שמשתררת אחרי הנשמעים הלילה קולות ותיאור זה בלילה דווקא

 איזו ממנו לחלק או לו למצוא אפשר אלה, משנה מתיאורי אחד כל

 פרטים שבין הקשר אפילו ליצירה. שמחוץ במציאות מקבילה תופעה

לקול האזנה (במו הילד ציפיית של הכללי הענין לבין מסויימים
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המציאות. בתפיסת המקובל פי על נעשה השעות) את המורה הפעמון
אח המתארת אחת תבנית לכלל האלה הפרטים כל של קישורם אולם

0נשנ?י אס זה. בטקסס כאן, רק מתקיים חצות לשעת הילד סל ציפייתו

המקשר הענין על ברמז או במפורש המצביעים הרבים המקומות את כאן
המאחרים אנשים מצלצלים, פעמונים לזהותו. יהיה אפשר אי אותם
במציאות. אחת קאטגוריה בשום יחד כלולים אינם הלילה וקולות שבת

להיזכר ודי מזה, זה מאד שונים דברים להביע יכולה הצטרפותם
).530( ממגנצה" ״ברוך של האידילי בקטע דומים פרטים המצרף בתיאור

יצירה של בקונטקסט רק קיום לו שיש פרטים, בין זה ממין. קשר
ר הוא מסויימת, ש נוטל כמו הטקסט הראשון בקטע ף. י ק ע ק
היצירה. בתוך כסדרה אותה משלב והוא שלימה קאטגוריה מהמציאות

של ציפייתו בתיאור ליצירה. מתוץ גם למצוא כביכול אפשר כמותה
והם שונות לקאטגוריות השייכים פרטים מהמציאות ניטלים הילד

אלה פרטים בין הקשר כאן. רק הקיימת אחת לקאטגוריה מצטרפים
11  בכך, גם ניכר זו קישור דרך של ייחודה פעמי. חד הוא זה לענין

 על אלא שלהם הרגילה המשמעות פי על לא כאן מתקשרים שהפרטים
 שלהם. קונוטאציות יסוד על מסטעות, של נוספות פוטנציות יסוד

 אחרות. לאפשרויות פתוח הוא משמעי. חד אינו שלהם הקישור כך משום

 מראש, הפרטים של הופעחם את לנחש ניתן הראשון בקטע אשר ובעוד

 מה לנחש יותר קשה כאן הנה ידועה, קאטגוריה כאן מעוצבת באשר
 כדי תוך צעד, צעד כאן נעשה הפרטים של צירופם הבא. הפרט יהיה

 אינם הפרטים אפילו רבה, מתיחות זו אין אמת, ידועה. מתיחות

הזמן, כל וידוע צפוי אותם המקשר הענין הנה לניבוי, ניתנים
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 מתואר. הוא פרטים אלו באמצעות ולראות לעקוב רק כביכול ועלינו

 גורמת המקובל פי על שלא זה בטקסט מצטרפים שהפרטים העובדה אולם,

 סימולטאני. באופן אחדים ענינים של לבניה פתוה יהיה שהוא לכך

 להכללה פרטים בין הישירה הזיקה זו הייתה הראשון בקטע אם

 הרב המורכב, האופי בולט כאן הנה אופיו, את לטקסט שהעניקה

 ד ה א רק הוא אך מרכזי, הילד של הצפיה עניין הטקסט. סל תבניתי
 לאותו אמנם נחונה דעתנו קריאה, כדי תוך כאן הנבנים העניינים

 שהדומיה למרות וזאת הילד, של בליבו וצפייה פחד של העירוב

 חיצוניות שהן לתבניות גם כאן פתוחים אך רינה. אותו ממלאת

 הניסוח המאורע, מספר בה שנוהג ההומור דרך כמו עצמה להתרחשות

 והתיאור נרדמים שאינם הבית בני על התמיהה שאלות של מדי המסוגנן

 המרחק את מבליטים בחוץ הנשמעים האימים קולות של מעט המוגזם

 זה, מעשה המספר המבוגר לבין חצות לשעת המצפה הילד שבין הקומי

 לחזור למחצה ברצינות מבוגר שעושה מכוון ניסיון מין כאן יש

 בין לקשרים גם יותר כאן פתוחים אנו כילד. חוויותיו אח ולחיות

 ידי על הנרמזת הקומית האנאלוגיה כמו בטקסט, מופסקים פרטים

 (שריד הכפרות מעסה בין הקבלה הכיפורים: יום של הכפולה הזכרתו

 הבכורות וקרבן היהודי?( המנהג לתוך שנשתרבב טפלה אמונה של

 בקטע גוברת (והיא הקטע של הקומיות לשטן. (!) הדיאקון שמביא

 התבניות לו. אופיינית הנחל) אל הייאימיסי' דרך את המתאר הבא

 בתחום הילד של הצפייה מתיאור פחות לא בולטות אותה הבונות

עצמה. ההתרחשות
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ר ו ש י ק ף ה י ק ע ו ה י י ו ל י ג ם ב י נ ו ס י ה ת ו ה ר מ ת ו ה י ר י צ י ל

קיומו סונה, בפינות הישיר. הקישור מאסר שהיא כמות הספרותית
הטקסט של בתיאוריה המטפלים שמבקרים הגדרות כפה מחוך גט משתמע

12 נעשה העקיף שהקישור להוסיף בורך אין הספרות. את בהן מגדירים
ואילך. ביאליק של מזמנו ביהוד החדשה, העברית בסירה דומיננטי

על בדוייה מציאות לעצב ההשכלה, בשירת רווח שהיה הנוהג, לעומת
 מוסכמות יסוד ועל מציאות תפיסת של מקובלות קאטגוריות פי

במורכבות דורו ובני ביאליק של העברית השירה בולטת ספרותיות,13
14 מלכדת הסיר של הכללית המשמעות ביצירה. הניטווים העקיפין קשרי

עקיפין. בקשרי שלו השונות התימאטיות התבניות ואה פרטיו את תמיד
היותר לכל יכולה לתבנית פרטים בין ישיר קשר של התופעה כך משום

אולם שלו, אחד באספקט או מהשיר, בחלק מקומית, תופעה להיות
בדחיפות ניכרת ביאליק של שירתו מרכזי. להיות יכול זה אספקט
התבניות כל הביאליקאי בשיר .שבה. העקיפין קשרי של הרבה

- השיר של העל משמעות שהיא המרכזית, התבנית ואף התימאטיות
- במיוחד טשרגיחובסקי אצל ואולי עקיפין. קשרי יסוד על בנויות

או המעשה (סיפור השיר של המרכזי והעגין יש - שלו בפואימות
ישירות, קישור בדרכי נטווה מסוים) רעיון או סונים זכרונות

 תבניות או חימאטיות (תבניות נוספות תבניות גם מצויות עמו כשיחד
5 1  לטקסט לשוות כדי בכך ודי עקיפין. בקסרי הניטוות פורמאליות)

ביאליק. של מזה לחלוטין שונה אופי טשרניחובסקי של
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 קשרים על בעיקרם הבנויים טשרניחובסקי של סירים באותם

 אי של תופעות ניכרות שונות, תבניות סל גודש בהם ואין ישירים
 דוםות, והן המסופר, טהענין בסטייה מתגלות הן קושי. ללא התקשרות

 אם הומירום של בשירתו הרווחת לרגרסיה לפחות, חיצונית מבחינה
עקרוני. הוא ביניהן ההבדל להלן, הנעשית ההסוואה שמוכיתד. כפי כי,

 לנסטור משקה הקטרה מכינה כיצד המתאר אופייני קטע הרי

הקרב. טן השב אדוניה

. ת אי ג שרו ק ת י בסססס ה ו נ ב ל ה ם ע י ר ש ם ק י ר י ש י

 בן-נלם, עד־־אהל ובאו הגיעו השנים ואלה
 הרבים, ברואיה הזנה לארץ מרכבם ירדו
 הסוסים. ויפתח הישיש משרת אברימדון חש
 כסתם, מזעה שרטבה כתנתם, יבשו המה
 נושבת; רוח כנגד הים מי על-ספת נצבו
 לנות. בכסאות ויטבו באהל אחר נכנסו
 יפח-המוזלפות, הקמדה, להם ההינה מזגם

 בטנדום, לקחה והזקן הנדיב, ואום נ בת־־ארסי
 אכיים אותה ונחנו אכילס, החריבה עת
 בעצתו. על-בל עלה כי לבסטור, למנחה שם

 לתפארה. ממרט סלחן לפניהם הגישה חווילה
 הציגה עליו ואחר מכחילות, וכרעיו נאה,
 המערב, המשקה לחבל עם־־בצל של-נחשת טם

 הקדש, משעורי קמח אף כתם כלו דבש גם נחנה
 מביתו; הזקן שהביא הגישה, תפארה ספל
 ארבע, לו וידוח זהב, מסמרות בו תקועים היו

 לאחת, שחים שתים מנקרות זהב יונוח
 מתחת. לספל כנים ושנים על-ידה, רועות
 ויסיעו הטוב, היין הספל נמלא כי והיה

בנקל. הרימו והישיש - מסיעו בדי-עמל אך
 טשרניחובסקי ס. בתרגום (איליאם

 עשר אחד שיר תרצ״ב חל-אביב
)618 - 637 חרוזים
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ו נ י י נ ן הקטע של ע י י ו צ ו מ ת י ש א ר : ב ת ו ר י ה ב ס ב ג ז מ י ה י נ י כ ה

 מעשיה פירוט את המקשר והוא ),624( המחלפות" יפת הקדמה להם

 פרטים מוסיף הקטע אולם וכו'. המזג, מעשה השולחן, הגשת השונים;

 הקמדה אודות על וגם במעשה הקשורים העצמים אודות על גם רבים

 משום בו יש עצמה, להקמדה שקשור במה בעיקר זה, ופירוט עצמה.

 בין עקיפין קשרי המרכזי. מהעניין ומתרחקת ההולכת יתירה הרחבה

 אינם המרכזי העניין לבין ביניהם או עצמם לבין אלה דברים פירוטי

 והוא בלבד, אתת בחוליה המרכזי לעניין קשור פירוט כל נוצרים.

אוארבך שמציין כמו הכל, בלבד. העיקרית במשמעותו כן על נתפס
*I C  משום טקדמי ברקע וניצב שוה באור מואר זה, סגנון לתאר שהיטיב

 לסטיות עיקרי עניין בין או לטפל עיקר בין שההבחנה דומה, בך

 פירוש אין אולם זה. מסוג בטקסט תופסות אינן העיקרי מהעניין

 רופף באופן אלא מתקסריט שאינם פירוטים של שורה שלפנינו הדבר

 וראשונה בראש דעתנו את המפנה טקסט שלפ-נינו הדבר פירוש ביותר.

 או הקדמה של מעשיה כמו כאן, ומסופר המתברר מסויים עניין אל לא
 שבו, והדינאמי הסטאטי על סלם עולם אל אלא אכילס, אף חרון

 שמראה כשם מטנו, חלק הם אכילס של אפו וחרון הקדמה של שמעשיה

 תלק הם אכילס של מגינו על שמצוייר ומה מוזגת היא שבו הספל

 חיים גזרת כביכול נוטל שהוא בכך סלקציה עוטה המספר מטנו.

 חשיבות. של היררכיה ואין סלקציה אין הגזרה בתחום אבל מסויימח,

 בשירת ההתקשרות אי מתופעות במהותה שונה ההומידית הרגרסיה

טשרניחובסקי.
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להשתמש מרבהמבקרים, ציינו שכבר כפי טשרניחובסקי, 17

 והדגרסיה. הקאטאלוג המורחב, הדימוי כמו הומריות תיאור בדרכי

 השלטת מגמה אותה אצלו לדגרסיה שיש דומה רבות פעמים ואמת,

כאילו פרטיו, כל על שלם עולם שווה באור להאיר ההומירי: באפום
חיצונית מציאות. איזו ל״תקותיי אלא אינה היצירה של מטרתה כל

8 1  ים ב״קריעת האדרת תיאור את להבין ניתן למשל, כך, שהיא. כמות
 את אבא היה מקיים כיצד - העיקרי הענין מן דגרסיה המהווה סוף",
סוף״. ים לקריעת "זכר מצוות

 פרות-החרף, עליו ושם לחדר אבא פרש
 'שלונקה', של הכבשים עורות על וחמה רוחבה גדולה,

 מומחה. בורסי מעשה כהה-שבבהה ירק
 חזו, על מכפלת כשהיא עוטפחו הפרוה היתה

 הבטן. שיפולי עוברת נכנסת, השחי בית עד
 הרחבות, כתפוחיו מכטה מהודר הצואר בית
 מעומד: ראשו כל ומכסה גבו מחצית על עובר
וסמיכים. ארוכים תלתלים משחירה אנגינה שער

 גמלים, שער פתילי עשויה ארכה חגורה הוציא
 בענן בקשת אשר השמים צבעי וכל
 מבריקים שמים פני על היו לא אשר צבעים וכל
 ה׳שקציס', עיני את לסנור בערבוביה עליה כלם
 השתא לגיום העומדים הכפר, בחורי כל
בהלולים. ,בחור 'שמח ומקימים -־ לחפה להכנם או

)773 (עם׳

 עשוייה היא שמהם החומרים האדרה, חלקי של המפורט התיאור

 ייזכר לענין דבר מוסיפים אינם גס אם אלת, כל שלה, והצבעים

 הילדות מימי זכרון מראה, לכלל יפה מתקשרים הם סוף" ים לקריעת

תיאור של זו הומירית מעין דרך המספר. של במוחו בשלימוחו העולה
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 באספקט לפחות ישירות, קישור דרכי על הבנוי טקסט של משתהה,

 של ותופעות טשרניחובסקי, אצל הרבה כאמור, רווחת, שלו, המרכזי
 של המפורט שהתיאור נרפה פעמים אולם בה. בולטות אינן התקשרות אי
 הומיריות דרכים אינן המעשה של מעיקרו המתמדת והסטייה עצם, כל

 בשלושה נוצר זה רושם אלו, דרכים על פארודיה אלא תיאור של

 אינה שתהיה, ככל רחבה ותהא הכללית, ההקשר כשמסגרת (א) מקרים:

 סטיות, של יתר גודש כשיש (ב) מסויים. פירוט לנמק יכולה

 במגמתה הבולטת חמורה, הקשר במסגרת נתונות כשהדגרסיות (ג)

אחר, לענין פרטים לשעבד
 של סופו פי על מודגם להיות יכול הראשון המקרה (א)

 החגורה צבעי על מדבר הוא מדוע להבין אפשר לעיל. המצוטט הקטע

 מסנורים שהצבעים העובדה את לכאן לקשר אפילו ואפשר .המרהיבים,

 שעומדים לכאלה הכפר, בחורי של מיון אותו אך השקצים, עיני את

 התמונה עם מתקשר הוא שאין דומה לחופה, שעומדים ולכאלה לגיוס

 לחלוטין, זר עניין עם אלא בגדיו, אח הלובש אבא של בה, נזכר שילד

 מעוררת והיא התקשרות, אי סל כתופעה בולטת שתדגרסיה לי נראה כאן

 של חיבורו אופן על אלא המספר ־סל. ילדותו על לא לחשוב אותנו
עצמו, ההרצאה באופן אלא שמסופר במה לא הקשורה שאלה על הטקסט,

ר ר ד כ K ל ה ת ע מ ת ם פ .ת נ ה י ם ר ג ד ה
ה ש ע & ה ל ש ו י כ ר צ י ד י ל ע ת כ ת כ ו & ה

ל ש ת נ ו ו כ ם ה ר י ח ב כ א ל א ר מ ו ם מ ה
ת א ת ד ש ע ל ח נ ם ל ע ה ע ו ד י ה ל ו ב ח ת
= ו ם יכ ת נ ו כ ת מ ב ר ו פ י ט ה ת א צ ר ה ר ר ד
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תיר י מ ו ה
 הדבר אותן מבליט רגרסיות עול גודש כשיש גם (ב)

 הומירי. סגנון על פארודיה של רושם ונוצר מתקשרות שאינן כתופעות

. לכך יפה דוגמא לשמש יכול ,מצואי לעת "איפיאטרום
 אי של כתופעות נתפסות רגרסיות שבו השלישי המקרה (ג)

 הפירוט מהווה שבהם קטעים ידי על מודגם להיות יכול התקשרות

 בקטע שמוצאים כמו ,פריודי במשפט לוואי טפלי של יתירה הרחבה

"אלי". של השני

 ׳ לצפון, בטבריה אשר הכמרים באחד היה
 הגדולה׳, ׳המסלה לפנים עלתה בו למקום סמוך
 הפרא', ׳השדה פולחת מוסקוהן כלפי פונה
 טטרים, ברסן קרים סוסי עדרים בוססוה אשר
 מתמהמהות, טשומקים וארחות פרשים פראי

 גדולות, אפרכיות החובקות הדניפר, מזרועות והרחק
 קש-אפר, לגגי מתחת החמר בבתי שקועות
 ושמנה, שחורה חרישה בעבודת-הקדש; שקועות
 - ושירה זעה רב וקציר ושמחה תמימה זריעה

יחיאל, - פקח יהודי הכפר באותו היה
)686 (עמ׳

חבל של התיאור ידי על נוצרת אינה כאן ההתקשרות אי
של מפשוטו ומתרחק ומפליג ההולך תיאור יחיאל, גר שבו הארץ
בו האיזור סל טיבו על דברים הרחבת הסיפור. של המרכזי הענין
ייספר משקל על מטונימית בדרך להתקשר יכלה יחיאל טל כפרו מצוי

ניצוצות על הדברים עם אתה" סי לך ואומר מגוריך מקום על לי
19 אפשר אלא איכרים ובין זו פרא בערבת רק הראשון: שבקטע הגבורה

היו שכך לוודאי וקרוב שיישמרו. הבריאים היהודיים לחיים להם
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לאחר שבא נפרד משפט המקדם לתיאור יוחד אילו מתקשרים הדברים
שילובם בשל קיימת ההתקשרות אי יחיאל, ר' על הטטפר הפוחת המשפט

במשפט המעשה סיפור של פתיחתו ושל הארכניים המקום תיאורי של
לדגרסיה זו שילוב דרך דומה חיצונית מבחינה אהד. פריודי

לכדי עד המתרחב טפל במשפט רבות פעמים מתחילה היא שאף ההומירית
20 וטפל עיקר של בשווה ההארה שלעומת אלא עצמאית. תחבירית יחידה

שבין הדיספרופורציה כאן בולטת ההומירי לתיאור שאופיניים
לבין הכפר של מקומו אח המתארים הלוואי טפלי של היתירה הארכנות
ושמו יהודי גר הכפרים באחד העיקרי: המשפט של ופשטותו קיצורו

. 21 ההומירית. הרגרסיה דרך על פארודיה כאילו כאן אף יחיאל.
ישירות, קיעור דרכי על בעיקרו הבנוי זה, ממין בטקסט

 מאלה שוגים חדשים, יחסים בעקבות התקשרות אי של תופעות נוצרות

 הקשר. מסגרות לבין פרטים ההופיריח,בין התיאור בדרך המצויים

 פאראדובסאלי באופן אך התקשרות, אי של יחסים שליליים, יחסים אלה

 על הבנוי מטקסט אותו הופכים הם הטקסט. של אופיו את משנים הם
 אי של אלה יחסים עקיפים, יחסים על הבנוי לטקסט ישירים קשרים

 בתחומו מקום להם יש עקיף, קישור של יחסים כמו כמותם התקשרות

 הבא בפרק במפורט מודגם זה ענין בלבד. הקונקרטי הטקסט של
טשרניחובסקי, של באידיליה העוסק
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. ת איד רו ט ק ת י בטקסס ה ו נ ב ל ה רי ע ש ך י פ י ע? ק

 תופעות לכמה דומים התקשרות אי של רבים גילויים

 אי של תופעות בין להבחין רוצה אני עקיפין. קשרי של מהותיות
 מוסהיח. התקשרות (א) עקיף: קישור של דרכים שלוש לבין התקשרות

"פתוחה". התקשרות (ג) שכבתית. רב או תבניחית רב התקשרות (ב)
ת (א) ו ר ש ק ת ל ה כ . ת י ה ש ו  שהיצירה אימת מ

 זה הדש עניין בין התקשרות אי של תופעה יש חדש לעניין עוברת
 מקומית. או זמנית התקשרות אי זוהי אולם כה. עד שנ.בנה לעניין

 יריעת את להרחיב כדי מושהה או נדחה החדש העניין של הקישור

 קישור בין ההבדל לבוא. עתיד לאשר צפייה ליצור כדי או הסיפור

 מעברים שני בין השוואה ידי על יובהר התקשרות אי לבין זה מושהה

 הקרב הלילה ותיאור המצרים" ב״בין הלילה תיאור חדש: לעניין

חולה". "ברלה שמתוך הקטע הנה חולה". ב״ברלה

 חשאים, נפשי-חרפים של רגליהם ומהירות קלות
 וצנועה. קדושה עצבות של נים לו ומפרכס רועד
 מאדימים. גדולה חמה ופני מכחיל הארץ לבן

 לעולם, בת-זוגו מעל שפורש לבעל דומה
 נעוריה, חסד קרירותו מתוך זוכר פתאט

משחירים... חורים, פניה והיא - פניו לוחשים
 כתלתלים-אטרים קלילים, עבים של וכתות-כתות

 זהבהבה-חורח, מרחביה מתוך ועולות צפות
 אחרים נטפלים ועליהם המונים, אחריהן כרוכים

 צורת הם מקבלים נצמדים וים. תימן כנף למלא
 מאפילה פלאי, צפור של בנף־-ענקים - כנף
 בתיו. כל ועל הכפר תחום ועל השמים, על

 גגו, על ובית בית לך ונראים הם שוקטים
כחיים. אצמבותיו ועל חלונותיו על
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 פעוטים, חלונותיה לך: הרי קטנה דירה
 נגררים וסופי-שפוליו גגה זה עליה כופף
 המפלח. מפני השומרים כתליה כלונפוח אחר

 היוצאת ששים, לאחר כמושה לזקנה דמתה
 בגנה, כרפם לה לתלט היא גם בסופי-קיץ

 ודומעות. מרוטות ועיניה ועקמת-הגב, כפופה
 כבודו, לפי ונבדל פרוש ׳גבאי׳-הבתים: גם והנה
 שכיבה, קצת בישיבתו ויש ,בהרוזבת-הדעת יושב

 חדשים, רעפים גג לראשו וחובש כתליו מבליט
 ומרקד, חבוי חיוך מתוך משקיפות עיניו-חלונות

 חצוף: מה שכנגרו והבית - לפניכם!׳ ׳הריני כאומר:
 ערכו, לפי נמוכה ופאת-גגו מגבהים, לבנונים כתליו
 השמש. גונים גוני מחוך זכוכיותיו מכל מציץ
 מסתמאן בכפרו הלבנה׳ ל׳החברה הוא נטפל
 ונראים פדחתו, בל את עוטרת מצנפתו הנה
 החצופות. הקודחות, עיניו וסתי הבולט מצחו
 לבנבנות, אבנים מסד על בצד אסם לו עומד
 נכנס, זה יוצא, זה בולט, זה טקערורים: כתליו רהיטי
 השולטות, הרוחות מחמת וטרוף מדלדל גגו

 ,אלמה-אלמותים ולכאן, לכאן צבתים
 נזחחת ובדעת בבוז אטומים בחלונות מביט
 דאר של קטן כפקיד - כפרחי-הפקידות מסט

 וחטטיסן בהרות - ובניו בצוארון, ,מגדל-בלוריתו
 דירה עוד אלכסון במבט אור עיני לו שולחה
 השנה: וו נשאת כעלמה אור-שמש, ושטופת קטנה

 בגרה, פרחה, אהבה ורות עליה בתוליה חן
 ׳שר-מאה׳; משמש ן י הבג שאותו אתה, וסבור
 למצנפחו, מתחת נבט הוא כבודו רוממות מכיר
 בגדו, בו יום, יום מבסומי שכבדו שמורותיו, אפם
 מוגפים; אשנביו חצאי כן כי אימה, הפיל ללא

 חלונותיו, לכל סמוכים מקיפים, שגגו צבתים,
עבתות. כגבוח-עינים הנושרות ואלטותיו

 והבתים בכפר, הליל מעמד לו וכובש והולך
 פניהם. את להכיר כבר אין עד ולובשים, צורה פושטים
 בעיני המאורות כבו יום סל מאורו עם וביחד

 זה. לבנה קרינה לב ויחרד ונשתתק, בר׳לה-בוץ
 וחבתה! שדוליה לשוא בעיניו, פסתכלה עמדה
 ולכעכים; לממתקים לב שח ולא טעם לא מאומה
 חטופה, שנה מחוך וקם במטתו שכב ככה

 אוכלתו. פנימית אש מתוך ובוער נאנח, בוכה,
 שעת-מרגוע, ללא לקרינה הליל עבר ככה

 הביתה אישה לתשובת יום, לאור עיניה כלות
ותשמח. - צעדים קול שמעה סוף סוף עמון ונמלכה

)601 - 599 (עס׳
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ה נ ה ך הקטע ו ו ת ן מ י ב " . " ם י ר צ מ ה

 אוטרים תועפות הלילה...על ויהי
 ענקים כבדודי הצללים. התפשטו
 מסביב; התפרדה הסלעים שרשרת
 עמקים. השחירו מאפליה עטופי

. . הענקים, מבני כנחש-עקלתון
 בדרכים, יתפתלו עגיליו שרבבות

 נטיו; המשעול עקלקלות המון
 הסבכים. אחד שם ינוע וערער
 רזיו עם הישימון ערבות לו מסביב
 עצבת, חותם עם נחה גבורה כדמות
 הסלעים סעיפי על נשפכו כאילו

 והמות. החיים תעלומות גנזי כל
 - מרחבית-שמים - אפריון ממעל
 בעריפיו; ושוקט כנצח האלם
 ואגפיו אוטרים הר גבנני - מחתת

סעיפיו. בין הנאבק האדם יצר עם
 הסלעים כפי הלילה...בין וישר
 הרגיע. המתנדבים מאבא קטן גדוד

 נדעכו המדורות העמדו, הצופים
 השמיעה החצוצרה השנה תרועות את

 לפתע ופחאם..הדממה. ותפשט
 נפתתה! הרעה המרגלים: אחד בא

 המחנה נעור כבר החרדה מקול
 במערכה!" "עמד נחפזים: המפקדים
 ההרים, מאצל הלילה ובחשכת
 הסלעים, למצרי העולה במשעול

 ערבות, רחבי בין מתחולל כסער
 נשאים. פרשים גדוד ביעף מועף בא

 - לירות בם היונים הספיקו ובטרם
 הגיעו, עדיטו הפרשים וכבר

 ובצלצול-הנשק וברעם-התפים
 הריעו. אנקות עלה, ענות קול

 הנ?צרים, בין בגיא, הלילה ובחשכת
האויבים, מערכות התנגדו התלכדו,

)511 - 510 (עט׳
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 להמשך צפייה המקומית בשני מעורר הליל המעברלחיאור

 ,,המצרים ב״בין יותר הרבה גדולה זו צפייה אולם הסיפור, של מהלכו
 לאחר מיד התיאור מופיע המצרים" ן בייבי חולה". ב״ברלה מאשר

 גיוסו על סופר תחילה הדרמתית: הסיטואציה של פרישתה שהסתיימה

 שהתנדב השני הבץ של מכתבו מגלה עתה התורכי. לצבא האחד וזבן של

 להצטרף אלא לקורא נותר לא הקרב. בשדה נמצא הוא ואף יון לצבא

 צפייה התיאור מעורר זה במקום ביותר. לגרוע החושש הבנים לאבי

 הוא אין אמנם ובאמון. במות קשורים שיהיו לסיום או להמשך חזקה

 ספק בלי אולם לבוא, העתיד בדבר מסוים ניחוש להעלות עשוי

 מתואר הלילה האמור: בכיוון צפייה לעורר התיאור דרך מכוונת

 סעיפי על נשפכו "כאילו ומסתורין אימה מעוררות האנשות באמצעות

 של סופה התבררות ).311( והמות" החיים העלומות גנזי כל הסלעים.
 התיאור לדרך מעניק זה, בידי זה השנים של מותם בהמשך, העלילה

 לה שיש התפקיד אח יותר מבהיר יותר, משמעות.מסויימת הלילה של
האנושית. העלילה אימת של עקיפה ביטוי כדרך היצירה במהלך

להפך: כלל. דרמתי שאינו במקום התיאור בא תולה" ב״ברלה
 לקרות, עומד לאשר לפנים, צפייה שיעורר תחת התיאור, שלפני הקטע

 עתה: זה סופר לאשר לאחור, מפתיע באופן הלב תשומת את מפנה הוא

 מן בו לזכות שיוכל כושר לשעת מחכה בכרכש עינו שנתן ברל׳ה
 הסח ליבדוחה גרם אומלקו עם כשהויכוח לו נמצאה זו שעה ההפקר.

 או היהודים כדרך רמאי להיות עתיד ברלה אם הוא הויכוח הדעת.
 זה הבדל להסביר יבדוהח שטורחח שעה הגוייס. כדרך ההפקר מן לזכות
מתנהג ברל׳ה שבסיפור, השנינה ובולעו. הכרכש את ברל׳ה חוטף
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 היא ובבר כאן, סופר לאשר לבנו תשומת אוו מפנה דווקא..., כגוי

 צפייה רק הערב תיאור מעורר לכן להמשך. הצפייה את מחלישה

 בתיאור בסיפור חרס ענין למתוח שנהוג מוסכמה על הנשענת מועטת,

 איוו עליו לבנות שאפשר דבר סוס זה בתיאור אין אולט, נוף.

 אופי נושא אינו ־התיאור כן, על יתר ההמשך. של טיבו בדבר השערה

 פעמים ואופיו־משתנה משתנה נימתו למעשה מסויים. רגש או מוגדר

 השמש האנשת בולטת - תחילה אחר: ענין פעם כל מדגיש כשהוא אחדות,

 בדימויים לשחק התיאור עובר אחר זוגו. מבת הפורש בכעל והארץ

 שתוארה מתברר ולבסוף יושביהם, בדמות הכפר בתי את מציג כשהוא

 הבתים. בשמשות קרניה של השתקפותם באמצעות השמש שקיעת כאן

 שלו הפנים מכך-ריבוי יותר התיאור, שמעורר המועטת הצפייה

 מאורו עם "וביחד לסיפור: במפורש אותו המקשר שהמשפט לכך, גורפים

 לנו המבהירים הם ונשתתק" בוץ ברל׳ה בעיני המאורות כבו יום של

 הסיפור המשך אל החזרה מהווה המצרים" ב״בין אם התקשרותו, אי את

 על הלילה של התיאור פרטי אח ומארגנת החוזרת חדשה הקשר מסגרת
 בין הנרמזת האנאלוגיה הנה לכן, קודם שנוחשה משמעות יסוד

 את לאחור במבט לקשר כוחה דל הבבות ברל״׳ה ועיני הכבים המאורות
 שאי לכך, גורם מפורשת היותה דווקא הסיפור. למהלך התיאור פרטי

 שהיא באיזו שיתקשר דבר בתיאור שאין לפי יותר, תבלוט ההתקשרות

 שאין רק לא כאן ברל׳ה, של מחלתו עט ביותר העקיפה גם ולו דרך

 מכוון שהטקסט דומה, אלא המעסה סיפור של במהלכו תפקיד כל לתיאור

 עם מתקשר בלתי היותו את התיאור, סל התפקיד העדר את להבליט
העבודה. בגוף אעמוד זו מגמה של משמעותה על הסיפור. של ענינו
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דל ב ה י ה נ ו ר ק ע ן ה י ה ב ע פ ו ת של ת שרו ק ת ת ה י ה ש ו ן מ י ב ה ל ע פ ו ת

 החדש בענין העוסק הקטע של בסופו איפוא ניכר, התקשרות אי של

 בשני בראשיתו. דווקא ולאו הלילה) תיאור - שלגו (בדוגמאות

 עיקרו עם קרובה להתקשרות צפייה חדש ן לעני המעבר מעורר המקרים

 אולם, קטנה, או גדולה הצפיה אם הרבה משנה זה ואין הסיפור, של

 לאחור, במבט ההתקשרות מתבררת המצרים" שב״בין זה כמו שבקטע בעוד

 לגוף החזרה מבהירה חולה" בייברלה הנה הספור לגוף החזרה עם

י התקשרות. אי של תופעה שלפנינו הסיפור ת א ו ר ש ק ת ה  

ה ל ג ת ד מ י מ ט ת ב מ ו ב ח א  ניחן גם ר,אם ל

בראשיתה. כבר בה לחשוד לפעמים
ת (ב) ו ר ש ק ת . ה ת י ת י נ ב ח - ב  רבת ביצירה ר

 יקפוץ שהמספר אחת לא יקרה שונים בענינים אחת בבת המטפלת פנים

 האחרים לענינים נוגעת שאינה צדדית בשאלה יטפל או לענין מענין

 המצטיינת אונייגין" "ימני של אופיה למשל זהו הסיפור. של

 בין הרף: בלי בה הנעשות ההקבלות בריבוי סלה, הקופצני בסגנון

 למנהגים אונייגין של דורו בני של מנהגים בין למספר, אונייגין

 של הרולד" "צ׳יילד לבין הנכתבת היצירה בין ברוסיה, הרווחים
 בין המערבית, התרבות לבין רוסיה של התרבותי עולמה בין ביירון,

 אינו לעולם זו ביצירה הטקסט של אופיו ועוד. החיים לבין האמנות

 או אחת ובעונה בעת עניניט למספר מתקשר שהוא או משמעי. חד
 כאן למצוא ניתן המסופר. העבין לגבי שונות עמדות ממנו שמטתמעות

 אסוציאציות אתרי המספר נגרר בהם התקשרות, אי של רבים מקרים

של דעתו לענין אונייגין של לבושו מענין ועובר משלו פרטיות
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 בדברי מפליג או כה׳), כד', בתים א׳ (פרק צפרנים נטילת על רוסו

 דבר סיפור כדי תוך הרוסית לשפה גבירות של יחסן על אירוניה

 אלה, רגרסיות אולם ואילך). כז׳ בית שלישי (פרק טטינה של מכתבה

 והן היצירה של הרצאתה דרך של מצומצם בתחום הן יפה משתלבות

 אח הבונות הן הן הראשון בתחום השלמה. היצירה של האחדות בתחום
 של מחשיבותו נופלת אינה וו ביצירה שחשיבותו המסטר, של דמותו

 התחומים אותם המספר בונה האלה הרגרסיות באמצעות אונייגין.

 דבר כלומר, היצירה. של במרכזה עומדות ביניהם שההקבלות האמורים

 בולט אינו כן ועל אחר לענין יפה מתקשר אחד בענין סטייה שהוא

 קובעת השלמה היצירה של אחדותה בתחום התקשרות. אי של כתופעה

 הן הן אלא גרידא סגנוני סממן מהוות אינן אלה שסטיות העובדה
 לענין ן מעני מהמעברים (להבדיל לתחום מתחום המעבר סל העיקרון

 ומאוחר מוקדם של מעברים שהם עצמו אונייגין של סיפורו במהלך

 אלה בקפיצות חוקיות שום ואין הגיון שום אין ומסובב). סיבה וסל

 המתיך המסמר של דמותו הוא אותן המנמק היחיד הדבר לענין. מענין

 של הסטיות רב הקופצני הסגנון רוחו. על העולה ככל לספר לעצמו
קישור מתבנית ההורגת כתופעה נתפס אינו אונייגין" "יבגני

22 היצירה. סל מרכויח קישור תבנית מהווה עצמו שהוא לפי מסוייטת
הרצאת ודרך המספר שדמות רומנטית, פואימה של זה סוג

23  לו נודעת המסופר, הענין מאשר פחות לא בה דומיננסים הדברים
 ב״אידיליות שלו סימנים וניכרים העברית, הפואימה על ידועה השפעה

 חורף״ ליל שמעוני("חלום של המוקדמוה בפואימות או פיכמן של ים"

של הגלבים" וב״שער ב״וילנה" וכן דרכים"), ו״זהרי זוית" "בקרן
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 אצל דווקא אולם מובהקת. פושקינית השפעה המגלות לנסקי

 האמור. מהסוג הרומנטית הפואימה של השפעתה רבה אינה טשרניחובסקי

הקפיצות אח המנמק התבניות וריבוי הפנים ריבוי אצלו חסר
הרוב על ומתנהגלת יותר פשוטה שלו היצירה לענין. מענין והמעברים

25  כשלעצמן התקשרות אי של תופעות בה בולטות זו מסיבה אחד. בקו

 בסופו המתלכד אחר מקביל לתחום או אחר מרכזי לענין כמעברים ולא

ת השלמה. היצירה במסגרת דבר של ו ט ש - וו, פ ד ח  ה

ת ו י ו ו ל ק , ש ה ר י צ י ה ה ו ו ה א מ ו פ י א
י א נ ב ת ו ש ם ח ם א א ג י ל א נ ק ת י פ ס  מ

ה ח ו ר צ ו ו ה ל ל ת ש ע פ ו י ת . א ת ו ר ש ק ת ה
ת (ג) ו ר ש ק ת . ה " ה ח ו ת מ  אפשר רבים במקרים "

 ״בלחי שימוש של תוצאה הן כאילו התקשרות אי של תופעות לתאר

 רבות אנאלוגיות נראות למעל, כף, עקיפה. קישור בדרך מוצלח"

 אמתלא הופכות הן קיעור של מחחבולה אשר ,יח.ובםקי טשרג של בשירתו

 וכך דדבהא") "עמא (ועיין: מתקשרים שאינם ענינים של לצירופם

 ענין - פרטים בין *מתוחה" "התקשרות של אחדים מקומות נראים למשל

 בין משמעי החד הקשר אופיבי ההשכלה לשירת לפרטו. רוצה שאני

 לחלוטין זרים עהפרטים או - כלומר קישור. תבניות לבין פרטים

 קשר שיש במידה לחלוטין. לה משועבדים שהם או כלשהי לתבנית

 אסר תכונות אותן את רק הטקסט מבליט קישור לתבנית פרטים בין

 בשירת הקישור. תבנית של הכללית למשמעות משהו "לתרום" עשויות

 פרטים בין "פתוח" קשר נוצר זאת, לעומת ,וטשרניחובסקי ביאליק

תכונות גם מפותחות אלה שבפרטים לעובדה הודות קישור לתבניות
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רבים במקרים זוכים הפרנזים הקישור, לתבנית רלוונטיות שאינן
ידי על אתרים במקומות בהרחבה תואר זה ענין יחסית, לאוטונומיה

^ידי ועל פרי מ. שביאליק שעה בלבד. הרמז דרך על באן ואדגימו 2,
האנשות האנשה, באמצעות נוף מתארים הדור בני אחרים משוררים או

חיצוני נוף של פיגורטיבית תיאור כדרך רק משמשות אינן אלו
דמיוני־מיתי, נוף של מילולית תיאור כדרך גם אלא ריאליסטי
דבר לציור להיות והופכת יחסית לעצמאות זוכה הלשונית הפיגורה
לכל מעבר ההאנשה של פיתוחה חורג עתים כן, על יתר כפשוטו.
למציאות משמעות, בשינוי או מילולית בדרך יישומה, של אפשרות
לשוני תוצר הופכת ההאנשה - דמיונית. או ריאליסטית כלשהי,
זהו דברים, בין קשרים על ולא מלים בין קשרים על העומד גרידא
הבוכיות״ הערבות ו״בין הדור בשירת רבות האנשות של אופיין

28  האנשה הפיכת של במקרה גם לכך. בולטת דוגמא רק הוא לשניאור

 אין גרידא לשוני כתוצר פיתוחה של במקרה וגם מיתי-דמיוני לציור

 של דומה מגמה שלה. ההקשר מסגרת אל ובדזלמות בפשטות מתקשרת היא
 סיטואציה להעמיד ביאליק של בדרכו ניכרת לפרטים אוטונומיה הענקת

 למצוא שניתן כדרך מופשט, רעיון איזה להמחיש קונקרטית'הבאה

 אשתקד". "גבעולי או החמה" דמדומי "עם או "לבדי", כמו בשירים

 הפונקציה מי על רק לא הסיטואציה מפותחת זה מסוג השירים בכל

 הגיון פי על גם אלא השיר של הכללי הרעיון במסגרת ממלאה שהיא

 מוליכה אינה פרטים של אוטונומי פיתות של זו דרך מסלה, פנימי

 פיתוח אותנו מחייב רבים במקרים התקשרות. אי של לתופעות בהכרח

הקשר מסגרת ולמצוא ההפשטה ברמת לעלות פרטים של זה אוטונומי
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"ואם השיר למשל, אלה. פרטים של הסמאנטיוח הפוטנציות על שתתבסס
לפי לנשמתו תיקון המחפש אדם של חייו את לתאר הבא המלאך" ישאל
בין אפשרית שיחה באמצעות מעמיד ולאהבה, לנעורים בחייו זכה שלא

סמלים נתפסים שבה סיטואציה איזו המלאך לבין השיר גיבור
איר קרן גמרא, דמעה, יוצאת, נשמה מוחשי. באופן חייו סל יסודיים
כיצורים גם אלא נפשיים למצבים סמלי כלבוש רק לא כאן מופיעים

אופיים בין זו סתירה אגדה. של בעולם עצמם משל לקיום הזוכים ממס
ששמים שעה לישבה, ניתן המוחשי אופיים לבין אלה פרטים של הסמלי

הסמלים. של המוחשי לאספקט שיש המובהק הקומי לאפקט לב אנו
בנימה ומתקשר השיר של האלגי הנושא את יפה מאזן הקומי האפקט

עצמית סחמלה נימה - חייו גורל כלפי הדובר בה שנוקט המיוחדת
29  הנימה - זו עליונה הקשר מסגרת בה. מעורבות עצמית ואירוניה

 סמלי של רלוונטים הלא האספקטים את גם אמנם מקשרת - הדובר של

 את בליל לבטל מסוגל שאינו לפי י"מחו.ח' קסר והו אך השיר,
 אך זה נוטי״למחצה אוטו פיתוח לה. זוכים אלה שסמלים האוטונומיה

 אוטונומיה לתמונה יעניק שהמשורר די .התקשרות אי לבין בינו כפסע

 ביאליק, התקשרות. אי של לתופעה יהפוך המתוח והקשר מידי^ רבה

 יעבור לא הוא לעולם לפרטים אוטונומיה בהענקת מרבה הוא אפילו

 ואילו תמיד. נשמר שיהיה, ככל מתוח ויהא הקשר, הגבול. את

 קשר ההופך הזה הנוסף" ה״צעד את רבות פעמים עושה טשרניחובסקי

 כלשהו אחר פרט או דימוי ותמונה, יש כלומר, התקשרות. לאי מתוח

 כי עד אוטונומיה, של כזאת למידה טשרניחובסקי של בסיר זוכים
לא אפילו היצירה, של הכללי בעגין מהקשרים הם אין שוב
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 בין להבדל החשובים הסימנים אחד וזהו ביותר. עקיפות בקונוטאציות

 דוגמאות שתי בין השוואה ידי על להדגימו רוצה אני המשוררים. שני

 הכינור קורי של התיאור שניהם: אצל פרטים של אוטונומי פיתוח של

 של אדמה" ב״ראי נזרעו שלא הזרעים של והתיאור ביאליק של ב״דבר"
.טשרניחובסקי

לנביא: המשודר אומר ביאליק של בשירו

 העכביש את-קורי אחת יד במחי ומחית
 בלבבך כנור לנימי נמתחו אשר

ישועה, וחזון תחיה שיר מהם לך ותארג
- אונים ותרמית שוא משא

 העולם בחלל וצהרים קרועים ותעו לרוח, וזריתם
קיץ, באחרית צח ביום
רעהו, את וקור אחיו את כסף חוט ימצא לא אשר

יאבדו. הראשון הסגריר וביום

 דומה ישועה שיר הנביא שר שבהם הכינור נימי של גורלם בתיאור

 הכינור נימי של לציור יותר האופינית תכונה אחרי נגרר שהמשורר

 של התמונה פי על אותם מתאר הוא מסמלות. אלה שנימים למה מאשר
התפקיד ואילו המזרחית, אירופה של לנוף האופינית הקיץ סוף קורי
נשכח כאילו הנביא אל נושא שהוא המשא במסגרת זה לתיאור שיש

 אלא אינם והגחלת, האש רצפת המזבח, כמו אלה, נימים שהרי ממנו.30

 שהמשורר לליבו, כך כל היקרה הנבואה לרוח סמלים הנביא, של סמליו

 הסמלים שלגבי בעוד אולם, אותם. לנטוש באכזריות עתה לו קורא

 הרצפה, את זרה במזבח, בעט האכזרית: עמדתו את הדובר מבליט האחרים

טון נשמע הכינור של הנימים בתיאור בלבבו,־הנה אשר הניצוץ את זרה
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לכאן. מתקשר שאינו אלה, נימים של יתמותם על רחמים רווי אחר,
הנימים מתיאור הנשמעת הרחמים נימת מוחלטת. סטיה זו אין למעשה
מדבר בו החריף הסרקזם שמבליע מה את במישרין מבטאת אלא אינה

הנביא מן שלו התביעה שהרי האש. ורצפת הניצוץ המזבח, על המשורר
היום לצרכי אלה מקודשים בסמלים להשתמש ל״נבלים", לעם, שיניה

הלא נבואתך. אח זנת של: במובן כפשוטה לקבלה אפשר אי שלהם יום
(בלעג): אלא נביא, להיות חדל משמעותו: אין התביעה של פירוטה

לך, היקר בכל שימוש ולעשות להמשיך זה לעם תן נביא. להיות המשך
התביעה לך. באמנות של במסווה שקר חיי לחיות להמשיך להם תן

נביא להיות חדל אלא: נביא, להיות חדל אינה: המשורר של הממשית
שבה ההתרסה דרך לתועלתם. אותך לנצל להם לתת חדל העם, בשירות

של האומלל בגורלו רבה השתתפות ממנה נשמעת תביעתו את משמיע הוא
והחיבה העם. של המעשית לתועלתו מכל לו היקר את המפקיר הנביא

העם את לנחם שנועדו הכינור נימי של גורלם מתואר בה אשר היתירה
הרבה ההשתתפות את מגלה אלא אינה שקר, לשיר שהיה ישועה בשיר

31  של דרכם תיאור השיר. של בראשיתו גם החבויה הנביא סל בגורלו
 עם אחרת משמעות ברמת מתוח, באופן איפוא מתקשר הכינור נימי
הנביא. כלפי הדובר של עמדתו עניין

ב״ראי הזרעים בתיאור טשרניחובסקי של דרכו מעט שונה
.אדמה"

 מאד! עד בזבזנים היינו כי אדמה, ראי,
 עוד טמנו...לא זרע סתר, מעון םלון-ברכה, בחיקך,
כבדה, חטה זרע כוסמת, של זגוגיות פניני
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חרדה. שבלת-שועל כחם, חתול שעורה גרגר
 מאד: עד בזבזנים היינו כי אדמה, ראי,
 ובהוד, רעננים טמנו בך פרחים פרחי
 ראשונה, מנשיקתה השמש נשקחם אשד

)450 (עם׳נכונה. כוסו קטרת קלח, יפה עם חן מצניע

 וצמיחה - באדמה ממינה - מות של הטבעי מחזור בין הנלעגת ההקבלה

 בו מעוות למחזור שדומה אדם, בני של הקבורה מעשה לבין חדשה
 דו הקבלה - פרי יעשו במרס פרחים טומנים זרעים לטמון במקום
 אנטיחטי. משפט באמצעות השיר של הראשונים הבתים בשני מוצגת

 הנוכחי הטמינה שמעשה העובדה, את מציין זה משפט של הראשון חציו

 באדמה, נטמנו זרעים לא שהפעם לפי הטבעי, מהמחזור חלק אינו

 צעירים טמינת סל האנושית הפעולה אח מציג השני חלקו ואילו

 אלה צעירים של דימוים ידי על שבה המעוות כל את בהטעימו שנפלו

 זוכה כפרחים הצעירים של הצגתם מעשה יופים. בעצם הנטמנים לפרחים

 פרחים אלה ההשאלה: לתחום הנאמנות שנשמרת לפי יחסית לאוטונומיה

 קטרת קלח, ויפי חן מצניעי הם לראשונה, נשקתם השמש רעננים,

 פונקציה ממלא הפרחים תכונות של זה פירוט אולם, נכונה. כוסם

 כל עם הפרחים, של תכונותיהם מדובר, שעליו הנושא בתחום מוגדרת
 אלה הנושא: בתחום במילואן להתפרש ניתנות שבהן, הציורי הדיוק

 היו שנכונים בישולו, לגמר זכה טרם נתגלה, טרם שיופים צעירים

 למעשה זכו לא אך נכונה) כוסו (קטרח פרי שישא האהבה למעשה בבר

זח.
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שהוא דומה נטמנו שלא הזרעים מיני של הפירוט זאת, לעומת
כנאום נתפס להיות יכול השיר בו. נחון שהוא מההקשר ומתרחק הולך
האדמה למען שנפלו צעירים של קבריהם ליד בעמדו משמיע שאדם הספד

32  עצמו. הנאום בזמן הדובר של נפשו הלך את מבטאות והמלים הזאת,

 לרעיון אמנם, נחוץ, אינו נטמנו שלא הזרעים מיני של הפירוט

 רק קובעת נטמנו, שלא הזרעים הם מה משנה זה אין שהרי כשלעצמו,
 זה פירוט אולם, אדם. בני אלא הפעם נטפנו זרעים שלא העובדה

 על במחשבות נאחז כאילו הוא הדובר. של נפשו הלך את יפה מבטא
 יעל והדיבור המחשבה אח לדחות כדי זרעים טמינת של הטבעי המעשה

 אינה זו שמסגרת אלא צעירים=פרהים. טמינת סל טבעי הלא המעשה

 קיץ לקורי הכינור נימי של שהדימוי דרך באותה הפרטים את מקשרת

 בשני זה. שיר של השני בבית מתקשר הפרחים ודימוי ביידבר" מתקשר

 של הסמויה ההזדהות של (זו החדשה ההקשר מסגרת מפעילה אלה מקרים
 לתיאור כבמטאפורה בפרחים השימוש סל וזו ב״דבר׳; הנביא עם הדובר

 אשר התיאורים, של לווי משמעויות )’,אדמה ב״ראי צעירים של גורלם

 כשלעצמו הפירוט של משמעויות לא פה ואילו חדש. באור אותם מציגות

 שמישהו זה, בפירוש נאחז שמישהו העובדה עצם אלא כאן מתקשרות

 העובדה בולטת ממילא באמת. לבו על שמעיק מה על רק לא מדבר

 מה פי על כמו השיר של עניינו פי על כך כל לא נעשה זה שפירוט
 המדבר שנזכר כיוון כאילו, כשלעצמם. הזרעים למיני שאופייני

 בהם להגות שלא יכול ואינו מהם, להרפות יכול אינו בזרעים

 קטע כאן. בו עוסק שהוא לענין בדיוק שייך זה אין אפילו ולתארם

שהוא דומה הדובר, של אבלו את בעקיפין מבטא משהוא יותר זה,
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 רבות דוגמאות להביא אפשר למיניהם. הזרעים את במישרין מתאר

 העיקרי הענין של עקיפה הבעה שמדרף לקטעים טשרניחובסקי משירת

 כשלעצמם מציאות פרטי של ישיר תיאור להיות הופכים הם השיר של

 התהליך אח פיה על להדגים שאפשר לי נדמה כי שלמעלה בדוגמא בחרתי
מההקשר. הניתוק של
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(סיכום) ההתקשרות אי תופעת של תכונותיה ת.

 הדפעות של העיקריות התכונות אח בקיצור לסכם הראוי מן

 סטורוקטוראלית תופעה היא התקשרות אי (א) התקשרות. אי של

 הם שבו ההקשר לבין פרטים בין מסויים יחס על העומדת בעיקרה
 משתמעת, תופעה אלא מפורשת תופעה להיות יכולה היא אין נתונים.

 בין לקשר הקריאה, בתהליך בנסותו, עליה עומד שהקורא כלומר,

 על קשורה היא הקישור. תבניות על ולעמוד היצירה של השונים חלקיה
 מהות ועם היצירה, של האינטרפרטאציה תהליך עם הדוק בקשר כן

הקורא. ידי על הניתנת האינטרפרטאציה
 בחומרי מותנית היא אין סטרוקטוראלית תופעה בהיותה (ב)

 או מפורט תיאור (כמו היצירה אח המשמשים מסוימיגז מציאות
 להיות יכולה ההתקשרות אי מסויימים. בז׳אנרים לא ואף קאטאלוג)

 עלילה, חלקי ונושא, דימוי יצירה, קטעי שהו.א, סוג מכל פרטים בין

 וגם לירי בשיר גס להופיע יכולה היא לכן, וטירוטו. רעיון

 קשה אחד מצד צדדים. משני זו הכללה לסייג יש אולם, בפואימה.

 הקשר מהווה אחד בהקשר סטיה כל בה שכבתית, רב ביצירה בה להבחין

 האפוס דוגמת המטפלת, ביצירה אותה למצא קשה אף אחרת, במסגרת

 בז׳אנר אותה למצוא אין שני מצד .רחבה. חיים בגזרת ההומירי,

 טשרניתובסקי אצל הבלדה. כמו חלקיו של החמורה האחדות על העומד

 פחותה במידה מצוייה והיא ובאידיליות, בפואימוח ההופעה רווחת

 "אני (כמו בולט תיאורי אלמנט בהם שיש ארוכים לירים בשירים יוחר

שלו. הקצר הלירי בשיר מאד נדירה היא כלום"). אין משלי לי
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אחת סהיא היצירה של לאחדותה בסתירה עומדת בהיותה (ג)
 להופיע יכולה היא אין אמנותית יצירה כל של היסוד מתכונות

 הרי צדדיים לענינים מתמיד באופן קופץ הטקסט אם קבועה. כתכונה

 כל את מנמקת או המלכדת קישור לתבנית עצמה זו קפיצה הופכת
 ב״יבגני קורה שוה כפי התקשרות, אי של המקומיות התופעות

 אך בלבד, סגנוני כסממן להופיע יכולה ההתקשרות אי אונייגין".
 כשלעצמו שלו הרושם משום רק לא ביצירה חותמו להטביע היכול סממן

 של הקישור דרכי את קטנה לא במידה מכתיב שהוא משום גם אלא
טשרניחובסקי. של באידיליות במיוחד בולט הדבר טולה. היצירה

 ביחסים בעיקר קיום להם יש התקשרות אי של תופעות (ד)

 מופסקים, פרטים בין קשר על העומדות בתבניות רצופים. קטעים שבין

 תופעה על לדבר טעם פחות יש מפתח, דימוי או גיבור סל אופיו כמו

זו.
של אלמנטים בין יחם על לעמוד יכולה ההתקשרות אי (ה)

 מסוים במקום קטעים בין יחם על לעמוד ויכולה בשלמותה היצירה
1

 היצירה של במשך תלויה שאינה תופעה תמיד זוהי אולם ביצירה.

 הקשר מסגרת יסוד על או היצירה בהמשך נעלמת היא אין כלומר,

 או מוסהית מהתקשרות אותה שיבדיל מה אין כן לא שאם חדשה.
שכבתית. רב ביצירה פרטים בין מקשרים

 מעט שונה לבוש להן יש התקשרות אי של תופעות (ו)

 על בעיקרו הבנוי ובטקסט ישירים קשרים על בעיקרו הבנוי בטקסט
 הרגרסיה על לפארודיה התופעה דומה הראשון במקרה עקיפים, קשרים

פוצלחתיי. יילא עקיף קישור לדרך דומה היא השני במקרה ההומירית.
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 מן ההתקשרות באי כן שאין מה בראשיתה, כבר לנחשה ניתן הרגרסיה
 בכף, הוא התקשרות אי של אלה סוגים לשני המשותף אולם השבי, הסוג

 היצירה של ההקשר אל החזרה עם בסוף, רק לאשורם מתבררים שהם

 פעמים יוצרת ההתקשרות שאי לכר הסיבה זו לאחור. ובמבט השלימה,
עקיפין. קשרי על הבנוי בטקסט מופיעה כשהיא הפתעה, רבות
 בשירת שונות צורות לובשות התקשרות אי של תופעות (ז)

 והסברים שונים אפקטים שונים, תפקידים להם ויש טשרניחובסקי

 השונים לגילוייה ההתקשרות אי תופעת של תיאורה סונים, אפשריים

 וביחוד טשרניתובסקי, שירי של בסטרוקטורה להתבוננות צמוד יהיה

 התופעה של המיוחד מקומה על לעמוד כוונה מתוך שלו באידיליות
שירתו, סל הפואטיקה במסגרת
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טשרניחובסקי של והאידיליה התקשרות אי של תופעותב חלק
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 שכתב השירה סרגי בכל מצויות התקשרות אי של תופעות

 השירה סוגי לבין הופעתן צורות בין זיקה ויש טשרניחובסקי,

 על רק לא משפיע לירי) שיר אידיליה, (פואימה,. הסוג השונים.
 ביצירות יותר שכיחות שהן כגון - ההתקשרות אי של-תופעות תדירותן

 מאשר ב&ואימות יותר רווחות ושהן בקצרות, מאשר הארוכות

 מן הסוטה הקאטאלוג למשל, כך, צורותיהן. על גס אלא - באידיליות
 טשרניחוב- של בפואימוח התקשרות אי של הרווחת הצורה הינו ההקשר

 או תיאור של התופעה יותר רווחת הלירי שבשיר בעוד -סקי!
 הופעתם בראשית ממלאים שהם הפונקציה את למלא החדלים מטאפורה

 הנידונה התופעה בין במיוחד הדוקה זיקה קיימת מקום, מכל בשיר.

 רק מתבטאת אינה זו זיקה ..טשרגיחובסקי של האידיליות לבין
 מתבטאת היא זה. בסוג התקשרות אי תופעות של מיוחדים בגילויים

 מרכזי, קומפוזיציוני עיקרון מהווה ההתקשרות שאי בעובדה גם

 מהאידיליות אחת, בדרך טשרניחובסקי של האידיליות את המייחד

 אחריו שנכתבו מאלו אחרת ובדרך ההשכלה, בתקופת לפניו, שנכתבו

 ואחרים. אבינועם־־גרוסמן בבלי, פיכמן, שמעוני, ידי על ובהשפעתו,

 לתחום מעבר אף זה בסוג׳יצירה הדיון את להרחיב איפוא מבקש אני

הנוכחית. העבודה של המצומצם
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ת ו ר י צ י ' ה ו ר ד ג ו ה ל ש י ע ד י י ק ס ב ו ח י ב ר ש ת מ ו י ל י ד י א ב

 הארוכה בהסטוריה האידיליה בהם שנהגוונה הרבים הגיווניס

 השונות היצירות בין הרבים וההבדלים היום, ועד מתיאוקריט שלה

 בתקיפותה שמטילים הספק את ראשון במבט מצדיקים זה בשם שנתכגו

מדבריו עולה זה מעין ספק הסוג. של כוללת הגדרה שהיא איזו של
Chamber13 Encyclopedia ב )idyll( ״אידיליה" הערך בעל של

זו במלה שעושים השימוש "אחרי .19 ה המאה בסוף מקובלת שהיתה
אינו מה לומר קשה "כבר אומר, הוא ואתרים", בראונינג טניסון,

"אידיליה" העיר מחבר קונגלטון, אף אידיליה". להיקרא יכול
אתריו\ מחזיק , )Encyclopedia of Poetry and Poetics )1965 ב
אשר קורצוויל, של בשיטתו לנקוט שיש סבור איני כן, פי על אף

שורה אחר להתחקות דהיינו, הקלאסית, בדרך באידיליה לטפל במקום
על הוא מדבר כך, הקרויות יצירות לקבוצת המשותפות תכונות של

2 ו "שרשי קורצוויל של למאמרו "אידיליה". על ולא אידילי" "יסוד
וכדאי העברית, הביקורת על רבה השפעה נודעת האידילי" היסוד של

ביותר החזק שבאופן מאליו, "מסתבר אמנם בפירוט־מה. להציגו
(כלומר- המשורר של ב׳אידיליות׳ האידילי הרקע של חשי־בותו מתגלה

י  היסוד אחר מתחקה קורצוויל אבל י.ה.)" טשרניחובסקי. של

 או ממגנצה" "ברוך כמו ביצירות גם האידילית החוויה או האידילי
 בתכלית, מאלה השונים בשירים וגם טשרניווובסקי, של דור" "בעין

 קורצוויל מגדיר בה ההגדרה ביאליק. של ו״הבריכה" ,,"והר כמו

 קורצוויל עקרוני. חידוש כשלעצמה, בה, אין האידילי היסוד אח

זת1ח מוגבל (נוף במקום הצמצום על האידילית החוויה את מעמיד
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המתוארים קצרה, שעה אן (רגע, בזמן הצמצום על סוף), אין מרחבי
רגיל (מאורע בעלילה הצמצום ועל ,רב) שיהוי כדי ותוף רב בפירוט

על מצביע שהוא בכך קורצוויל של הגדול חידושו היומיום). מחיי
הטראגית. החוויה לבין האידילית החוויה בין התפתה" ״הקרבה
אידילית יצירה בכלי מצויה זו שקרבה קורצוויל מראה תחילה
אחת ממחישה שהיא וטוען יותר עוד מרחיק הוא להלן אך גדולה,

הביטוי הינו האידילי היסוד האמנותית. היצירה של היסוד מעובדות
הטראגי שהיסוד בעוד המתהווה, את להנציח האמנות של לנסיונה

על המאיימים האבדון לכוחות גדולה אמנות כל של רגישותה את מבטא
האנושית. ההוויה אח להנציח ניסיון כל לאל והשמים יצירה, כל
.״במידה..ים" נ ו ו הכי לשני מהותה לפי "שקופה אמנותית יצירה כל

העמוקה ידיעתה על הניחוש את גם בלבנו .מעוררת.אמנותית. שיצירה
בה מרסנת, היא ואותם מתנשאת היא שעליהם התהומיים, הכחות את

4  הקטן". הנצח בבנין שלימות של השג לה, וגדולה הוד במידה

 קורצוויל אצל הופכים הטראגי והיסוד האידילית החוויה בין הקרבה

 שמרחיב זו .הרחבה אמנותית. יצירה כל של להערכתה קריטריון

 הכללי בתחום חשיבות־יתר לה מקנה שהיא אפשר תורתו את קורצוויל

 יותר אינקלוסיבית תורתו נעשית זאת עם יתד אך הספרות, תורת של

 את שמבדיל מה את לתאר שרוצים שעה בה להעזר קשה ושוב מדי,
 מחוויות או אחרים יצירה מסוגי האידילית החוויה את או האידיליה

הספרותית. ביצירה המעוצבות אחרות
 אידיליים אלמנטים טשרניחובסקי אצל למצוא ניתן אמנם,

קורצוויל הראה שכבר כפי אידיליות, שאינן יצירות של בחלקים
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 לעולם כיסופים המביעים לקטעים רק הכוונה ואין אחרים. והראו

 גם אלא ,ממגנצה" וב״ברוך דור" ב״בעין שמוצאים כפי אידילי,
 הפואיסות במרבית השזורים אידילי חיים הווי של אפיים לתיאורים

 בתפיסה החזיק שטשרניחובסקי להיווכח נקל אולם שלו. המאוחרות

 סוג היגה לגביו האידיליה מבקריו. של מזו בהרבה חמורה ז׳אנרית

 רק ולא בו המתואר החיים באורח רק לא המיוחד סיפורית שירה של
 בעקרונות שלו; המיוחדת בקומפוזיציה גם אלא האפית, ההרצאה בדרך

 אפשר לאלה. אלה היצירה חלקי בו מתקשרים פיהם שעל המיוחדים

 זה יצירה סוג של לחוסרותיו מגלה שהוא הרגישות על לעמוד
 "אידיליה" בכינוי עושה שהוא השימוש חיצונית: עדות באמצעות

שיריו. של השונות במהדורות
 הביו- החומר את ולסדר ללקט איש טרח טרם היום שעד כיוון

 חליפת (אפילו טשרניחובסקי של ביצירתו הקשור ביבליוגראפי

 של חלקו מידת את לקבוע בידי אין בספר), כונסה טרם שלו המכתבים
 מידת ואת שירתו של השונות המהדורות בעריכת טשרניחובסקי

המשנה כותרות בהכנסת בהן הנהוג הרב העקביות לחוסר אחריותו
5 טשרניחוב- של אחריותו על להסתמך ניתן אולי הסוג. את המציינות

הראשונה ההופעה היצירה: סוג מצויין בהם מקומות לשלושה -סקי
בסדר לא השירים ערוכים שבהן המהדורות ושתי בדפוס שלהם

בדפוס "השילוח" למהדורת כוונתי סוגים. פי על אלא כרונולוגי
בשנים שוב ונדפסה וחזרה תרע״א באודיסה, לראשונה שיצאה "מוריה"
,6בברלין) נדפסה האחרונה (המהדורה וחרפ״ב תרע״ה תרע״ד,

7 ז. ,תרצי משנת "שוקן" ולמהדורת
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 אח משנה בכותרת לציין טשרניחובסקי הרבה הראשון בפרסום
 סוניטה, בלדה, רגיל: לירי שיר זה היה שלא אימת כל השיר, סוג

 בעקיבות.® הדבר נעשה באידיליות, מאלו, אחד בסוג אך אולם פואימה.

 היצירות זה סוג על נמנות הראשון בפרסום המשנה כותרת פי על

הבאות:
 (חרס״ב)^ מילולי "ברית

 .(תרס״ג)^ "לביבות"
 (תרס״ה) היום" "כחם

(תרס״ח) השבורה" "הכף
f ".ח)0(תר חולה" "ברל׳ה
 (תר״ע) וכים" וי במרדכי "מעשה

 (חרפ״א) אלקה" של "חתונתה

(חרפ״ג). דוקא" לאוו ו״שמחה
 עוד "אידיליות" למדור נוספו יצירה סוגי פי על הסדורות במהדורות

 "מוצאי ).1897( שבת" ו״מוצאי 11)1901( "הקפות" יצירות: שחי

 אידילית ביניים שעת מעין חשבתן צאת של השלו הרגע את מתארת שבת"

 שמחת של תיאור הינו "הקפות" השבוע. ימות במעגל לחול קודש שבין

 ונקלים, נכבדים וטף, זקנים העם, שכל שעה הכנסת, בבית תורה

 ניסיון נעשה אלה שירים בשני באלה. אלה מתערבים וגברים נשים

 פיוס של רגע שהוא יום, היום מחיי רגע שהוא איזה במפורט לתאר

 החיים נסיון של מקובלות תכונות הן אלה ניגודים, בין השלמה ושל

 שינוי אלה יצירות שתי שונות עדיין אולם האידיליה. מתארת אותו

שקולות הן אין עלילה, בהן חסרה האחרות. האידיליות משמונה רב
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 עניינים מעורבת או נשגבה בלשון לתאר הרצון בהן ניכר ולא בהקספטר
12 האידיליות לבין אלו יצירות שתי בין ההבדלים יומיום. של

נמיונות שגי כאל רק אליהן להתייחם ניתן כי ונראה בולטים,
בדפוסי הסוג נתגבש מילה" "ברית עם זה. בז׳אנר לכתוב מוקדמים

שמונה של בהשזדייכותן ספק להטיל קשה כי עד מובהקים כה סבנה
13 אחד. לסוג האידיליות

 תת המהדורות בכל בעקביות נשמרת שבו אחד שיר עוד ישנו
 .ליי תשיהי הלא לי, "עשתרתי הסוניטה זוהי "אידיליה". הכותרת
 בידה האותות נערה מוצגת זה בשיר ).1918( עכו״ם מוניטות שמתוף

 והיא לה, נתנו ופי אליה הגיע הוא כיצד תמהה עשתורת, של צלם

 העקביות דווקא הנעלם. אהובה את לה להביא שתמהר האלה אל מעתירה

 המהדורות בכל המשנה בכותרת "אידיליה" המלה פצויינת שבה היתירה

 שאילולי זו, במלה מיוחד שימוש כאן יש כי להטעים שבאה דומני

 עניין זה לשיר שיש דעתנו על מעלים היינו לא במפורש הדבר צויין

 היצירה. סוג אח כאן מציינת אינה "אידיליה" המלה זה. מושג עם

דהיינו היוונית בלשון המקורית בהוראתה כאן מופיעה היא
שבשיר, עשתורת צלם בו שמכונה השם זה קטנה. תמונה "אידיליון",

14 י הנערה. מדברת אליו האידיליון זהו
 בכינוי טשרניחובסקי שנוהג הזהירות למידת נוספת עדות

 שמונה בין מבחין שהוא הקפדנית ההבחנה משמשת "אידיליה"

 מבחינת להן הדומות פואימות, של שורה לבין הגדולות האידיליות

 לחיי האחרון בעשור ברובן שנתפרסמו והמשקל, התימאטי החופר

להתגוון היכול רחב סוג טשרניחובסקי אצל נחשבה הפואימה המשורר.
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 "בין כמו מזו וו מאד שונה אופי בעלות יצירות ולכלול הרבה

 כללי באופן ו״אלי". לאילאיל" "שירים משלנו", "מים המצרים",

 המצרים" שלו,"בין הפאתטיות הסואימוח מן לעבור טשרניחובסקי נוטה

 בסגנון יום יום של בענינים העוסקות לפואימות ממננצה", ו״ברוך

 הקבוצה כמו או "אלי", "בגורן", "לנכן", כמו הומוריסטי,

 של ילדותו מימי זכרונות המעלות שלו הפואימות של האחרונה
המשורר:

 )1939.( מדכים" "פסה
 )1939( סוף" ים "קריעת

 )1941( אבי" היה מצא לעת "איפיאטרום
 )1941( שלנו" חדישה "סבתא
 )1941( לאודיסה" מפליג "סבא
 )1941( הערבה!' תל "על
 )1941( שלי" דסבתא "אמא
 )1942( חרותנו" זמן "פסח
 )1942( השבועות" "חג

 )1942( לילה" "בעותי
 )1943( בנים" ארבעה "כנגד

)1943( "זמירות"
(תש״א). דדהבא" "עמא רבה ובמידה

האידיליות, כמו כחובה, המאוחרות, הפואימות של זו קבוצה
ובבלדה הלירית שבשירה העובדה (למרות אשכנזית ובהכרה בהקסאמטר

R ן הוא נופן . הספרדית' להברה 1933 בשנת כבר טשרניחובסקי עבר

57

־* .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



בר התמים הכפרי ההווי הוא בהן המתואר החיים והווי הערבה נוף
האידיליות למרבית החומר את שאב וממנו ילדותו, המשורר על עברה
הומור של ניסה באותה כתובות האידיליות, כמו הפואימוח, אף שלו.
של הקטנים לפכים ההוויה, לפרטי החיבה ניכרת בהן ואף עממי,
בקטאלוגים בפרטים, המפליג בתיאור מתבטאת וו חיבה החיים.

פני על המעשה סיפור של טפליו של המתמדת ובהעדפה הארוכים,
היום שחיי אנשים מתואריםיבאידיליות כמו אלו, ביצירות גם עיקרו.

ומהמהפכות הגדולות מהתמורות הרבה מושפעים אינם שלהם יום
מהמתרחש משהו וחשים משהו יודעים אמנם הם להם. מסביב המתחוללות

עם יחד קיצוני. באופן חייהם את משנה זה אין עדיין אך בחוץ,
זה תמים שעולם ההרגשה ולאידיליות אלה משותפת'ליצירות זאת,
ומתיה חוזר לחלוטין, שונה בעולם החי המשורר, ורק לעבר, שייך

שוב. לבלי שחלפו תמימים סיים אותם ביצירתו
גם לכנות רבים מבקרים נוטים אלה דמיון קווי בשל

16 כינה לא עצמו טשרניחובטקי אולם אידיליות. בשם אלה פואימות
"פואימות". תמיד לכנגתן מקפיד הוא אין זה. בשם פעם אף אותן
מדכים" ״יפסח (ת״ש), אדמה ראי לספרו שנכנסו שבהן, הראשונות רק

'יעמא אף וגדולות. קטנות פואימות למדור: נכנסו סוף", ים ו״קריעת
17  על זאת, עם שהושלמה. לפני שנדפס בקטע "פואימה" דדהב^ימכונה

 בבירור הבחין טשרניחובסקי כי להניח יש הקודמות המהדורות פי

 שתי שאת ראיה הא שלו. האידיליות לבין האלה הפואימוח בין

 לשחי בסמוך שנתחברו ),1923( ו״אלי" )1921( "בגרן" הפואיפות

"פואימוח", לכנות משרניחובסקי מקפיד האחרונות, האידיליות
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 שתי בין ההבדלים והלא חרצ״ז. מהדורת של הפואימות במדור ולכללן

 "ביעותי שבין מההבדלים אחרים אינם האידיליות לבין אלו יצירות

 לאו ו״שמחה לאודיסה" מפליג "סבא או חולה", "ברל׳ה לבין לילה"

דווקא".
 אפשר תמימים כפר חיי של זכרונות המעלה השירה בהתפתחות

 השנים בין היא הראשונה התקופה תקופות. שלוש בין להבחין איפוא

 ואילו שלו, הראשונות האידיליות שש את חבר זו בתקופה .1910-1902

 המספר מהסוג אינה ,(תרס״ד) "לנכן" שכתב, היחידה הפואימה

 יצירות כותב הוא אין הראשונה העולם במלחמת הכפר. מחיי זכרונות

 השניה התקופה הרוסית. המהפכה אחרי רק זה לסוג חוזר הוא כאלה.

 האחרונות האידיליות שתי את מחבר הוא אז .1923-1921 בשנים היא

 מופיע בראשונה ו״אלי". "בגרן" חדש: מסוג פואימוו! ושתי שלו

 מסופר שבהן האידיליות כמו שלא זכרונות, סיפור זהו האישי: היסוד

 את המציג השכל" "מוסר מין מופיע יה אישית.בשני לא בדרך המעשה
 זה ואף המספר, חי בה לתקופה אותו המקביל כמשל כולו הסיפור
 המספר. של מזמנו דבר בהן שאין באידיליות, מצוי שאינו חידוש

 הפואימה של החדש הטיפוס את יחד כך אחר עושים אלה יסודות שני

 של פואימה זוהי ).1943-1939( זו שירה של השלישית בתקופה הרווח
 של זמנו מענייני אקטואלית הגותית במסגרת הנתונים ילדות זכרונוח

 האחרונות האידיליות בשתי גם מצויים המעבר סימני המשורר־המספר.

 הנעליים בהסתרת המעשה השנייה. בתקופה שנתחברו סשרניחובסקי של

 המספר של סבו שמספר זכרונות כסיפור דוקא" לאו ב״שמחה מוצג

על מרמזת אלקה" של ל״חחונתה ההקדמה שבראשיתו. למשל וכהדגמה
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 מנע פאכנו במקו המספר: של לזמנו הסיפור של זמנו בין הקבלה

 באידיליה. מספר הוא עליהם מקומות באותם ולבקר לחזור בעדו

 בולטים נעשים משהם האידיליות. בשולי רק מופיעים אלה סימנים

 פואיפה נוצרת היצירה של הקומפוזיציה על יותר ומשפיעים יותר

 .הזכרונות ספור של הכנסתו הפואימה, של דמותה שינוי חדש. מסוג
 של לחידושה מעט לא הנראה ככל סייע אקטואלית, הגותית למסגרת
 השנייה. העולם מלחמת של הנוראות בשנים דווקא הזכרונוח פואימח

 כמעט כתב לא שבה אידיליה של תקופה בין אצלו להבחין אפשר וכך

 יצירה כתב לא שבה זכרונות פואימת של תקופה לבין פואימית,

 *לעיל שניתנה מהסקירה אידיליות. כתב אחר■ולא מסוג פואימתית

 אקספרימנטים לעשות הרבה טשרניחובסקי הבאה. העובדה על ללמוד ניתן

 צורות אחר תמיד תר והוא זה), בכלל (והאידיליה שלו .בפואימה

 ("הרוגי בלאדית פואימה ממגנצה") ("ברוך דרמאתית פואימה חדשות:

 ("שיר מקראי בסגנון פואימה בקר") ויהי ערב "ויהי טירמוניה",

 משלנו"), ("מים לירית פואימה דינה"), "פרשת לשאול", אשר האהבה

 ליריים שירים מחזור‘ ספק לירית פואימה ספק שהיא יצירה או

 התמיד הוא סוג איזה אצלו משנתגבש אולם לאילאיל"). ("שירים

 כתב כי (אם אחרים פואימה בסוגי לכתוב הרבה לא ואז בו לכתוב

 תקופת הן זה מעין גיבוש של תקופות אחרים),.שחי שירה סוגי

 זכרונות המעלה הפואימה ותקופת הספרותית דרכו בראשית האידיליה

הספרותית. דרכו של בסופה אקטואליים לענינים אותם ומקבילה
 של האידיליות בין בולטים הבדלים כפה ישנם אכן,
רוצח ואני שלו, המאוחרות הזכרונות פואימות לבין טשרניחובסקי
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בקיצור. עליהם לעמוד כאן
 "רגרסיות באידיליה יש אחדים במקומות כי אם א.

 המעשה. סיפור על עומדת היא דבר של בעיקרו הנה ליריות",

 או אנשים או דברים של התיאור אל יותר נוטות המאוחרות הפואימות
 חיים להווי אלא המעשה לסיפור לא הקשורים זכרונות העלאת אל

 בשלוש אפילו רווחים אלה מעין תיאור קטעי חיים. ולנוהגי

 מפליג "סבא מדוכים", "פסח מעשה: סיפור בהן שיש הפואימות

לילה". ו״ביעוחי לאודיסה"
 רק מורגשת נוכחותו עצמו. את מבליע האידיליות מספר ב.

 כלפי נוקם שהוא העמדות פי ועל ההרצאה סגנון פי על בעקיפין,

 המאוחרות בפואימות הסיפור. מדרך משתמעות שהן כפי המסופר,

 אנשים או דברים מתאר הוא המספר. של האישית הנימה מאד בולטת

 בלחי ובהתרפקות באהבה עליהם מספר והוא חייו תולדות מתוך

 הפואימה המסופר. העניין את במרכז מעמידה האידיליה מוסווים.

 של האישית העמדה ואת האישית הנימה את במרכז מעמידה המאוחרת
המספר.

i. בעולם חי שהמספר לעובדה ביטוי כל אין באידיליה
הרגשה, הקורא אח מלווה ואם מספר. הוא שעליו מזה ורחוק שונה

של חיצוניות ידיעות על הנטענת הרגשה זו הרי שאבד, עולם שלפניו
תופעות על ולא האחרונים בדורות העם חולדות ושל המשורר תולדות

19  אלה פואימות האחרונות. בפואימות הדבר כן לא ביצירה. פנימיות

 בין מפורשת הקבלה המספר עושה שבה הגותית במסגרת תמיד נתונות

הוא שבו אידילי הבלתי ההווה לבין מספר הוא שעליו האידילי העבר
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פשל־־נמשל.
 בדרך גם ניכר בפואימוה חזק אישי יסוד של קיומו ד.

 הנהוגה ההרצאה סדרו הרבה מבחינות שונה שהיא הדברים הרצאת

 בהרבה ארוכים המאוחרות בפואימות הקאטאלוגים למשל, באידיליות.

 אלה בפואימות יותר ובולטות יותר רווחות וכן שבאידיליות, מאלה

 מבוקרות. תמיד הן באידיליות, הרגרסיות הסיפור. ממהלך הסטיות

 יעבור העניין שמרכז פעם, אף תגרום לא שהסטייה לכך, דואג המשורר

המספר. אל גופו מהסיפור
 המאוחרות בפואימות למצוא ניתן האנושית החוויה מבחינת

 באידיליות. המצוי האידילי מהיסוד בהרבה שונה שאינו אידילי יסוד

 אלה, סוגים שני בין הבדיל שנראה, מה כל לפי ,טשרניחובסקי ואם

 רק לא הניכר ספרותי סוג בשבילו הייתה האידיליה כי הוא אות
 של האמנותית עיצובו בדרך גם אלא בו המעוצב החיים בנסיון
 אינה קורצוויל של שיטתו פי על האידיליה של בחינתה זה. ניסיון

 עלינו זו יצירות קבוצת של ייחודה על לעמוד כדי איפוא. מספיקה

 של בברירתו גס הניכר סיפורית שירה של מיוחד כסוג אותה לבחון
אמנותי. ארגון זה חומר המארגנות בתבניות וגם החימאטי החומר
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העברית האידיליה בשירת סשרניחובסקי שחולל התמורהב.

שלו באידיליות טשרניחובסקי שחידש החידוש מעיקרי כמה על
על בספרו ליבטנבוים אומר ,”החדשה "בספרותנו מבקרים. כבר עמדו

בו שיש ציון" "אהבת מאפו של הרומן על לומר "אפשר טשרניחובסקי,
תכלית שונה ואולם רמת״ל. של המחזות על או האידילי, הרוח מן

קדמון עולם קורן מאפו אצל אם טשרניחובסקי. סל האידיליה שינוי
ואצל הטבע, חיי אל לשוב והכמיהה הנסתרת השאיפה בעיקר ומורגשת

נגלה טשרניחובסקי אצל הרי הדידאקטיות, הכוונות מכריעות רמה״ל
אפי פראגמנט י.ה.) סלי. (ההשמטה .....מוחש, מושג, קרוב, עולם
של ההוויה מן ניזונת היא אידילית. בסביבה נתונה שעלילתו שלס

וחוקי האפי הסגנון דוגמת לפי יוצר, הוא הכפרית...,. היהדות
ב״הרמן גטה שעשה כדרך יהודית, אידיליה ההומירית הטכניקה

לעולם תידיאוש" ב״פאן .ומצקביץ הקרתני□ לעולם ודורותיה"
20 הנמוכים". האצילים

 שעוד כפי מצוי, טשרניחובסקי של האידיליה של ייחודה

 שבהן המיוחדות בדרכים שלה, המיוחדת בקומפוזיציה להלן, נראה

 תחילה לעמוד מקום יש אולם לזה, זה מתייחסים או מתקעריס פרטים

 החומר, בחירת בתחום טשרניחובסקי שחולל החפורה של טיבה על

 הפססוראלי החיים הווי מן באידיליה המתוארת החייט גזרת בהעתקת

 של וברזילי" "דוד את אולי, להוציא, הכפרי. היהודי היישוב אל
 (אם ההשכלה בתקופת שנכתבו שלימות אידיליית על להצביע קשה יל״ג

כסו 21גסנר של לאידיליוח גמורים חיקויים בחשבון מביאים אין
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 -יב-יכביג ונדפס גולדברג אברהם שכתב הצייד" ונמרוד ייאליפלט
 אמנון בשם מקורי" רועי "שיר או !156-155 עם' שני כרך pהעחי

 לא מספר על להצביע אפשר אולם מקום). באותו הוא אף שנדפס ותרצה"
 על שונה, אופי בעלות ביצירות השלובים אידיליה קטעי של מבוטל
 של תרגומים ועל מסויימוח ליצירות שהוענקו אידיליים אופי קווי

 כי לקבוע ניחן אלה כל פי על הגרמנית. השפה מן בעיקר אידיליות,
 פסטוראלית אידיליה של מסורת היא ההשכלה שירת של האידיליה מסורת

 אידיליים חיים המצייר קטע זו בתקופה שמופיע אימת כל בעיקרה

 .ושל מנוגדים אלמנטים בין פיוס של תמורות, העדר של שלוה, של

 או רועים חיי המתאר קטע זה הרי סביבתו לבין האדם בין הרמוניה
 הקטעים הם כאלה הטבע. בחיק חיים — אדמה עובדי של חיים

 מאור אברהם ב״הצלת או מאפו של ציון" שב״אהבח הפסטוראלים

 ניכרת אחרים רבים ובמקומות באלה הכהן. יעקוב שלום של כשדים"

 שלימות אל הגעגועים יסוד הפסטוראלית. האידיליה של חזקה השפעה

 הד לו מצא הפסטוראלית, באידיליה הרווח בעבר, שהיו תמימות ואל
 העבר של ולהחייאה לחידוש הם אף ששאפו ההשכלה סופרי בקרב

 ואפשר הטבע. לבין היהודים בין הקשר ולחידוש עמם &זל ההסטורי

 האידיליה מצאה אלה התחדשות כיסופי של האוטופי האופי בשל שדווקא

 -1772( הכהן יעקב שלום על במאסרו ללבבם. מסילות הפסטוראלית
 המשכילים של הגאולה געגועי שבין הקשר על להובר פ. עומד )1845

 בעקבות בגרמניה שנגלתה הטבע עם הקשר לחידוש השאיפה לבין

אחרים: רומנטיקאים ושל הרדר של הרעיונות
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 הכהן ושלום ררנג" אוד ״שטורםזה הרדר ימי הימים
 יוצאי העבריים המשכילים של הגעגועים נושא היה

 ויער. שדה הדר על והיפה, הגדול העולם על הגימו
 הקדומים, החיים ואל הקדם ארץ אל לאהבה נמשך ליבו
 לספרוו! ...חמימים גוה ואל ישרים, הוד חיי אל

 נאות ״סחר אחרי לנטות מסורת מעין היתה ההשכלה
 אל זו ספרות של הנטייה מעיקר בזה היה .....שלום״
 הקודש, בכתבי זכרם שבא הפשוטים, הקדומים, החיים

 הפשטות ואל שבטבע התמימות אל השאיפה,שלה ומן
23האושר. ואל

 רווחת שבטבע, החמימות אל שלום, נאות סתרי אל זו שאיפה

 בשירת אלא פשוטים ארם בני בתיי העוסקים אידיליים בקטעים רק לא

 כמעט הינו ההשכלה משוררי של הטבע בכללה. זו תקופה של הטבע

 העיר מהמון מפלט מקום לאדם, ונעים שקט פסטוראלי, טבע חסיד

 אחרוני אצל אף נשמר הטבע שירי של זה פסטוראלי אופי 2ושאונח.^

 טשרגיחוב- של שירו בכללם. מאנה ומ.צ. ההשכלה תקופת של המשוררים

 מחולל שהוא המפנה את מציג }1896? טבע" שנח, רגעי "לא -סקי

פרוגרמאטית: בלשון הטבע בשירת

 ימתקו וחלומות טבע, שנת, רגעי "לא
הקרב" וסערות אראה בר רגש רק

)54 (עמ׳

 הטבע של הפסטוראלי אופיו בשינוי גם כאן ניכר החמאטי המפנה

 הטבע. לבין האדם בין היחסים בשינוי וגם החדשה בשירה המתואר

 בגלל לא הטבע אל הארס של למשיכה ביטוי נותנת התחייה דור שירת

האדם בין היחסים שבו. והמסתורין העוצמה בגלל אלא שבו השקט
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משיכה אלא הרמוניה עוד לא יותר: דרמטיים נעשים הטבע לבין
25  טשרניחוב- שחולל התמורה של חריפותה . בערבוביה המשמשים וניכור

 שאפילו העובדה לאור גם השאר בין בולטת שלו באידיליות -סקי

 מרבה שלו היסוד מעיקרי הם וההרמוניה שהפיוס זה, יצירה בסוג

להלן. כך ועל לאדם, עוין ואפילו אדיש טבע לתאר טשרניחובסקי
 טשרניהובסקי שחידש החידוש את להשוות רב עניין יש

 בשירה האידיליה' בתולדות שהתחוללה דומה תמורה עם שלו באידיליות

 ההשכלה מספרות המעבר עם ,18ה- המאה של השנייה במחצית הגרמנית

)1785-1720( ) Aufklarung( ודחף״ ה״סער של והזרם 

 התקופה ספרות אל )1785-1767( שבסופה ״)Sturm und Drang(״

 -1798( הגרמנית הרומנטיקה של ראשיתה שהיא )1832-1786( הקלאסית
 ).1787-1730( גסנר, מופיע 18 ה- המאה של החמשים בשנות ).1835
 שיא אל מעלים )1772 ,1756( פרסם שהוא האידיליות מחזורי שני

 אחרי ניוון, לידי בימיו שהגיעה הפסטוראלית, האידיליה את חדש

 נוצר תקופה אותה של בסופה .17ה- במאה לה זכתה שהיא הפריחה

 גיתה ושל )Voss.: 1826-1751 ( פוני של הריאליסטי האידילי האפוס

 התחברה פוס של האידילית יצירתו פסגת "לואיז״, ).1832-1749(

 מחיי האידילי האפוס ודורותיאה", ייהרמן .1795-1783 השנים בין

1797 בשנת הופיע פוס, של בעקבותיו גיתה שיצר הקרתנים
^.(71 ,Andreen )

 בני של המחאה בתנועה קשורה גסנר של הספרותית הפעולה

 ושל חטא של עולם שהיה בזמנם העולם מצב וכנגד החרבות כנגד דורו

סופח, שיהווה אידיאלי חיים אורח לצייר. רצה גסנר אושר. העדר
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 הוא זה מעין אידיאלי עולם המושחת. התרבותי לעולם שכנגד דוגמא

 במצב שהיו אדם בני חיו שבה האגדית הרועים ארץ בארכדיה, מצא

 ובעולם והרמוניה, פשמות של אידיליים חיים תרבותי, טרום טבעי,

 במאה ובאיטליה בצר.מת לפסטוראלה בניגוד המקרא. בסיפדרי המתואר

 לתאר גסנר מנסה ודידאקטיח, אלגורית מאד, מלאכותית שהיתה ,17ה-

 ובלי האפשר, ככל רבה באוביקטיביות רועים של חמימים חיים

 היה כאילו זה אגדי עולם מצייר הוא משלו. הערות למתואר להוסיף

).Andreen, 40, 41( באמת קיים
השפעה גסנר, של לאידיליות שהייתה העצומה ההשפעה בצד

27  זוכה , האירופית הספרות בכל חיקויים של עצום בגל שהתבטאה

 הזיקה בהשפעת המאה בשלהי ונתחזקה שהלכה לביקורת גם' יצירתו

 הזיקה ובהשפעת הריאליזם, אל והדחף" "הסער תנועת של החזקה

 ).Andreen, 57-56 ( הקלאסית שבתקופה יוון תרבות אל המחודשת
 כנגד שלו, המוסרות הסנטימנטאליות כנגד מכוונת הייתה הביקורת
 המופרזת, התיאוריות כנגד הדמויות, שבין המלאכותיים היחסים

 - ובעיקר שלו, באידיליות העלילה והעדר ההתפתחות העדר כנגד
 בני אנשי.הכפר של מההווי והתרחקותו האגדית לארכדיה זיקתו כנגד

 ב״לאוקון" לסינג שהעלה הרעיונות בעקבות דרשו, מבקרים ומנו.

 כעל השירה על מדבר גסנר לאידיליה. תנועה.יותר להכניס שלו,

 "אמנות. ומוחשי. פלאסטי עיצוב אמצעי פעל כלומר, לציור אחות

בציור" הנוף תיאור אודות ב״מכחב אומר הוא השירה",
)Brief \iber die Landsohaftamalerei ,( אמנות של אחותה "היא 

השירה על )1766(ן" ב״לאוקו מדבר לסינג ).Andreen, 41( הציור"
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סופרי של בתיאוריות ניכרת לסניג של התיאוריה השפעת התיאורית.
השירה "על המפורסם במאמרו שילר אף האידיליה. על הקלאסית התקופה

כבעיה תנועה העדר של הסכנה אח מציג והסנטימגטאלית״ הנאיבית
28  דורש הרדר לזאת. אחזור ועוד האידיליה, של באסתטיקה מרכזית

 לא אידיליים חיים ושתחאר הזמן, בן חיים בהווי תיעגן שהאידיליה
 באמת יכול שהאדם כאלה ריאליסטים, אלא ומיופים אידיאלים

 באידיליה החדש למהלך שפונה הראשון ).Andreen, 55( עמם להזדהות

 גסנר של מהשפעתו השתחררו שאחרי ),1825-1749( מילר הצייר הוא

 המעמדות בני של מחייהם נטוראליסטיות אידיליות לכתוב החל

 שלו היתר שהנטוראליזם עקא, דא זמנו. בני הכפר., אנשי הפשוטים,

 היה ממש המפנה את שחולל מי יצירותיו. של האידילי באופי פוגם

 ההומירי האיפוס בהשפעת תיאוקריט, של המחודשת בהשפעתו פוס.

 איכרים של חיים לתאר הרווחת הנטייה ובהשפעת )1781( תרגם שאותו

 הגיע זה סוג .האידילי האפוס את חדש: סיג פוס יצר הזמן, בני

 האפוס של י.יחודו קווי את גיתה. של ודורותיאה" ב״הרמן לשיאו

.כך: לסכם ניתן האידילי
 אגדי מעולם מועתקת באידיליה המעוצבת החיים גזרת א.‘

 באידיליות פוס (מילר, איכרים של הווי הזמן, בן הווי אל רחוק

 באידיליות (פוס עיירה חושבי של הווי או שלו) הראשונות

גיחה). שלו, המאוחרות
 בה ויש עלילה בה יש גרידא. תיאורית אינה האידיליה ב.

 שינויים בהם ויש מורכבים הדמויות בין היחסים דרמטיים. יסודות

נראה שעוד כפי זאת, עם יחד דפוסיות. אינן הדמויות והתפתחויות.
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 ומצבים דמויות בין וקישור תנועה של אלה באלמנטים השימוש להלן,

 המחייב היצירה, של האידילי אופייה ייפגם שלא כך מוגבל, הוא

שלהם. בהקשר ולא בניתוקם לפרטים לב תשומת
שהחיים ומוגבל תחום עולם עומד היצירה במרכו ג.

בעולם המאורעות ממהלך במנותק גורליות, תמורות ללא בו מתנהלים
מהעולם מוחלטת התעלפות גסנר, אצל כמו עוד, אין אולם החיצוני.

29  העלילה מתרחשת למשל, כך, בו. המתחוללות התמורות ומן החיצוני

 -1792 בשנים וגרמניה צרפת מלחמות רקע על ודורותיאה״ "הרמן של
 האידיליה של המרכזית העלילה בין מיוחדים וקשרים יחסים רק. .1794

 של האידילי אופייה את קובעים החיצוני בעולם ההתרחשויות לבין
היצירה.

שגב של עירוב על בנוי האידילי האפוס של הסגנון ד.
הומיריים לשון ודפוסי הכסמטר של עירוב זהו עממית. פשטות עם אפי

סך  מזה, מקומיים בדיאלקטים ואף בלשון.עממית שימוש ושל מזה,

 באידיליה חוללה 1902 בשנת מילה" "ברית של הופעתה

 ההולדת "יום שחוללה לתמורה רבות מבחינות הדומה תמורה העברית

 וכשם .1781 בשנת פום של )Der׳ Siebzigste GeburtstagJ השבעים"
 היצירה אל העברית ההשכלה ספרות סל ברורה זיקה על לדבר שאפשר

 במידה גם אם להצביע, ניחן כך קודמיו, ושל גסנר של הפסטוראלית

 . האידילי לאפוס טשרניחובסקי סל זיקתו על החלטיות, של יותר קטנה
 התפתחות שבין והקשר ההקבלה דווקא אבל וגיחה. פום שיצרו

 התפתחות של המיוחד האופי את מבליטים המקומות בשני האידיליה

הקווים פי על זה ייחוד לתאר ניתן העברית. בספרות האידיליה
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 האידילי האפוס אל הפסטוראלית האידיליה מן המעבר א.

 רק שונה היה חדש שלב וכל מודרג, היה הגרמנית בספרות הקרתני
 מהפכני, מעבר זה היה העברית בשירה ואילו מקודמו. שנים או באספקט

 התפתחותה דרך האידיליה. הופעת את מראש תבשר אשר יצירה כל באין

 ז׳אנרים של להתפחחוחם ביתם דופן יוצאת איפוא הינה האידיליה של

 התמורה של המהפכני האופי למרוח שהרי, התהייה. בספרות אחרים

 שלבי על להצביע אפשר הנה וביאליק טשרניחובסקי של דורם שחולל

ידועות חמות על להצביע אפשר ההשכלה. ספרות לבין בינו מעבר
מוטיב או והעם, המשורר מוטיב או הנביא, מוטיב כמו הדור שבשירת
של הלירית בשירה צורה, בשינוי גם אם שלידתם, מעלה, כלפי ההטחה
הרבה יונקת היא כי אף ביאליק דור סל הפואימה ההשכלה. .תקופת

פושקין, בירון, סל מהפואימוח כמו חיצוניים, השפעה ממקורות
תקופת של מהפואימה במישרין נמשכת גנו היא הנה .והיינה, לרמונטוב

.תפארתי מ״שירי התפתחותה גלגולי ועל המגוונות צורותיה על ההשכלה
ועד ורבל, ושל מולדר של הבלאדית הפואימה דרך וויזל, של

קו על להצביע כמדומה קשה זה אין יל״ג. של הסאטיריות לפואימות
ושל״ג ילייג של ההסטוריות מהפואימות המוביל הפנימית ההתפתחות

הרווחות הליריות מהסטיות או מסרניחובסקי, של המצרים" ל״בין
"המתמיד". נתגבשה שבה הצורה אל יל״ג של הסיפוריות בפואימוח

ועל אחד מצד החדש" "המהלך על להצביע אפשר אחר, בשטח לכך, בדומה
תקופח של מהפרווה מעבר שלבי כעל אחר מצד מנדלי של הפרוזה

32 כל לעומת התחייה. בדור שנתגבשה הריאליסטית הפרוזה אל ההשכלה

70

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



ה ה אל א ר בר נ ע מ י ה ע ט ק המ ל א ר ו ט ס פ ח של ה פ ו ק שכלה ה ה אל הה י ל י ד י א ה

ממש. הדרך כקפיצה טסרניחובסקי של
של שלמה בתנועה קשורה ההתפתחות הייתה בגרמניה ב.

בספרו, יפה מתאר אנדרין אלה. על אלה שהשפיעו ומבקרים יוצרים
לאט לאט השתחררו וכיצד מקודמיהם, ופוס מילר הושפעו כיצד

בתהום שלתמורה המעניינת, התופעה על מצביע הוא כן כמו זו. מהשפעה
עמ' (שם, האידיליה של התיאוריה בתחום עיונית חפורה קדמה היצירה

פתאום שחולל תמורה זו הייתה העברית בספרות ואילו ואילך), 53
זרים יניקה מקורות הפנימית התפתחותו פי על לו שבחר אחד, אדם

18ה- המאה סוף של הגרמנית האידיליה מהווה וכך, לרוחו. המתאימים
מאשר טשרניחובסקי של האידיליה תפיסת לבדיקת יוחד מתאים קונטקסט
אפילו אחר: עניין לו. שקדמה העברית בספרות האידיליים היעודות

מבניים יסודות על טשרניחובסקי'בנויות של האידיליות ששמונה נמצא
חשוב עצמו, בפני ספרותי סוג אותן העושים משותפים ותימאטיים

של מפורשת תיאוריה עם מפורש קשר אלה ליסודות שאין לזכור
33 בעקבות הביקורת כאן*באה . העברית. בשפה לא וודאי הז׳אנר,

34 שבה. בחידוש להבחין ידעה היא תמיד ולא לפניה, ולא היצירה
רבה במידה הינו טשרניחובסקי של לאידיליה המעבר ג.

יצירות של חיקוי על או תרגום על בעיקרה הנשענת מיצירה מעבר
מסוימת זיקה בעלת גם אם מקורית, עברית יצירה אל פסטוראליות

בשם ודורותיאהיי "הרמן של ישן תרגום אמנם מצוי זרה. לספרות
35  לחובר, .1857 בשנת בוארשה רוטברג מרדכי שהוציא ,צדקי "נוה

רוטברג שהשכיל פי על שאף מציין העברית" בספרות "גיתה במאמרו
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דבר של בסופו הנה היצירה, של האידילי אופייה את ולהבין לחדור
הפלאסטי. ה״יווני" היסוד ולא שבה, המקראי היסוד אותו מושך

ביצירות רווחת שהייתה ה״סבע" אחר לנטייה שותף היה לא רוטברג
דופן יוצאי היו ובחירתו תרגומו דרך התקופה. של הפסטוראליות

36 ,  בתוך בששים בטל רוטברג של תרגומו אכן, הרבה. השפיע לא וספרו

 בשנת פסטוראלית. שירה ושל תיאורית טבע שירת של התרגומים שפע

 אשר בידי שנעשה תומסון של השנהי' "עונות של התרגום מופיע 1842

 החרגום־עיבוד מופיע )1845( זמן לאותו ובסמוך הלוי. לבית לעמיל

 זעליג- ש. ידי על שנעשה )1759-1715( קלייסט א. של "האביב" של

 אינו 1749 בשנת במקורו שהופיע "האביב" בברלין. לאור ויצא -זאהן

 זעליגזאהן של שמלאכתו יוצא וכך תומסון, של יצירתו של עיבוד אלא

 של תרגומים של שפע מצוי אלה של בצידם עיבוד. של עיבוד היא
 העתים" ב״ביכורי שהופיעו וקלייסס הרדר גסנר, של האידיליות

^1869-1845( יצחק" וב״כוכבי )1833-1821( .  גסנר של הבל" "מות )

ונדפס )1841-1780( המבורג מעיר מנדלסון משה ידי על תורגם
סך  ממסגרת מנותקים בהיותם ).1872 (אמסטרדאם תבל" "פני בספרו

 ודפוס מתכונת פי על עשויים בהיותם וזמן, מקום של‘קונקרטית

 קטעי של זיקתם מאד בולטת זה, את זה מחקים ובהיותם קבועים,

 מחקים. או מעתיקים שהם הזרה לספרות האלה הפסטוראליים התיאור

 שמתאר הכפר נוף של והמקוריות החידוש בולטים זה רקע ועל

 יצירתו של מקוריותה גם ובולטת שלו, באידיליות טשרניחובסקי

השלמה.
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 מעבר גס הוא טשרניחובסקי של האידיליה אל המעבר ד.

 אידיליה ליצירה אחר מסוג יציריה בתוך השלובים אידיליים מקטעים

 אידיליה, כעל וברזילי" "דוד על לדבר כאמור, אמנם, אפשר שלמה.

 מבנה קווי מגלה אינה זו יצירה ואף יחידה. יצירה כמעט זוהי אך

 הוא שלה מכללי והמבנה מאד חזקה דידאקטית נטייה לה יש מיוחדים.

 שרוקה) (ו״ו האידיליות השכל. מוסר לו שיש מעשה וסיפור תיאור של

 וברזילי דוד של משיחתם העולה הרעיון של בתחומו יותר בה מופיעה

 יוצא, האפי. התיאור בדרך המתוארת חיים גזרת באמצעות מאשר

 טשרניחובסקי של האידיליה מהווה העברית הספרות כתחום שלפחות

 הרבים היצירה סוגי מכל היצירה. של הקו.פפוזיציה מבחינת גם חידוש

 - הפואימה הבלדה, הסוניטה, - ושכלל כתב שטשרניחובסקי
 קודמות דוגמאות לפניו מצא לא הוא שבו היחיד הסוג היא האידיליה

 אותו משווה שהוא שעה זילברשלאג צודק זו מבחינה בעברית.

 כשם העברית האידיליה אבי. היה שטשרגיחובסקי באמרו לתיאוקריט

היוונית. האידיליה אבי היה שתיאוקריט
 של יסודותיה התגבשות אחר לעקוב ניתן אחדות מבחינות

 עוד" "החזכרי הקטע עצמה. יצירתו בתוך טשרניחובסקי האידיליהישל

 של תיאור הינו ממגנצה" ל״ברוך יותר מאוחר ונכנס 1896 ב שנכתב
 סימן זהו פסטוראליים. יסודות בו ואין הלילה, שעות במשך כפר

 מזכיר הוא כי אם האידיליות, של הכפרי להווי המעבר של ראשון

 של אחר יסוד השנה". "עוגית של תיאור ונוסח קטעים עדיין
 מילה". "ברית של לכתיבתה סמור הוא אף מתפתח ההקסאמטר, האידיליה,

"שרטוטים״. והשני "דיינירה" הוא כהקסאמטר הכתוב הראשון השיר
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ן לשוי יסודות של בעירוב כוחו את משרניחובסקי גס מנסה ב״שרטוטים"
. להקסאמטר אופייני שהוא עירוב הנשגב, האפי בסגנון הדיבור

40 , לעצב הניסיון הינו האידיליות של שלישי יסוד שבאידיליות.
בהצלחה שנעשה ניסיון סגור. בתחום הנתון הווי של קטנה תמונה
תיאורי) ולא אידיאי השיר של השני (חלקו ,,שבת ביימוצאי חלקית

ב״הקפוח". יותר רבה ובהצלחה
של אחדים יסודות של הנפרדת ההתפתחות אחר הזאת ההתחקות

התפורה שיעור אח להמעיט כדי בה אין טשרניחובסקי של האידיליה
של אפי תיאור בפשטות אינה שלו האידיליה מחוללח. שהיא המהפכנית

כאמור, לה, יש מזה. יותר הרבה אלא בהכסאמטרים הכתוב כפרי הווי
האפוס של לזו מסוימות מבחינות המקבילה מיוחדת קומפוזי.ציה גם

האפוס של הקומפוזיציה של יותר מפורטת בדיקה הקרתני. האידילי
של באידיליה לדיון מאד רלוונטית גיתה של פיהדוגמא על האידילי

סטשרניחוב- מאד אפשר נוספת. עובדה לשכוח אין אולם טשרניחובסקי,
אבל 18ה- המאה סוף של הגרמנית לאידיליה ביודעין נזקק -סקי

הזמן שנתן ,מהאותות להתעלם וקשה העשרים, במאה נכתבה יצירתו
לגלות שמרבים הטראגיים" ל״יסודות כוונתי ואין אלו. ביצירות

אלא ואתרים, שאנן סדן, קורצוויל, רבינוביץ, י. אלה באידיליות
אידיאלי־־ חיים הווי מצייר אינו טשרניחובסקי דווקא. אחר לעניין
. נטייה פרי יותר הרבה היא אצלו הסוג בחירת אלה. באידיליות נכסף

̂שית. נטייה פרי או רעיון פרי מאשר טהורה אמנותית כך מתוך אי
והיא אלה, באידיליות חשיבות־יחר האמנותי המעשה מלאכת לה *קונה

פארודיות. של אופי אחד במקום מאשר יותר להן מעניקה אף
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11 אידילי ו*׳ ,״אידיליה* המונחיםג.

 על קורצוויל סל במאמרו דיון אגב זה, פרק של בראשיתו
 המונח בין ההבחנה בשאלת נגעתי האידילי, היסוד של שרשיו

 ״אידילי" התואר שם לבין יצירה, של מסוים סוג המציין "אידיליה",

 מנת על ביצירה, מסוים אלמנט של או קטע סל תכונות לציין הבא

 להרחיב צורך יש טטרניחובסקי של האידיליות סל ייחודן על לעמוד

 ממגנצא" "ברוך מחוך הידוע הקטע הנה זו. בהבחנה הדיבור את עוד

 קורצוויל קלוזנר, לחובר, ).535-529( עוד" "התזכרי במלים הפותח

 (ו״ו האידיליות מתבטאת במה אידילי.^ קטע שזהו מציינים ואחרים

 מסוים חיים אורח מתאר שהוא בכך מתבטאת היא הקטע? של שרוקה)

 ביתו, ובני ברוך חיו בה השלוה את מטעים התיאור זה. בשם המכונה

 , הקטנות ההנאות את הנוף, ועם הכפר עם הסביבה, עם שלמים היותם את
 אותם עם בוקר כל מחדש בפגישה מצאו שהם השמחה אח חייהם, של

 של הפעוטים האסונות ואח האב סל התמימים הפחדים את ואף הדברים,
 אף מטעימים במרפד) (הבנות־נכוו אלה ואסונות אלה פחדים הבנות.

 מושווים שהם שעה - בייחוד חייהם, סל מביטחון ואת השלוה אח הם

 התיאור אולם והשמד. הפרעות בבוא כף, אחר אותם שפקד הנורא לאסון

 ואין אידילית. הרגשה כלל מבטאת שאינה הקשר במסגרת כולו נתון

 מהיות רחוק זה ברגע ברוך סל שמצבו הבולטת לעובדה רק כוונתי

 תיאור לא היותו על מעידה עצמה התיאור שלשון לכך, אלא אידילי,

 היה דומה אופי אחרים. לחיים געגועים לבטא הבא תיאור אלא סתם

).1899( ומנגינות" ב״חויונוח הראשונה בהופעתו גם הזה לקטע
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 (חרס״ב), ממגנצה" ברוך״ לתוך נכנם כשהוא שלו, השני בעיבוד אולם

 ונשנה החוזר אתי' "זוכרת הבימוי בגלל יותר עוד זו עובדה בולטת

 חיים אל לכיסופים מקום אין האידיליה של בעולמה אחדות. פעמים

 בחיים האדם של השמחה היא אידילית הרגשה של ראשון סימן אחרים.

 בכך מתכוונים "אידילי", בשם זה קטע איפוא מכנים אם חי. שהוא

 אך ן, י ר ש י מ ב כאן המתואר החיים אורח של לאופיו
ם י מ ל ע ת  העובדה מן גם כלומר, זה, קטע נחון שבו ההקשר מן מ

 מספר שהוא שעה הטירוף, סף על הנמצא אדם של בפיו מושם שהתיאור

 העובדה מן וגם בנותיו, אח שחט שהוא האיום הסוד את המתה לאשתו

 לעולם כיסופים של כביטוי לירית, הקשר מסגרת בתוך נתון שהתיאור

שאבד.
ו״אידילי") ("אידיליה" שורש אותו של בנטיותיו .השימוש

 מזה, שלפה יצירה של וסיוג מזה, יצירה של קטע או יסוד לציין כדי

 של מסוימת דרך מציינים המונחים שני לשניהם. המשותף על מעיד
 (ויין "אידיליותיי בשם לכנותה שאפשר חיים, הרגשת או חיים, ראיית

 לידי זו אידיליות באה שבה בדרך מזה זה נבדלים הם אולם שרוקה).

 מסוים חיים אורח של פרטים (כלומר, החומר אידילי בקטע ביטוי.

 של חותם הנושא הוא הישיר בתיאורו אנשים) בין יחסים של או
 להיות היותר לכל יכול זה חומר נתון שבו ההקשר ואילו אידיליות.

 י. מקרה בכל הקטע. של האידילי באופיו לפגום לא - כלומר ניטראלי,
 תמיד גורם זה הרי האידילי, הקטע של משמעותו לשינוי גורם שההקשר

 שרוקה) (ו״ו האידיליות הרגשת של לטשטושה או לשבירתה

ביטוי שנותנת השלמה היצירה של הקומפוזיציה זו הרי באידיליה
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 יש אידילי חיים הווי של לתיאור כלומר לתופר, האידיליות. להרגשת
 הרכה רק בה שיש יצירה אינה האידיליה מכרעת. לא אך רבה חשיבות

 בין ההבדל אידיליים. תיאורים רק אפילו או אידיליים, תיאורים

 יסודות אמנם, יש כמותי. הבדל רק אינו אידילי לקטע אידיליה

 הביטחון או התמורות, העדר (כמו אידילי חיים הווי של מסוימים

 תנאי מהווה החיים),שמציאותם את לשנות העלול חיצוני כוח מפני

 של מציאותם מספיק. תנאי זה אין אולם האידילית, ההרגשה ליצירת
 הרגשת של יצירתה את עדיין מבטיחה אינה כשלעצמה אידילןים חומרים

 באידיליה מצויים מאידך, השלמה. היצירה בתחומי האידילית החיים

 מתנה שבהן אלגיוח יש אידיליים. חיים מתארים שאינם קטעים גם

 על סיפורים יש לאלים, המנונות יש נכזבה; אהבה צערה.של רועה
 האופי אח שיוצר מה שוממים. חיים סל תיאורים ויש ומוות, אסון

 האלה, החמרים כל של הצירוף הינו השלמה היצירה סל האידילי

 כ̂ך העושה מיוחדת קומפוזיציה במסגרת אידיליים, ושאינם אידיליים

 שמבטאת האידילית להרגשה תורמים יהיו אידיליים לא חמרים שאפילו

השלמה. היצירה
 הבחנה ללא הנשען האידילי״ היסוד של ב״שרשיו כללי דיון

 ליריים, ובשירים בסיפורים אידיליים קטעים ועל אידיליות על

 ובמינוח, בהבחנות בהירות ואי טשטוש של מסכנות ניצל הוא אפילו

 . של טיבה את הלא, האידיליה. על מאלפים דברים לומר יכול הוא אין
 מה אין כאן דומה. בדרך המבקרים מנסחים האידילית החיים הרגשת
 של א&נותה תיאור הוא בו מתקשה שהביקורת פד, הרבה. לחדש

סוג של המיוחד האפנות* המבנה של חיאודו כלומר האידיליה,
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שכתב זה מסוג ומאמרים כף. כל רבים גוונים לו שיש זה, יצירה
כאן. לעזור יכולים אינם קורצוויל

ושל מזה טשטוש של לסכנות צפוי הסוג את לתאר הניסיון גם
לבין אידיליה בין האמורה ההבחנה על עומד אינו אם מזה באנאליות

מאמרו לשמש יכול זה לעניין כדוגמא אידילי. קטע או אידילי יסוד
43  זה במאמר יש . הגרמנית" האידיליה עיקרי "על פוירליכט של

 בתיאור פוחח הוא באידיליה. הקשורות שונות תופעות להקיף נסיון

 שקראתי (מה באידיליה ביטוי לידי הבאה החיים הרגשת של עיקריה

 של הסגנון לתיאור עובר שרוקה), ו יי ו - "אידיליות" בשם: לעיל
 פי על לסוגיה האידיליה את למיין בניסיון ומסיים האידיליה,

 השונים. היוצרים שבין שרוקה) ו יי (ו האידיליות של החפיסה' הבדלי

 ואף האידילית החיים השקפת של היסודות את כסדרם מונה פוירליכט

 של ההרחקה השקט, התמורה, העדר בצמצום, הנתון האושר אותם: מדגים
 המוגבלת, הילדותית העולם ראיית עצב, גורם או שמכאיב מה כל

 לו אופיינית ועוד. והנוף הסביבה עם בהרמוניה החיים החגיגיות,
 תיאורים ישנם שבהם םקומו,ת הן מביא שהוא הדוגמאות שכל העובדה

 את בחשבון מביא הוא אין פעם אף אידיליים. חיים של ישירים
 היסודות של בעיצובם היצירה של לקומפוזיציה שיש המרכזי התפקיד

 במיוחד, בולטת זו התעלמות האידילית. החיים הרגשת של השונים

 המלה מופיעה שבהם או שקט על מדובר שבהם מקומות מצטט שהוא שעה

 -203 (עם' שבאידיליה והשאוה השקם יסוד את להדגים כדי "שקם",
 מאושרים שהם אומרים אנשים שבהם מקומות, מצטט שהוא שעה או );205

השלווה שבאידיליה. האושר יסוד אח להדגים כדי ),206( ושמחים
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החייט הרגשה של היסוד מתכונות באמה הם בחלקו המסתפק של והאושר
ישיר ביטוי להיות חייב אינו באידיליה ביטוים אולם האידילית,

הוא אות אני", "מאושר מכריז: שאדם אימת כל לא ולהפך, דווקא.
אותו מבטא שקט של יסיר תיאור כל ולא אידיליים, חיים חי הוא כי

. קטעים נתונים שבו בהקשר תלוי הדבר לאידיליה. האופייני השקט
בימוי הנותנת מיוחדת קומפוזיציה קיימת באידיליה ומאידך, אלה.

עובד אדם של תיאור גם במישרין. להדגימם בלי אף ולאושר לשלווה
שמתנהלות אלה (כמו אנסים בין שיחה ואף ואושר, שלווה לבטא יכול
שקט. לבטא יכולה ודורותיאה") ב״הרמן הכומר לבין הרוקח בין
ההנחה כי להיווכח נקל העברית הספרות של בתחומיה לפחות אכן,

אידילי, חיים אורח של ישיר תיאור אלא אינה סאידיליה הפשטנית,
של או גסנר סל גרועות אידיליות כמה לגבי הצדקה לה שיש הגם

 מסגולותיה להתעלם למבקרים גרמה ההשכלה, בשירת מחקיו,
44  של והצירוף החיבור דרכי כלומר הקומפוזיציה, העיקריות.

 לפחות הסוג סל תכונותיו את קובעים ביצירה, הסונים האלמנטים

 של האידיליה חפיסת על הנראה ככל השפיעה שיצירתם השניים אצל
 וב״הרמן האידיליה, אבי תיאוקריט, אצל כלומר: טשרניחובסקי,

 מבנה את בקצרה כאן לסקור מבקש אני גיטה. של ודורותיאה"

אלה.^ יוצרים שני של האידיליה
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תיאוקריס של האידיליהד.

של המצוין. ספרו פי על דן אני חיאוקריט של באידיליה
46  רוזנמאיר של הדיון שימת . הירוקה״ "הלשכה רוזנמאיר: הומאם

 הלירי הפאס^טוראלי השיר אח לבחון גם מבקש, הוא סינכרונית. היא

 הפתרונות אח לבחון וגם לחיאוקריט, בהשוואה האירופית בספרות

 זה. בז׳אנר בכתיבה הכרוכות לבעיות תיאוקריט שנתן המיוחדים

 לירי פסטוראלי שיר בסם: לו קורא שהוא בתת־־סוג למעשה עוסק ספרו

) pastoral lyric ( , .הרחב מהסוג כחלק אוחו מונה הוא אולם 

 חיי אח לרומם הבא הסוג ),9 (עם' אידיליה בשם: מכנה שהוא יותר

 המונח לבין בו דן שהוא המונח בין זה הפרש והפשטות. האושר

 על ההסתמכות את להפריע צריך אינו זו, בעבודה. הנדון ״אידיליה"
 שניתן הסוג של ים סטרוקטוראלי בעקרונות מדובר עוד כל שלו, המחקר

 החיים לגזרת הדעת את לתת בלי שהיא אידיליה לכל אותם להחיל

 של דעתו את רוזנמאיר לעצמו מאמץ חמאטית מבחינה לה. המיוחדת
 אינו האידיליה משורר ידי על הנבחר החיים סוג כי הטוען הרדר

 לדעתו יכולה שהיא אנושית סביבה וכל אנושית פעולה כל דברי. קובע

 מאידילייה לעבור הרדר מציע בר משום האידיליה. לדרך טובה להיות

 שהוא הבורגני ההווי בתחום נאיביים חיים לתיאור גסנר נוסח הרועים

 רוזנמאיר, לדעת תיאוקריט, אף ).19-18 יותר.(עם' ריאליסטי

 לתת אלא מסוים מסוג אנשים של חיים אורה לתאר מתכוון אינו

 שניתן )28 (עמ׳ החסשי של ) 0titan ( לשלוותו הנפש, לחיי ביטוי

שבין הרבה הקרבה את מציין הוא ).9 (פרק מקום בכל להגשימה
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המטעימה החיים.האפיקוריאנית לפילוסופיית תיאוקרים של האידיליות
העדר את החופש, אח שניתן, במה השמחה את שלווה מתוך החיים ערך את

,70-65 ,54 ,43 ,42 (עם׳ הפוליטיים מהחיים ההתרחקות ואת הדאגה
לפילוסופיה אין רוזנמאיר, טוען אולם, ועוד). ואילך, 98

השיר זה ״הרי תיאוקריט. של באידיליות ישיר ביטוי האפיקוריאנית
על ובאמת, ).44 (עם׳ אפיקור" של רוחו אח שמעלים המשורר ולא

האידיליות של שהאפיקוריאגיות נראה רוזנמאיר של דיונו יסוד
באידיליות המופיעות הדמויות של החיים באורח דווקא מתבטאת אינה

מציגה שבו באופן יותר אלא בדעותיהן, לא וודאי חיאוקריט של
לומר אפשר לאנגר סוזאן של תפיסתה פי על עצמה. היצירה אותה

המבטאת )significant form ( משמעות בעלת צורה .הינה שהאידיליה
הצורה מבטאת שבה לדרך דומה באופן האפיקוריאנית החיים תפיסת את
האנושי), המין (של עצמי שימור של הויטאלי אתהרתמום הקומדיה של

47  מכיוון . עצמית. השמדה של הרתמום את - הטראגדיה של והצורה

 האנושיים, החיים רתמום של מסוימים אספקטים לבטא באה שהודאפה

 ומאוחר, מוקדם של בקשרים בזה זה קשורים שחלקיה העלילה, הרי

 ביותר. אותה ההולמת הצורה היא ותוצאה, סיבה של ובקשרים

 בכיוון המתפתחת פעולה לא לבטא באה זאת, לעומת האידיליה,

 משבית, חשיבות להן יש התמורות שבו חיים הווי אלא מסוים

 בהכרח הינו הדדאמת בעלילת גורלי להיות שיכול הבודד, האירוע

 שאנשיה חיים אורח של הצגה שעיקרה באידיליה, מוגבלת חשיבות בעל

 באידיליה מקום שאין מכאן, לשנותו. חושבים ואינם בו מסתפקים

את המדגישות מטוים, לאירוע חשיבות המייחדות הצורות אותן לכל
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 פירוש אין הווי. על עלילה המעדיפות או דברים של פעמיותם חד

 או דיאלוג) (כמו דראמה של ליסודות באידיליה מקו□ שאין הדבר
רוזנמאיר: טוען אבל, מעשה, לסיפור

..it is important that the dramatic element in pastoral 
be distinguished from drama proper, the art of the 
theater. Pastoral does not make for a movement toward 
explosion or reconciliation, death or resolution, as 
tragedy and comedy do. If we take Theocritus as our 
norm, a pastoral lyric involves little action, no 
dramatic peripety, and in fact only so much drama as Is needed to show that men must love and hate to be 
men; which is to say that there are characters, and 
the' natural friction between characters, but no■ plot.

(p .  I D

 ליריות להתפרצויות תיאוקריט של באידיליה מקום אין דומה באופן

 ),detachment( מנגד" "עמידה דידאקטית. למגמתיות או המשורר של
 האידיליה של עיקרה ).15 (עמ׳ מפתח" מלת "היא רוזנמאיר, אומר

 ההצגה בירר אלא הסיפור בדרך אינו חיאוקריט של

) by showing rather than telling .(שם.
 אותו חיים שאנשיו תמורות, בו שאין חיים אורח של הצגתו

 גורלי ערך ליחם ובלא חייהם, של נפש חשבון לעשות בלא בתמימות

 צפויים שאינם חיים שלפנינו ההרגשה יצירת כלשהו, לאירוע או לפרט

 ולזעזועיס-כל לסערות מההווה, שונה שהוא לעתןד לשינוי, לסכנות,

 של עולמם את המאפיינות מסוימות בתכונות רק לא מתבטאים אלה
 היצירה של תכונות של בשורה גם אלא באידיליה, המתוארים האנשים

מן מבודד באידיליה המתוארים האנשים של עולמם עצמה. האמנותית
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 אי על עומדת האידיליה של הקומפוזיציה ואילו החיצוני, העולם
 לגורל< לא מקום אין באידיליה המתואר בעולם חלקיה. בין התקשרות

 הוא החופש חופשיים. אנשים כאן מתוארים לשלטון, ולא לאלוהים לא

 אין הסטוריה, אין אלה לאנשים ).5 (פרק זה עולם של לקיומו תנאי

 ובמנוחה בילדותיות, הגובלת בחמימות בפשטות, חייט הם התפתחות,

 של השירה של בקומפוזיציה מקום אין דומה, באופן ).3 (פרק שלמה
 מכאן אחת. משמעות לכלל הפרטים את המקשרת תבנית לכל תיאוקריט

 ביטוי כאמצעי הדברים ייתפסו לא למען המספר, דמות של העדרותה

 מגמתיות של ההעדר מכאן במישרין; שהם כמות יופיעו אלא לירי,

 טבע תיאורי ושל סימבוליזם של מיתוס, של ההעדר ומכאן דידאקטית,

 הפסטוראלית השירה של "חינה אנושיים. רגשות של השלכה המהווים

 הדברים שנראים כמו בהקטנה, הכל מציירת שהיא בכף תיאוקריט טל

 אנו זאת בכל ואם ).279 (עם׳ משקפת" של ההפוך לצידה מבעד

 זאת לבחון נוכל לא אומר, משהוא יותר מביע שהשיר מרגישים

 של או סמלים של כמו מסוימות בתבניות או בודדות ובמלים בשורות
 גדולה הכוללת שמשמעותו רושם אצלנו יוצר השיר אם עלילה.

 שבין הרבה הקרבה אל ולפנות לחזור עלינו חלקיו, ממשמעות

 ,(עמ האפיקוריאנית החיים תפיסת לבין תיאוקריט של האידיליות
 לבין רוזנמאיר של הבחנותיו בין בהקבלה להמשיך אם ).280

 האידיליה את שעושה מה כי לומר אפשר לאנגר, סוזאן של התיאוריה

 סטרוקטורה אינו ) significant form( משמעות בעלת לצורה

 תבנית כל של ההעדר אלא למשל, בקומדיה, שיש כזו מסוימת

באי דווקא הניכרת יצירה סוג שלפנינו העובדה שהיא, מלכדת
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 הנאיביות הפשטות, אח שמבטא מה ואכן! חלקיה, שבין ההתקשרות

 המיוחדת הקומפוזיציה זוהי האידיליה של האמנותיות והעדר

בקשריהם: ולא בניתוקם דברים שמעמידה

,♦,in pastoral the accent is on separation 
and dispersal, not on unity* In Theocritus and 
Virgil the net effect of the structure, however 
complex, runs counter to Aristotle's recommenda- 
-tions. There is no single curve, no anticipation 
of a dramatic development* Ring composition and 
other structural devices designed to Induce a sen- 
-sation of unity by formal means are absent In the 
pastoral, where symmetrization absorbs all struc- 
tural instincts* .*.but almost every Theocritean 
or Virgilian pastoral is best analyzed as a loose 
combination of independent elements.*.. Critics of 
the pastoral who hold up the ideals of unity and 
harmony are, therefore, likely to miss one of the 
essentials of the genre.

(p. 47)

 עולם השקפת אותה הוא לעצמם מעבר האידיליה פרטי שמבטאים מה

 לכלל לקשרם בלי פרטים של הרופף החיבור כולו. הז׳אנר שמבטא

 כמו לעצמו, פרט כל של חשיבותו את להטעים בא אינו אחת משמעות

 הרלוונטיות אי את - להפך אלא האידיליה, של מבקרים לומר שנוהגים

 להם נודעת בטקסט פרטים של חשיבותם עיקר שהרי, החשיבות. שאלת של

 כאן, ואילו בה, נתונים שהם התבנית מכוח ההקשר, מכוח דווקא

 הבאה החיים חפיסת את הרופף המבנה מבליט תיאוקריט, של באידיליה

 יתר חשיבות מייחדת שאינה תפיסה זה: יצירה בסוג ביטוי לידי

הבודד. לפרט
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 ניכר אינו הבודד הפרט של החשיבות העדר של זה עניין

 הוא אבל חיאוקריט, של באידיליה המופיעות הדמויות אצל תמיד

 של החשיבות העדר היצירה. של האמנותי העיצוב בדרך תמיד ניכר
 הפאסטוראלית שהשירה משום בהומור. גם משתקף באידיליה הבודד הפרט

 כל לחיקוי, ונוחים מובהקים קונבנציונאלים יסודות על נשענת
 ניסיון לא כלומר, פארודיה, של משמץ יותר בה יש בודדת יצירה

 ).171 (עם' הזאנר את לחקות נסיון אלא מיוחד משהו ליצור
 של שהשירה ההומור של המרכיבים אחד הינו הפארודי היסוד

 שיש 6האפק ידי על נוצר הומור של אחר יסוד בו. משופעת תיאוקריט

 לשיר האופייני התקשרות אי של המבנה רקע על מפתיעה לתמורה

 לסוג. האופיינית בתופעה משתק כאן אף והלא ).176 (עמ' הפסטוראלי

 להלן אופיינית שהיא פרטים של ההחשבה לאי *ביטוי נותן ההומור

האידילי. הרוח
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גיחה של הקרתנית האידיליהה

 מכסימאלית הימנעות באמצעות האידיליה של האפקט יצירת

תיאוקריט, של הפשוט לסגנון אולי התאימה קישור בתבניות משימוש
היצירה שאחדות הרומנטים, המשוררים את לשמש יכולה אינה שוב אך

, . 48 י דברי חאפנותית. תפיסתם של יסוד אבני מהוות שלה והאורגניוח
 כנגד בעיקר מכוונים גסנר של עלהאידיליות גיתה של הביקורת

 בתוך השונים האלמנטים בין יחסים וסל קישור תבניות של ההעדר

היצירה:

IIZeigt das nicht den grossten Mangel dlchterischer 
. Empfindung, dass in keiner einzlgen dieser Idyllen 

die handlenden Porsonen v/ahres Interesse an und 
mittIeinander haben? Entv/eder ist es kalter, 
erzahlender Monolog odor was eben so schlimm ist, 
Erz&hlung und ein Vertrauter der seine paar Pfennigs 
quer hinein dialogisiert, und v/onn denn eiranal zv/ei 
v/as zusatmnen finden, erapf indet י s einer v/ie der andre, 
und da ist * s vor v/ie naoh.

. )43 עמ" אנדרין מתוך (מצוטט

 יסוד נעשה הטקסט בתוך פרטים בין קשרים של ריבוי בה בתקופה

 על עלילה, על גטנר כמו לוותר יכול גיתה אין הסירה, באמנות חשוב
 הדמויות. בין משתנים ויחסים קשרים יצירת ועל דמויות איפיון

 של הפסטוראלי השיר בדוגמת ביצירה להסתפק יכול הוא שאין וודאי
 אם הז׳אנר, של למחצה, פארודית נוספת, הדגמה - שעיקרו תיאוקריט

המבנה אנושיות. של חדש אידיאל ביצירתו להעמיד מתכוון הוא
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 שילר את גם מעסיק באידיליה התנועה והעדר הדראמוויות העדריהרופף

 האידיליה של התיאוריה שצריכה הבעיות על מדבריו שעולה כמו

לפתור:

Aber eben darum, well aller* ..Widerstand hlnv/egfallt, 
so wird es hlor ungleich schwieriger als in den 
zv/ei vorigen Dichtungaarten, $ie Bewegung hervor- 
-zubringen, ohne welche doch uberall keine poeti8ch 
Wirkung sich denken l&sst* Die hochste Einheit muss 
sein,. a]jer darf der Ilannigfaltigkeit nichts nehmen; 
das Geraut muss befriedj^gt v/erden, after ohne dass 
das Streben darum aufhore* Die Auflosung dieser 
Prage ist es eiggntlich, was die Theorie der Idylle 
zu leisten hat. v

 כאילו דה, קטע מפרש שהוא שעה רוזבמאיר, שטועה לי נראה

 האפיקוריאנ^ במינוח "otium(" השקט אל להגיע כיצד בשאלה, דן הוא

 משקל שיווי של יצירה ידי על אלא הניגודים מן בריחה באמצעות לא

 תנועה העדר של הבעיה הלא ?).2-71 עמ' (רוזנמאיר, ביניהם

 והיא,אם זה, משקל שיווי שהושג מאחר דווקא שילר לדברי מתעוררת

 כוונת את לפרש כן, אם יותר, נכין בעיקרה. אמנותית בעיה כן,

 יסולקו שבה האידיאלית, האידיליה של מלאה הגשמה כך: הקטע

 בה ותושג הטבע, לבין האדם ובין לאידיאלי, הריאלי בין הניגודים
 העומדת,. היצירה, של האמנותי בערכה לפגוע עשויה המלאה, השאזה

 לתמורה הכוונה אם (בין התנועה על שילר, של תפיסתו פי על

 והשוני הגיוון הטעמת על ,ונה־לעלילה) הכו אס ובין ולשינוי,

השמחה לעומת הושג טרם לאשר השאיפה העמדח ועל האחדות, שבחוף
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 לתבניות ומשילר מביתה הנודעת היתירה החשיבות בגלל שניתן. במה

 אין שוב שלה, ולאורגאניות שלה, לקומפוזיציה היצירה, של הקישור

 האפקט מושג שאצלם ופוס גסנר של בעקבותיהם מוכנים,ללכת הם

 מעצב שילר היצירה. טל האמנותית המורכבות חשבון על האידילי

 ההרמוניה ונוצרת שבה שבה הדרך את המציגה אידיליה טל" ב״וילהלם

 לפון במכתב דרמה.®*־ באמצעות הטבע, חוק לבין האדם חוק בין

 של עלייתו על שתספר אולימפית אידיליה על חולם הוא הומבולט
̂י Hebe( הבה עס נישואיו ועל לאולימפוס הרקולס התנועה .),

52  אלוהי, למצב אנוסי ממצב הרקולס של המעבר של היא זו באידיליה

 סל בתבניות מיוחד שימוש לעשות ודורותיאה" ב״הרמן מצליח גיחה
 שני ומצד אידילית חיים הרגשת היצירה מציגה אחד מצד. קישור:

נפגמת. אינה שלה האטנותית המורכבות
 "האנושי של האידיאל את זו ביצירה לעצב גיחה של כוונתו

 האידיליה, על שילר של רעיונותיו עם אחד בקנה עולה בטהרתו"

 של האנושי האידיאל מעוצב שבו השירה סוג אח באידיליה רואה שילר
 של היא בו השלטת והנימה הטבע, לבין האדם בין האחדות חידוש
 של ריחוקו על הצער מעוצב באלגיה מרירות, וללא צער ללא שלווה,
 שהתרחקה החברה של השחתתה על ביקורת יש בסאטירה מהטבעי. האנושי

 לבין האדם שבין המחודשת האחדות מעוצבת באידיליה ואילו מהטבע.

 סל או המשורר של וו כמו ידיעה, מאי נובעת שאינה אחדות הטבע,
 האידיאל את מעצבת האידיליה עליונה. מידיעה אלא התמים, האדם

 עולם מעצב אינו גיחה אליו.^ לשאוף יכול שהאדם ביותר הנעלה

העיר של החיים הווי את מציג הוא אבל פגמים, בו שאין נעלה
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 הצר עולמו מעיינו.בבניית שכל הקרתן של האידיאות את הקטנה,

 מהאידיאלים. יותר רב שערכו אנושי כאידיאל משפחתו, ובטיפוח

 שעושה המעשה ההברה. סדרי ואת ההסטוריה אח לשנות אנסים המניעים

 שיירת עם יחד בעיירה שעברה רורותיאה את לאשה הנושא הרמן,

 האנושי התא זה ,.המשפחה חיי של ליציבוחם סמל הינו הפליטים,

 התמורות של ליבן בלב בטהרתם, האנושיים הערכים נשמרים שבו הקטן

 למסיבות הבן של נישואיו מסיבות בין וההקבלה׳ ההסטוריות.

 יהעיר את שפקדה השריפה בעקבות נולדה שאהבתם הוריו, סל נישואיהם
 להטעים הבא היצירה, של זה כיוון מקום, מכל זה. רעיון מחוקת עוד

 עולה אינו ,הרמן של מעשהו על וסמליותו ייחודו חשיבותו, את

 של האידיליה דוגמת פי על האידילית החיים הרגשת עם אחד בקנה
 בה ואין אידיאלים של מפורטת להצגה מקום בה שאין תיאוקריט,

 פי על האידיליה תפיסת בין ההבדל ניכר זו בנקודה .ות. לסמלי מקום
 גם מסוים ביטוי לה שיש שילר, סל האידיליה תורת לבין תיאוקריט
גיתה, סל ביצירתו

 הכוונה פי על מאורגנת אינה גיתה של זו יצירתו אולם,

 של שונות מגמות שתי על בה לעמוד אפשר למעשה בלבד. האמורה
 מעשה לעצב לעיל: שתוארה זו היא האחת המגמה האמנותי. הארגון

 אולם אנושיים. חיים של לאידיאל כסמל קרתנית בחברה נישואים

 הקשר אי הטעמת באמצעות אידילי רוח הלך ליצור היא האחרת המגמה

 ללא עולם ה־ינו המתואר שהעולם הרגשה ויצירת הפרטים, שבין

 את לתת בלי בחלקם שמחים בו החיים שהאנשים גורליות, תמורות
מצומצמים. גבולות בתוך כאן'שמחה שיש כך, על הדעת
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 רק רוצה אני הראשונה המגמה מעוצבת שבהן הדרכים על
 של שורה במובלע, או במפורש נבנית, היצירה של אורכה לכל לרמוז.

 החיים. על השקפות ושתי חיים של צורות שתי ן אנאלוגיות.בי

 לכל לאסון, למהפכה, לתמורות, דעתה את הנותנת זו היא הראשונה

 היא השניה הגישה ואילו האדם. בני של מעמדם יציבות את שמערער מה

 זוהי ועומד. הקיים אח לחזק שביכלתם מה כל העושים אנשים של זו

 הבורגני החיים אידיאל את הפרטי, הקניין את המקדשת הקרתנית הגישה

 הנכונות ואת החריצות את המעמידים של גישתם זוהי ומשפחה; בית של

 בין האנאלוגיה לתמורות. והשאיפה ההרס לעומת'רוח בבניין להתמיד

 הקבלה ביצירה יש שונים. באמצעים ביטוי .לידי באה אלה גישות שתי

 שבה הנחת בין העיירה, אנשי לבין הפליטים שיירת בין ניגודית

 שבין והמריבות המנוחה חוסר הלחץ, לבין הקרתנים חיי מתנהלים

 בחיי הנאחזים אידיאלים בין ניגודית הקבלה גם יש הפליטים.

 הציבור עסקי על האב של דבריו (וראה ובענייניה.הקטנים העיירה

 אידיאלים לבין ושיפורים) בניין של עסקים שהם בהם, נתון שהוא

 מובלעת השוואה גם ויש,*לבסוף, הצרפתית. ובמהפכה בפריז הנאחזים

 של רעיונותיו לבין דורוחיאה של הראשון בעלה של רעיונותיו בין
 סערות של בעידן מטפחה לחיי מקום מוצא אינו הראשון הרמן.

ותמורות:

Lebe glucklich, sagt1 er. Ich gehe; denn alles
bewegt slch

Jotzt auf Erden oirunal, es scheint sich alles zu
trennen*

Grundgesetze losen sich auf der festesten Staaten,

90

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



TJnd es lost der Besitz sich 103 מס־ןן alten Besitzer, 
Freund aich 10s von Freunds so lost sich Liebe von

Liebe.

 םתפרדן מתפרק והכל ותנט, הארץ (נעה
 התמוטטו, ראי מוצקות, מוסדי-ממלכות חקי-עד,

נמוטו, בעליהן פתחת אחוות הקרקע, ימוט
)....נאהבים יפרדו גם וכן יתפרדו, אח גם רע

)9. 266-263(54

 אולם בשמחה, אותה קבלי חדשה אהבה תמצאי אם מוסיף: הוא ולהלן

בה: תבטחי אל

Heilig sei dir Tagj doch schatze das Leben nicht
.hoher ,,Als ein anderes Gut, und alle Guter sind truglich ״

 החיים אח תוקירי אל אך יום, כל יהיה לך (קדוש
כווב) אך כליקנין כי ודעי הקנינים, משאר יותר

)289־288 (שם,

 כקניין המשפחה קן מתגלה משבר בעת שדווקא סבור להפך, הרמן, ואילו

 שהוא בשעה לראשונה, כך. על מכריז הוא ופעמיים ביותר, הנעלה

 דווקא הוא כי ואומר הרווקות, חיי את המשבח הרוקח כנגד מתריס

 בדעתו תומך ואביו ),104-103 .2( אשה לשאת מבקש היה כזו בשעה

 פעם השריפה. בעקבות לאשה הרמן אם את נשא הוא כיצד אז ומספר

הראשון: בעלה על דורוחיאה של לסיפורה בחשובה הרסן מכריז שנייה
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Desto fester sei., bei der allgemeinen Ers chut t rung, 
Dorothea, der Bund! Wir wollen hft.lt en ■ ftnd dauern,
Pest uns halten und fest der schonen Guter Besltztum. 
Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch

tl schvrankend gesinnt 1st,
Der verraehret das Dbel und breitet es v/eiter und

welter;

 תחזק כן תאמץ כן ארצות, בהמיר כן (על
 אמונה, ונחזיק נתצב דורותיאה! הברית, זאת

 עלינו. שפרה זו הנחלה באחזת נאחז נחזיק,
 האדם יעמד לא נטער זמן ותמורות בחליפות אם כי

בארץ). והרחיבו הרע יגדיל אז ברצונו, איתן
)9. 303-299(

 תבנית־־על מהווה ודורותיאה״ ייהרמן של האידיאית המגמה

 יציבותו היצירה. של טפלים לפרטים גם משלה משמעות המעניקה

 ההקבלות באמצעות רק לא מעוצבות הקרתני העולם של ואנושיותו

 הרוקח האב, של הבטלים השיחה דברי באמצעות גם אלא האמורות

 לקציר, הבשל השדה במראה האנשים שמוצאים השמחה באמצעות והכופר,

 אולם, כולה. היצירה את ה-מלווה האידילית ההרגשה באמצעות ואף

 את המקשרת תבנ'ית=*על באמצעות נבנית האידיאית שהמגמה בעוד
 זה, קישור בתוקף מיוחדת חשיבות להם והמעניקה לאלה, אלה הפרטים

 בין הקשר העדר הדגשת באמצעות נבנית האידילית ההרגשה הנה

 אותם מלקשור ההמנעוח באמצעות במנותק, העמדתם באמצעות הפרטים,

 או עלילה של תבניות אלה אם בין שונות, בתבניות מדי הדוק בקשר
 ומכיוון אידיאות. של תבניות אלה אם ובין דראמתיה מתיחות של

הקישור, תבניות הן מרובות תיאוקריט, אצל כמו שלא זו, שביצירה
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 מיוחד שימוש דווקא בניתוקם דברים הצגת של זו מגמה מחייבת

אלה. בתבניות
 סבלם לבין העיירה של החיים הווי בין הפגישה למשל, הנה,

 אולם אלה, שני של הקבלתם מחייבת האידיאית המגמה הפליטים. של

 ביניהם. הניתוק להדגשת הודות כאן נוצרת האידילית ההרגשה

 יציבותה את לערער כדי בכך אין אך העיירה, בתוך עוברים הפליטים

 ההרגשה הקרתני. החיים הווי את המקיפה הניתוק חומת את לפרוץ או

 הרמן של הוריו הרחקה. של שונות דרכים באמצעות מובעת הניתוק של

 ולכן כמובן), אנושיים, מניעים (מתוך הפליטים את לראות הלכו לא

 שאינם הזהב״ "ליש בעלי של חולין שיחת מתוך רק אלה של סבלם נזכר

 הפליטים של סבלם מעניין לה גולשת שיחתם זה. ברגע ללקוחות צפויים

 שלהם: היומיום לענייני כך, ואגב הרמן, בידי ששלחו העזרה לעניין

 גם להומור נושא המשמש (עניין הישן חלוקו על האב של המעושה צערו
 ולבסוף- בהם, הרמן של מנהגו ועל סוסיו על שמחתו היצירה), בהמשך

 מעניין זח מעבר למחרת. מועידו שהוא הקציר יום לקראת שמחתו

 האופיינית פרטים של דימוקראקיה אותה יוצר חולין לענייני מרכזי

 החשיבות אי שווה. במידה חשוב אינו הבל או חשוב הכל לאידיליה:

 להרגשה היציבות, להרגשת ביטוי הנותנת היא היא ופרטים דברים של

תמורות. בו שאין בעולם רצון מתוך חיים של
 השיחות בריבוי גם ניכרת המיוחד המעשה של החשיבות המעטת

 סל הראשונה נסיעתו במעשים: הקשורה עלילה אמנם כאן יש ביצירה.
 הכומר בחברת השניה ונסיעחו השדה, אל בריחתו עזרה, להושיט הרמן

של הגדול חלקו אולם, דורותיאה. של ידה את לבקש כדי והרוקח
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 שעושים העיקרי המעשה זהו כאילו ולנאומים. לשיחות מוקדש הטקסט

 ליום נועד שהקציר מקרי פרט זה שאין לי נראה תמיד. אלה אנשים

 מלקוחות. המרזח בית ריק מדוע מסבירה הסיפור ושראשית המחרת,

 אנשים אלא מועטה שעבודתם רועים אינם היצירה גיבורי אמנם,

 הנה גופנית. מעבודה יראים ואינם המעשה, חריצות את המשבחים

 ניכר אין בעבודה כי מציין בדברים דרותיאה את המוכיח הכומר

 שההרגשה כנראה הבין גיתה אך ).120 .9( עבדו מפני האדון

 היום. כל העמלים אנשים תיאור עם אחד בקנה עולה אינה האידילית

ושל מנוחה של הרגשה לאותה ביטוי נותנת הבטלה השיחה ואילו
f  K  C  להמעטת מובהק אמצעי גם משמש השיחות ריבוי כן, על יתר יציבות.

 הזוג לבני ומספרים והרוקח הכומר באים הנה, העלילה. של חשיבותה

אלה: עגומים בעניינים השיחה של סיומה אף הפליטים, דבר על

Tretet herein in den hinter&n Raum, das kuhlere
Slichen.״

Nie scheint Sonne dahin, nie dringot v/armere Luft 
dortDurch die starkereri Mauern; und llutterchen bringt . ״

uns ein Glaachen־
Dreiundaohtsiger her, damlt wir die Grillen

vertreiben.

 נסורה; התחתון למדור עמדי! ידידים, (בואו,
 יחדור לא באשו בוער יום מחמה, נסחר שמה
 זוגתי תביא גם שמה הקירות; מצוקי דרך

היגון). צרצורי ונגרש המשומר, היין צרצור
-163 .1( ־ 160(
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יותר: עוד העגום הענוין את המרחיק בהומור מסיים והוא

Hier 1st nicht freundlich zu trinken; die Flj^egen.
umsummen die Glaser.

משתתפים זבובים פה משקה, פה ינעם לא (באו,
בכוסות.)

)1. 164(

 שגוער אתרי ית. הדראמה המתיחות את המשכן* אמצעי השיחה משמשת להלן

 קודם, כמו השיחה לה קולחת הנה השדה, אל בורח והלה בבנו האב

 אשה, לו מוצא שאינו בנו, לבין האב בין הסכסוך לעניין נוגעת והיא

 אלה שיחות מתקשרות תוכנן מבחינת ארוכים. עקיפין דברי אחרי רק

 תפקיד גם ממלאות הן אולם, היצירה. של בתבנית=העל הגדול בחלקן

 העדר ושל מנוחה של יציבות, של האידילית ההרגשה ביצירת חשוב

 בעצם - כלומר מהוות, שהן האנושית הפעילות בעצם פרטים של החשבה

מנוחה. של בשעות משוחחים שאנשים שיחות, היותן
 של. חשיבותם את להמעיט כדי גיחה נוקט אחרות כדרכים

 הריב הבן, לבין האב בין המתיחות ביצירה. הדרמאחיים היסודות

 לא יסודות מהווים שהם וודאי לצבא ללכת הבן של ומזימתו ביניהם
 . החיים אורח של לנטישה מכרעת, לתמורה חשש כאן מתעורר אידיליים.

 בחיי גורלית להיות עלולה שחשיבותם מעשים כאן יש הבטוח. הקרתני

 בסוף המתואר האב, לבין דורותיאה בין בסכסוך הדין הוא הבן.

להגביל שוקד גיתה אולם מובהק. אידילי אנטי יסור כאן אף היצירה.

95

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



 רק היצירה של אופייה אח קובעות הן אלה. מתיחויות של תוקפן את
 מתיחויות של שבירתן או התרתן ואילו מוגבלת, ובמידה זמני, באורח

 הקרתני. החיים הווי של האידילי אופיו אח מבליטה היא דווקא אלו,

 היא הדראמתיח המתיחות של רישומה לטשטוש ביותר הבולטת הדוגמא

 טיולה ראשית הרמן. אחרי האם של חיפושיה את המתאר הרביעי בפרק

 בגינה בנחת פוסעת היא וכך בנה. את לנחם רצונה על אלא מעיד אינו

 פעמים להרמן "בצוחה כך, אחר אולם היבול. שפע על מתענגת ובכרם,

 וזעקה,- בגלגא הקריה/ מצריחי קולותיו בלעג לה הד אך וענה ושלש/

 שמכאן הדבר פירוש אין אך ).41-39 .4(ותמיהה" מדאגה לבבה בה נע

 על גס׳פה "שמחה היא עדיין וחרדה. דאגה מלאת תתהלך היא ואילך
 כל פני על בזהבה הגולשה התנובה שפעת קודדח,/ קמה על יבולה,
 הסימולטאניות על אותנו להעמיד במקום כלומר, ).51-50 .4( המרחב"

 ובכך מזה) הדואגת האם וחיפוסיהישל מזה, הרמן של (גורלו המצב של

 מטשטש הוא הפוכה: בדרך גיתה נוקט הודאמתית, המתיתות את להגביר

 אינו העניין לדאגה. מקום כאן אין כאילו המאורע, של אתהדואמתיות

 המתנכר תיאור של זו השדה.*דרך ברכת על להתענג פנאי יש מכריע.

 מבקש ואני טשרניחובסקי, אצל גם נהוגה הסיטואציה של לדרמאטיות

 הדרך לבין גיתה כאן שנוקט התחבולה בין להבדיל יש מעט. להבהירה

 המפורסמת במסתו אורבך שמנתחה כפי השיהוי בדרך הסיפור של האפית

 בדרך דרמתית סיטואציה על מספר הומירום אודיסיאום. של צלקתו על

 אבריקליאה של פיה את אודיסאום סתם כיצד המפורט התיאור אפית.

 של מדרכיו הם צלקת, באותה זכה כיצד המתארת והדגרסיה ירו, בכף
. ר פ ס מ הם ואין המסופר המאורע של אופיו את משנים הם אין ה
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 האפקט את להבליע רק באה הסיפור דרך שלו. הדראמהיוה את מבטלים

 כלום ולא גורעת היא אין אך הקורא, על השפעתו אח הדראטתי,

 שנוגע מה בכל וגורלי מסוכן מכריע, נשאר המאורע ■מחשיבותו.

 שאופיו הדעת על מעלה "המתנכר" התיאור כאן. הדבר כן לא לעלילה.

 מטעים הוא ובכך תחילה. שנדמה כפי דרמתי כה אינו עצמו המאורע של

 אחזור עוד להלן ברקע. העומדים החיים של האידילי אופיים את

 ובין ההומירי, באפוס הנהוגים והשיהוי הפירום בין ההבדל לעניין

 באפוס כאן: כבר לומר הראוי מן אולם באידיליה, הנהוגים אלה

 .פרט, כל חשוב שמכוחו המתואר, העולם של השגב את הפירוט מבליט

 אופיו את הפירוט מבליט באידיליה ואילו ביותר. הקטן ואפילו

 בין הפרש אין שמכוחו המתואר, העולם סל משתנה והבלתי המוגבל

 את מבטא באפוס הפירוט מכרעת. שחשיבותו ואין.פרט למעשה, מעשה
 הפירוט פעמי. וחד חשוב היותו את המתואר. המאורע של ההסטוריות

 חוור היותו את המתואר. העולם של הא־הסטוריות את מבליט באידיליה

 בהבדלים ברור ביטוי מוצאות הפירוט של אלה שונות תכליות ונשנה.

 כשאדון זאת לפרט אחזור ועוד והשיהוי. הפירוט דרכי שבין הבולטים

טשרניחובסקי. של באידיליה המצויים ההומיריים ביסודות
 שם היצירה. של הראשון בחצייה יותר מורגש האידילי האופי

 ושל העלילה של המוגבלת חשיבותן את המבליטות בתחבולות השימוש רב

 על בסיפור המתחיל זה זאת, לעומת השני בחלק הדראמתיה. המתיחות
 אלו קישור תבניות של חשיבותן נעשית הרמן, של השנייה נסיעתו

 של ההתקשרות אי מוטעמת שבהם המקומות מועטים כאן יותר. מכרעת
ההרגשה נשמרת כאן אף אולם העלילה. של להקשר מחוץ ועמידתם פרטים
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 שפיטפוטו הרוקח, של ולדבריו להופעתו הודות מה במידת האידילית,

 העלילה. במהלך קומית הפוגה תמיד יוצרים שבו הצייקנות ומידות

 פונקציה לה שיש "שטוחה״ דמות של טיפוסית דוגמא היגו הרוקח

 הנפש שלוות מאביו למד כיצד "הנורא" סיפורו אפילו קבועה. קומית

 הופעתו שבו. הטקט חוטר בשל מובהק קומי אפקט לו יש ),45-15 .9(

 רציני, לא מיותר, מדה קנה המעמיד קומי אפקט להם יש ודבריו

 ההפרש משום דווקא נוצר זה ואפקט הדברים. של להערכתם "אפיקורי"

 לבין לדבריו האחרים היצירה גיבורי מתייחסים שבה הרצינות בין

 של עצמית הערכה העדר חשבון על הבא הומור זהו שלהם. הממשי הערך
תמימותם. חשבון על היצירה, גיבורי

דומה, אפקט לו יש האידיליה של שבסופה המדומה המשבר גם
 שונים אינטרסים להם שיש אנשים בין הבנה אי של פרי. הוא שאין לפי

 בין המריבות משותף. אינטרס להם שיש אנשים בין סכסוך פרי אלא

 קומדיות, של הידועה המתכונת את הדעת על מעלות הבן לבין האב

 אולם ובנים. אבות בין ניגודים יסוד על בנוי שלהן שהסכסוך

 הקומדיה של האפקט מן שונה האידיליה של והאפקט שלם אינו הדמיון

 של "הקמצן" כמו הדורות, בין סכסוך על הבנויה זה.'בקומדיה מסוג
 מצליחים שהצעירים שעה טוב בכי מסתיימת העלילה למשל, מולייר,

 החיים של נצחונם את בכך מציגים כשהם אבותיהם, על להערים

 של ההזדהות על בנויה זה מסוג הקומדיה של האפקט תמיד. המתחדשים
 סכסוך אין ודורותיאה" ב״הרמן אולם הצעירים. דור עם הצופים

 שהרמן האב של שדרישתו ברורות שומעים אנו לבנו. האב בין ממשי

מסכים הוא מכנה. חוזרים שאין נחרצת דרישה אינה עשירה, כלה יביא
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 פרי בכך, טה של עניין אלא אינו והסכסוך דורוהיאה, את לקבל

 היודע הקורא, מייחם בהכרח הרמן. של והססנותו הכהן של תחבולתו

 לה שמייחסים מזו לסכסוך פחותה חשיבות מראש, דבר של אמיתו
 אלא הזדהות טל עמדה אינה כאן נוקט שהוא העמדה המאורע. גיבורי

 זו אף והרי שנדמה. כמז נורא כך כל זה אין הומור: ושל ריחוק של
 מכריע אינו דבר ששום חיים של האידילית ההרגשה את ליצור דרך

 בבלי מאושרים שהם האידיליה בגיבורי לקנא אנו נוהגים אכן, בהם.

 התמים עולמם את נבחן כן אם אלא באשרם חשים אנו אין אולם, דעת.

מפוכחות. בעיניים
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.  וויאוקריט של אלה לבין סשרניחרבסקי של האידיליות בין מה ו

מזה גיתה ושל מזה

ישירה השפעה על שתעיד מספיקה חיצונית עדות בידי אין
..יחובסקי משרב של האידיליות על מזה גיתה ושל מזה תיאוקריט של

"הסוראקוסיות״ את תרגם הוא שניהם. את הכיר שהוא ספק אין אמנם,
ליריים, שירים - גיתה של ושירים שלו) 11 (אידיליה שלתיאוקריט

56  בדבר לטענה מספקת ראייה בכך אין אבל אפית. ושירה באלדזת

 מקום, מכל ביניהם. הקבלות על לדבר איפוא מעדיף אני השפעה.

 טשרנ^חובסקי של האידיליה את להעמיד כאן הנעשה שהניסיון דומני

 הגרמנית האידיליה ושל מזה תיאוקריט של האידיליות של בקונטקסט

 להבהיר כדי בו יש מזה, ודורותיאהיי) "הרמן - (במיוחד הקלאסית

ייחודה. את
 האידיאליסטי היסוד נעדר טשרניחובסקי של באידיליות

 גיתה. של ודורותיאה" וב״הרמן שילר של האידיליה בתורת המצוי

 מופת המשמש חיים הווי מתואר אינו שלו האידיליות מן אחת באף

 שלו באידיליות המתואר החיים הווי אנושיים. חיים של אידיאל או

 שתכנן באידיליה כמו )Elysium ( אליזיום של סימנים נושא אינו

 ובנצחיותם ביציבותם הביטחון את מסמל גם הוא ואין לכתוב, שילר

 ודורוחיאהיי. בייהרמן כמו הקרתני החיים באורח המתגלמים הערכים של

 חיים מתוארים טשרניחובסקי שאצל לעובדה מתכוונת זו הבחנה ואין

 המתוארים חהיים נכונה. כשלעצמה שהעובדה אעפייי משלמות הרחוקים

וכו', טפשות מעשי רשעות, קטנוניות, סל גילויים מלאים באידיליה
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 אפשר שם אף משלמות. רחוקים גיחה של האידיליות גיבורי שגם אלא

 רשעות של שמץ בה שיש הערמה על של.הרוקח, צייקנותו על להצביע

 דרורותיאה של הרגל נקיעת על דורותיאה, בלפי הכומר שמגלה

 עם אחד בקנה עולה שאינה ערמומיות על שמעידה הרמן על והשענותה
 הרמן. של אביו שמגלה ההתחשבות וחוסר הרגזנות מידות ועל תומתה,

 מכח לו בא אינו המתואר החיים הווי של האידיאליסטי שהאופי אלא

 מה של פגמים שהם אלה, פגמים דווקא להפך, גיבוריו. של מידותיהם
 את ועושים המתואר החיים להווי ריאליסטי אופי מעניקים בכך,

 בעובדה׳ בעיקר מתבטאת האידיאליות והלא יותר. .ממסי האידיאל

 פחד וללא שינוי ללא הפשוטים האנושיים החיים נמשכים זה שבמקום

 ובהקמת יום, יום בעבודת משפתה, בחיי הטמון הערך שינוי. מפני

 גיבורי שבמידות השלמות אי ידי על כלל נפגם אינו חדשה משפחה

הסיפור.
האנשים, שבמידות הפגמים לא טשרניחובסקי אצל גם לכן,

 הסימנים הם אלה לא - המתואר החיים שבהווי התוגה גילויי ולא

 שבדרך הפשוטה העובדה אלא, אלה, ביצירות אידיאלי יסוד של להעדרו

 שאבד. כאידיאל לא ואפילו כאידיאל, מוצג זה חיים הווי אין כלל

 אלקה״, של חתונתה” מילה", "ברית כמו האידיליות מן באחדות אמנם

 היהודי הישוב של החיים אורח מתואר "לביבות", מסוימת וכמידה

 ואפילו יתירה חיבה מתוך הקודמת המאה בשלהי טבריה בפלך הכפרי

 מתואר אלקה" של ל״חתונחה פרט אולם מוסווית. גם אם התרפקות,

 גדולות תמורות ערב מתואר זה הווי - כלומר לסופו, סמוך זה הווי

ב״ברית התמורה של חותמה ניכר ביחוד להיעלמותו. לגרום העומדות
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צער של יחם מובע אין יאלו במקומות והבה, וב״לביבות". מילה"
דו לפחות הינו לתמורה היחס לחלוף. עומד זה יפה שעולם על בלבד

).559 מילה", ("ברית וחולף" להולך וידוה לבא, לבנו "ישמח משמעי:
שמת הוא שאבד מה על מצר משהוא יותר באן, שהמספר לוודאי וקרוב

מילה" ב"בר!ת מקום באותו מדומה התמורה שיעור הנה לתמורה.
שם). (שם, הקרח מעטה את ממיסה כשהשמש באביב והקרח השלגים להפשרת

מקדם הוא - להפך אלא החולף, העבר על צער מבטא זה דימוי ואין
המתואר שההווי סבור איני אחרות באידיליות אף בברכה. העתיד את

י מצרי שחלף עולם על הצער מן מה אבדנו. על שחבל כעולם מוצג
ובתיאור ויוכים" במרדכי שב״מעשה המושב תחום גזירות על בסאטירה

בצוותא הישנים אלה שיכורים שני בין השוררת האידילית "ההרמוניה"
המרחף השיממון בתיאור זה ממין צער ניכר או-היכן הדולפת? בסוכה

להוסיף צורך דווקא"?.ואין לאו ב״שמחה מגפיים בגניבת המעשה על
בית של הווי תיאור באמצעות אידילית חיים הרגשת של שיצירתה

 שמתאבלים אןדיאלי חיים אורח הצגת של חשד אפילו בה אין סוהר,
57 .אבדנו על
 וכפו התחייה, דור בן היה טשרניחובסקי כי לשכוח לנו אל

 יחם היה המנשבות", ל״רוחוח לתמורה, יחסו דורו בני הסופרים שאר

 מצטער הוא זאת עם ויחד אליו. ושמח לחדש שייך הוא אמביוואלנטי:

 והיטיב זו, לאמביוואלנטיות דוגמאות מלאה הדור ספרות הישן. על

 ובהרצאותיו במיוחד) ג׳ (חלק שלו לסיפורת" ב״מבוא הלקין ש. לתארה

 כמו יותר, מאוחרות ביצירות ביאליק. של בדורו העברית הספרות על

במישרין טשרניחובטקי שוקל דדהבא" ב״עמא - ובעיקר ב״זמירות",
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 לערכים משל דווקא הישן משמש כלל בדרך ואז הישן, לעומת החדש את

 לזמירות אימו של זמירותיה בין בהשוואה הדבר הוא כך חיוביים.

 בין בהקבלה הדבר הוא וכך ),832-831( מהמשוררים שדורסים החדשות

 בכפר פעם, יהודים בין נערכת הייתה חתונה לבין בקיבוץ חתונה

 מקום בהן שאין באידיליות, אולם ),919-914( המשורר של מולדתו

 מובלע, הינו סיפורו אל המספר של והיחס מפורשת, לאנאלוגיה

כולו. הסוג של היכר סימן מהווה אינה העבר של אידיאליזאציה
 שלו באידיליות טשרניחובסקי דומה החיים הווי של בעיצובו

 *זוך אידיאליסטי יסוד מכנים הוא שאין לגיתה, מאסר יותר לתיאוקרי.ט
 כשלעצמו. חשיבות לו ואין כדוגמא מוצג ,אינו החיים הווי היצירה.

 שלה המבנה באמצעות לעצב היא טשרניחובסקי של האידיליה תכלית

 באידיליות תיאוקריט שעושה למה דומה באופן אידילית חיים ראיית

ב גיתה שעושה ולמה שלו, ג  האנושי האידיאל של העיצוב א

 מוגבלת. השיבות לו יש בו משתמש שהוא הקוטר לכן, שלו. באידיליה

 עוד (כל תמורות נעדרי חיים של הרושם את ליצור יותר כאן חשוב

 מכוח רק אלא לעצמם חשובים שאינם מעשים של לפחות), קיימים, הם

 העומדים וביטחון מנוחה ושל מסוים, חיים הווי מדגימים היותם

 כך, לשם חיצוניים. יסודות לבין המתואר העולם בין הקשר העדר על

 אפשר היותר (לכל יתירה דדאמתיות נעדרת להיות העלילה צריכה

 והאנשים בפורים), מגפיים גניבת כמו מה=בכך של באירוע להשתמש

 אינן אלו תכונות אבל סגור. בעולם ולחיות נינוחים להיות צריכים

 אלה לאידיליוח אופייני קבוע. חיים לאורח צמידות מחייבות

שנבחרו האירועים של הרב והגיוון העלילה מקום של הרב החילוף

בסו
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 גית בצל פגישה מילה, בריח לביבות, מעשה מהאידיליות: אחת לכל

 קיבה, קלקול בשל שבאה קלה מחלה סוהר, בבית כף תיקון הסוהר,

 סיפור רב: גיוון יש המרכזי האירוע בטיב גם מגפיים. גניבת חתונה,

 ומונולוג לביבות מעשה חתונה), או מילה, (ברית כהוויתו מעשה

 שיח, כלומר-דו אקלוגה* ),,היום* (״בחום מסגרת סיפור פנימי,

 (*ישמחה מהתלה סיפור ויוכים"), ("מרדכי אלגוריה כף, תיקון אגב

 העלילה סוג ובבחירת החומר בבחירת זה גיוון דווקא"). לאוו

 טשרניחובסקי של בכוונתו היה לא כי הם אף מעידים המרכזית

 יצירת מסוים ספרותי סוג להחיות אלא מפויס הווי להחיות

 זה במונח להשתמש שמותר (במידה התכלית היא אידילית חיים הרגשת
 לה בהתאם נבחרו העלילה וסוג החומר אלה. יצירות .של זה) בהקשר

 תיאור שמופיע העובדה המשורר. בשביל האמוציונאלי ערכם לפי ולא

 העובדה אינה מהאידיליות באחדות לטוב הזכור .יהודי הווי של

 מעשה שנבחרו סיבה מאותה נבחרו וחתונה מילה ברית חגיגת המכרעת.

חומר נמצאו הם לחשים. באמצעות חולה של ריפוי ומעשה כף של תיקון
C Q ? אידיליה. ממנו ליצור מתאים

 בתפיסת לתיאוקריט קרוב שטשרניחובסקי נמצא אם אולם,

 קרוב שהוא דומה עיצובה לדרכי שנוגע במה הנה שלו, האידיליה

 של עמידתם אח להטעים מנסה אינו טסרניחובסקי גיחה. אל יותר
 כפי קישור, של בתבניות מהשימוש הימנעות ידי על בנפרד פרטים

 של בתבניות להשתמש מרבה גיתה, כמו הוא, אף תיאוקריט. שעושה
 אחרים: יצירה בסוגי שמקובל ממה שונה בדרך אלא קישור,

להפך, אלא לפרטים, נוספת משמעות מעניקות אינן קישור של תבניות
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 של עמידתם את לקשר, שיש החשיבות העדר את להבליט באות הן
 שבין הקשרים קשרי על נשענת אינה היצירה משמעות כשלעצמם. הפרטים

 אינם שהפרטים לעובדה, שיש המיוחד האפקט על להפך, אלא. החלקים

 גיתה כמו בלבד. מוגבלת חשיבות יש הקישור ולתבניות מתקשרים

 כדי מקשרים ויסודות קישור דרכי של בשפע טשרניחובסקי משתמש

התקשרותם. באי בנפרד, היצירה חלקי של עמידתם את דווקא להבליט
האידיליה. של הכללית בתפיסה לתיאוקריט קרוב טשרניחובסקי־

 האידיליה. של בבנייתה - וו תפיסה של המימוש בדרכי לגיחה וקרוב

 ליצור מכוון הוא אפילו קישור, תבניות של בשפע ששימוש ברור אולם

 שיצר ממה מאד שונה דבר ליצירת גורם התקשרות., אי של אפקט

 שמץ לה אין טשרניחובסקי אצל פרטים של ההתקשרות אי תיאוקריט.

 האידיליה את המאפיין )artlessness ( אמנוחיות" "אי של האפקט מן

 האמנותי הארגון בעושר בולטת' שלו האידיליה להפר! תיאוקריט. של

 תישא שהיא לכך גורם מלכד אידיאי יסוד של ההעדר ודווקא שלה.
 תשובה אינה הבודדת היצירה כאילו לשמה״. ״אמנות של אופי

הז׳אנר. של נוספת הדגמה בתור רק אלא כשלעצמה
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”השבורה "הבף של הקומפוזיציהז

 נקבים, שורות שתי עשה הכף: תפר וככה
 שנשברה, הכף חלקי בשני קטנים, נקבים

 אחיו. לעבר איש מקבילים ומכאן, מכאן נקב
 בוהירות חרש ומגלגלו סכין של חודה נועץ
 הסכין הוד חלוף עדי הגסות, אצבעותיו בין

 השני. מעבר ויצא הכף דפנות של עבין
 הנקבים. שורות שתי בקצה בנקבים נעץ דק חוט

 והביאם אותם והצליב החוט קצות שני הוציא
 הנקבים, שורה כל תום עד הכף, בנקבי שנית
היטב. - היטב חצאי-הבף והדביק בכח מתחם

)595 עמ' השבורה, (הכף

לנו מספר זה שקטע העובדה על עומדים אנו זה במקום לא
הוא ראשונה, בקריאה כאן, זו. ביצירה המעשה סיפור של סופו את

טשרניחובטקי של תיאוריים.שהאידיליות קטעים מאותם כאחד נתפס
לתיאור ,”מילה ב״בריח הכובע מעשת לתיאור בדומה בהם, משופעות

לתיאור היום", ב״כחם הטוהר בית תרים את הצוכע ה״צלוי" של מעשהו
הכנת מעשה חולה/', ב״ברל׳ה ולחוביטקה" ה״ו של הקסמים מעסה

של ב״חחונתה האוהל הקמת ומעשה ב״לביבות" גיטל ידי על הלביבות
הביקורת מרבה שבזכותם קטעים מאותם אחד זהו אף לכאורה, אלקה".
אף הרי לכאורה, התיאורים; של אמצעיות והבלתי הישירות על לדבר

מצטטים שבגללו הומירום נוסת האפי לסגנון מובהקת דוגמא זו
אודיסם, של צלקתו בפרשת אוארבך של המפורסם דיונו את המבקרים

59  האמת טשרניחובסקי. של האידיליה ביסודות עוסקים שהם אימת כל

 על לחשוב שניתן מכפי עקיף יותר הרבה באופן נתפס ןה שקטע היא
מתברר היצירה שבסוף לפי בו. הנקוטה הישירה התיאור דרך יסוד
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 של וסופו עיקרו לנו לספר הקדימו כאן כבר כי לאחוריי "במבט לגו
המעשה: סיפור

 ומבקרים!״- מבינים יעמדו י הכף מלאכת ״השלמה
נטף. אף ארצה נשפך ולא - בכף מים יצק

)597 (עמ׳

 לבד בראשיתו, לנו סופר כבר המעשה של שעיקרו זה, מפתיע גילוי

 מידת את ומטעים מבלים שהוא דומה שלו, .המובהק הקומי מהאפקט

 ככלות לומר: באה כאילו ההבלטה המעשה. סיפור של הטריוויאליות

 כאן שמספרים בכך מה של עניין׳כף בתיקון מעשה אלא זה אין הכל

 סיפור של ות וריאלי ו הטרי של המפתיע הגילוי כן, על יתר בהרחבה.

 ביצירה: המופיעים אחרים לעניינים בהקבלה אותו מעמיד המעשה

 ביטוי לידי באה שהיא כפי שלהם הבדידות ולהדגשת האסירים לגעגועי

 המלוות בעולם הסוהר בית של ראשיתו דבר על ולשיחותיהם בפתיחה,

 סיפור בולט אלה, עניינים לשני בהקבלה וכאן, התיקון. מעסה את

 אומר כאילו הסיום בסיפור. לו המיוחד המרכזי במקום דווקא המעשה

 מסגרת משמשות העמוקות הפילוסופיות ולא העמוקים הרגשות לא לנו:

 לא הכף. של התיקון מעשה סיפור דווקא אלא השלימה ליצירה הקשר
 שהוא אלא האחרים, לעניינים חדשה מוגדרת משמעות מעניק שהוא

 את הפך כאילו חדשה: ראייה בזווית חדשה. בפרופורציה אותם מעמיד
 הקטן העניין את במרכז־ והעמיד הדברים של המקובלת הפרופורציה

 לידי הבאים החיצוני, העולם אל הגעגועים דווקא. והטריוויאלי

אלא חוגה מעוררים אינם היצירה, את הפוחח הנוף בתיאור ביטוי
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 מפל לעניין נפנים שהם שעה האסירים מלב נשכהים הם מיד קלה. לשעה

 אינם החיים שכל ,,ה״נשגב ברעיון הדין הוא כף. תיקון של ויומיומי

 אלא אינו קיצוני דטרמיניום של זה ,,"מופלא רעיון כלא. בית אלא

 מאשר יותר כאן חשובה השיחה עצם עבודה. אגב לאמרו שיפה דבר

בה. המובעים הרעיונות
 מלאכת כאן שמועדפח בכך ניכר אינו האידיליה של ייחודה

 היא נפוצה טעות האתרים. הנעלים העניינים פני על הכף תיקון

 בלבד, בקטנות העיסוק ידי על נוצרת האידיליה אווירת כי להניח

 הם אין היותר לכל במהותם, אידיליים שאינם 'האחרים העניינים ואילו
 על בדברו הנה האידילית^ האווירה אח להרוס כדי מספיק בולטים
שאנן: א. אומר מילה" הערכה'ב״ברית תיאור

 להיסטוריה מקומן את מפנות הפלאסטיות ההוה תמונות
העתיד, ובתחושת בעבר הקשורות לחוויות - וממילא וללקחה
גלגל היא כאחת, ואימה התרגשות המעוררת הערבה,

חיי את המניע המסתורי 1 החוק . מובן הבלת<י יה ההיסטור
ן ק י פ א ה ט ל מ נ ו י נ פ מ ש האנושות

ו ל ש ת ו - ת ו ע ג ו ל ה ו י ת ו נ ו מ ת ל
ה ך ו ב ה א ,ת מ ר ז ו ח א ו ה ו וי ל א ו

והליריקן הרומנטיקן את מושך , ה ד ר ח ב ה ל ו ה מ
א ו ה ש ת מ י א ל כ הנצחי. הסוד מקום אל

, ו ת ו ד ל י ז ו ח מ ל ו ם ל א ב צ י נ
י א ר ת ק י נ ו א ה ה ב ר ע ה ו מ ש ש ה ז

ד ל ו ב ו ע י א ו ה ז י א ח« ■» מ י ר ק ה
ל ש ו ל ש ה 7 ו ט ב ד י ם ת ה ל

.)ה.י שלי. ההדגשות (כל ה ל־ י ד י א ה
)301 עמ' .לזרמיה החדשה העברית הספרות(

 של ישיר כעיצוב בעיקרה האידיליה אח תופסים אחרים ומבקרים שאנן
אופי נושאים שאינם הקטעים לכן, אידילי. אופי הנושא הווי
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מריזלה* שנתקבל המכתב ולולה, של מותו סיפור הערבה, כמו: אידילי
צורך שיש פרטים אלה נוחה. לא הרגשה להם גורמים המוהר ובית
על המדברים יש שונות. בדרכים נעשים והתירוצים אותם. לתרץ

ומדברים סדן בעקבות הולכים אחרים ^0באידיליות. טרגיים יסודות
61  בונים שהם או . .”דיסונאנס.. באמצעיתה, הנשמעת "חריקה על

 בין הניגודים את לישב מנסים הם שבה הדרש דרך על אינטרפרטאציה

 לבסוף שביד). (אלי אידיליים שאינם ליסודות האידיליי־ם היסודות

 מצד לחובר ש. ואה האחרונים מצד קרמר שלום את כאן לציין צריך

 אין דלחובר אליבא נוח: שאינו ממה להתעלם מעדיפים אשר הראשונים

צרכן. כל נקיות שאינן לפי אידיליות להיקרא ראויות האידיליות
מגיע הכל אלא כלל טראגיים יסודות כאן שאין מוען קרמר ואילו

ההשתוות. למידת 62 .
צדק, אי משום הביקורת של זו בהצגה יש האמת, למען

 הגומלין ביחסי לטפל המבקרים מרבים שלהם הקונקרטיים בדיונים

 שביצירות, אידיליים הבלתי לאלמנטים האידיליים האלמנטים שבין

שאני ממה בהרבה רחוקות שאינן להבחנות מגיעים הם כך כדי ותוך
/ ך

 טעות להטעים באה שהגזמתי ההגזמה אולם להלן. לעשות עומד

 אינה טסרניחובסקי סל האידיליה תיקון: לדעתי המעונה אחת יסודית

 יין עקיפין קשרי על אלא ישירים קשרים על בכללותה בנויה,

 ידי על דווקא בה נוצרת אינה האידילית ההרגשה לכן, הפרטים.

 לרוב מצויים אמנם אלה קטנים. חיים פרטי של הישירים התיאורים

 יצירת ידי על נוצרת האידילית ההרגשה מוגבלת. חשיבותם אך

מחיי פרטים כלומר, אידיליים, יסודות בין מיוחדים יחסים
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 הפרטים לא המקובל. פי על אידיליים שאינם יסודות לבין היומיום,

 הקומפוזיציה במסגרת ביניהם הנוצרים היחסים אלא קובעים כשלעצמם

 של חשיבותו מובלטת שבהם התקשרות, אי של יחסים אלה היצירה. של
 הנכבד, העניין של השייכות אי או החשיבות ואי דווקא הטפל הפרט

 אידיליים הבלתי האלמסטים חשובים אלה יחסים של ליצירתם הרציני.

 אינה איפוא הערבה האידיליים. האלמנטים לה שחשובים מידה באותה

 (אחרי בערה לעצור יכול אינו האפיקן שהמשורר לירית התפרצות פרי

 את למחוק היה יכול לאידיליה מפריעה שהיא חש היה אילו - הכל
 התורם ביצירה, חיוני אלמנט היא אלא ההתפרצות..), אחרי הקטע

 לה שתורם אופן, באותו לא כי אם מידה, באותה האידילית להרגשה
 הדגמת לשם ב״הצפירה". הקריאה את המסיים אליקים וביי של תיאורו

 לבין אידיליים הבלתי האלמנטים בין היחסים יוצרים שבו האופן

 מבקש אני האידילית ההרגשה את היצירה של הטריוויאלי הגרעין

השבורה". "הכף של בניתוח להמשיך
 במסגרת נחון היצירה את הפותח הארוך הטבע תיאור

 אע"פ התיאור, של האמוציונאלי האישי האופי את המדגישה תחבירית

מתקשרים חלקיו ששני ניגוד של כמשפט עשוי הוא רופפת. שהיא

 של קטע כל בראש ונשנות החוזרות ש..'י מאד "אפשר המלים באמצעות
 של הפאראפראזה האחרון. הקטע בראש המופיע .ש.." ו״אלא התיאור,

 נפרדת שהשמש אפשר בחוץ, שם, כך: בערך תהיה זה ניגודי משפט

 אחרון אור של בשפע מאירות שקרניה אפשר הארץ; מן אהבה מתוך

י מקומות אפילו באהבה לפקוד טורחת שהשמש אפשר מים; ונחלי עצים
גינה פרחי בדמות חולף דור של למסורת זכר עוד יש בהם נידחים
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 אין שרב האסירים את אך אפשר, זה כל נוגות. אקקיות בצל מטופחים

 והיא כוחה תש הסוהר לבית בהגיעה באהבה. לפקוד טורחת השמש

 תיאור שקפא. האסירים אסון את לחמם מעז שאינו צהוב כתם הופכת.

 מזה האסירים של והשיממון הבדידות הרגשת את לבטא איפוא בא הטבע

 בנוי שבה הדיספרופורציה מזה. לחומות שמעבר לנוף געגועיהם ואת

 ונוקט מקצר והוא הרחוק הנוף בתיאור ומתרפק מאריך שהוא זה, קטע

 באה האסורים, בית לסבבת מבעד השמש של דרכה בתיאור יבשה לשון

מעוררת. שהיא הציפיות ואת הזאת האמוציונאלית המשמעות את לחזק
 היא ההמשך; לגבי מסוימות ציפיות זו פתיחה מעוררת אכן,

 להמשך מצפים ואנו האסירים של אסונם ואת צרתם את במרכז מעמידה

האסירים; אחד של ומעשית יבשה תגובה באה זאת תחת זה. עניין שיפתח

ואיננו... חלף אחד יום עוד -
ה״בלנדה"? חלוק עת בבוא מחר, יהיה מה אחי,
שנשברה: הכף לתיקון יפה זו שעה

)593 (עמ׳

 ברום העומד הוא כאילו פעוט עניין אותו מתואר ואילך מכאן

 הפותח התיאור שמבטא הרגשית לנימה אין ושוב של׳האסירים. עולמם

 של ההרצאה נימת עם ולא המעשה עם לא מתקשרת היא אין להאחז. במה
 בגלוי לא בדידות, ולא צער לא מביע אינו הכף מעסה תיאור הדברים.

 בית לחיי להסתגל ניסיון אומרת המעשית הנימה להפך, בהסתר. ולא

כך: מנומקת השיחה הנה הנפש. מנוחת אח לאבד בלי הסוהר
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 רעים. של משיחה עמה שיש עבודה יפה -
רבותי? בכלא. שנהנו משום הפסידה כלום

)595.(

 את להנעים רעים שיחת יכולה עדיין בכלא שאנחנו פי על אף כלומר,
 אלא בהומור, הכלא חיי את לקבל רק לא הניסיון כאן ניכר העבודה.

 של המפורט התיאור לתת. יכולים אלה שחיים מה כל למצות לנסות
 הנייר, הדיו, - האסירים של האוצר על והשיחה לתיקון, ההכנות מעשה
 מצבם את לקבל זו, נכונות להביע באים אלה כל והמחט, החוט

 אלה מחיים האפשר ככל ליהנות להשתדל לצער, להיתפס ותחת בהומור,

 מן גם עולה ■ההומור נימת בקטנות. ההתעסקות על בעיקרם העומדים
 ביניהם הרופא של לנוכחותו תודות המוסווה: האוטוביוגראפי הרמז

 במסווה דיו להחזיק הם יכולים עצמו),^ טשרניחובסקי - (כלומר

 הרפואה חכמת "תחיה לטיניות: באותיות כתוב ששמה רפואה של

 זה בעולם שהנה, כך על בנוי ההומור ).594( עלינו" תגן וזכותה
 כך על מצרים ואין להביא, רופא שיכול התועלת כל זו קטנות של

 המעשה היצירה, של הג׳רעין את המלווה ההומור נימת מחייכים.. אלא

 מהתיאור העולה הנימה עם מתקשרת ואינה משתלבת אינה הכף, בתיקון

 היחידה המשמעות הניגוד. דרך על ולא ההשלמה דרף על לא הפותח,

 אי על בנויה הכף של התיקון לתיאור שלהפתיחה מסמיכותה העולה
 סנטימנטאלי אמוציונאלי מקטע המפתיע המעבר על הזאת, ההתקשרות

 בכך אידילית הרגשה הבונה סמיכות זוהי מפוכח. הומור רווי לקטע

 של למדידתם וריאליסטי מפוכח הומור של מידה אמת מעמידה שהיא
בו לשקוע ואין כך כל נורא אינו אך מעציב, השמש עניין דברים:
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הכלא. בבית אפילו הרבה מהם להפיק ואפשר נמשכים החיים מדי, יותר
 עם מתקשר עבודה כדי תוך משוחחים שהם השיחה תוכן גם

 השלמה שהיא איזו השיחה מבמאת לכאורה דומה, בדרך היצירה עיקר

 לתאוותיו, לרצונו, עבד הינו שהאדם מהיוון הכלא: עם מאונסת

 אי.ן הרי סוהר, בית היבו כולו שהעולם מכיוון - לחושיו, לגורלו,
 שירת נשמעת תמוהה ולפיכך ישב. היכן מוריד זה ואין מעלה זה

 רגליהם. מכף הישן העולם את לנער החולמים הפוליטיים האסירים

 האומרת האידילית ההרגשה של עקבי פיתוח אלא זה רעיון אין לכאורה

 שבו לעולם מעבר לחרוג לשאוף בלא קטנות חיי של בהווי הסתפקות

 ן ו הרעי משמעות הייתה אפילו אך הסוהר,.), מבית - זה (במקרה חיים
 בהרגשה פוגם היה היצירה חלקי את מלכד היה אילו - זו מעין

 פרטי את מלכד כשהוא אחר,. דבר כל כמו שרעיון, מפני האידילית.

 ואפילו האידילית בהרגשה בהכרח פוגם אחת, שלימות לכלל הדברים

 ההרגשה כי לזכור יש ההווה. חיי של .בשבחם המדבר רעיון זהו

הקומפו באמצעות החלקים, בין היחסים באמצעות מובעת האידילית
 לתרום רעיון יכול שבה. היחידה הדרך ישירה. בדרך ולא זיציה,

ר א ל ש כך ידי על היא האידילית להרגשה ש ק ת  הגרעין אל י

 אין ואמנם, הכף. של התיקון מעשה שלנו במקרה שהוא היצירה, של

 וזאת רוחם. הלך ועל האנשים מעשי על מידי יותר משפיע הרעיון

 אסיר מביע כן לפני היחיד. אינו הזה הרעיון האחת, סיבות: משתי

 בתכלית: שונה והיא בעולם, הכלא של ראשיתו על אחרת סברה אחר

 יפה. פרפר לעצמו לשמור רצה כשילד אהבה, מתוך נבנה הראשון הכלא

הדן הקודם הרעיון עם לא שהיא דרך בשום מתקשרת אינה זאת סברה
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 במשמעות שם מופיעה ״כלא" (המלה האדם חירות בשאלת למעשה

 לכף השנייה הסיבה ביצירה. המתואר המעשה עס לא ואף פיגורטיבית),

 מעשה אל מהשיחה במעבר נעוצה מוגבלת חשיבות יש אלה שלרעיונות

 לפני השיחה להפסקת גורמת תוקנה שהכף העובדה שנסתיים. התיקון

 של המעשי התפקיד ועולה שב השונות. הדעות בעלי בין ויכוח שנפתח
 מבחינת לא איפוא חשובה השיחה עליהם. העבודה את להנעים השיחה:

 עצם מבחינת - ממלאת שהיא החברתית הפונקציה מבחינת אלא תוכנה

שיחה. היותה
הפתיחה קטע בין היחסים את כאן מעמיד אני שבה הדרך

לאינטרפרטאציה מנוגדת הכף, מעשה של התיאור לבין מזה והשיחה
'65 שלו לפירוש שאין אני סבור ואמנם, זו. ליצירה שביד א. שנותן

איזו כאן האפי התיאור משרת שביד א. של לדעתו בטקסט. מספיק יסוד
כאן, נאמר המציאות. של מאונס חיובה בה שיש לירית" "הפעלה
שניות על הסומר אפי סגנון באמצעות לחיים מאוגס "הן" לדעתו,
במקום כאחד, ומנחמת מקוממת היא תקווה שיש במקום היצירה. לאוי*ר
טיבה ברור שלא כשם אולם .).157 (עמ' ומשלים משפיל הוא יאוש שיש
תקוה (איזו כשלעצמה ומנחמת מקוממת תקווה של זו שניות של

היאוש? עם להשלים פירוש ומה להשלים? יאוש יכול כיצד מקוממת?
"יאוש מהו מבין איני אך יאוש לידי לבוא או מצב עם להשלים אפשר

בשלושה זו שניות היצירה בונה כיצד לי ברור לא כך משלים".),
על געגועים שבין שניות זוהי הראשון בקטע כי טוען שביד חלקיה. «
).152 (עמ' קיומו בעצם הספק הטלת לבין לחומות שמעבר העולם
באה "אפשר" המלה זה. עולם של בקיומו ספק מוטל היכן מוצא איני

■■
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 של קיומה בעצם ולא אלו מקומות פוקדת שהשמש באפשרות ספק להטיל
 מבטא הנוף שתיאור לטענה בטכסט אחיזה שיש סבור איני המציאות.

 מכילה שהפתיחה העובדה ואילו הכלא. חיי עם להשלים נטייה

 מזה, אלה מקומות של הנידחות ושל מזה וצבעים אור שפע של תיאורים

 שבנוף, פנים שתי גילוי )152 (עמ' שביד שטוען כמו בה יש אפילו

 אין והשלמה. התקוממות של מנוגדים רגשות עם כלום ולא להן אין

 מתגעגע איני שוב נידחים מקומות שאלה מכיוון לעצמו: אומר המתאר

 שהם משום דווקא אליהם מתגעגע הוא הנכון. הוא ההפך אולי אליהם.

 הסבתות שדור נפלאים פרחים אותם נשמרים בלבד שבהם לפי נידחים,

 של המפורט התיאור את אחרת להבין אפשר כיצד וכי לטפח. נהג שלנו
 הכלא מהרגשת מה בו? פורחים נפלאים שפרחים זה נידח מקום

בתיאור? יש והנידחות
 יש אומנם הרבה. שביד מגזים השני בקטע שגם לי נראה

 למרות ממנו, נהנים שהם משחק משום האנסים של מעשיהם בתיאור

 של הטעמה כאן אין בקר" ויהי ערב בייויהי כמו שלא אולם, מצבם.
 יפה עליו עומד ששביד (ניגוד הממשי מצבם לבין המשחק בין הניגוד

 ואילך). 158 עמ׳ בוקר" ויהי ערב "ויהי את מנתח א1כשה להלן

 אך המשחקים, אנשים של הרגשה דקות מין סל בימוי כאן שאין וודאי
 מקום מניח ואינו משמעי והד פשוט התיאור ).153 (עמ' "ברצינות"

 להשתמש מרבים שהם העובדה שביד. שעושה זו מעין לאינטרפרטאציה

 המחבוא ומן הכף מתיקון שלם טקס עושים שהם אסירים, סל בלקסיקון

 אולם משחק, על שביד, של בלשונו או, הומור על מעידה שלהם,

. כולה היא ביצירה. ביטוי לה אין זה, משחק של האמביוואלנטיות

. .
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שביד. של ספקולאציה פרי
 שהוא רעיון כולה היצירה על לכפות מגסה שביד כי לי נדמה

 אך נבנה, לא ראשון "כלא האומר: האסיר של דבריו יסוד על מפתח
 שהאסירים להניח היה אפשר אלה דברים סי על ).596( במאמריי נברא

 האפשרות כלא. לבית כלא בית בין הפרש שאין לפי גורלם עם השלימו

 למשמע ההומות שהמהות התמיהה עט יפה מתקשרת היא כי אם כשלעצמה,

 אפשרות בגדר היא עדיין היצירה, בטוף הפוליטיים האסירים שירת

 על הרעיון את לקשר מספיק בסיס ביצירה שיש חושב איני בלבד.
 שהם זה במקום האסירים של הרגשתם עם כלא, ביה שהוא העולם

 מכאן המרחק רב עדיין זה, לרעיון מקום היה אפילו אך בו. יושבים

 השלימה. היצירה של לירית״ "להרגשה או ן לרעיו‘ להפיכתו ועד

 גם נשמעת האסירים. לכל משותפת ואינה יחיד, דעת זוהי ראשית,
 שני עם זה רעיון של לקישורו יסוד כל אין שנ-ית נוספת. דעה

 מחלקי אחד בכל דומה "שניות" למצוא זה נסיון הראשונים. הקטעים

מעיקרו. מופרך לעיל, שהראיתי כסי הינו, היצירה
 הדרך ידי על כאן נוצר היצירה של האידילי האופי

 שני ומצד אידיליים לא אלמנטים אחד מצד מצטרפים שבה המיוחדה

 אינם אלה אלמנטים סוגי שני טריוויאלי. מעסה סיפור של גרעין

 בולטים זה, בצד זה לעמוד נשארים אלא אתת שלימות לכלל מתמזגים

 תיאור, קטעי להיות יכולים אידילים הלא האלמנטים התמזגותם. באי

 לתמורות, המתוחים בדברים כלל בדרך העוסקים מעשה, או הגות,
 החיים. ועל האדם על כוללת למחשבה או ודאות לאי לעצב, לאסון,

משמעויות מהם עולות בטקסט שבעיצובם בכך מיוחדים אלה אלמנטים
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 היצירה. חלקי שאר עם עקיפין בקשרי להתקשר בכוחן אשד משניות

 וגם אותם גם תכלול אשר הקשר מסגרת להעמיד מסוגלים הם כלומר,

 הטריוויאלי הגרעין אחת. משמעות=על באיזו ביצירה אחרים חלקים

 סיפור להיות יכול במרכזה, העומד זה זאת, לעומת היצירה, של

 בלבד. שיהה או קטנה עלילה בו שיש סיפור או כהוויתם, דברים

 ואין ישירות, בדרכים כלל בדרך שהוא, כמו מסופר שהוא בכך עיקרו

 להעמיד בכוחו אין - כלומר רבות. משגיות משמעויות נושא הוא

 של גם אחרות, ביצירות כלל, בדרך השלמת. ליצירה הקשר מסגרת
בין היררכיה איזו קיימת אחרים, משוררים של וגם טשרניחובסקי

r  הקשר, מסגרות בתוך פרטים הקורא מצרף פיה שע.ל השונים האלמנטים

 יותר לקשור שלהם, הקונוטאציות בתוקף בכוחם, שיש האלמנטים כאשר

 יהיה ביצירה ומקומם יותר, כלליות הקשר מסגרות יעמידו פרטים

 למרות כללי באופן נכונים לי נראים אלה (דברים יותר חשוב

 והנה, כיווניים). דו גם כלל בדרך הם האלמנטים בין שהיחסים

 עומד היצירה במרכז הפוכה: פרופורציה מין קיימת וו באידיליה

 ואילו אחרים, אלמנטים אליו לקשר מסוגל שאינו האלמנט דווקא

 "מנוצלים" אינם אחרים, אלמנטים לקשר בכוחם שיש האלמנטים אותם

לעסוק משם העובר המספר ידי על כביכול יינשכהים" הם כביכול.
£ט  בה. הקיים היחיד הדבר זה כאילו היצירה .של ויאלי ו הטרי בגרעין

 המעמיד הוא אידיליים הלא האלמנטים של הפוטנציות של ניצול אי

 הלא היסודות שבין הקשר אי הבלטת במרכז. הטריוויאלי האירוע את

 אחד מצד מחייבת היצירה של הטריוויאלי הגרעין לבין אידינ^ים

שני ומצד כשלעצמם אלה יסודות של קוהרנטי ולא מוגבל פיתוח
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 של האקטואלי לגרעין שלהם ההתקשרות אי של הבלטה
 ב״בריח גס מופיעה התקשרות אי של זו דרך

 לבח יש אחרות. באידיליות שובות בצורות מתגלה גם

 לבחינת עוברים שאנו לפני מילה" ב״בריח המיוחדים

טשר של האידיליות של ובסגנון בקומפוזיציה אחרות

היצירה.
 והיא מילה",

 גילוייה את ון

 תופעות של ן

.נ?חובםקי
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מילה" ב״ברית איריליים לא דדוזיסרח.

 ב״ברית הפולני ושבתיל המלמד שמריל בין הדברים חילופי

 של המוסרית חולשתם על טריוויאלית "התלוצצות דווקא אינם מילה",
 כפ« פולין", אנשי של מוחם כהות דבר ועל שכלם וחדות ליטא אנשי

 שלחילופי כמותו סבור איני אף ).147 עט' (שביד שביד אלי שטוען

 שהוא כדרך ביודעין, מפעילו שהמשורר ברור היפקויד יש אלה עקיצות

 (שביד הנימול הרך על סמן מתיתיהו של הסגורות ההלצות אח מביא

"הרי שביד: אלי שמביא לכלל טובה דוגמא יזו פרשה אין ).147 עמ'
f  וחביב ויציב מורגל חיים סדר של הקבועים במומיו התבדחות ידי על

 לא הודיה מתוך לסביבתם עצמם לפייס אדם בני מבקשים בשגרתו
 נכון. כשלעצמו הכלל ).148 עמ' (שביד ליקוייה" בכל בקורתית

 הפיוס של הגילויים אחד הינה קטנים פגמים על ההתלוצצות אמנם

 דוגמאות מוצאים ואנו סביבתם. עם האידיליה גיבורי שמפויסים

 כשהם המדברים היהודים הנה טשרניחובסקי. של באידיליות לכך רבות

 ומתן המשא והנה ),562( מילה" ב״ברית רעהו בכפתור איש מחזיקים

 ביליבירקה בני של הכובע בפרשת המשורר עליו שמלעיג ומתן משא לסם

 רק חסד, אנשי "כך, הסוס: בפרשת וסקא שנוהג הסליחה והרי ),'553(
 כיוצא רבות דוגמאות להביא אפשר ).584 (.קמ' היום" ב״כחם חבל"

 גיבורי של וחסרונות מומים כלפי שנוקטים סלחני ליחס באלו

מצד ואם המספר מצד אם עליהם קלה בהלעגה ניכר זה יחם האידיליה.
67 עצמם. הגיבורים
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מהם אחד שכל הגם ושבתי, ■שמריל של מקרה באותו אולם
 על הלעגה לפנינו אין לגנאי, ומזכירו השני, של מוצאו את מזכיר
 ונעשה ההולך אנשים שני בין .ריב אלא מוצא, של או חברה סל פגמים

 זוהי בשני. האחד אח המשסים המסובים של לשמחתם ויותר יותר חריף

 מגלה ואינו ממנה נהנה שהקהל מילולית, תרנגולים" "מלחמת מין

 שבתיל של הראשונה ההלצה המתקוטטים. שני ברגשות השתתפות שום

 שמריל של תשובתו ואילו לגנאי, הנדרש שמריל, של למוצאו מכוונת

 על מוסת שבתיל, אולם ליטאי. היה אבינו אברהם גם עדיין: מתונה
 דזענייין לפי אישי, עלבון בה שיש עקיצה בהטחת מסיב הקהל., ידי

 (עם' שהיה מעסה כלפי מכוון מאחוריו משאיר ליטאי שכל העגונות

 מתכוונת והיא חריפה, היא אף סמריל של שתשובתו הסיבה זו ).568

 להיות הכלב, מידך, ביקש מי אך שבחיל, עמך, .שהדין אפשר לומר:

 כופים השנים ואילו יותר, חריף נעשה שהריב ככל נהנה הקהל שופט?

 הולך בליבם הכעס בעוד קלה ההברחות של ארשת על לשמור עצמם על

 הכרום כפני "פניו ממש, כועס הוא סעתה שבחיל, והנה, ורב.

אבל: מכסיפים" מאדימים,

.באותו..
 ממלאות; חמימות לביבות מרק לו נתן רגע

 הנתך, המזוקק הזהב עין זה למרק והיה
 בשמן, בבועות, משתברות והאור השמש וקרני
 לנכון שבתיל ומצא וצהבות. אדמות כחלות
 למלמד, לענות פער שכבר פיהו, את למלא
 עליסו, הציף מרק של וכף לביבות, בסלש

הריב. באמצע ונפסק
)568 (עמ׳
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 לא הקשר מסגרת מעמיד שהיה וודאי התפתח אילו כשלעצמו, הריב
 המשתה עומר שוב ומכאן למרק, הודות נפסק הוא אולם כלל. אידילית

 כטוב אנשים של חולין לשיחת דוגמא מאשר יותר אינו והריב ■במרכז

 חיים הווית סל ישיר תיאור אינו שלפנינו מה ובמשקה. במאכל ליבם

 הרגשה יצירת של דגם זהו אלא שביד, א. שמציגה כפי אידילית,

 הגרעין אל אידילי לא מאלמנט מעבר באמצעות עקיפין בדרך אידילית

 זו פרשה דומה והתפקיד המבנה מבחינת העלילה. של הטריוויאלי
 בעולם הכלא של ראשיתו על לרעיונות או השבורה" "הכף של לפתיחה

 אחת ■זו פרשה מהווה מילה", "ברית שלפנינו, ביצירה יצירה. באותה

היצירה. של סרוקה) (ו״ו האידיליות את היוצרות הרבות מהתבניות
 "ברית של הטריוויאלי הגרעין השבורה", ב״הכף כמו שלא

 למקום, ממקום במעבר קשור היא יותר. ארוכה פרשה מתאר מילה"

 הרבה בו להכניס מקום מניח והוא שונים, אנשים בין בפגישה

 לא אלמנטים של לשפע הודות כן, פי על .אף אידיליים. לא אלמנטים
 אלמנטים המפתחים מהקטעים הנעשים למעברים והודות מזה, אידיליים

 מעמיד אינו אלה מאלמנטים אחד אף מזה, היצירה של הגרעין אל אלה

 מהם אחד כל האידילית. ההרגשה את להרוס המאיימת הקשר מסגרת

 היצירה סל הגרעין עם התקשרותו ובאי בלבד, חלקית במידה מפותח

 "ברית משמשת כך מתוך זו. הרגשה של ליצירתה דווקא תורם הוא

 של מוגבל פיתוח של האמורה בטכניקה לשימוש יפה דוגמא מילה"
אידיליים, לא אלמנטים

 שיותר דומה, הערבה. במפורט: שתיבחן אחת דוגמא עוד הנה

את הערבה לגבי לקבל קשה אחר אידילי לא אלמנט כל לגבי מאשר
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 האידילית. ההרגשה ליצירת תחבולה באידיליות משמשת זו שאף ההנחה

 שבהם המקומות כל לגבי זאת להוכיח שאפשר סבורני כן, פי על אף

 מצטרפות כיצד הערבה? של התיאור מעלה משמעויות אילו מופיעה. היא

 אותו על בערבה הנסיעה משפיעה כיצד לשנייה? האחת אלו, משמעויות

 ואת את*נםיעתם המתאר היצירה של הטריוויאלי בגרעין קטע

 המשמעויות משפיעות כיצד אליקים? ושל מיכאילו של מחשבותיהם

 לבדוק שיש השאלות אלה כולה? היצירה על הערבה מתיאור העולות

 הקומפוזיציה במסגרת הערבה של ותפקידה מקומה על לעמוד כדי אותן

 לשבירה כסימן הערבה תיאור את מפרש קורצוויל כולה. האידיליה של

(גם סביבתו לבין היהודי שבין ההרמוניה בדבר ההשליה של אכזרית
של המפליאה לשכנות וכעדות האנושית), סביבתו וגט הנופיית סביבתו

68 , על העומד מסדן, הרבה שונה הוא אין בכך והטראגי. האידילי
אח בשירתו מסמלת זו לערבה. טשרניחובסקי של המופלאה■ זיקתו

בעקבות סדן, אנושיים. הבלתי הדחפים ושל היצרים של ההתעוררות
טשרניחובסקי של הכפולה הזיקה אח דורש אלא״, אינו ב״האדם הנאמר
הטומנת הערבה ואל מזה, השלווים הכפר יהודי של האידילי למעגל
ביצירתו מתגלית שהיא כמי המשורר, של לנפשו כסמל מזה, חרס יצרי
אדירים דור של תפארת אל או היצרית הילדות אל שהזיקה בולה,
ושל תרבות של מצפון, של גילויים עם בערבוביה בה משמשת בעבר

69  והעמקות ההבנה דקות כל עם אידיליים. ולהוויה לחיים חיבה

 טשרניחובסקי שירח של הרוחני עולמה אל בחדירתם אלה דברים שמגלים

 כשלעצמה, לאידיליה ביחס הנה, במיוחד), סדן של לדבריו (והכוונה

שהם לי נראה האידילית, ההרגשה כאן נוצרת שבה הדרך לבחינת ביחס
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כי להוכיח הטורח .שביד, אלי שמחטיא מידה באותה העניין את מחטיאים
לדעתו, הערבה, תיאור אידילית. הרמוניה יש מילה", ב״ברית כאן אף

שגם לפי מבפנים, לכן קודם שתואר מה סל מבחוץ תיאור אלא אינו
של המרכזי עניינה לדעתו (והיא התמורה את מציגים הנצה וגם הרגע

של הנצחי המחזור מסוימת שבדרך יוצא, .הרפייתה.ברגע זו) יצירה
והתיאור אחד, מצד בו, נמחק הסטוריות לתמורות שריד שכל העונות,
אלא אינם שני, מצד האחד הרגע - שמסגרתו חיים, הווי של הסגור

70  שביד וגם וסדן קורצוויל גם האידילית. השלווה סל פנים שתי

 פי על לחיובה) וזה לשלילתה (אלה האידיליות מידת את בודקים
 העיצוב לפרטי דעתם את לתת בלי כאן, המופיעים החומרים של טיבם

 הגרעין עם הערבה מתקשרת שבהם הקישור לדרכי דעתם לתת ובלי

 שההרגשה כך על עומדים אינם הצדדים שני היצירה. של הטריוויאלי

 שימוש של ולא יצירה של קומפוזיציה של הינה-תוצאה האידילית

כשלעצמו. מסוימים בחומרים
 תופעות של שורה לפנינו כי הטוען לקורצוויל, בניגוד

 אדם בין הרמוניה של האידילית ההשליה את הערבה שוברת בהן דומות

 ),319-314 עט' מהפכה או המשך - החדשה ספרותנו( סביבתו לבין
 התיאור שלו. האחדות באי דווקא מיוחד הערבה תיאור כי לי נראה

 שאינן משתנות סמליות משמעויות נושא לעניין.,הוא מעניין קופץ

 אליקים ושל מיכאילו של התגובות אף אתת. משמעות לכלל מצטרפות

 הוכחתה ן'מוגדרים. ו רעי או הרגשה יוצרות ואינן אחד ממין אינן

 הערבה. את המתאר הקטע של מעט מפורטת סקירה דורסת זו טענה של

פני על מרחפת חרישית תוגה של "ורוח במלים הפותח הראשון, בבית
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 זר הערבה. את הממלאת התוגה תחילה מתוארת )556 (עמ׳ הערבה",
 פלאים יגון ומביאה הנוסע של העליזה שירתו את המשביתה התוגה

 מוצג הערבה. של תולדותיה סקירת באה אתר שחרו. שידע בלא בליבו

 השנה. עונות מחזורי לבין ההסטוריות התמורות בין הניגוד כאן

 מצבותיהם רק העולם, מן עברו חלפו, והם בערבה משלו רבים עמים

 של ממשלתם של צל וכל רושם כל האביב אפיקי מוחקים והנה, נותרו,
 חליפותיה על ההסטוריה שבין זה ניגוד אלה. וקדמונים קשים עמים

 במקומות ומביעו חוזר טשרגיחובסקי תמורותיו, על הטבע לבין

 ■עוין יסוד הערבה מהווה כאילו הרעיון אצלו ונשנה ת.וזר אחרים.

 שותה שהיא הסיבה זו פניה. מעל זכרו את למחוק זוממת והיא לאדם

 הקטע של בסופו אומר הוא כך תכופות. כה לעתים אדם דם לרוויה

אלקה": של ב״חתונחה הערבה את המתאר

ומאדם, מגוי ושלם הערכה זה,נקם ואולי
מחרשתו? עלייה ויעבר הקדש דומית חלל
מקדם, כנערך לנער, תחולי תנועי נוע

ד1 יזכרו. ולא שנכחדו ושבטים, ממלכות גבולות
‘)641 (עמ׳

 ושכל האדט את עוינת שהערבה ההרגשה, בכות יש אכן

 ולהביא הלב את לכווץ כדי מרחביה, בנצח ומתאפסים בטלים מפעליו

 מדבר אינו שוב הבא בקטע התיאור המשך אולם פלאים, יגון בליבו

 הוא הקודם התיאור סל להגיון בניגוד להפך. אלא יגון טל הרגשה על

 כאילו ההרגשה על אלה, ענקים מקברי השופעת העוצמה על כאן מדבר

השפעה דווקא היא האדם על והשפעתו לילה, מדי לתחייה קם הנם העבר
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 אבד מקרם דרך, איןכ הערבה פני על "לחלוף רצון של כוח, רוב של

 אלה שאיפות כן, על יתר ).557 (עמ' הערפל" תוך אל ולחדור משעול,

 לקריאתו שיענו הערבה יצורי עם קשר ליצור שאיפות הן הנוסע של

 הערבה לבין הארס שבין הזרות להרגשת סימן עוד בה ואין הפראית,

הקודם. בקטע שהובעה
טשרניחובסקי בשירת הבמות ושל הערבה של יותר רחבה בחינה

באופן נכון המבעית) היצריות (סמל סדן להן שנותן הפירוש כי תגלה
הערבה אלה, סמלים שני זוכים לפרטיהם ואילו בלבד. ביותר כללי

התגובה מופיעים. שהם אימת כל ומשתנות שונות למשמעויות והבמות,
הבאה זו היא אלה סמלים לשני טסרניחובסקי אצל ביותר הנעוצה
שונות משמעויות של שורה המציעות השערוח-שאלות, של שורה בצורת

־ 72 במקום שני, מצד אלה. פשר וחסרי מרשימים כבירים, סמלים לשני
לייהאדם כוונתי לבמות, משמעי חד פירוש להעניק טשרניחובסקי שמנסה
וכך, "במות". במלה מטאפורי שימוש ידי על הדבר נעשה אלא", אינו * .

"עמוסי שבניו עטו מורשת את מסמלות שהן להן, מעניק שהוא המשמעות
עט כלל מתקשרת ,אינה)308 ,(עם וקללתם" גדולים" "קברים ברכת

כן, על יתר ).307-300( כן לפני הבא גופן הבמות של התיאור
הערבה אח מזכיר טשרניחובסקי הבאה. העובדה גם לציון ראויה

מחוץ אותה מזכיר שהוא אימת כל כמעט אולם, רבים. במקומות
או המרחב, כמו שלה בולטת אחת תכונה מציין הוא לאידיליות

הוא כך היצירה. של הכללית המשמעות עם יפה מתקשרת וזו הרוחות,
*

 שנידונה מיוחדת בדרך כי (אם עניין לו שיש ב״אלי" הערבה תיאור

כאן, מדובר שעליהן היהודית הגבורה ניצוצות עם המבוא) בפרק
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 לילה". ל״ביעוחי פתיחה.נאותה המשמש בערבה הרוחות תיאור הוא וכך

 ,.’אלקה של ו״חחונתה מילה" "ברית עלו באידיליות דווקא והנה,
 אחת. מוגדרת משמעות לו שאין הערבה, סל פנים רב תיאור מופיע

 פשר ללא בעוצמה שגדולתו כסמל אותה להציג יבול הוא כאן דווקא

 הקשר מסגרת מציגה הערבה אין וההוד, האימה כל עם מביע. שהוא

 הפנים ריבוי משום וזאת השליטות, היצירות את אליה לשעבד היכולה

 זה פנים לרבוי הודות והקשר. משמעות לכל מעבר אותה המעמיד שלה
 פראדוכסאלי, באופן להופיע אידילי לא אלמנט שהיא הערבה יכולה

 הגרעין עם שלו ההתקשרות באי האידילית ההרגשה את הבונה כאלמנט

 שבה המאיים כל ועם עוצמתה כל שעם יוצא, היצירה. סל הטריוויאלי

 הריגוש דווקא כביכול, אקטואלי. שאינו יסוד תמיד. היא הערבה

 בה. וההוגה בה הנוסע האדם חי שבו הביטחון על מעיד מעוררת שהיא

 מאשר יותר שהוא דבר בחור באידיליה מופיעה היא אין שלעולם לפי

נוגים. להרהורים נושא
על הערבה של הצגתה אופן את להסוות מיותר זה אין אולי

את מציג ביאליק האופן.שבו עם שלו באידיליות טשרניחובסקי ידי
73  בעלת כישות המדבר מתי של עיצובם מדבר". ביימתי המדבר מתי

 בדרך מדבר" ב״מתי נעשה ותימהון השתהות המעוררת סמליים ממדים

 באופן מזמן ביאליק כאן. הערבה של לדרכי.עיצובה במשהו הדומה

 פירוש דרכי שתי או אפשריות התבוננות דרכי שתי סימולטאני

 לזו ברוחה הקרובה מידה אמת נוקטת האחת אלה. מחים של אפשריות

 רואה והיא ליצירה), המוטו (שהיא חנא בר בר רבא שמספר שבאגדה

על להעיב כדי בה שאין בתרדמה השקועות מיתיוה מעין דמויות כאן
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התבוננות בדרך המחזיק הניגוד. דרך על לחזקה להפך, אלא עצמתן
חייהם של הדראמה את להציג יחזרו בו לרגע להתעוררותם, מצפה זו

השנייה דרך-ההתבוננות ואילו במקרא. מסופרת שהיא כמי ומותם
כאילו התיאור את מפרשת היא ומפוכחת. ריאליסטית מידה אמת נוקטת

חיות דבר,לא ושום לנצח, שדממו ענקים של אבן דמויות אלא כאן אין
אפילו כן, על יתר עוד. יקימם לא שבמדבר, הסערות לא ואף המדבר
שוחקים והשמש שהרוח לפי נצחיים, אלה יצורים אין המאובן במצבם

74  של היכולת העדר כליל. זכרם יימחה בו יום ויבוא לאבק, אותם
 לכף גורם אלה אפשריים פירושים שני בין להכריע הקורא

 זאח עם אך מאד, אבוקאטיבית שהיא סמלית ישות יעמיד שהתיאור

 הצגת של זו דרך בין הדמיון רב והרי מוגדרת. משמעות היא חסרה

 הערבה. את טשרניחובסקי מציג סבה פנים ריבוי של לדרך המתים

 ליצירתה הערבה תורסתיאור כיצד להבין ניתן ההשוואה מחוך אולם

 הרגשה היא מדבר" ב״מתי שההרגשה בעו.ד אידילית, הרגשה של

 אין מדבר״ ב״מתי אידילית". "מטא בשם אותה מכנה שקורצוויל

 המדבר. ושל המדבר מתי של התיאור נחון שבה כלשהי הקשר מסגרת

 עיצובם לכן העיקרית. ההקשר מסגרת הוא הוא אלה סל תיאורם

 היצירה. של במרכזה העומדים הם כשלעצמה ישותם או כשלעצמו,

 של הקשר במסגרת הערבה של התיאור נתון זו לעומת באידיליות,
 בשעת להרהורים עניין מאשר יותר זה אין כאן טריוויאלית. עלילה

 באי הערבה של התיאור בולט בהכרח לחתונה. או מילה לברית נסיעה

 השייכות באי דווקא האידילית, להרגשה תורם והוא שלו האקטואליות

עלינו יקל אפשר היצירה. של הטריוויאלי בגרעין המסופר אל שלו
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 של אופיה משתנה היה מידה באיזו לעצמנו נדמה אם זו תופעה להבין
 הנזכרת הערביאים שיירת על נסוב היה עיקרה אילו מדבר׳י ״מחי

 בלי אבל אידיליה, היצירה את עושה היה שזה הכוונה אין ■בסופה.

 התיאור לבחינת יותר 'מקטינה' טרספקסיבה מציג זח שינוי היה ספק

המדבר. מתי של
את מחזק הנוסעים שני של התגובות לתיאור המעבר אכן,

הטריוויאלית בעלילה המסופר בתחום הערבה של האקטואליות אי הרגשת
קורצוויל אותה שמציגים ממה שונה וו תגובה מילה". ב״ברית
הדים- האלמנטים את השטח פני על ומעלה חוזרת היא אין ואחרים.

75  אף למעשה, טוענים. שהם כפי חמורה, ושל איבה של ״הרמוניים
 היא שאין בכך מיוחדת הערבה, של התיאור לאופי בדומה זו, תגובה

 באי כל קודם בולטת מיכאילו של שירתו אחת. כוללת משמעות נושאת

 המתים חזון שקדסלה. התיאור של האווירה עם שלה ההתקשרות

 שיר להשמיע חשק מעורר )557 (עמ' לבמות מתחת ויוצאים המתעוררים

זאת: לעומת ים. עד מים ההולך עז

 ונכאים קולו, את מיכאילו אז יחן חרש
הגעגועים. הרת התמימה, הפשוטה, שירתו הגתה
מונוטוני. וכה תמים כה מאד, נגונה פשוט
 ובסתר היס-השחור, גדות על השחף יתנה ככה
שרטון; על הדניפר אשדות ועל וסיף, אגמון קנה

ונוגה״ קול-בוכים ערער, קול לבד, וקריאה קריאה
מיכאילו.. אז ככהיישיר

)558 (עמ'

על מעלה והיא הערבה, בן של שירתו הינה מיכאילו של שירתו אמנם
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 כפי האדם, לצעקת העונה הזאבים וילל הברבורים קולות את הדעת

 הניגוד בולט זאת עם אולם ).557 (עם״ הקודם הקטע בטוף מתואר שזה

 מיכאילו. של סירתו חרישיות לבין הקורא מצפה לה השיר עצמת בין

 לרוחם הערבה של רוווה בין המרתק את לבטא כדי זה בהפרש שיש דומה

 אינם אליקים של הרהוריו היצירה. של בגרעין המתוארים החיים של

 כי אם גוי, לבין יהודי שבין החבויה התהום את בפשטות מציגים
 ששירת לעובדה הדעת את לתת יש זה. ניגוד על גם נסבים הם

 סבה, הפשוטה הנימה בגלל אליקים של הרך ללבו נוגעת מיכאילו

מיכאילו. עם השתתפות ברגש דווקא קשורה הרהוריו ראשית כלומר,
r לב סל כשירתו לאליקים מתפרשת זו ששירה בכך ''קפיצה׳ ניכרת ושוב

מכן לאחר מיכאילו ששר הקוזקים סירת רק המקום. לו סצר אונים רב
עובר הוא מכאן ואף ודם, פרעות על זכרונות אליקיט אצל .מעוררת
היהודי. ברחוב המנשבת החדשה הרוח על תוהה כשהוא אחר לעניין

נזכר הוא לכן. קודם שנזכרו בפרטים ונאחזים שבים הרהוריו
האביב נחלי ואף מיכאילו, לעומת פנים המעז בנו של בהתנהגותו

זה אין הפעם אולם, הישן. עקבות את מוחקים כשהם שוב נזכרים
לרוח ביטוי הוא אלא האדם בני מעשי סל ותם אפסי את המבטא דימוי

הנוגעים שונים הרהורים של תערובת איפוא לפנינו חדשה. אופטימית
לכלל מתקשרים אינם אף והנסיעה, הערבה בעניין רופף באופן כולם

הם להפך, האידילית. ההרגשה את משנים אינם ולפיכך אחת, משמעות
אלה אין שלהם. האקטואליות באי מוצגים שהם בכך ליצירתה תורמים «
 הרגיל החיים אורח על משפיעים שאינם והרהורים ממחשבות יותר

מבליט האקטואלית העלילה סל המשכה אל זה מקטע המעבר כאן. המתנהל
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 לבין האלה הלא.אידיליים היסודות שבין ההתקשרות אי את הוא אף

האקטואלית: העלילה

נחפזים; מעצמם לרוץ הטוסים התחילו פתאום
 משתקשקים העגלה ואופני שירו אח מיכאילו הפסיק
ביליברקה. קצה עד באו כי וחי, עלז שקשוק

קטנות, שמשות מחוך נשקפים מלבבים, הבתים ואורות
וברעות; יחרה בחבה לבא עינים קורצים

)559 (עם׳

 .התיאור גווני כל את לכלול כדי מספיקה אינה "טראגי" הטלה אכן,

 שאין וודאי בערבה, הנסיעה את המתארים בקטעים המצויים והמחשבה

 .(קורצוויל) והטראגי" האידילי "שכנות של תחושה כאן לנו מוקנית
 אחת משמעות לכלל התלכדותם באי בולטים אלה אידיליים לא אלמנטים

 מזה, היצירה של האקטואלי הגרעין עם שלהם ההתקשרות ובאי מזה,

האידילית. ההרגשה את יוצרים הם ובכך
 זו ביצירה המופיעים האחרים אידיליים הלא היסודות

 הליטאי בין הריב בה משתלבים שביו לאופן דומה באופן בה משתלבים

 שביד א. אליקים. של והרהוריו הערבה של התיאורים הפולני, לבין

 ).142 עמ׳ (שביד התמורה בסימן עומדת שהיצירה העובדה על מצביע
 של לידתה סף על מסורתי יהודי הווי מתארת היא זמנה מבחינת
 ומכאן, בארץ. הציונית ההתישבות ושל היהודית הלאומית התנועה

 שאליקים ה״צפירה" הרי המתואר, בעולם החמורה סימני שניכרים

 תנא, של פניו עוז הרי לקרא. משסיים באהבה גליונוחיה אח מקפל

החדש על אליקים של הרהוריו הרי מיכאילו. כנגד אליקים, של בנו
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 תמונות והרי הפועלים, סבלות על שמריל של נאומו הרי ובא, הממשמש

 יקוראל רבני של חמונותיהם בצד התלויות הירש והברון מונטיפיורי
 של אלה סימנים אין כאן, אף זאת, עם פסח. של ביתו כותלי על

 תיאור "שלוות בין מתיחות לאיזו שביד, של כדבריו גורמים, החידוש

 שכבר התמורה על דואב לב לרגשת יציבה מציאות של וחומל מתרפק

 על להתרפקות רמז אפילו בתיאורים אין שם); (שם, אותותיה" נתנה
 אליקים סל ההרהורים אפילו התמורה. בסימן העומדת מציאות

 ההווי אה להעביר עומדים הם כאילו נראים אינם האחרים והסימנים

 הפהלווה אלגית נימה מקום בשום מצויה ואין העולם. מן המתואר

 אלה סימנים בצד כן, על יחר האידיליה. המציאות של לתיאוריה

 ממין הם ואלה התמורה, בסימן העומדים אחרים .אלמנטים גם קיימים

 הכנסתו תמורה: שהוא עצמו הברית עניין לפנינו ראשית, לגמרי. אחר

 לחדש סמל היא אין כלום אבינו, אברהם של בבריתו נימול רך סל

 כמובן!)? הסטורית, מבחינה לא פשוטה, אנושית (מבחינה ובא הממשמש

 מנערות מעבר אומרת שדמותה הנימול, של אחותו הנערה, הרי שנית,

 ניצני של המו״צנעים בסימנים השתאות מעוררת והיא לבגרות,

 ליציאת הטונים הרמזים את לאלה להוסיף ויש הנשית. פריחתה

 כינויו היא הקטנה" "מצרים הנימול, אבי (פסח בשמות גם מצריים,

 בלשון נמסרת המוזמנים רשימת בסגנון: ובם ביליבירקה) כפר של

 העולה גדיא חד פרשת אח להוסיף יש לכך שמות. לספר הפתיחה

 שעצם מניח אני הליטאי; שהבאי לבין המלמד סמריל בין מהויכוח

 על להעמידנו כדי דיו כאן שהובאו התמורה סימני של המניין
כך כל סימנים של המניין עצם ביצירה. ליה שיש המשנית החשיבות
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 שלהם, הלוואי ובמשמעויות שלהם הרצינות במידת מזה זה שונים

 יותר סתמי, ויותר יותר זה עניין עושה "חמורה", ששמו האחד לעניין

 דומה כן, על יתר היצירה. של רוחה על ישירה השפעה חסר ויותר

 הזמן בני ונכבדים, טריוויאלית תמורה סימני של עירוב כאן שיש

 הספרות, ומן החיים מן כלליים, ואנושים יהודים ומסורתיים, החדש

 מכל יותר מופיעים הם השני. של הקונוטאציות את האחד ה׳מנטרלים'

 את לכאן צירף אשר המספר של הסיפור לדרכי כסימן חיצוני, כעניין
 את לי מזכיר הדבר כל הבחנה. כל בלי תמורה סימני של הקבוצה כל

 ישראל קבצני של הרשימה לעריכת הנתון הקבצנים״ ב״סמר מנדלי

 פישקה ושל אלתר של העצוב לסיפורם הדעת את לתת בלי לסוגיהם

 היא אין אך זאת, אסוציאציה להצדיק יודע איני באזניו. המסופר

לגמרי. שרירותית לי נראית
וגויים, יהודים 'בפרשת שאף לציין למותר זה אין ואולי

 קומי עזר ולקוזקים למיכאילו יש המבקרים, בה נאחזים כך שכל

 המרחץ לבית היהודים את המגרשת הדעת מטורפת חורה בדמות כנגדם

 ״—מצרעים! לבי-באני, רדר המרחץ, לבית לכו "יהודים, בניגון:
 עוד כשלעצמה, קומית שהיא שמות״ "ואלה לפרשת וכן ).561 (עמ׳

 כשם אותם המתהלך חוידיר(הוא של כלביו ברשימת פארודי יסוד נוסף

 התמורה בעניין אף ).561 עמ' להבדיל.. זים1האל את התהלך שנוח

 אידיליים הלא ביסודות בשימוש שמצאנו שיטה אותה אנו מוצאים

 לה שיש הקשר מסגרת לשום מצטרפים אלה אין אחד, מצד האחרים.
 קשרי העדר את מבליט הדל המשותף" ה״מכגה דווקא פשלה. משמעות

באופן אחת. בקאטגוריה שבקיבוצם הסתמיות ואת ביניהם הגומלין
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בדרכי יותר הרבה הקשור י נ חיצו י כעניין בהכרח מופיעים הם כזה
מצד המסופר. בעניין מאסר מאד, אותו מאפיין מיתמם שהומור המספר,

נעשה זה הרי אידילי, לא יסוד של יתר פיתוח שיש אימת כל ■שני,
הקשר אי את היצירה להמשך ממנו המעבר באמצעות להבליט מנת על

וכף הלביבות של. האפקט זהו שלה. הטריוויאלי הגרעין לבין שבינו
של החרישית שירתו של האפקט זהו פיו; אל סבתיל שמכנים המרק

דןי׳ם ברל של המפורשים התפעלותו דברי של האפקט זהו מיכאילו,
וזהו דמותה, של התיאור שנסך הקסם את המסלקים מה׳קוטרין',

את מסיים טהליטאי אחרי הבאה שבתיל, של להלצתו שיש האפקט
אין ולומר: לחזור כאילו באים אלה כל הפועלים. מצב על נאומו
קשור זה אין באמת, רציני זה אין חיינו, את לשנות כדי בכך

של מעיקרה הן אלה תחושות והרי במינו. מיוחד זה אין לכאן,
"ברית׳מילה" על שביד א. שאומר לדברים בפתיחה האידילית. ההרגשה

היצירה: של האמנותי ערכה כנגד טוען הוא*

 הוא האמנותי ההשג שלמות לא מלכתחילה: יאמר
 למרות מפורט. בניתוח זו אידיליה שמזכה
 בגדר היא אין עדיין בה שיש היפים הפרקים
 חלקיה ליכוד מבחינת הן צרכה כל מגובסת יצירה

 לוקה הוא מקומות שבכמה עצמו התאור מבחינת והן
 בסיום מתעורר בכללות ומשעממת. מיותרת באריכות
אפית. בכתיבה ראשון "תרגיל" של רושט קריאתה

)139 עם' ההוויה למלאות הערגה(

 אח שביד הבין לא כמה עד חותכה, עדות משמשים אלה ביקורת דברי
דרכו האידיליה של לייחודה חוטאת כמה ועד הסוג, של תבונותיו
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 אחת לכל רגשית או אידיאית אינטרפרטאציה לבנות המנסה הפרשנית,

 הם הם מונח, שהוא אלה פגמים שהרי, מנתח. שהוא מהיצירות
 רגילה פואימה סל כדרכה מלוכדת היא שאין האידיליה, של מסימניה

 (אם בתיאורים מאריכה והיא חלקיה, שבין ההתקשרות באי בולטת אלא

 לעולם וכן, שביד). של מדבריו שנדמה כפי יתירה כה במידה לא כי

 לפי מכוונת כתיבה של "תרגיל״, סל רושם הדעת על האידיליה מעלה

בדברו כך כל עמד רוזנמאיר לחקות. קל שלו הקונבנציויח סאת ז׳אנר
7 C .תיאוקריט של האידיליה על

 ליצור מנת על אידיליים לא ביסודות 'שימוש של זו, דרך

 הכףז' על נוסף האחרות, באידיליות גם מצו.יה אידילית, הרגשה

 תחום גזרות את להזכיר הראוי מן מילה". "ברית ועל השבורה"

שיכורים של בלהות כחלום ויוכים" במרדכי ב״מעשה המופיעות המושב
מסתיימת כיצד לזכור אפשר סוכתם; על היורד מ״הטבול" המתעוררים

< ^

 ),708-707 (עס' דוקא" לאו ב״שמחה הזאבים עם סבתא של פגישתה
 הקדומים תל על בעלותן בריצה הנערות מתחרות כיצד לזכור אפשר

 על המספר שנושא הנרגש המשא של ן ו ־־הראש לחלקו סמוך המתואר ן (עג
 פרטים לזכור אפשר ובן ).640-639 (עמ׳ אלקה" של ב״התונתה הערבה

 כדי תוך זה מבני עיקרון להציג בהרתי היום". ומ״כחם ט״לביבות"

 השימוש במיוחד בולט זו שביצירה משום מילה" "ברית על התעכבות

 ליצירת כאמצעי התמורה) (הערבה, אידיליים לא ביסודות הנעשה

אידילית. הרגשה
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♦,חולה ״ברלה י ,,עפ העלילה. ובתחומי הקטע בתחומי התקשרות אי .0

 בפרק להציג מבקש אני חולהי' "ברל״ה של הניתוח באמצעות

 ההרגשה את הבונה ההתקדררות אי תופעת של נוספים גילוייס שני זה

 אני כר לשם עצמו. הקטע בתחומי הוא הראשון הגילוי האידילית.

 באידיליות ליצירה התקשרותם דרבי ואח הגוף תיאורי את לבחון רוצה

 מבקש אני המעשה. סיפור בתחומי הוא השני הגילוי טשרניחובסקי. של

 תכונות בעל מעשה סיפור עומד שבמרכזה אידיליה בנויה כיצד לבחון

 כדי חוף יידון זה עניין קישור. של חזקות וסוטנציוח דרסאחיות

לילה". "ביעותי לבין חולה" "ברלה בין השוואה
 לפתוח רוצה אני באידיליות הנוף בתיאורי את.הדיון

 א). חלק (עיין חולה" ב״ברלה הקרב הערב בתיאור נוספת בהתבוננות

 בצורה מציג הוא אך שלו, המבנה מבחינת במינו יחיד קטע זהו

 האידיליה. של הנוף תיאורי בתחוס ההתקשרות אי תופעת את מעניינת

 אל בשלימותו התיאור של התקשרותו נמנעת כיצד הראיתי מקום באותו
 לעניין מעניין המעברךס את לבחון רוצה אני כאן המעשה. גוף

עצמו. התיאור במסגרת

חשאיס, חרפים נשפי של רגליהם ומהירות ■קלות
וצנועה. קדושה עצבות של נים לו ומפרכס רועד

)599 (עם׳

 פי על מתפרש הוא יותר, רחב בקונטקסט נתפס נוף שתיאור אימת כל
מלותיו. של הרגילות המשמעויות פי על ולא שלו המשניות המשמעויות
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 אלא נוף של ישיר מילולי כייצוג ממפרש אינו התיאור אומר, הווה

 ב״ברלה הקרב הלילה תיאור של הפתיחה אנושיים. לרגשות עקיף כמבע

 הקלימה דרך בנוף. המתבונן של הרגשות אל דעתנו את מהוונת חולה"

 מהעובדה, ניכר זה דבר במרכז. העומדת היא הערב של האנושית

 כאן גקומה להפך, ועיקר- כלל מוחשי להיות משתדל אינו שהתיאור

 שנוהגים כפי הנוהג ערב זה (הרי הריבוי דרך על הכללה של לשין

 של "נים בנוף: הנתפס מופשט עניין הטעמת ושל הקצרים) החורף ערבי
 שלו, הרגשתו את הנוף על כביכול משליך המתבונן קדושה". עצבות

 האנשת של זו בדרך השימוש אנושיות. תכונות לנוף מייחם והוא

 אובייקטיבי״ "קורלאסיב כמין הנוף את לעשות מתכוון אינו הנוף

 שבמחזור הים בשירי טשרניחובסקי שעושה כדרך האנושי, הרגש של

 ב״היאור" פיכמן שעושה כמו או ),322 ,231 (עם׳ לאילאיל" "שירים

ת( א ) פ ה ד  תכונה איזו לגלות המתכוונת האנשה זוהי אלא .ש

 אנושיות. תכונות נושא הוא כאילו מצויר שהוא עצמו, בנוף מיוחדת

 באותה להבחין כביכול מתבקשים אנו הפתיחה שורות שתי פי על

 לפי זו, בשעה הערב את המאפיינת קדושה עצבות של אנושית תכונה

 כי לי. נראה ואמנם, עצמם. מהפראות יותר לו אופיינית כביכול שהיא
הנוף. של אנושית תכונה אותה להטעים בא התיאור של המשכו

 מאדימים גדולה חמה ופני מכחיל האיץ לבן
לעולם, זוגו בת מעל שפורש לבעל דומה
נעוריה, חסד קרירותו מתוך זוכר פחאם

משחירים. חורים. פניה והיא - פניו לוחשים
)599 (עם׳
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 נימה לאותה הסבר כאילו משמש מאשתו הפורש לבעל השמש של דימויו

 ובין בתמימות, זה דימוי נקבל אס בין לכן. קודם שנזכרה עצבות של

 (המה, המינים חילוף מתור הנובע בו, החבוי ההומור על נעמוד אם

 ייתפס שהתיאור לבך גורם זה דימוי לבעל..), מדומה נקבה, בצורת

 כביכול נושא הנוף הראשונות: השורות שתי שנתפסו דרף באותה

 תופעות המציינות המלים אפילו מכף, יותר אנושיים. רגשות

 נתפסות והשמש, הארץ סל הצבעים חילופי תיאור כמו בנוף, מוחשיות

 האמוציונא- הקונוטאציות יסוד על נתפסים הצבעים משמעות. בשינוי

 של המחווירים ופניה השמש של הלוחשות פניו כאילו שלהם, -ליות
 הולכת זו תיאור לדרף הודות לרגשותיהם. ביטוי אלא אינם הארץ

 תכונות בעל נוף של תפיסה על הנשענת מסוימת הרנשה ונבנית

 על רבה במידה נשענות התיאור להמשך שלנו הציפיות אנושיות.
 אנו זו מסיבה שבה. בחידוש לבנו את המושכת והיא זו, הרגשה

 מראה את שפירשנו אופן באותו בהמשך העבים תיאור את לפרש נוטים

הקודם! הקטע של בסופו הארץ

 כחלחליס-אפרים קלילים, עבים של כתות - וכתות
זהבהבה-חורת. מרחביה מתוך ועולות צפות

)600 (עם׳

 האמוציונאליוה הקונוטאציוח פי על הצבעים של פירוש מתבקש כאן אף

 פירוש בפני עוד פתוחות אינן אלה שורות ששתי דומה אולם, שלהם.

 עצבות אותה עוד מבפאים אינם המרהביה וצבע העבים צבעי זו. בדרך

במשמעות דווקא מתפרשים הם אלא התיאור, בראש שפורשה קדושה

137

־׳־ .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



 איפוא חורג צבעיו הדגשת תוך הנוף של הפירוט המשך שלהם. הרגילה

 זו חריגה התיאור. בראשית שהועמדה האמוציונאלית ההקשר ממסגרת
 אחת. הקשר במסגרת כלול לחיות עוד יוכל לא שהתיאור לכו גורמת

 או אידילי לא בקטע לעניין מעניין למעבר הדופה שבירה, כאן יש
 עליו העלילה, של הטריוויאלי לגרעין אידילי לא מקטע למעבר

 התיאור הפשר כאן, מסתיים אינו שהתהליך אלא הקודם. בפרק הצבענו

חדשה! הקשר במסגרת ייתפס והעבים השמים צבעי שתיאור לכך גורם

 אחרים נטפלים ועליהם המונים, אחריהם כרוכים
 צורת הם מקבלים נצמדים וים. תימן כנף למלא
 מאפילה פלאי, צפור של ענקים כנף - כנף
דד בתיו. כל ועל הכפר תחום ועל השמים, על

)600 (עם׳

 אבל, העיקרית, במשמעותם ייתפסו' שהצבעים לכך גורם עדיין זה הפשר

 הציפור כנף של צבעיה אלא העבים צבעי עוד .הם אין לאחור, במבט

 לתיאור הקשר מסגרת המשמש חדש לעניין מתקשרים הצבעים הפלאית.

 מעט שונה הנוף תיאור של זו דרך פלאים. לציפור דימויו הנוף:

 אנושיות תכונות נושא הוא כאילו הנוף תואר לכן קודם מהקודמת.

 הקונוטאציות פי על פרטיו נתפסו כן ועל אנושיים. ורגשות

 כאמצעי הנוף נחמם כאן מופשטת. הקשר במסגרת שלהם האמוטיביוח

 שבח הדרך את כאן מציג המתאר כלומר האנושי. הדמיון את המעורר

 הדעת על שעולה מה עם (הנוף) לעין הנראה את בדמיונו מקשר הוא

 מיוחדת, ראייה דרך של ביטוי אמצעי משמש הדימוי ציפור). (כנף

כן, על פה, משמשים והארץ השמים צבעי הנוף. אח המספר רואה בה
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 ("עצבות אחת הקשר ממסגרת התיאור עובר שדרכו ביניים" "תוסר כמין

 ביניים" "חומר ציפור"), "לכנף שנייה(הדימוי הקשר למסגרת קדושה")

 עד התיאור פרטי של הצסרפותם אי את מבליט ואינו דווקא מבליע זה
אחת. משמעות בעלת תמונה לכלל כה

 בחומר שימוש עיקרון־של אותו סגלה התיאור של המשכו

 הביניים חומר שהפעם אלא לשנייה. אחת הקשר ממסגרת מעבר לשם ביניים

אמר* מתחום הוא

גגו, על ובית בית לו ונראים הם שוקטים
כחיים. אצטבותיו ועל חלונותיו על

)600 (עמ׳

 מתחום מסוים פרט לא כלומר, עצמו. הדימוי הוא כאן הביניים הומר

 הטכניקה מתחום אלא*פרט לכן) קודם הצבעים (כמו המתוארת המציאות

 ומשתמש חוזר הוא כיצד טעתה מדגיש כאילו המספר התיאור. של

 רחוקים. דברים בין לקשר כשרונו אח להציג כדי הדימוי בטכניקת

 לשוות הנסיון מן העולה הומור רוויה תיאור של זו דרך ואמנם,

 בעלי אדם בני הם כאילו מוצגים הבתים אנושיות. תכונות לבתים

 הפקיד, הבתים, גבאי עיניים, טרוטת זקנה ומשונות: שונות תכונות

 כשהוא אפשרי חבלתי את הדמיון כאן עושה כביכול, וכו'. העלמה

 חשים מהרה עד אולם ואנשים. בתים כמו כך כל רתוקים דברים מקרב

 נעשה שהוא מפני חדשה הקשר במסגרת התיאור נתון למעשה כי אנו

 להיות הופכים הכפר בתי כלומר, עצמם. הכפר חושבי תיאור אל צמוד

את הבתים מדאה באמצעות מבליס והמספר יושביהם, של מטונימיה
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 ם הפרםי מתקשרים שוב משמע, בהם. השוכנים של המשונות התכונות
 לא ולפנינו התיאור, טכניקת בתחום ולא המעוצבת המציאות בתהום
 ניסיון אלא רחוקים בין לקשר המספר של כשרונו את להפגין ניסיון

קומית. ראייה מווית אדם בני להציג
 בחי בתיאור מםו;ם פרט מסתיים. התיאור אין בכך שאף אלא

 חומר הוא אף משמש הבתים, בחלונות המשתקפת השמש תיאור הכפר,

 תחילה עצמה. השקיעה תמונת אל הקטע של בסופו המהזירנו ביניים

 מהבתים, אחד בכל החלונות תיאור על המספר שחוזר החזרה נתפסת

 בעליהם. .של כמטונימיה הכפר בחי אח להציג מהתחבולה חלק היא כאילו

 הגג. ואת הכתלים אח החלונות, את ומתאר חוזר הוא בית בכל הרי

 כמו שלא החלונות, שתיאור העובדה על אנו עומדים מהרה עד אולם

 העיניים הנה השוקעת. השמש לעניין תמיד צמוד והגג, הכתלים תיאור

 רמו (וזהו ששים אחרי לזקנה הדומה הבית של וח״דומעות" ה״טרוטות"

 של החלונות עיני והנה בחלון), המשתקף השמש של האדום לאור ראשון
 נעשה בהמשך חבוי". חיוך מתוך "משקיפות שהן לגבאי הדומה הבית

 מפורש זו בשעה השוקעת השמש של אורה עם החלונות מראה של הקישור

 ץ שהשמש'מצי בכפר, הלבנה' ל׳חברה שנטפל החצוף, הבית הריי יותר.
 שתריסיו - (כלומר האטומות עיניו והרי חלונותיו. זכוכיות מכל

 ומופנות מחוטטים, שפניו הדואר לפקיד הדומה האסם של מוגפים)

 לעלמה הדומה השמש שטופח הקטנה הדירה של האור עיני כלפיהן

 משמש החלונות של התיאור שאף נראה הקטע של בסופו השנה. הנישאת

 מתיאור חדשהז הקשר למסגרת התיאור עובר שבאמצעותו ביניים חומר

נוף אח לתאר חוזר הוא בתיו, מי על הכפר חושבי של מטונימי
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78 בחלונות. האור השתקפות מיוהדת: ראייה מוווית השקיעה
 עלינו אך זה, בעניין הדיבור את להרהיב המקום באן לא

 אלה כל שבו, והחידוש ייחודו הנוף, תיאור של חינו כי לזכור

 בו אין כשלעצמו הנוף הרי המשורר. נותנו שבו ההקשר מכה לו באים
 על ושוב שוב הטבע תיאור חוזרים עצמם הפרטים מבחינת רב. חידוש
 הוא האמנותי והערך החידוש הייחוד, את להם שמעניק מה עצמם.

 יכול הנוף תיאור אחרים. עניינים עם המשורר אותם מקשר שבה חדרך

 היצירה במסגרת ממלא שהוא הפונקציות מפני עניין בעל להיות

 אנושי, רגש של אוביקמיפיקציה בתור אותנו לעניין יכול הוא השלמה.

 עצמו, החיצוני בנוף מיוחדת התבוננות של הדגמה מהווה שהוא או

 בחדות מתבלטת היא אם בין שלה, הדימיון בכת מצטיינת זו אם בין

 מיוחדת בעיה הנוף תיאור איפוא מעמיד באידיליה שלה. ההבחנה

 המנוגדות המגמות בין לפשר כיצד דרך למצוא עליו המשורר. בפני

 האמנותי, ההישג oifr,אחר מצד שהרי בהן. ללכת כביכול חייב שהתיאור

 על בנויה תהיה אשר הקשר, במסגרת נתון להיות התיאור על
 שני, מצד וחדש. מיוחד כדבר להציגו אפשר כך רק שלו. קונומאציות

 יהיו התיאור שפרטי ייאסור" אידילית, ההרגשה של האפקט לשם

 כולו שהתיאור או מוגדרת, משמעות בעלת שלימות לכלל מתקשרים

 שלה. הכללית למשמעות חורם כשהוא היצירה גוף אל מתקשר יהיה

 שהאחת מנוגדות, מגמות שחי של חובתן ידי לצאת איפוא צריך התיאור

 בין ההתקשרות אי של הבלטתה תובעת והשנייה פרטים בין קישור תובעת

 הפתרונות אחד את מדגים שהוא לי נראה לעיל, שנותח הקטע פרסים.

כללית משמעות בונה אינו התיאור זו. לבעיה סשרניחובסקי שנותן
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את המקשרת המשמעות משתנית למעשה חלקיו. כל את המלכדת אחת
התיאור. של הפונקציה גם משתנית כשעימה אחדות, פעמים הפרסים

לקטע מיוחדת אינה כשלעצמה ההקשר מסגרת של השתנותה אמת,
השתנות של דומה לתהליך עדים אנו יצירה בכל כמעט דווקא. זה

79  שבשיר שעה אולם,. סופו. לקראת השיר של במהלכו ההקשר ממגרת

 הרי חדשה, הקשר מסגרת היצירה של ההמשך מעמיד בפואימה או לירי

 של הקודמים חלקיו של הסמאנטי החומר אח גם חדשה בדרך מקשרת זו
 ולהעמיד לחזור השיר של סוסו אותנו מחייב רבות ופעמים השיר.

 "התקנת״■ כשהיא כולו, השיר את סופי ליכוד תלכד אשר משמעות^על

 של סיומה שלו. חלקים סמך על במהלכו, שהועלו המשמעויות את
 כלל, ובדרך חלקיה, של ר-אלנטגראציה לעשות אותנו מחיוב היצירה

 רואים אנו זו, מעין ר-אינטגראציה לעשות לנו מא&שר אינו השיר אס

 מעמיד חדש סמאנטי חומר שלפנינו בקטע ואילו אמנות*. פגם בכך

 בתוכה לכלול יכולה אינה זו אך חדשה, הקשר מסגרת אחדות פעמים

 לעשות אפשר אי לכן הקודמים. החלקים של חדשות קונוטאציות

 מהקשר בהכרח עובר התיאור הקודם. הסמאנטי החומר של ר-אינטגראציה

 התקשרות אי של התופעה את כך כדי תוך מבליט כשהוא למשנהו אחד

 שעת מתאר כולו שהקטע החיצונית לעובדה (פרט לשני אחד קטע בין

.אחת) ערב
 ההרגשה את היוצרים הס ההקשר מסגרת של אלה שינויים

 למעשה, .0מסוי. לנוף ייחוד מעניק שאינו תיאור לפנינו האידילית.

 תיאור דרך כהפגנת נתפס הוא נוף של כתיאור הטקסט משנתפס יותר

הייחוד העדר אח המבליטה היא זו תיאור ודרך המספר. בה שנוקט
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 דומים למשמעות ממשמעות אלה מעברים כי שמתואר, מה של והחשיבות

 ספרותית! קונבנציה של למחצה פארודית כהצגה בתיאור, כשעשוע עלינו

 קישור ממסגרת במעבר סמאנמי ביניים בחומר השימוש הנוף. תיאור

 יהיה שגילויה בולמת. תהיה לא ההתקשרות שאי לכך גורם לשנייה אחת

.השעשוע את המגבירה הפתעה בחינת
 חומר באמצעות לשנייה אחת הקשר ממסגרת מעברים של זו, דרך

 היא זו בצורתה .האחרות באידיליות רווחת אינה לשוני, ביניים

 ההתקשרות אי את יפה מדגימה היא אך חולה". ב״ברל׳ה רק מצויה

האחד. הקמע בתחומי
 הפרסים שבהם באידיליות נוספים מבע תיאורי מוצאים אנו

 למשל, כך כולו. התיאור את הכוללת אחת הקשר בממברת נתונים אינם

 של הראשון חלקו ביילביבות". לשנייה אחת ממסגרת קפיצה ניכרת
 מיד ואילו הבוקר של יופיו אח מבסא היצירה את הפותח התיאור

 את המגניבה חדשה הקשר מסגרת מוצגת השלישית) (בשורה כך לאחר
 השלושה בין הקיימת כביכול תחרות על סיפור אגב הבוקר מראות תיאור

 הבוקר תיאור והשמש. גימל העפרוני, בוקר! אותו ראשונים קמו אשר

 בעסקנותח לכפר המנסה השמש של כפעולתה פיגוראמיבי באופן מוצג

 פתאומיות, קפיצות יש היום" ל״כחס בפתיחה גם לקום. איחודה על

 בחומר שימוש נעשה לא אלה במקומות אולם להלן. כך על ואעמוד

 שנותח בקטע שמצאנו כמו לשנייה, אחת ממסגרת במעבר סמאנטי ביניים

לעיל.
 הקשר במסגרת כולו הנוף תיאור מאורגן האידיליות בשאר

מסגרת בולטת עיתים השלמה. היצירה עם מתקשרת היא שאין רק אחת,
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 אח להחריף אלא נרעדה לא וההבלטה שלה, הלירית בנימה זו הקשר
 היצירה. של עיקרה לבין הנוף תיאור בין ההתקשרות אי של רושמה

 התיאור ויוכים". מרדכי ב״מעשה סתיו של שמשו בתיאור הדבר הוא כך

ועצב: געגועים נימת מביע

 ענגה, צנועה, היא, רכה אך בהמה, עוד עומדת המה
 מסביב, משתפכה ועגמתו מסתלק, גוסס יופי וחן

 וכהה, ההולכת בירקותם עלובים, באילנות שרויה
 לבני-הכסף, של בשדרות הנשפך הנושר, בזהב

 ופורחות. שבות בשטים הנתלים צהרים, באשכלות
 ההולך שמשה, בסלוק האסיף אדמת חשה

 רתקו., בה האהבה, עבותות ובגתוק קר, ונעשה
 שתשזר, הזהב בחוטי לצודו רשת לו פורשה
 תפרשם הרוח כנפי ועל הזהב חוטי את תשלח
 לשדות: הסמוכים בגבולים בגנים, מצל, בחרש
 הדקות, האהבה נימי הזהב, נימי שוטטו
היתום.. הנוגה, לבי אל וכפתוהו נפשי בחיר מצאו

)609 (עם׳

 הוא היצירה לגוף זה קטע של קשרו שכל כך, על עמדנו כבר א׳ בחלק

 הזורחת החמה אם יודע אינו כי עד ליוכים שאירע זמנים בלבול באותו

 אלקה" של בייחתונחה גם מחר. של או אתמול של שמשו היא ברקיע

 אחד מצד המעשה. לגוף הטבע תיאורי חיבור של דרך אותה אגו מוצאים

 אחת, שלמות לכלל אוחו המלכדת הלירית בנימה כשלעצמו התיאור בולט

 התיאור משמעות בין הקשר העדר בולט כך, משום דווקא שני, ומצד

 או שורותיים בני מאד, קצרים התיאורים מרבית גופה. היצירה לבין
יחסית: ארוך תיאור של אחד קטע גם ישנו אך יותר.

לשכונה, משכונה ועובר מתחטא המנגינה וקול
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 עמוקה, שנה הישן בכפר הלילה בשקט
 מוקטמוח, הגנות ועומדות .וצנועות שחרות עוטה
 דרסו, אח עושה וירח טודוחיהן, על מחשות
 בית, של כתף מכסיף יש ברכה, על מכספו שופך
 לחרזות עטרות ועוטר לבנונית ממגורה עוטה

 המנגינה קול מאותר..וחדר במעריב שקועות
 המתלתש, הסוף ושדמות הזקוף הקנה לחדשות

 ...בשדה הרחק הרחק במרחק, ימות אחר
 מתחטאים, רכים נעשים החצופים הנגינה וקולות
 יגוניס-שבשמחה, קולות אבלים, קולות געשים
 ומלואה, ובארץ בכפר אחריט קולות אין כאלו
..לעולמי-עולמים, יאחה שירת-הבכיה אך כאלו

)638 #(עמ

 דבר, של בסוסו אינה, ויוכים" ביימרדכי הנוף תיאור של משמעותו אם

 של משמעותו הנה לסתיו, האופיינית התוגה הרגשת של המחשתה אלא
 מתוארת יותר, הרבה ומיוחדת עמוקה אלקה" של ב״חתונתה הנוף תיאור

 מתחום עוברת שהיא שעה המנגינה בה שמתנסה מטאמורפוזה מין כאן

 לכך גורמים כאילו הסוף ולחש הירח, אור הטבע: לתחום הישוב

 לכפר יאתה זו שאך לפי עצב, של מנגינה תהפוך השמחה שמנגינת

 החתונה הווי בין ניגוד מעין מוצג זו לתמורה הודות ולעולם.

 עולמים. יגון וכאן תתיגה שמחת שכאן שבחוץ, העולם של להוויתו

 לפי זה, ניגוד יסוד על רעיונות של תלים תלי לדרוש היה ואפשר

 העולם לבין הסגור האידילי העולם שבין הניגוד את מסמל שהוא

 הערבה תיאורי עם מתקשר הוא וכך לאידיליה, מקום בו שאין הפתוח

 חיים של מנהגיהם מתארת שהיצירה המרמזת ההקדמה ועם זו, שביצירה

 זה מעין פירוש כי לי שנראה אלא — היה אפשר שוב. לבלי שחלפו
 את המייצגים אלה אלמנטים לשאת. שבכוחו ממה יותר מהתיאור תובע
וההקבלות מקום, בשום לזה זה מצטרפים אינם אידילי הלא העולם
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«

 נראה כאן אף הפרשן. של בספקולאציה מדי רבה במידה תלויות ביניהם

 גופו לבין זה תיאור שבין ההתקשרות אי על לעמוד יותר נכון כי לי

 לבין בינו אנאלוגיות ולבנות קשרים לחפש מאשר החתונה, תיאור של

רב. מרחק ממנו הרחוקים קטעים
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אי תופעות את לבחון עוד נותר זה פרק של במסגרתו
הרבי עצמו. הטריוויאלי המעשה סיפור של המבנה בתחום ההתקשרות

ן . ^ k  k ^ ° לביו חולה" בייברל׳ה המעשה סיפור בין השוואה ידי על ייעשה
שחש בילד מעשה מספרת הראשונה היצירה לילה". ב״ביעותי המעשה
לחשים* באמצעות אותו לרפא וניסו באיסור שאכל ברכש מחמת בבטנו

שליטה להם יש שעדיין בשדים מעשה מין היא אף השנייה היצירה
הייל לילה, חלע ןבלח שפסק סבתא של בפרותיה מעשה נידחים. בכפרים
םי ילא ברפת. ללון עבר הסבא, של משפחה קרוב שאלטשיק, יום מאותו

הםיפיר« מספר לילד הדעת בהסח הייפכשפה" שנתגלתה עד מהפרות הכישוף
אותה אל םבא ןזרהןא הכפר. בת השקצה לקילינה מאד דומה והיא

ברפת אלטשיק סל וללינתו לכישוף קץ שטה אלטשיק של באזניו מכספה
שהוא יומיום, של מעשה על שומעים אנו היצירות בשחי יחד. גם

התקין. החיים במהלף הפרעה שהיא איזו
.אליל ורפואת לחש של במנהגים קשורים הסיפורים שני

בא שאינו הטפלות, האמונות על נסתר לגלוג לגלות נייתן בשניהם
אלו טפלות באמונות שרואה מי של מצירו אלא גמור משכיל של מצירו

80  ב״ברל׳ה אחריה. נמשף שהלב ובריאה תמימה לעממיות סימן גם

 האמונות כנגד הנסתרת המשכיליח הביקורת את לגלות אפשר חולה"

 ילדתה .ב׳מיף׳ המעשה על הסחורה היהודיה של בסיפורה הטפלות

 ארבעה תרופות. ורשם (טיפוס) ׳טיף׳ שזה אמר רופא, ונקרא חלתה

האס של סבלנותה שפקעה עד רווי ערש על מוטלת הילדה היתה שבועות
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 התרופות את זורקת כשהיא ,וולחוביטקה׳)(׳ הלחשים ללותשת וקראה

 הודות - האם לדעת ממשכבה, הילדה קמה שבוע אתרי ואמנם לאשפה.

 שלא אפשר אי המתלה זמן של המדויק הציון הידעונית. של ללחשה

 היה למעשה כי היודע הרופא, טשרניחובסקי של לגלוגו אח ביו לחוש

 עצמו. ברל׳ה של במחלתו הדין הוא החלמה. של טבעי תהליך זה

 ממנו להסיר כדי לחש ולוחשת גופו על ביצה מגלגלת ה׳וולחוביטקה׳

 לא עניין מגלה מעצמו, בינתיים שהבריא ברל׳ה, אולם הרעה. העין את
 זאת לעומת לילה" ב״ביעותי רעב. הוא עצמה. בביצה אלא הלחש במעשה

 כאן אף אולם בפתיחה, ביחוד ולרוחות, לשדים הרומנטי היחס בולט

 עצמו. המעשה של והן הפתיחה של הן ההומור מנימת להתעלם אפשר אי

 ותמימותם המספר הילד של תמימותו בין המרחק על כאן בנוי ההומור

 המעשה לבין במכשפה, כמעשה זה מעשה המפרשים הכפר אנשי של

 הסבא, אותו שמבין וכפי הקוראים אותו שמבינים כפי כהוויתו,

 זה ובשכר הקצב לאלטשיק חסדיה את הנותנת בשקצה מעשה אלא שאינו
סבתא. של פרותיה את לחלוב לה מתיר הוא

 שמהם החומרים פי על כשלעצמה, העלילה של טיבה פי על

 יכול’ לילה" ב״ביעותי המסופר המעשה שדווקא דומה הםי&ור, עשוי

 לפי זה, מושג של המקובלת התפיסה פי על יותר "אידילי" להחסב

 שלווים חיים של הווי על המעיד בכך מה של מעשה בהומור כאן שמסופר

 - כלומר החומר, חולה" ב״ברל׳ה ואילו .קטנות של חיים למדי,
 שני הנה אסון. ואימת פחד של רגשות גם בחובו טומן המסופר, המעשה

 והנה, מאד. אותה מדאיגה הקטן בנה ומחלת כבר, מחו קרינה של בניה

כי להוכיח היצירות שחי בין ההשוואה יכולה זה הבדל בגלל דווקא
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ההרגשה נוצרת היצירה של הטריוויאלי הגרעין בההוס אפילו
ולא החלקים, מצטרפים שבה לדרך לקומפוזיציה, הודות האידילית

/
כשלעצמו. לחומר הודות

 בכך מה של מעשה להציג היא לילה" "ביעותי של בולטת מגמה

 חולה" ףברל׳ה של בולטת מגמה זאת, לעומת נורא. מעשה הוא כאילו

 מגמוה בכך. מה של דבר הוא כאילו למדי רציני עניין להציג היא

 שתי בין הקישור בדרכי הרב ההבדל את המכתיבות הן אלה שונות

היצירות.
 שאין מקטעים בנויה לילה" "ביעותי כי נראה חיצוני .באופן

 של הפתיחה כך, במכוון. מלאכותי הוא שהקשר או קשר, כל ביניהם
 בחורף השחור לילות של - האחד תיאורים: שני בה יש היצירה

 שדים) של (במובן רעות רוחות ומקהלות ממש של רוחות כשמקהלות

 שבחורים שעה בקיץ, האור לילות של - השני בערבה. בודדות

 ומזיקים כשרוחית ה׳שקצות', של לינתן מקום ליד מסתובבים מיוחמים

 חיצוני כאן הבתים בין הקשר לכאורה, בשרים. בחמדת אותם מייסרים

 אופן, באותו האור. לילות - השחור לילות ההקבלה: על ובגוי בלבד

 ידי ע^ החלקים שבין הקשר העדר את הסיפור בראשית המטפר מטעים

 דמות שהיא קילינה, תספר. שהוא לפרטים נותן שהוא הטפלה ההנמקה

 את לקיים ובדי השחורות עיניה בזכות רק כאן נזכרת במעשה, ראשית
 צעירה". על חסוב ושירה צירה על תסוב ש״דלת האוקראינית המימרה

 שייכות כל לה ואין העניין מן זה כל "אין במפורש טוען עוד והוא

 המטעימה בלשון מנוסחת הכישוף של ראשיתו גם ).814 (עט׳ למסופר"

ובאופן לשמור, נצטוותה שפרה המצוות על מדבר הוא להלן קשר. העדר
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 נבעה לסבתא! לה ואבוי ״אוי שקרה: האסון על לספר עובר פהאו&י

).815 (עמ' במשק" פרץ
 של חיצוניים סימנים אלא אלה כל שאין ספק אין אולם,

 בין מוגזם ואפילו הדוק קשר קיים למעשה ואילו מקושר, בלתי סגנון

 מעשה הוא כאילו בכך מה של עניין להציג האמורה, המגמה .החלקים

 חלק אפילו אין ואמגס החלקים. בין בקישור הגזמה מחייבת נורא,

 הסיפור סל ה״במשל" את הדיון מכלל מוציא (אני המעשה בסיפור אחד

 ממלא שאינו כאן) הנעשית ההשוואה ממסגרת חורג בו שהדיון מפני

 למשל, הפתיחה,. של חלקיה שני העלילה. של במוויתה ברורה פוקנציה

 ליצור מכוון הראשון החלק המעשה. סיפור של פניו כפל את מציגים

 תיאור זה אין ושדים. רוחות של לשלטונם הנתון עולם של אווירה

 בפאחוס לבטא הבאים משפטים של שורה אלא בעלמא, חורף לילות של

 עיניו מסנוורים שהם אלה, בלילות ושדים רוחות של אימתם את מדומה

 הסובבות רעבים זאבים של כנופיות מתאר הבית של סופו נוסע. של

 המעשה של "אימתו״ על בכך מרמז והוא בכפרים, הצאן גדרות בין

 מעשה על הוא אף מרמז השיר של השני הבית .מסופר להיות העומד

 חמדה עליו' משרים כקיץ, והאדם החי את המענים השדים אלה בשרים,

 בבחור מעשה כאמור, שהוא, הסיפור של האחר צידו נרמז כאן .בשרים

 אולם המעשה, גוף של מזו בהרבה פאתסית הפתיחה של נימתח ושקצה.

זו* פאתטית נימה מאחורי החבוי ההומור את מגלח המעשה ראשית כבר

ביליזירקה, בכפר גר אז - דאבא אבא - סבא
 שליטה עוד היתה שם אשר מאד, נדהת סנה
ומכשפה, לשד לשעיר, הטמאה, לדוחות או
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משגים. גלגולים ופיני החם אדן־־הבית
)814 (עמ׳בספודי. שקרה מה כל קרה גם מדוע הנה

 מתגלה ביאליק. של "המתמיד״ על בפארודיה כאן לחוש שלא אפשר אי

 בולט אך הטפלות, האמו.נות אל המשורר של הרומנטית הזיקה אמנם כאן

 מבוגר משורר לבין חתמים, הילד המספר, שבין הקומי המרחק גם

 כפל .באמת שקרה מה על להעמידו כדי עובדות מספיק לקורא המספק

 הקשר מסגרת מהווה בעקבותיו, הנוצר וההומור הסיפור, של זה פנים

 להזכיר עוד אפשר התיאורים. פרטי ולכל הסיפור, ממהלך הסטיות לכל

 בין ההבדל אח פיה על להדגים נוח כי מכשפות בענייני השיחה את כאן

 פונקציונאלית היא כאן השיחה חולה״. "ברל׳ה לבין זו יצירה

 יישן שלא המסכן, היתום אלטשיק, את לשכנע מנסות הנשים בתכלית.

 הסיפור של האמיתי שעניינו וכמובן, המכשפות. סכנת משום ברפת

 של הקומי האפקט יגבר כן בשידולן הנשים שיאריכו שככל לכך, גורם
 מעידה בוקר כל הרפת רצפת על הפזורה המעוכה השחת הלא המעמד.

 הנודעת התיבה גדולה כמה עד אלה, בסימנים שמבין למי נאמנה,

 המעשה סיפור של הטריוויאלי אופיו למרות למכשפה.. מאלטשיק

 (בסיפור כלל התקשרות אי של תופעות כאן אין ”לילה ב״ביעותי

 למרות אידילית, הרגשה כלל יוצר הוא ואין מדובר). כשלעצמו

 להווי לבנו תשומת את מפנה הסיפור אין בו. רווי שהוא ההומור

 של חיים ולא דווקא. פעמי חד למעשה אלא חמורות עימו שאין חיים
 אלמנטים זו ביצירה יש וניגודדרמאחיים. מתיחות אלא כאן שלווה

.אידיליה פנים בשום היא אין אך רבים קומיים

1 5 1
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 החלקים חיבור של הטכניקה ממנה שונה במה להראות כדי

 אלטשיק את המשדלות הנשים שיחת את להשוות כדאי תולה" ב״ברל׳ה

 על היהודיות שתי שמשפיעות הטובות העצות אל ברפת ללוןם לחדול
 העניין, לעצם הקשורה שיחה כאילו כאן אף ברל׳ה. של אמו קרינה,

 יש דבר של לאמיתו אולם הילד. את לרפא לה לעזור מבקשות הן שהרי
 ברל׳ה כי לזכור הםיטואציה.עלינו של לדרסאתיות התנכרות זו בשיחה

 עימה, בעלה באין יושבת קרינה וכי הלילה, כל משכבו על התהפך

 הרופא. אח לבקש ויצא הביתה אישה שיבוא עד לעשות מה יודעת ואינה

 אלו מאד: דרמאחיח אותה לעשות היכולים נתונים זו לשיחה איפוא יש

 נלכדים היו אילו ואמנם, לבעלה. רוח בקוצר מחכה וזו מפטפטות

 באופן הנשים שיחת את שופטים היינו סמק בלי ברל׳ה של יסוריו

 שעה‘לו מצא שלא טרדנוח מעשה כאל אליה מתייחסים היינו לגמרי: אחר

 לחלוטין. דרמאתיות נעדר שהתיאור אלא מתענה. כשהנער עתה, אלא נוחה

 שוכחים אנו אף ובעטיה הילד של מיסוריו כליל מתעלמת הנשים שיחת

 עניינו אל שלה ההתקשרות אי על דווקא בנוי שלה האפקט אותם.

 יוצר הוא מתרבה שהוא ככל .כאן, הגשים של הלהג הסיפור. של העיקרי

 רצוף אורכו לכל אכן, העיקרי. מהעניין התעלמותו בשל קומי אפקט

 אפילו אליו. מתקשרים שאינם קטעים חולה" ב״ברל״ה המעשה סיפור

 תפיסת בין הניגוד את להציג באה היא אמנם זה. ממין היא הפתיחה

 אין המחלוקת של עניינה אך יבדוחה, של זו לבין ברל׳ה של החיים

 מעשה אלא במגבת מעשה שאינו המסופר, העניין עם כלום ולא לו

 דרכה ועל יבדוחה של מסירותה על החשובות הידיעות גם בכרכש.

המסופר. מהעניין סטייה אלא אינה בבוקר יתפלל שברל׳ה להשגיח
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לעיל. דובר שעליו הלילה בתיאור הדין והוא
טילה" ו״בריח השבורה" "הכף של המבנה בין השוואה יסוד על

כי יותר עוד ברור געשה שני מצד חולה" "ברל׳ה לבין אחד מצד
ולא היצירה של בקומפוזיציה וראשונה בראש תלויה האידילית ההרגשה
הראשונות היצירות בשחי כשלעצמם. החומרים של האידיליות במידת
הברית סכם ופרשת האחת ביצירה הכף תיקון (שהוא העלילה גרעין

רופפת הקשר מסגרת משמש זה עניין בכך. מה של עניין הינו בשנייה)
מוקדם בין סיבתיים קשרים בו שאין לפי היצירה. הלקי לכל ביותר

כל התפתתותו. את הקובעים דרמאתיים יסודות בו ואין ומאותר,
העניין וכל הכף, תוקנה כיצד לספר הוא השבורה" ב״הכף העניין

חגיגת ועל המוהל אליקים של נסיעתו על לספר הוא מילה" ב״ברית
שהטקסס אידיליים לא אלמנטים אלו יצירות בשתי יש שני מצד הברית.
בדידותם (כמו אלה אלמנטים קישור. של חזקות פוטנציות בהם מפתח
יכולים האחרת) ביצירה התמורה עניין או האחת ביצירה אסירים של
מפותחים הם אולם הדוק. במבנה חלקיה כל על היצירה את לקשר היו

בדברים העוסקת ההווה עלילת דווקא פכך כתוצאה בלבד. תלקי באופן
למדוד מידה אמת משמשת והיא היצירה, במרכז העומדת היא בכר מה של
ביצירות נוצרת האידילית ההרגשה דברים. של רצינותם מידת את בה
והעמדתה אידיליים הלא היסודות של החלקי שהפיתוח בגלל אלה

מה מקטינה. פרספקטיבה מעמידים הטרייוויאלית העלילה של במרכז »
 יומי. היום של במידתו נמדד שנעלה ומה הטפל של במידתו נמדד שנכבד

 אידיליים הלא שהיסודות לכך כאן גורמת היצירה של הקומפוזיציה

הקטנות. חיי של ביציבותם הביטחון הרגשת את מחזקים
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דרמאחיים  יסודות נעדר אינו העלילה גרעין חולהיי ב״ברל׳ה

 פוטנציות ביצירה זה לגרעין יש ומאוחר. מוקדם בין הדוקים וקשרים

 בטיבה דומה נעשית היצירה הייתה יותר פותחו שאילו קישור, של

 כמו זו, בעלילה קשורים שאינם היסודות שני, מצד לילה". ל״ביעותי

 ריפוי דרקי על היתרים הדברים ליבדוחה, ברל׳ה בין הוויכוח

 ביצירה להם אין אלה כל - הכפר על היורד הלילה תיאור וכן בלחשים

 אידיליים הלא ביסודות מוצאים שאנו כדרך קישור של פוטנציות

 את איפוא מסכנת אינה ליצירה הכנסתם האחרות. היצירות בשחי
 להמעטת גורמת היא אבל ההווה, עלילת של הגרעין מרכזיותו.של

 הסטיות אלא העלילה גרעין לא זו, ביצירה זה. גרעין של חשיבותו

 לאלה הודות הדברים. את בה לבחון מידה אמת המעמידות הן ממנו

 על לא כאן בנויה זו הרגשה האידילית. ההרגשה בעקיפין נוצרת
 על אלא אידילי׳ ו׳לא ׳אידילי׳ של או וטפל נכבד של חדשה הערכה
 פרשת עם מתקשרים נס שאי הקטעים פעמי. ח.ד אירוע של חדשה הערכה

 תהיה פעמי החד האירוע שבאמצעות לכך כאן גורמים ברל׳ה של מחלתו

 זח. סיפור מאחורי העומד החיים הווי אל עקיפין בדרך נתונה דעתנו

 כאילו ההווי, של במידתו פעמי חחד אתחאירוע כאן מודדים ואנו

 שלהם. החיים אלה זה. בכפר יקרה וכזאת כזאת אומרים! היינו

 יציבותו את בעקיפין כאן מבליט פעמי החד האירוע דווקא כלומר,

החיים. הווי של השתנותו אי ואת
 במיוחד בולטת באידיליה ההתקשרות אי תופעת של מרכזיותה

 בסוג האלה. הקומפוזיציה סוגי שני של המשווה בחינתן יסוד על

"לא רגרסיות מופיעות ),’מילה וב״ברית השבורה" (שב״הכף האחד
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 קישור של פוטנציות משוחחות ובהן הסיפור, ממהלך אידיליות"

 כך ידי על ולפגוע לאידיליה, כוללת משמעות להעניק ה״מאיימוח"
 מופיעים חולת") ("ברל׳ה השני בסוג ואילו האידילית. בהרגשה

 לפגוע היימאיימים" דרפאתיים אלמנטים עצמו המעשה סיפור של בתחומו

 הקשר מסגרת העמידם כדי עד יפותחו הם אם האידילית, בהדגשה

 המאיים היסוד של יתר פיתוח נמנע מקרה בכל אולם, השלמה. ליצירה

 ובכל האידילית, בהרגשה בכך ולפגוע ליצירה, כוללת משמעות להעניק

 להעמיד המאיימים יסודות בו שאין חלק אותו במרכז עומד מקרה

 הראשון הסוג מן שבאידיליות בעוד וכך, השלמה. ליצירה הקשר מסגרת

 ב״ברל׳ה הגה המעשה, סיפור של הטריוויאלי הגרעין במרכז עומד

 ההרגשה המעשה. סיפור של הפחותה חשיבותו דווקא מודגשת חולה"

 הסטיות ביצירה שתופסות החשוב המקום על שם עומדת האידילית

המעשה. מסיפור
 את ואחר היום״ ״כחס את תחילה לבחון עתה מבקש אני

 ביצירה האידילית ההרגשה נוצרת אופן באיזה לראות כדי "לביבות״

במרכזה. עומדות אנאלוגיה של שתבניות
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וב״לביבות״ היום״ ב״כחם באנאלוגיה השימוש*

 של כיותר המורכבות היצירות אתת היא היום" "כחם
 זו יצירה של חלקיה בין קשרים של הרבות התבניות טשרניחובסקי.

 לדבר שאין ודאי מקום, מכל שלה. האידיליות את שאלה בסימן מעמידות

 יצירות על בדיון מופיע שהמונח מובן באותו התקשרות אי על האץ

 ולקשרים זו יצירה של לליכוד ביותר המובהק שהסימן אפשר אחרות.

 מכל פירושים של יותר רב למספר זכתה שהיא העובדה הוא חלקיה בין

 שליצירהזו חשו מבקרים כלומר, סשרניחובסקי. של אחרת אידיליה

 לה ושיש אחרות, מאידיליות יותר אורגאנית שהיא משלה, ייחוד קווי
 באידיליות הרווחות ההתקשרות, אי תופעות והרי, מיוחדת. משמעות

 חלקי את תלכד אשר משמעות־־על לבנות ניסיון כל .לאל שמוח האחרות,

 אינטרפרטאציה. לבנות ניסיון כל — כלומר אחת, לשלמות היצירה

 לכך גורם וו ביצירה לאינטרפרטאציה מקום שיש העובדה עצם

 אי תופעות על עומדת אינה קיומה, ויוכח במידה שלה, שהאידיליות
 בן, על יתר הקודמים. בפרקים דובר שעליו מובן באותו התקשרות

 רבה במידה כאן תלויה היצירה של האידיליות ב^אלת ההכרעה

 בה שיש כיצירה אותה לפרש אפשר ליצירה. הניתנת באינטרפרטאציה
 מקום בה שאין כיצירה אותה לפרש ואפשר אידילית, להרגשה מקום

 אופי בעלת אידילית להרגשה מקום כאן שיש טענתי, זו. להרגשה

 זו. ליצירה שניתנו שונים פירושים עם להתמודד אותי תחייב מסוים

מקבל) אני עיקריהם (שאת קרמר של דבריו את לפתח עלי יהיה בעיקר,
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 יצירה של האידיליות בדבר שלו הרעיונות הצד כלומר החיוב, מצד הן

 של הפירוש על מותה שהוא הביקורת מצד כלומר השלילה, מצד והן זו
שביד.*® אלי

 המבנה בשאלת כל קודם קשורה זו יצירה של שאלת.האידיליות

 התרחשות של המסגרת מסגרת. סיפור סל מבנה שהוא שלה, החיצוני

 מתנהלת השיחה הכפרי. הסוהר בית קיר ליד רעים שיחת של היא ההווה

 השומר יוכים ה״גויים", שני ואילו אהרון, משה לבין שמחה ר׳ בין

 טיפוסית זו שיחה של אווירתה להתערב. בלי מקשיבים הגנב ווסקא

 ואין דוחק אינו שזמנם אנשים בין חם ביום חולין שיחת לאידיליה.

 בין שהפגישה העובדה, מורגשת מקומות בכמה לחשוש. מה מפני להם

 חד ממעשה חלק אינם מיוחדים, דברים אינם שלהם וההתעסקות השלושה
 אינם בו הנעשים שהמעשים יציב, חיים להווי דוגמאות אלא פעמי,

 לבין השומר בין היחסים הנה בגודלם. או בחשיבותם מוה זה נפלים

 של מקצועו היא הגניבה כך האחד של מקצועו היא שהשמירה כשם הגנב.

 הסוהר בית שומר שבין שגרה יחסי הם ביניהם היחסים כן על השני.

 שניהם הם הגנב. על לשמ.ור מקפיד השומר אין היחידי. אסירו לבין

 בהתקנת עצמם מעסיקים ושניהם בחוץ, החום מפני מפלט .מבקשים

 לוסקא יוכים מזכיר היצירה בסוף הקהל. לתועלת לעכברים מלכודות

 שעה בחוץ.. לשבח לאסיר יאה לא כי השער את מאחוריו לנעול שעליו

 להוכיחו, או לו, להשיב טורחים הם אין סיפורו את להם מספר סוסקא

זה. שבכפר העולם מסדר חלק הם זה איש של הקטנים שחטאיו לפי
 בסיפור האידילית ההרגשה נוצרת שבו לאופן יפה דוגמא

הצעדים: קול למשמע השלושה של התגובה תיאור היא המסגרת
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 לוהטת, סמים באמצע תמוז של חפתו ועמדה
 שוממים, הכפרים ורחובות משוק, רגל וכלתה
 הפעם. דרכו שיעשה החוץ, מן אין ואדם
 ההולן*. הוא מי ולראות, לדעת ראשם את הפנו
 הזריזות, עיניו את וסקה תוך-כדי-דבור מצמץ

 בדליו, מכחולו לאטו שם משה-אהרון
 מעשהו, החיש לא הוא אף יוכים, המאסר, ושומר
 זקנו, על כפיו את מעביר כנגדו, מכמרתו מעמיד
השקוף. צוארו מזעזע משתעל, עצמו לבין בינו

)584 ,(עם

 ,■*אטראקציה מעין מהווה שוממים כשהרחובות הם ביום צעדים קול
 והחדגוני המשעמם החיים הווי של המידה בקנה אלה. אנשים לשלושה

 ניכר ואמנם, נפש. משיב חידוש משום אלה בצעדים יש שלהם,

 ממור כה שהוא אף על הצלוי, השינוי. על שמחים שהם מתגובותיהם

 לשיחת כמתכונן מידו המכחול את מניח באהבה, אותה ועושה למלאכתו

 מודגשת ואת עם יחד לעבוד. המפסיק יוכים גם נוהג וכן רעים,

 על לשמחתם כך כל מתאימה שאינה איטיות תגובותיהם, של האיטיות
הרגשת את לבטא כאילו באה השלושה של תגובתם הצפוי. החידוש
לחידושים לצפות אין למהר, מה אין שרויים: הם בה האידילית החיים

82 במתינות. הכל נועזים,
 על אידילית הרגשה היום" '*כחם של המבנה מבטא לכאורה,

 נדמה במרכזה. עומד ולולה של סיפורו ולא המסגרת שסיפור כך ידי

 דבר, של בסופו נתפסת, תהיה שהיא .לכך גורם היצירה מבנה כי

 שונים, דברים בה ומספרים הם, ביום צל בפינת היושבים רעים כשיחת

 של סיפורו כמו עצובים, מהם וסקא, של סיפורו כמו משעשעים, מהם
יהיו אלא סיפורים, מכלל יוצאים אלה יהיו שלא ובלבד שמחה, ,ר
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.המסגרת בסיפור המתואר ההווה עולם של הקליטה דרך על משפיעים
אי על לדבר היה ניתן היצירה, מבנה של טיבו זה היה אילו

למה דומה במובן המסגרת לסיפור ולולה של סיפורו בין התקשרות
של מחשבותיו שבין ההתקשרות אי על למשל, קודמים, בפרקים שנאמר

מילה". ב״בריח המשתה של התיאור לבין הנסיעה, בשעת אליקים
העיקרית הנימה קרמר. .ש היצירה את תופס לזה דומה באופן ואמנם,

על יצירה זוהי שלה. בכותרת לנו נמסרת קרמר, טוען היצירה, של
התנהגותס על חותמו את ומטביע הכל על לאות המשרה יום סל חומו
על לדעתו, משפיעה, המסגרת סיפור של האווירה .הסיפור גבורי של

וכף ניגודים. בין ההשתוות על בה עומד שהכל כולה היצירה
ולולה בנו על העצוב סיפורו את שמחה ר׳ מספר יום של "בליאותו

אותנו לסיים אלא ממנוחחנו, אותנו להרגיז בא שאינו דופן, היוצא
ההשתוות שבכח טוען קרמר ).316 עמ׳ (קרמר, החיים״. של רוגזם עם

חיי בין גוי לבין יהודי בין לאסיר, שומר בין הניגוד בטל
הנוף. לבין האדם ובין והצער, האסון לבין היומיום

במרכז המסגרת סיפור את המעמיד קרמר, של גיסתו כנגד
רחל שמיר, שולמית צמח, ע. סל גישתם את להציג אפשר היצירה,

היצירה. של אידיליים הלא היסודות אחר המתהקיס שביד, ואלי שלגי
ולולה של סיפורו בין הגומלין קשרי על עומדים אלה מבקרים
(אין ,,"השתוות על עומדת אינה שהיצירה וטוענים המסגרת, לסיפור

היסודות שבין וריחוק קרע על אלא כמובן) זה, במונח משתמשים הם »
 של סיפורו דווקא לדעתם הטבע. לבין האדם בין - ובעיקר השונים,
להווי יחסנו על המשפיע והוא ליצירה הטון את הנותן הוא ולולה
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 המתואר ההווי והאחרים צמה של דידם לגבי המסגרת. בסיפור המתואר

 חיים של גילוי כל המחניק כלא בית של הווי הוא באידיליה

 כמו ליצורים מקום אין שבו הווי זהו למבע. זיקה וכל סבעיים

83ולולה.
 חד היא והאתרים צמח ע. של שהאינסרפרטאציה לי נראה

 שהיא פרטים ויש כהלכה שלא מפרשת שהיא פרטים יש מדי. צדדית

 קרמר של דעתו אחרי יותר נוטה אני כללי באופן בהם. מבחינה אינה

 אני אין אולם זו. ביצירה האידילית ההרגשה של לדומיננטיות הטוען

 נוחה שהיא בדרך דוחה כשהוא טענתו, את מבסס הואי שבה לדרך מסכים

 הרב׳שבין הדמיון על עמד לא קרמר שכנגד. הטענות את ביותר לו

 מבקרים עם להתמודד טרח ולא צמח ע. של לדעות שביד של דעותיו

 להם ואין מופרכים שביד של דבריו אמנם, זו. בדעה המחזיקים אחרים

 במקום האחרים. למבקרים ביחס הדבר כן לא אולם שיסמכו, מה על

 עליהן, מסתמכים אלה שמבקרים בטקסט אותן.תופעות עם להתמודד

 המנוגדת העמדה של החלשים הניסוחים אחד עם להתמודד קרמר בוהר

עצמה. ליצירה עוול עושה הוא ובכך לשלו.
אינם, השוגים האלמנטים בין שהיחסים בכף להיווכח כדי

 האדם בין היחסים על לעמוד לנו די השתוות, של יתסיס בפשטות,

 קרפד צודק היצירה. של הפתיחה מניתוח שהם.עולים כפי הטבע לבין

 הדיבורים כל וכי בעלמא, נאמר זה לקטע שביד של שפירושו באפרו

 ו״אור יום" בצהדי שנתלהט "בקר הקיץ", להט אל שגמל "אביב על

 בהרהורי מקורם )149 - 148 (שביד, בגרות" ידי על שהוחנק ילדות

אינה שביד של דבריו שלילת אבל ),316 (קרמר, שביד סל ליבו
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 בקטע מתואר באמת מה לגופו. הקטע את לבחון מהצורף אותנו פוטרת

 (קרמל! בצמח האור נקלט שבה הדרך על כאן מדעי הסבר רק האמנם זה?

 סיפור סל בצורה ניתן התיאור אולם חם. יום של תיאור והו )?316

 הם ולבסוף בשלוליות, משהקים הם נפזרים, הם האורות. של דרכם על
 סיפור אל החום מתיאור המעבר השמש. אל שבים ואינם מתחבאים

 בלא פתאום, מופיע בתיאור שלב כל פתאומי. מעבר הוא האורות

 לפתע לנו מתברר לעניין מעניין קפיצות כדי תוך לו. שציפינו

 מעין בצורת פריון על סיפור אלא חם יום של תיאור לא שלפנינו

 לשעה קשור אינו האורות על הסיפור הנפזרים. האורות של מיתוס

 חום. של עונות שתי כאן מערב הוא למעשה ביצירה, המתוארת המסוימת

 של עירוב בצמחים. ונספגו האורות נפזרו הקודמת בעונה גם שהרי
 האחרון, בשלבו האורות של דרכם סיפור את להציג נועד זה זמנים

 התחתון, הזהב או התחתון, הזוהר של חדשה התלכדות של שלב והוא

 סיפור אמנם הוא האורות סיפור של הראשון חלקו העליון. בזהב

 השני. חלקו לגבי כך הדבר שאין ברור אבל קרמר), של ׳מדעי'(כטענתו

 משמעות לה שיש פיגורטיבית תופעה היא האורות של החוזרת ההתלכדות

 לי נראה לקרמר. נראה שהוא כמו בעלמא, תיאור זה אין לעצמה. מעבר
 בעליון, בזהב התחתון הזהב התלכדות של משמעותה את להבין שאפשר

 והיא טשרניחובסקי על האהובה תמונה שזוהי לכך, דעתנו ניתן אם

 למשל, כאן. כמו משמעות באותה אחרים בשירים כך אחר חוזרת
הלשון! בזו הקציר עונת מתוארת *"בגרן"
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 בחמה, חמה עמדה יבולה, ארץ נתנה
 אמו&ה. שנה היתה - בשעתם גשמים היו
 בטובם האברים פני צהלו
 והקמה. השדמה מאחר ביתה
 שאננים, לבטח מתהלכים היו

 ברמה* אכרות נוהגים
מארץ! בוקע הזהב הנה
__ המגל, שירתו מספחח אך
* - החרמש רינתו משהתחיל אך

 - הגיל מנגינת הקציר, שירת
 למעלה. הצפון הזהב פרץ
 סימונים סיעות התקבצו יום יום
 ועונים, מתוכחים איז-קץ בלהג

 הקצים, כל לקץ רוחים מחשבים
 ונצים; מריבים אמברים בעלי
. העולם, קצות מכל דפשות דאות
 חדשות: ׳קונטורות׳ נפתחות יום יום

 לואי ודריפום וניפלד דריפוס
 - האחים ודריפום טרבוטי כהן,
למעלה! הזהב פרץ

)668 - 667 (עם׳

 זהב לבין למעלה הפורץ התבואה מחיר בין בהקבלה חידוד שיש ברור

למעלה הפורץ זהב של התיאור כאן מצוי אך למעלה, הפורץ החיטה
R4 ’ הטבע. שמשפיע ברכה שפע של כביטוי

 והזהב התחתון הזהב האורות, של ההתמזגות הטבע בתחום

 נשמע אירוני כמה כך, ואם רבה. ברכה של סימן היא העליון,
הצירוף:

התחתון הזהב ופשט
 באורות, אורות והתלכדו העליון, בזהב ונגע
 לנפש, מחנק שימו עד מאד עד החם וגבר

ישמו. הכפרים ורחובות משוק, רגל וכלתה
)502 - 581 (עמ׳
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 לסגלו יכול האדם שאין חום חינו בטבע, דגה ברכה שהוא מה כלומר,

 החום. התגברות רק האדם בשביל היא האור התמזגות הישוב. בתחום

 מגביר התחתון) (הזהב הטבע ברכת ששפע ברעיון לחוש שלא אפשר אי

 ליצירה, הפתיחה כן, אס האדם. על בכך ומכביד המחניק, החום את

 באידיליות הטבע תיאורי של במתכונת עשויה שהיא תחילה שנדמה אף

 היא שכאן מתברר הנה הסיפור, גוף עם מתקשרת היא ואין האחרות,

 בתיאור לעניין מעניין במעברים גס מתבטא זה ייחוד במינה. מיוחדת

 כי ציינתי כבר הסיפור. גוף לבין התיאור שבין ביחס וגם עצמו
 של תיאור והו תחילה אחדות. פעמים לעניין מעניין קופץ התיאור

 של - אחר אוקראינה, שדמות בו שזוכות אור שפע של - אחר חם, יום
 שנבלעו אורות של - ולבסוף שובבים, בילדים המשתעשעים אורות

 האורות עם ולהתלכד לחזור עתידים או חוזרים והם בצמחים

 אין ,”חולה בייברל׳ה הערב בתיאור כמו שלא אולם, העליונים.

 את ומלכד חוזר חדש ן נוי ע כל אלא בנפרד, עומדים החדשים העניינים
 כולו הקטע מתפרש ובסופו המקום, אוחו שעד הלשוני החומר כל

 הדמות בשינוי לחזור עתידים והם שנפזרו, האורות של כסיפורם

 בקשר מתקשר כשלמות התיאור לכך, נוסף השמש. עם שוב ולהתלכד

 שבין לניגוד ביטוי נותן הוא באשר הסיפור, גוף עם אנאלוגי

.הטבע לבין האדם
מהטבע, הרחוקים מעשה, אנשי בין ניגוד מעמיד לטבע היחס

 להסתגל מסוגלים שאינם תמימים, אנשים לבין מחנק, להם שם שהחום

 זהו דבר של שבעיקרו כמובן .הטבע אל נמשכים הם אך המעשה, לחיי

הניגוד של הראשון גילויו אך סביבתו, לבין ולולה שבין הניגוד
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שמחה: ר׳ של הראשונה בהופעתו כבר ניכר

 בלכתו הזקן, שמתה את בראותם השלשה תמהו
מטפחת, כרוכה צוארו סביב כדרכו, שחות,
אטלס, של קפוטה שרוולי בתיו־ נתונות ידיו
.ימין של בשרוול ושמאל שמאל של בשרוול ימין

)584 (עם׳

 לובש שהוא די לא כזה, אשר חם ביום של■הזקן: מראהו משונה אכן

 בתוך נתונות וידיו במטפחת כרוך צווארו עוד אלא קאפוטה,

 עם מזדהה ששמחה .דבר של פירושו אין עז. חורף כביום שרווליו
 זה: ללבוש טבעי הסבר יש כך. כדי עד אפליג לא הטבע. ועם החום

 לי אין אבל, האוויר. מזג בתמורות כבר חש שאינו זקן זה הרי
 אינה החום מפני האחרים של אימתם לבין לבושו בין שההקבלה מפק

 משל שונה יחם יש שלשמחה כך על לראשונה מרמזת היא מקרית*

 הטבע (ואהבת בפרנסה קשורים ואינם מעשיים שאינם לדברים האחרים

זה). בכלל
 או סירוב פרי כולו הינו סביבתו לבין ולולה שבין הניגוד

 שיש העמוקה לזיקה קשר לו יש זה וסירוב להסתגל. יכולת העדר

 משמשת שטות" "רוח שמחה במי המכונה זו ויקה הטבע. אל לולולח

 וחיבתו הטבע למראות תמהונו סביבתו. לבין שבינו לניגוד ביטוי

 "תכלית". באלה שאין לטי ובהכאות ברצועות לו עולים ליונים

 בזמנה. ושלא במקומה שלא להתנהגות עדות היא הדגן לפרחי חיבתו

 סימן היא אף בנים, יאוש אתרי במקרה, כמו נולד שהוא העובדה

שלו הזהב לב בין הניגוד בולט וכן, לסביבתו. מתאים בלתי להיותו
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 של חמדנותם לבין החיים בעלי בכל לטפל וזריזותו ליבו טוב בין
 כתפיסת שאינה הקשה תפיסתו הוא הניגוד אותו של אתר צד אתיו.

 והוא מעשה אנשי שהם אחיו, של כפכחונם שאינו התמים ודמיונו אחיו

כפשוטו. סיפור כל ומקבל בהקיץ חולם
 של ניגוד גס להיות הופך סביבתו לבין ולולה בין הניגוד

 מגלים ואביהם שהם לפשרה והנוטה וותרניה היחס לעומת מוסר. ערכי

 צדיקותו ולולה. של הפשרנות אי בולטת והיתר, איסור מצוות כלפי

 מסוגל אינו ולולה המעשיים. לחיים הסתגלות לאי סימן היא אף

 תמים, יחם לעולם הוא לסביבה יחסו שהם. כמות החיים את לקבל

 פירוש האם אחיו. לעומת בכך דופן יוצא והוא. ו׳רומנטי׳ חולמני

 לולולה מקום בו שאין האסור העולם נגד למחות באה שהיצירה הדבר

 ואחרים. צמח, ע. היצירה את מפרשים שבו האופן הוז ושכמותו?

 מתעלם הוא המידה. על יתר ׳רומנטי' פירוש שזהו לי נראה אולם

 ומהתפקיד אביו ידי על לולולה הניתנת המפורשת מההערכה השאר בין

שמחה. ר׳ כאן שממלא החשוב
 הוא אף אחד מצד אחיו. ובין ולולה בין באמצע, עומד שמחה

 הלילה, במראות בהתבוננות יש תכלית מה מבין שאינו מעשה איש

 של המעשית החיים בהשקפת מחזיק הוא ביופיים. חש הוא אף שני ומצד
 כוונתו כי שוכח הוא היונים, גידול על מדבר שהוא שעה אך בניו,

 תבמבינו מתגאה והוא בולולה שנכנסה תהשטו לרוח דוגמא כאן להביא
 שבין לקרבה אחרת דוגמא מבנו. שלמד תורה ביונים, עצמו שלו

 המשולח, עם תלשב מאחרים שניהם שרק העובדה היא ולולה לבין שמחה

נרדמים האחרים שהבנים בעוד סיפוריו, את לשמוע שבעים ואינם
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פרנסה". מטרדות "עיפים
בנו. לבין שבינו זו בקרבה להודות לזקן לו נוח לא אכן,

 אנשי בעיני הוא ששוטה ולולה על זכות לימוד אלא אינו סיפורו כל

 מי של מלים הן עליו האחרונות המלים אף .בתוכם הוא ואף מעשה,
 'מלמד'. של דרכו - ידענו/דרכיו כולנו "ואפילו זכות: ללמד שבא

 ואינה בביתנו, הוא היה - בחוש ראינו ה-/זאתרית נשמה אך תם;

 שמחה פגש שבגללו הנוכחי, המעשה גם ).590 'מ(ע הדין..." מעלמא

 שטוח של מעשה הינו סיפורו, תא ״ל״צלוי וסיפר השלושה, באותם

 שאפילו נראה .התנצלות של בנימה מסופר והוא הזקן, של דעתו לפי

 אפשר כיצד כן, שאלמלא מעט. הזקן בישתמ בנו קבר אצל בביקור

 על הרחוב בה שנתרוקן הצהרים שעת את מנצל שהוא העובדה את לפרש
 שחיו, בית תחת כלשהו ספר נוטל והוא ביקורו, את לערוך מנת

 כן, על יתר הקברות. לבית הולך שהוא בו יחשדו שלא כדי - כאילו

 מבית נוטל הוא שכמותו: לאיש יאה שאינו מעשה עושה הוא הלא

 הוא שבה הדרך בנו. קבר על םחומני דגן, פרחי הנוצרי(!) הקברות

גמורה: מבוכה על כמדומה מעירה זה לעניין סיפורו בסופו מגיע

 ואבקר אלך אמרתי: - משוק הרגל וכלתה
אבא. על יתגעגע הסתם מן ולולה-שוטה; ילדי

 וראיתיו ׳להם׳ הקברות בית פני על אני ועובר
הגלים. מבכות וערבים ונצנים, פרחים כלו’

 זרקתי ..אלמלא.משה רב אלמלא בי, שטות ונכנסה
בבם,חמ ככה והוא..נצנים....קברו על פרהים

ככה...
)591 - 590 (עמ׳
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בנו, של חייו פרשת את בסיפורו פורש חהשמ שר׳ במידה הב
 הרגשתו ועל עצמו שמחה על בה לספר עקיפין רךד גם הסיפור מהווה

 לכך הגורמת היא הסיפור של וו נוספת הקשר מסגרת ממש. זה ברגע

 עומד זה סיפור כלומר, היצירה. של במרכזה יעמוד המסגרת שסיפור

 לקשרים הודות דווקא אלא התקשרות, אי של למבנה הודות לא במרכז

 לכאורה, ולולה. של סיפורו הפנימי, לסיפור המסגרת סיפור שבין

 יופיע המסגרת בסיפור המתואר שההווי לכך ולולה של סיפורו גורם

 זיקה ונעדרי נשמה נעדרי בינוניים, חיים לש כהווי הסיפור בסוף

 זוהי, ול׳תכלית׳. וממכר לפקח אלא מקום בהם שאין חיים ליופי,

 לי הנרא אולם צמח. ע. בה שנוקט הרומנטית הפרשנות דרך אכן,
 סיפור מאיר שבו האופן על גם נשענת היצירה לש הכללית שההרגשה

 אלא רומנטית אינה זו הארה ולולה. של סיפורו את המהגרת

 וגם שמחה ר׳ של בדבריו גם ביטוי לידי באה והיא ריאליסטית,

 נימת ולולה. של לסיפורו המסגרת סיפור בין אנאלוגיות של בשורה

 כל שעם כך, על לדעתי מעידה שמחה ר' של מדבריו העולה ההצטדקות
 מותו, על מצטער ריאליסטית. עמדה כלפיו נוקט הוא לבנו אהבתו

 תופעה הינו שולולה נמשכים, שהחיים מבין אך ברוחו, מאד לו קרוב

 שאין אסון בחינת אינו ושמותו פיה, על לנהוג שאין דופן יוצאת

 ריאליסטי, מעשי, לאדם המתאימה בדרך אליו מתיחס הוא שילומים. לו

 בעת הזקן לש סיפורו דרך בנו. כשל חולמת ונפש רך לב בעל אך

 מרחיקה וגם ולולה, כלפי רחמינו את מעוררת גם אחת, ובעונה

 העולם שחסר מה על אותנו מעמידה גם מותו, על הצער את מאתנו

גם קיום יש שלחיים לנו מזכירה וגם בו, נמצא אינו שולולה
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 הודות ולא החלקים שני בין לקשר הודות היום״ ב״כחם בלעדיו.

 הווי של במרכז והעמדה אידילי, הלא היסוד של הרחקה קיימת לניתוק

אידילי. בשם לכנותו שניתן חיים
 להם יש היצירה חלקי שני שבין השונות האנאלוגיות גם

 אנאלוגיה ולולה. של לסיפורו ריאליסטית גישה הצעת של דומה אפקט

 ואחיו אביו שעוברים לעבירות ולולה של יחסו בין להעמיד ניתן אחת

 שמיעת כדי תוך אהרון. ומשה יוכים וסקה, של הקטנים החטאים לבין

 ולולה של המחמיר יחסו עם להזדהות נוטים אנו ולולה של סיפורו

 היחס אולם נפשו. טוהר את הוא מבטא שבכך כיוון אלה, לעבירות

 זעם מעלה ואינו יותר, סלחני הוא המסגרת בסיפור קטנות לעבירות

 לסוס הדעת את לתת בלי שמצא, החבל על וסקה של התנצלותו מוסרי.

 סלחני הינו ההומור יחם שחוק, מעוררת חבל, לאותו קשור שהיה

 יוכים שנוהג שהליברליות להוסיף צורך ואין הקטנים. לחטאים יותר

 את "הצלוי״ בו ששיחד היין הין לא ואף לחטא, נחשבת אינה באסירו
 אלו כל והלא הצביעה, מלאכת את לידיו שימסרו כדי העדה נכבדי

 נגדן. להלחם יוצא שולולה העבירות מאותן בחומרתם נבדלים אינם

 קנה. יותר, ריאליסטי מידה קנה מעמיד ההווה סיפור אומר, הווה

בחסידותו. ולולה שמגלה ממה האנושיות, לחולשות הבנה עמו שיש מידה
 שולולח היתירה הנשמה בין להעמיד ניתן נוספת אנאלוגיה

 היצירה: של אחרים גבורים בה שניחנו היתירה" נשמה״ה לבין בה ניחן

 מבקרים הרבו כך שכל הצלוי, של ציורו הכפר. ואנשי שמחה הצלוי,

 של סיפורם על שהיא כל רךבד כחזרה לפרשו שאין ודאי ו,תאו לדרוש
ציור הוא אין ואף )149 (שביד, שביד של כטענתו בפתיחה, האורות
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 אמנות"” מעשה קרמר) של (כטענתו זהו צמח. ע. של כטענתו השמש של

 היוצאות צבעוניות קרנים עם שלם עיגול בו שיש ריפכ צייר של

 על מעיד שהציור ספק אין אולם מתחתיו. מופלאים ופרחים ממרכזו
 ומעשיים חמדניים הכפר אנשי כל שלא כך על מעיד הוא אחר: דבר

 בו יש הצלוי הנה ולולה. של אחיו שמוצגים כפי ליופי שחו ונעדרי
 שאינו דבר ידיו מתחת יוציא שלא עליו חזקה וליופי, לאמנות חוש

 רעב הוא עבודה לו שמאין למרוח כספו, על חם הוא ואין מתוקן,

 מהללים והם ליופי שחו להם יש הכפריים ואף כולו. החורף כל ללחם

 של לעולמם ולולה לש עולמו בין הניגוד משמע, ״הצלוי״. מעשי תא
 ולולה של סיפורו בין ההקבלה שחור-לבן. של ניגוד אינו הכפר אנשי

 שמחה של ומעשהו הכפרים של התפעלותם הצלוי, מעשי לבין אחד מצד

 אלה כל שאין כמדומה בנו, קבר על תםתל דגן פרחי אחרי שנמשך

 העולם על להוציא היה שניתן המשפט של חריפותו את למתן אלא באים

עצמו. ולולה של במידתו אותו מדדנו לויא ולולה, חי שבו
 התקשרות אי ידי על נוצרת אינה זו יצירה של האידיליות

 אלה הקבלות מתוף דווקא. ביניהם הקבלות ידי על אלא החלקים בין

 גורסת ווו לחיים, הומור ורווית ריאליסטית גישה ביטוי לידי באה

 שטבע לשון במטבע להשתמש אם השתוות, של במידה אותם לקבל שיש

 מעלה כשהוא הקורא שחש הרגשה אינה כאן האידלליות כן, על קרטר.

של מידה, אמת של עניין יותר אלא הזה, החיים הווי את לפניו
באידיליה שחסרה לומר, כוונתי החיים. כלפי אדם בה שנוקם הערמה

*

 מופרעים שאינם חיים של מהתיאור העולה הנוחות הרגשת אותה וו

שמחים שהיינו חיים הווי זה שאין היא כאן ההרגשה משתנים. ואינם
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 אותה בו קיימת הכל שככלות משום לקבלו מוכנים שאנו הווי אלא כו

 מהלווה עצב של שנימה הסיבה זו חסרים. שאנחנו תמימות ואותה שלווה

 על אלא ולולה, של מותו על עצב זה אין האידילית. להרגשה כאן
 . אולי לקבל. שעלינו האידילית החיים הווית של דמותה היא שככה
 של האחרות באידיליות כמו זו באידיליה שאף להוסיף, צריך

 אנשים שהם גיבורים מוצגים ודורותיאה" .בייהרמן וכמו טשרניחובטקי

 משה של אמגותו המסטר. מאשר או המשוער, הקורא מאשר יותר פשוטים

 אין כי המעידה שמחה של התנצלותו הכפריים, של התפעלותם אהרון,

 הגובלת הפשטות את מדגימים אלה כל - בקרבו מתרחש מה מבין הוא

 ושל האידילית ההרגשה של קטן לא תלק אלה. אנשים של בתמימות

 של הפשוטים הגיבורים שבין זה מרתק של לזכותו כאן נזקף ההומור
הקורא לבין היצירה
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***

 היצירה של המבנה מעמיד היום״ ב״כחם כמו ב״לביבות"^ גם

 האידיליות שאלת כרוכה כאן אף שלה. האידיליות את שאלה בסימן

 יותר היצירה של אופייה את קובעות קישור של שתבניות בעובדה,

 משמעותה לעובי כאן להיכנס מתכונן איני ההתקשרות. אי מתופעות

 בהערות ואסתפק טובים), לפירושים כבר זכתה שזו (משום היצירה של

 האידילית ההרגשה לבין היצירה מבנה שבין הקשר שאלת על אחדות

יוצרת. שהיא 4
 הרגשה ליצור הצריכה תבנית היצירה במרכז עומדת לכאורה

 כשלעצמו הלביבות הכנת על לסיפור בכך מתכוון ואיני אידילית.

 היצירה במרכז זה מעין ופעוט יומיומי עניין של העמדתו כי (אם

 המרכזי שבחלק לעובדה מתכוון אני לאידיליה). אופייני מעשה הינה

 האחד לחלוטין הזרים עניינים שגי של זה בצד זה העמדה קיימת שלה

 גידולה על גימל של ומחשבותיה לביבות של הכנה מעשה לשני:

 באופן מוצגים אלה דברים שני היו אילו נכדתה. של והתפתחותה

עבודה, בשעת הזקנה של מחשבותיה הן שאלה בהנמקה רק סימולטאני
 המספר אולם, אלה. עניינים שני של ההתקשרות באי חשים היינו לא

 אלה ומחשבות החינוך, דבר על מחשבותמשלו גם אלה לשני מצרף

 המעשה מתחום הלקוחה ממאפוריקה באמצעות ביטוי לידי לפעמים באות

ה לפעמים נוצרת כך ידי על הלביבות. של ל ב ק ת ה י ל ו ל י  מ

בין ההקבלה למשל: מעשיה. של התיאור לבין גימל של מחשבותיה בין
%זרים. של ידם בו הייתה טרם הילד של נפשו טוהר לבין הקמח צחות
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 לבין הבצק לעיגולי הזקנה שקוצבת השווה המידה בין ההקבלה או

 התנהגותם ואת נפשם את והחוק המשמעת צבת צרה שבה השווה המידה

 בה שנוקם ללשון הודות ).577 - 574 (עט׳ הספר בבית הילדים של
 של היאור קטעי מינים: משלושה קטעים בין הקבלה נוצרת המספר,
 על מציינים (אין .החינוך על כלליים הגות קטעי הלביבות, הכנת
 של מחשבות שאלה להניח נוטים אגו אולם אותם, לזקוף יש מי חשבון
 גימל), של וללשונה מחשבותיה להלך מתאים אינו שסגנונם לפי המספר,

 ריזל׳ה של התפתחותה על למדים אנו שמהם גיטל, של הרהורים וקטעי

 כמובן זוהי אולם, סבתה. של התמים מעולמה שלה ההתרחקות ועל

 ההכנה תהליך בלבד. וחיצוניות חלקיות התאמות על העומדת הקבלה

 ריזל׳ה. של חינוכה לעניין או.אלגוריה סמל הופך אינו הלביבות של

 שבין ההתקשרות אי בולטת והחלקיח, החיצונית ההקבלה בשל דווקא

 אופיינית תבנית זו והרי זה. בצד זה המוצגים העניינים שני

לאידיליה.
 במקום זו, שתבנית לכך גורם מעט מוגזם שימוש אולם,

 להיות הופכת היא השונים העניינים שבין ההתקשרות אי את להטעים

 (או, לשער ניתן האידילית. ההרגשה אח השוברת זדמזזתית תבנית

 כסו או כן, לפגי מילה" ב״בדית כמו כאן אף כי לשער) נוח לפחות,

 ההרגשה את ליצור טשרניחובסקי ביקש מכן, לאחר השבורה״ ב״הכף

 של בדרך יומיומי ועניין נכבד עניין של צירוף ידי על האידילית
 הרעיון את שונים באופנים' להאיר בקש הוא הסתם סן התקשרות. אי

 שומר הקודם מהדור החדשים הדורות בני שמתרחקים ההתרחקות של

הלביבות. מעשה בתיאור זה רעיון משלב שהוא כדי תוך המסורת,
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 בתיאורו בפתיחה, נרפו כבר יומיומי בעניין נכבד עניין של השילוב

 את המציגה הומור של בלשון הבוקר מתואר אחד מצד .האביב בוקר של
 ומסורת קדושה של הרעיון גרמו שני מצד עסקנית. בית כעקרת השמש

 ששמם״ מקדש בית ליידומית והדממה השקט בדימוי והולכים הנעזבים

 של. בשיחתן ביומיומי הנכבד של זה שילוב ניכר להלן ).570 (עם׳

 את עוזבים הכל ורציני: עגום זו שיחה של עניינה ודומחה. גימל
 שומרי הצעיר. הדור בעיני משמעותם את מאבדים הדת ערכי המסורת,

 לעבור עתיד הוא מעט ועוד ופוחת, ההילך כדור עצמם חשים המסורח

 של המצומצם ההווי את הולמת השיחה של צורתה אולם, העולם. מן
 של 1גרח0במ .הדברים נאמרים שבה ובדרך שבה, בהומור כפר חיי
 כפי .בעלמא חולין שיחת מגדר יוצאים אלה רעיונות אין זה הווי

 לערב עיקרון: אותו להיות היה צריך השלישי בהלק גם הנראה,

 זו, שילוב דרך הצליחה לו בכך. מה של בעניין נוגות מחשבות

 הרעיון שבין ההתקשרות לאי הודות אידילית כאן.הרגשה נוצרת הייתה

 אולם, .היצירה של במרכזה העומד היומיומי העניין לבין הרציני

 במקום הפוך: דבר נוצר הזאת, התבנית בבניית כלשהי הגזמה בגלל

 של הטריוויאלי הגרעין אל הנכבד הרעיון של ההתקשרות אי שתבלוט
 את בצל מעמיד הוא ואז במרכז, ועומד הרציני הרעיון בא היצירה,
חדשה. כמשמעות אותו מציג ואף הטריוויאלי, הגרעין

 שבה היתירה בעקיבות ניכרת היא ההגזמה? ניכרת במה

 ,מילה* שב״ברית בעוד .היצירה של אלה עניינים שני סדורים
 בלחי באופן התמורה בדבר הרציני הרעיון של גילוייו מפוזרים

פאן, הנה היצירה, של שונות ובשכבות שונים במקומות סימטרי,
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 עובר הלביבות) מעשה בתיאור (המתחיל היצירה של השני חלקה

ריזל׳ה של סיפורה ריול׳ה. לעניין הלביבות מעניין לסירוגין
s  לכלל מצטרפים השונים הקטעים - כלומר כרונולוגי, בסדר מובא

 ממילא מסוים, תהליר של תיאור שלפנינו ומכיוון אחת. שלמות

 של סיפורה של זה אופי סיומו. את לדעת סקרנות בנו מתעוררת
 על הרעיון של האחר הגילוי עם יפה יתקשר שהוא לכף גורם ריזל׳ה

 במקום וכך, רומתה), של בפיה שניתן (זה הדורות בין ההתרחקות

 של שורה ב״לביבות״ מוצאים אנו מתקשרים שאינם קטעים של שורה
 כיוון מובהקים. דרמאחיים יסודות בעל סיפור לכלל המתקשרים קטעים

 אי להטעמת לא הלביבות מעשה של התיאור קטעי גורמים שכף,
 בדיוק אלא המתח של להרפיה ולא גיטל, של הרהוריה שקי החשיבות

 לא הדרמאתית; המתיחות את ומחזקות מעצימות רק אלה הפסקות להסן:
 של חינוכה מעשה לבין הלביבות מעשה שבין המילולית ההקבלה משום

 בעל סיפור במהלך הפסקות היותן משום פשוט, אלא, ריזל׳ה,

 המתח אה מגבירים הלביבות מעשה של התיאורים דרמטיים. יסודות

 המספר סוטה שאליו נוף תיאור המתח אח מגביר שבה צורה באותה

 שעה המתח גובר שבה צורה באותה או דרמאתית, סיטואציה ־של בעיצומה

 נוטשת כשהיא זחילתה את ומלווה לחיפושית נטפלת הקולנוע שטצלמח

 של זו, למרירות הודות רק בעיצומו. העומד אלים אקדוחים קרב
 את המתארים קטעיס בעקבות הבאים לביבות מעשה תיאור של קטעים

 בעלת שביניהם הלשונית ההקבלה גם נעשית דיזל׳ח, של התפתחותה

 גוברת ועמה מעתה, וגוברת הולכת היצירה הדרמאתיותשל משמעות.

היא מריזל׳ה המכתב של הופעתו הכל. את שישנה לסיום הצימיה
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 אלמלא עליה. השתלטה הדרמאהית שהתבנית ליצירה, מוכרח סיום איסוא

 סופית שובר הסיום שלמה. הייתה ולא סיום, הסרה היצירה חייתה בא

היצירה. של האמנותית האחדות על סומר הוא אבל האידילית ההרגשה את
 להרגשה קורה מה מוכיחות זה בסרק שנותחו האידיליות שתי

 אידילי לא קטע או אלמנט של מוגבל פיתוח במקום כאשר האידילית

 העמדה או אנאלוגיה כמו מסוימת קישור תבנית של מוגבל פיתוח בא

 לקשר אלה תבניות של שדרכן כיוון . )juxtaposition ( זה בצד זה

 עניין חינו האידילית ההרגשה של ליצירתה בהן השימוש הרי פרטים,

 של ליצירתה אמצעי דווקא ההקבלה משמשת היום" ב״כחם מידה. של
 כלומר, במרכז. ההווה סיפור את מעמידה שהיא משום אידילית, הרגשה

 ההרגשה את תשבור לא שהאנאלוגיה לכך הגורמת היא התצפית נקודת

 יותר. מיכניח תבנית מופיעה ב״לביבותיי אותה. תיצור אלא האידילית

 בין קשר העדר על הקפדה ואי זו, בתבנית מדי מסודר שימוש

 אלה - הדורות בין ההתרחקות בדבר הרעיון של הסונים הגילויים

 השלמה. היצירה בתחום האידילית ההרגשה של לשבירחה גורמים

 שלמה כיצירה אבל אידיליים, יסודות על רק לדבר אפשר ביילביבות"

אידילית. הרגשה *וצרת היא אין
 של בחלקם שנפל דומה גורל על להצביע למותר זה שאין אפשר

 פרסם כהן יעקב זה. יצירה בסוג סופרים שעשו אחדים נסיוגות

 קבוצת היער". "מול בשם: אידיליה )1919 ד', (כרך ב״החקופהיי

 וחן הכפר, בקצה אלה עץ בצל השבת צאת עם ערב לעת יושבת נערות

 האחת מרחוק. הנראה היער את האופפים והמסתורין האימה על מדברות

מעשה - השלישית בגזלנים, מעשה - השנייה בדדים, מעשה מספרת
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 התלתן, פלאים, בצמת מעשה - והרביעית ביער, הגר יהודי בצדיק

 חודה תא מקהה הרביעית שהנערה העובדה למרוח היער. במעמקי החבוי

 יער על מספרת (היא האחרות הנערות מסיפורי העולה האימה של

 נתכוון הנראה כפי אידילית. הרגשה זו יצירה חסרה ידידותי),

 נושא מרוחק, כעניין היער של והמסתורין האימה אח להציג היוצר

 להציג ביקש הוא האלה בצל ישיבתן עצם את ואילו נערות, לשיחת

 נעשית ליער המוענקת המשמעות אולם, אידיליים. לחיים כדוגמה

 בלבד. מסגרת סיפור להיות נסוגה הנערות שיחת ואילו דומיננסית

 מוצג. ראגי)טה קורא: היה שקורצוויל מה (או הרציני הענין

 את לשבור כדי בכף ודי הראויה, המידה על מעט העוברת בבליטות
האידילית. ההרגשה

 היא אף המכונה ברש אשר סל ליצירה יש דומה אפקט

 הדנובה״ נהר ייעל שירו על מדבר אני המשנה. בכותרת "אידיליה״

 ארוך בתיאור פותחת היצירה תרע״א). כ״ד, (כרך ב״השילוח" שנדפס

 הדנובה. שפת על החונים יםניחפ מחנה על היורד ערב של מאד

 מאד ורומנטי כאנשים עוסק שהוא אימת כל מאד וראליסטיטנ התיאור

 באזני סב איש שמספר באגדה מסתיים הוא בנהר. עוסק שהוא אימת כל

 על המטיילים הדייג ובת הגרף בן על סביבו, הצובאים התינוקות
 של באידיליה כמו כאן, אף הלילה. לחצות סמוך שבתות בערבי המים
 היצירה, במרכז האגדה עומדת היתירה הטעמתה שמחמת קורה כהן,

 יוצא, אלה יצירות בשתי בלבד. מסגרת משמש האידילי ההווי ואילו

 בעין, הנמצאים המצומצמים בחיים ההסתפקות שמחת את לבטא במקום כי

. אלה. לחיים שמעבר מה אל הגעגועים אח אלה יצירות מבטאות

. . 176

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



 שלא שימוש נעשה שבהן אלה, ביצירות שהדיון לי נראה

 כמה עד הניגוד, ייר על מוכיח, אידיליים, לא ביסודות כמידה

 מהווה כמה ועד היצירה, סל בקומפוזיציה האידילית ההרגשה תלויה

 אני לאידיליה. בלעדית, לא גם אם מהותית, תופעה ההתקשרות אי

 בדרכי לדיון היצורה של בקומפוזיציה מהדיון לעבור עתה מבקש

 להדגמה לי שתשמש היצירה האידיליה. של העיצוב ובדרכי ההרצאה,

אלקה״. של "חתונתה היא אלה בעניינים הדן בפרק
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m של דרכו י״א. PPn אלקה ב״תתונתח^ל,*

שכתב שבאידיליות .לטובה נחשבת אלקה" של "חתונתה
רבינוביץ. יעקב אותה מכנה האידיליות" "אידילית טשרניחובסקי. 86 ״ ,

באידיליות. .עוסק שהוא שעה אותה מזכיר שאינו מבקר כמעט אין
ממש. זו ביצירה לעסוק ממעטים כמה עד הדבר מפתיע שני, מצד אולם

עליה דיון כמעט ואין היצירה, של מפורט ניתוח עדיין אין למעשה
87 בו יש היצירה של טיבה אכן, אחדות. שורות על באורכו העולה

הרבה זו ביצירה למצוא אין המבקרים. של גישתם אח להצדיק כדי
שהוא כל דרמתי סיבוך בה שיש עלילה בה אין אידיליים, לא יסודות

מסירת אלא אינו עיקרה כל רבות. עקיפין דרכי בה למצוא ואין
פרשת של ישירות קישור בדרכי העשוי תיאור כהוויתם, דברים

« קשרי לכאורה כאן אין לא. ותו ודקדוקיה פרטיה לכל החתונה
 אין ניגודים, ואין הקבלות אין שוגים, אלמנטים בין עקיפין

 מתוף להבינן הקורא שעל נסתרות משמעויות ואין לוואי משמעויות

 של "חתונתה אומר, הווה המלים. של קונוטאציות יסוד על או רמזים
 מספרת כשהיא אידילית הרגשה ויוצרת הגאה לנו אלקה".גורמת

 משתה דבר של המפורט התיאור אידיליים. חיים הווית על במישרין

 מתוף קטע עינינו מול ומציג מחיה ודקדוקיו פרטיו לכל החתונה

 של קבוע חיים אורח המנהלים כפרים יהודי של שקטים חיים הווית
 הגדול. בעולם המתרחש עם לחם אין דבר כאילו שמחות, ושל עבודה

 מפרטי או החתונה של הטקס מפרטי פרט כל מתואר שבה מתינות אותה

אדם בני שחשים הביטחון את כאילו מבטאת מרדכי, שעורך המשתה
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 ייש טנאי, תמיד יש זה בעולמם כאן, קטנות. של עולם הוא שעולמם

 הבולם שהוא זה קו כלטפל. לעיקר כלגדולוח, לקטנות שווה חשיבות

 המבקרים של לגישתם הצדקה הנותן הוא אלקה" של ב״חתונתה ביותר

לגופה. בה לדון ממעטים אך היצירה את לשבח המרבים
. האופן בין מבחינה שאינה דומה ליצירה, זו מעין גישה

 הקורא. ידי עלי נתפסים הם שבו האופן לבין הדברים מוגשים שבו

 בקטנות, מהעיסוק הרב, מהפירוט כאן נהנים שאנו הדבר אמת

 הדבר פירוש אין אולם החתונה. פרשת של והישיר הפשוט ומהמהלר

 כן, על יתר למישרין. אחד בקו ומתקדם פשוט הוא אף שהטקסט

 לעין לגז בו קו אוחו. מאשר יותר זו ביצירה היה לא שאילו סבורני

 הדברים, אירעו שבו המדויק ובסדר שאירע מה של במישרין סיפור של

 הרגשה' כל נוצרת הייתה לא ואף זו, מיצירה כלל נהנים היינו לא

 בדרכי האחרות, צאידיליות כמו כאן, אף נוצרת זו הרגשה אידילית.

 של בקומפוזיציה הקשורות דרכים אלה אין שהפעט אלא עקיפין,
 קשורות הן אלא תפקיד), כאן יש לה גם כי (אם דווקא היצירה

 אותה של בדרכיה כלומר, התחובה, דבר לנו מסופר שבהן בדרכים

 במקומות גם ההרצאה, ודרכי הסגנון מחוך העולה בדויה דמות

 ההרגשה מפורשים. ושם קיום לה אין שבהם האידיליות) (כמו

 האידילית ההוויה את קולטים שאנו כך מתוך נוצרת אינה האידילית

 ("על קרמר סל כטענתו ישירה" התרשמות מתוך טבעית "קליטה

 חערכה אצלנו שנוצרת מתוך אלא ),317 עם' האידילית" ההסתכלות

 נוצרת וו והערכה המתואר. החיים לאורח או בכלל לחיים מסוימת

ומתואר לנו, שמסופר מה בין מבחינים שאנו להבחנה הודות כאן
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 זה פרק הדברים. אה מציג הבדוי המספר שבו האופן לבין לפנינו
 המשוער יחסו ולבחינת והתיאור, הסיפור דרבי של לבחינתן מוקדש

הדברים. אל המספר .של
להשוות מבקש אני זו אידיליה של ייחודה על לעמוד כדי

הוא האחד אליה. הקשורים טשרניחובסקי של יםטקסט שני עם אותה
 על המשמש, באידיש, המכתב הוא והשני 88),1934( "בערבה" הסיפור

 של ל״חתונתה מקור ),619 (עמ' במבוא טשרניחובסקי של טענתו סי
 השישית המחלקה תלמיד סגל, של נסיעתו על מספר "בערבה" אלקה".

 שאירע מה ועל שבערבה, הכפרים באחד קרובים של לחתונה בגמנסיה,

 "חתונתה לבין זה סיפור בין הכלה. של אחותה נערה, לבין בינו שט

 לשתי משותפים מאד רבים פרטים סתם, מדמיון יותר יש אלקה" של

 בשתיהן, המשורר את שימש חיים ניסיון שאותו דומה כי עד היצירות,

 שני אידיליה, - וכאן קצר סיפור ממנו עיצב הוא שכאן אלא

 שני אותה; האופפת התוגה ושל הערבה של תיאור בהם יש הסיפורים

 העדר על מסופר בשניהם החתונה. משחה פרטי את מתארים הסיפורים

 שמנגנים החתונה מנגינת המנגינה, מתוארת ובשניהם המרעה, מן השב

 עצובה הופכת כשהיא הערבה פני על מתפשטת היא וכיצד ,.הזמר כלי

 לה,תוב עם סהמתעל בשקץ מעשה נזכר הסיפורים בשני יגון. ורווית

 גם אם החוזר, נוסף עניין לבדן. המרקדות הבתולות על מסופר וכן
 השבט, אמהות הנשים, של התיאור הוא הסיפורים בשני שונות, בצורות

 אחראיות עצמן רואות שהן ניכר מראיתן וךתומ הפריון, סמל שהן

הלאום. של הקיום להמשך
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 של הגדל הוא היצירות שתי בין לעין הבולט ראשון הבדל
 המזכירה נטוראליסטית תיאור דרך שלטת בסיפור עמדה. של או סגנון

 . זולא של רמינל"'ב״ז הכורים של א׳ יום חגיגות תיאור אח מעט
 זולא אצל הרווחת המגמה ניכרת אינה טשרניחובסקי אצל אולם

 אלה. תיאורים באמצעות האנושית ההתבהמות ואת בותההסתא את להציג

 מבליט המספר להלן. עומד אני כאן יטהאירו התיאור של מגמתו על

 נעש׳ית האורחים קבלת האנשים. מתנהגים בה והפשטות הגסות אח

חגיגיות: כל נעדרת המארחים של דיבורם ודרך מגושמת בצורה

 הכנסיה, מבית רחוק לא הכפר, שוק באמצע עמדה העגלה
 על צבא אדם נמלי קן ומעין לרווחה. פתוח שער יד על

 נכנם{ וזה יוצא זה יוצא, וזה נכנם זח -י הרחב פתחו
 השכנות. הסמטאות מן ״גויים" וכפריים יהודים

 והגויים ומלבינים, מגוהצים וחג, שבת בבגדי היהודים
 שבאתם! טוב מה אי! אי, - -יום.םיו תלבושת הול, בבגדי

 מחכה. החתן החתן. את להוביל צריך לכם, מחכים אנו
טוב! מה אי כולנו. אנו מחכים

)29 ׳(עמ

 ידי על מופרע עצמו הטקס החופה, תחת נבוך עומד עצמו החתן

 התזמורת הזיעה. ורבה הדוחק רב עצמו בנשף המרעה. מן השב העדר

 האירוטיות מודגשת במיוחד יופי. ונעדר גס והכל עלובות מנגנת

 בני בין לחתונה במקביל המאורע. לכל המתלווה והבהמית הגסה

 תרנגול ופרה, (פר חיים בעלי של הזדווגות מתוארת האדם

וכן: כולם. לשמחת במקום בו הנעשית ותרנגולת)
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 פה ריעופ ךמתו עמד כתורן רוךוא רזה עלם - "שקץ
 והוא נאה ריבה ולפניו פניו, על פוךש ואושר טפשי

עומדת, וזו ,ךומוע ךמחיי .השקצה, שדי את ךעומ
לפניה, בצניעות מביטה כלום, יודעת כלא עצמה עושה
 כפות על קצת להאפיל כדי חזה, על משולבות ידיה ורק

)30 (עם׳הגדולות. השקץ

 אירוטיות אותה רוויים כר אתר שבאים והמחולות החתונה מקם גם

 סגל, על משפיעה אף זו אירוטיות .הטקס של במשמעותו הכרוכה גסה

.הסיפור גיבור
 באידיליה. בולטת שבסיפור הגם הנטוראליסטי הסגנון לעומת

 גם אם חגיגית, בצורה ולהציגו המאורע את וליפות לעדן המגמה
 מתוארים שבו האופן מהיר מתגלית זו מגמה ועממית. פשוטה

 נעשית האורחים קבלת .לעיל שנזכרו עצמם פרטים אותם באידיליה

 הומר, כלי הכלה, מצד אורחים עמוסות עגלות עשר .גדול בטקס כאן

 הבאים את לפגוש בדהרה יוצאות תקרובת ומיני משקאות מיני וכן

 ובמשקה במאכל לבם מטיבים ושמחים, רוקדים הם ושם הערבה, בלב

יותר: נאה בדרך מוצגים וההמולה הצפיפות אף ).643- 639 (עם׳

 חדשות, מחלצות עטופים ובאים, מתכנסים אורחים
 .ממללים ואלה אלה רעהו, בצד איש הודפים
 תענוגים, מהיר ומבוסה חדוה של מהומה היתה
.שמחה כלה פודובקה - הבאים רבים בי יען

)647 (עם׳
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 אחדו לא נעשה שלהם והתיאור והטקס, נהגמה מודגשים בריקודים

 מי על מכריז הבדחן למאורע: הוד המשווה חוזרת פורמולה באמצעות
 כיצד הנה .כבוד הדרת אופר כולו עצמו והריקוד לריקוד שמתבקש

נכדתה: הכלה, עם הראשון המחול את צוטל הסבתא רוקדת

 לקראתה יצאה עת צוטל הסבתא היתה ככה
שמחת-לבה. ביום התנתה, ביום נכדתה אלקה
הקרואים. כל כף וימחאו המנגנים לעמתן ענו

הכלה, אל לאט קרבה יצאה, וטפוף הלוך
 ותסב בכלה ותחזק וקצרות, מדודות צועדה
כפים. אחמו והקהל בעגול, פעמים שלש
הלכה.. וטפוף הלוך למקומה, שבה אחד

)653 (עמ׳

 בכלל האחרים. המשפחה קרובי כל עם הריקוד מתואר דומה בדרך

 רווחים שהיו למנהגים דוגמא להציג זו באידיליה המגמה ניכרת

 (אם לחתונה חגיגיות שמעניק מה וזה כמנהג נעשה הכל קודם. בדור

 ועוד וק,חש של נימה גם לה מתלווה שנהוג במה זו מעין דבקות כי

.זה) לעניין אחזור
 או יותר מעודנת בצורה באידיליה מתוארת האירוטיות גם

 גמורה: היתממות מתוך כאן מסופר ושקצה בבחור המעשה יותר. מאופקת

 . לחי בסטירת וזכה מעשה בשעת במתבן שניהם אח הפתיע הטנבור הבחור
עניין: של גופו אולם
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וזו נמלט וזה נס, זה מדוע יודע איש אין
פרועה.

 היום עד דבר של וגופו הרבה. שהקו אולם
)636 (עם׳יודע. איש אין



 ולאידוטיות למין זכר בהם אין .הכלה לבין החתן גין היחסים ואילו

החופה: עתשב החתן של מחשבותיו הנה גלויה.

 לבו אך לאטו, ...צעד
 ואולם תכופות, ותכופות בחזו בחזקה הלם
 מדפקו: וחדל עמד לבו לו, נדמה אשר יש
 הצנועה, תו6ארו זאת הברה, הקטנה היא מי

אחריה? נמשך לבו כי צרתו, העין, בהירת
)650 (עמ׳

הכלה: כיסוי טקס שהסתיים אחרי ולהלן,

 אמנם אם יודע, י-זהמ...
החולם? לחתן נדמה אך אולי או הדבר היה
 ומאפילים ארכים עפעפים זוג לו, נדמה
הלם. ולבו - בו נחתו חמים זקים ושני זעו,

)651 (עמ׳

במנהג רק כאן נרמז כך כל בו מאריך שהסיפור הפריון ופולחן
שעורים רגע באותו הזורקית הכלה של רעותיה הבתולות, שנוהגות
« נעלמו והכלה שהחתן העובדה בציון וכן הכלה, ועל החתן על וכישות

מהמשתה. לפתע
 אינו היצירות שתי שבין ובנימה שבסגנון הזה ההבדל

 של ״חתונתה של ייחודה על המצביע הוא שלא וכמדומה היחיד, ההבדל
 עוד מנהגים של תיאורם ועניין החגיגיות לעניין כאידיליה. אלקה"

 לכל המיוחדת הקומפוזיציה על עוד לעמוד יש אולם.תחילה אחזור,

 וראליסטיטנ תיאורי סיפור אינו ”"בערבה אלה. יצירות משחי אחת

חיצוני, הווי איזה ברירה כל וללא מלאה בצורה להציג כוונתו שכל
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 בסיפור הרווחת הסמויה, ההנחה אותה יסוד על להבינו אין אף

 הי, הוא שבה הסביבה לבין האדם בין מיכאני קשר שיש הנאטורליסטי

 את או היחיד האדם את להציג כדי כזה חיצוני תיאור דיו כך ובגלל
 העוברת נפשית תפורה איזו כאן מעוצבת אחד מצד שהם. כמות החברה

 אלא באים אינם החיצוניים והתיאורים המתבגר, הגימנזיטט סגל על

 של כפול רגע איזה לעצב באים הם זה. נפשי תהליך לעצב כדי
 היצר התעוררות של שעה באה תחילה הנער: בו שמתנסה התבגרות

 חמורה של זה כפול תהליך .נפשית התבגרות של רגע בא ואחר המיני,

 ולמהלכו התיאור לפרטי מיוחדת משמעות המעניקה הקשר מסגרת מעמיד

 מקודש, פולחני כטקם תחתונה כאן מוצגת שני מצד הסיפור. של

 הגסה לאירוטיות מעבר אל הרחק מפליגים ומשמעותו שכוחו מסתורי,

 התמאטית התבנית בי לי ונראה הנגלה. בתחום אליו המתלווה

 והבלתי המסתורית הגומלין זיקת על עומדת הסיפור של המרכזית

 הציר לבין האישי הנפשי הציר בין אלה: עניינים שני שבין מפורשת

המעשה. סיפור של הלאומי הפולחני
 בו מתעורר תחילה הנער? על העוברת התפורה של טיבה פה

השיכרון:.היצר,

 שכרון היום: אותו כל שכרון שכרון, תקפהו ופתאום
 שכרון היין, ושכרון המחולות שיכרון החוסה, טקס

 הגדול והשכרון ומכסיף, הדומם הלילה ושכרון נעוריו
 והנתונה לו הסמוכה הנאה הריבה של מגופה היוצא

ועיניה,... שפתותיה נושק והחל ראשו הרים הוא בזרועותיו.
)37 (עם׳
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 זח יצר אולם שלו. את התובע המיני היצר של גסה התעוררות זוהי
 בפשטות, זה, ואין הנשמעת. הרחוקה המנגינה בהשפעת לפתע מתעדן

כולה: הבריאה צער שהוא צער מבטאת שהיא משום אלא שבה העצב משום

 מחור במסתרים בוכה יתום וטוב, רחוק יציר שאיזה נדמה
 קינת ואולי הבריאה... קינח עולמים, צער עמוק, צער

 הכסף לליל העובר, הרגע לאותו צר לו והיה הבורא...
 שתסול לקמה שתשכח, ולשמחה ההומק היופי לכל החולף,

פרח־ ולאותו ישובו שלא נעורים לאותם וחרמש, מגל לפני
 ולא עתו בלא פה נרמס היה - קינה אותה האדם,שאילולא

לשעתו.
)38 (עם׳

t

 במזל החי כל של עמידתו על המחשבה את אצלו מעוררת הנגינה משמע,

 הנברא, כל הפרי, כל העולם, מן לעבור נידון הכל חלופיות. של

 רבים רחמים הנער אצל מתעוררים כך ומשום והיופי. החן וכל‘

 את לגזול עמד שהוא זו נערה וכלפי החיים, כלפי רבה ואהבה
 של והרגשה החיים קדושת של הרגשה באה האהבה ועם ממנה, בתוליה
 זו, והרגשה המין. של קיומו המשף את להבטיח שנועד המעשה קדושת

 והופכים היצר אח שיכבוש לו גורמים החיים קדושת של זח, גילוי או

 מהתפרצות מעבר כאן יש כלומר, רבה. לאהבה האירוטי השיכרון את

 של לרגש היצר סיפוק של אגואיסטית שאיפה עיקרה שכל אירוטית
האהוב. ביצור בזולת, התחשבות עיקרו שכל אהבה

 ממלאות שהן התפקיד ואת הנשים את הסיפור מציג שבה הדרך

 שמתנסה התמורה של לתיאור אחדות מבחינות מקבילה החתונה בטקס

על דווקא אך גסה. אירוטיות הסיפור רווי כאמור התלמיד. סגל, בה
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 השקץ והתרנגולת, (התרנגול זו גסה אירוטיוח של הגילויים רקע

 הגשים נוהגות שבה הקדושה ארשת בולטת הנערות) ריקודי והבתולה,

זה: בטקס

 ־ .הן ,הנשים .על-ידי הצד אל נדחו כאילו הם הגברים,
 אלא נעשתה לא שכאילו בהגיגה, ראשון מקום תפסו

 סמויה כוונה ומתוך ראש בכובד בה עסקו הן בשבילן.
 מה וידוע גלוי להן ברורה: הכרה מתוך אבל העין, מן

 קדמוני, טקם מעין ערכו הן זה. רגע של חשיבותו היא
 דורי-דורות; של במסורה אליהן העובר סדר-עבודה כעין
 יוצרות אמהות, שמעשי ניכר, היה שלהן תנועה ומכל

 פלוני בתור השיאו לא הן בידיהן. אומה, ובונות שבטים
 מסוימת{ פלונית בחורה עם חיים לראות הרוצה מסוים,

 בהורה השיאו בישראל״, "אם ,מאחיותיהן אחת מסרו אלא
 האלמות - נוצרת אותה לו מסרו מישראל, לבחור מישראל

 הם לעולם; לאום של שלשלתו תפסק שלא כדי האומה, של
 כדי האשה של בחיקה תצפונה הברכה את לגבר לו מסרו

 על עתיק גזע ולהפרות לחסן לחזק, כדי חדש, זרע שיקים
 בכלה, עסקו הן ובריאים. צעירים חדשים, סעיפים ידי

 את ופארו הכינו הן הזמן: כל כולה בידיהן נחונה והיא
 תינה להרבות מחצלות, אותה הלבישו הן הכלולות, לשכת
 למסור כדי הקהל מתוך אותה גנבו והן הגבר, בעיני
 למטתה והכניסוה בגדיה כל מעליה הפשיטו והן לו, אותה

הראשונה.
)32-31 (עם׳

 של בגילוי ביותר, המקודש האנושי כטקס כאן מוצגים הנישואין
 אותו. המקיימים שסבורים מכפי בהרבה עמוקה שמשמעותו עתיק פולחן

 מנהגיו אח היודעים אנשים ידי על פולחן כאן מתקיים כאילו דומה,

 סל בשורשם אחוזה שהיא לפי מהם כמוסה משמעותו ואילו בלבד,
 שלו, הפרוזה - מכך ויותר טשרניחובסקי, של שירתו .עצמם החיים

 עם יתד אך המין. ואל האהבה חיי אל פרוזאי חושני יחם מגלים
המיני. המעשה של פולחנית קדושה של ברור מוטיב בשירתו עובר ואת
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 -381( מרקדין" "כיצד השיר גם נכתב זה סיפור שנכתב שנה באותה
 המופיע הטיפור יסוד על גדול, אנושי כחג החתונה את המקדש )386

 הכלה► לפני מרקדים שהיו שמואל ור' יהודה ר׳ על ע״א t יי י בכתובות

 הדומה )405-404 (עמ' המהוללות" על "שיר מופיע מכן לאחר שנתיים

 אוו המשורר מקדש כן כמו זח. בסיפור הנשים לתיאור בחינות מהרבה
 שב״עמא החתונות" וב״חתונת הכורת" ב״בלדת ההזדווגות מעשה

 של התיאור את גם לנו מסביר הפריון למעשה זה יחם אכן, דדהבא".
 היא הרוח ענקי סל לצידם כלום". אין משלי לי ב״אני העשתורת פסל

 נופל שאינו ערך מהווה והיא החיים, סל קדושתם את מסמלת

 'כולה, לבושה מופיעה שהיא העובדה גם התרבות. מערכי בחשיבותו

 בחי", שנקדשו איתנים "המשמעת הפסוק: פי על כך מתוך מוסברת

 האדם: בו ניחן שבגללה הקדושה לתכלית עצמו משעבד היצר - כלומר

הקיום: המשך של התכלית
 הפריון פולחן - כלומר אלה, עניינים שני שבין הקשרים

 חד ואינם פשוטים אינם מזה, סגל על העוברת והתמורה מזה
 שהוא היא סגל על הע-וברוו התמורה שמשמעות לומר אין משמעיים.

 יש מקום, מכל אך המין. יצר של העמוקה המשמעות את לפתע מבין
 הודות האירוטיות מתרוממת שאליה קדושה אותה בין הקבלה איזו

 המתעורר יצרו שמתעדן העידון לבין החתונה, וטקס הנשים לתיאור

 לכלל הסיפור את המלכדת משמעות-על להעמיד כדי בכך ודי הנער, של

אחת. שלמוח
 טעונים שהם קטעים היא אף חסרה אינה אלקה" של "חתונתה

בסיפור הנשים את המתאר הקטע כדוגמת מאד וסוגסטיבייס במשמעויוה
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 אמוציונאלי ממען בעלי ליריים בקטעים משופעת גם והיא "בערבה",

 הערבה תיאור כזהו סיפור. באותו המנגינה אח המתאר הקטע כדוגמת

 מל הרגשתו תיאור גם הוא בזה אחר. במקום התעכבתי כבר עליו כאן,
 המנגינה. ושל צוטל הסבתא של התיאורים וכאלה לחופה מתחת החתן

 כולה., ליצירה הקשר מסגרת מעמיד אינו אלה מקטעים אחד אף אולם

 אפילו עצמם. לבין אלה קטעים בין הקשרים מעטים כן, על יתר

 מאפשר היצירה מהלך אין ביניהם, לקשר היה שניתן קטעים מופיעים

 לבין המנגינה של התיאור בין מסוימת הקבלה יש למשל, זאת.

 בדומה משהו על המשורר תוהה המקומות בשני הערבה. על ההרהורים

 בכייה אך כאילו נשמע המנגינה קול בעולם. האנושי הקיום למצב

 של בשאלה קשורים הערבה על ההרהורים ואילו )638( לעולם יאחה
 כלפי משיכה של עירוב כאן יש בעולם. האדם של מעמדו יציבות

 אימה ושל שלה, הפראית ובעוצמה שלה במימדים הקוסמת הערבה

 את עליה לקבל ממאנת כביכול שהיא משום בפניה, זרות של והרגשה
 וכמובן פניה. מעל אותו לטאטא שואפת והיא האדם, של יישובו עול

 בעולם האנושי הקיום כיסוד העוסקות אלה מחשבות לקשר היה שניתן

 בפרשת ביטוי לידי הבאים המין קיום והפשר הפריון עניין עם

 אחדות ויעמיד אלה עניינים שיקשר דבר כאן אין אולם, החתונה.

 זו - כלומר הפנימית, העלילה קיימת בסיפור היצירה. של אחת
 את מקשרת וו ועלילה בהתנהגותו, ומתגלה סגל של בנפשו המתרחשת
 אמנם יש שלפנינו באידיליה עליונה. הקשר במסגרת ביצירה הפרטים

 נוגע הסיפור ליצירה. מרכז שישמשו גיבורים הסרים אך אדם דמויות

של רצוף קו כאן אין אף הגיבורים, של בהדגשותיהם ושם פה אמנם
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 הפרטים את תקשר אשר אחידה ראייה דרך של או פנימית התפתחות

 שרבים ופרסים, קטעים איפוא מצרפת זו יצירה נוספת. משמעות ברמת

 או רעיונות בהם שיש או רבה, אמוציונאלית במשמעות טעונים מהם
 אותם הקושרת סתמית קישור תבנית בחוף רבות, משמעויות בעלי שהם

 שלהם הנוספות שהמשמעויות בלי בלבד, ומאוחר מוקדם של בקשר

 מידי. דל הינו זה חיצוני קשר שהיא. כל בדרך מנוצלות תהיינה

 הקטעים כאילו חשים אנו חדש, לעניין המספר עבור מדי כן, על

 זוטא יצירה כמין מופיע מהם אחד כל לאלה. אלה מתקשרים אינם

 עמדגועל קודמים בפרקים עצמה. בפני אותנו המעניינת לעצמה,

 הטריוויאלי המעשה סיפור אל אידילי לא מקטע למעבר שיש האפקט

 הטעון אחד מקטע המעבר גם אולם, היצירה. של במרכזה העומד

 דומה, אפקט ליצור יכול לו דומה קטע אל אמוציונאליוח במשמעויות

 הנה מספר. שהוא מה של הקונוטאטיבי מהעושר מתעלם שהמספר שעה

 דמעות שופכים שכולם שעה הכיסוי, בטקס הבדחן דרשת על מספר הוא

 - ואחר לחופה מתחח החתן של רגשותיו על לספר כך אחר עובר כמים,
 רבים מקומות כאן יש צוטל. הסבתא שרוקדת המצווה ריקוד על לספר

 מאספקט מתעלס כמו המספר אך צחוק, מעוררים או הלב אל. הנוגעים

 מי של נפש שלוח במין הבאים לעניינים עובר והוא שלהם, זה
ם לספר. רק שתפקידו ו ש ר מ ש ו ע י ה ב י ט א ט ו נ ו ק  ה

ם י ע פ ו ש מ ם יו ב ש י ע ט ם ק י ב ה ר ר י צ י  וו, ב

ת ש ר פ ת ר ן ו ד מ ו ש י ק ה ה ר ו מ א י ה ו ט י ב  כ

ה כ ר ע ה ך ל י ר ע מ ל ש ו כ י ב ר כ פ ס מ ח ה  א
י ט ר . פ ו ר ו פ י אס משגה זה אין דידי לגבי אמר: כאילו ס
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 ההוד ומלאת הנוראה בערבה במרחקים, הנשמעת מתחטאת במנגינה מדובר

 הך. היינו הכל הטיפש. המשרת ביוקיל, הבדחן מהתל שבה בדרך או

 "דמוקרטיה" אותה איפוא כאן מופיעה שוב מידה. באותה חשוב .הכל

האידילית. בהרגשה הכרוכה הדברים של
 של עמדתו את מבטאת לבדה החלקים של ההיבור דרך לא אכן,

 גם וו לעמדה יש מספר. שהוא הסיפור פרטי בלפי הבדוי המספר
 מבקש שאגי השני בטקסט נוגע בהם הדיון יותר. מובהקים ביטויים

 ליצירה במבוא הניתן באידיש המכתב אלקה": של ל״חתונתה להשוותו

 ההגמירי. לאפוס האידיליה של זיקתה בשאלת נוגע הוא כן כמו זו.

 של דבריו הנה השנייה. בשאלה הדיון של זה חלק לפתוח מבקש אני
וו: בשאלה קרמר

 כל קודם מתכוונים אנו הוטירית" "אפיקה אומרים כשאנו
 פועלים האנסים אח רואים כשאנו דברים, של חזותית להצגה
 להתגלות ונחים,* עומדים ובאים, הולכים לעינינו, ושוהים

 נשק מכלי בהם, משתמש שהאדם הכלים של חושנית חיצונית
 צורות להעלאת חמדה או אהבה למין בלי-הבית; ועד

 הסביבה לכלולאת כדי עד ובתים, רחובות של ותבניות
 האפיקה כי לומר ניחן ועושה. פועל הוא שבה לאדם, הקרובה

 עצמים של ויחם בהו השמהה עצם את ממצה הומירוס של
ובליטותם. שקערוריותם שטיחותם, על קיומם בעצם קונקרטיים,

)313 האידילית", ההסתכלות ("על

 בביקורת מוסכמה להיות שהפכה לדעה ביטוי נותנים קרמר של דבריו

 בהן הנקוטה הפירוט בדרך דומה האידיליות של הסגנון העברית:

 אלה ושל קרמר של טעותו ההומירי. באפוס המופיע התיאור לסגנון

המופיע זו עמדה של הגיסות עצם מתוך בולטת בעקבותיהם הולך שהוא
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 אותה מכנה שקרמר מסוימת תיאור בדרך דנה הקטע של הרישא כאן.

 תיאור דרך זוהי הומידיח״. ״אפיקה לדעתי) בצדק, כר כל (לא

 קל התעכבות תוך הפלאסטית ובחזותם במלאותם דברים להציג המנסה
 שאלת אחרת* בשאלה כבר דנה הקטע של הסיפא לעין. שנראה פה כל

 את מבטאת שהיא טוען. קרמר וו. תיאור לדרך המיוחסת המשמעות
 הוא למי במפורש מציין אינו (קרמר המחבר או המספר, של אהבתו

 הגילויים לכל כביכול), מבטא, האפי שהתיאור ההרגשה את מייחם

 קרמר, לדעת ״ממצה ההומיריח התיאור ררך של.ההוויה, הפלאסטיים

 על קיומם בעצם קונקרטיים, עצמים של בהוויתם השמחה עצם ״את
 שהוא כך על מעמידנו אינו קרסר ובליטותם". סקערוריחם שטיחותם,

 להניח ניתן דיונו דרך פי על אחת. בשאלה ולא שאלות בשתי כאן דן

 שלה האפשרית המשמעות לבין התיאור דרך בין מבחין הוא שאין

 שקיים סבור שהוא נראה .לאינטרפרטאציה) פתוח זה. שעניין (במידה

 מישהו אם משמעותו: לבין התיאור דרך בין משמעי חד קשר איזה

 הצגה דרך עצמים. לפרט אוהב שהוא משמע עצמים, של בפירוטים מרבה

 עם דבר לה שאין רק לא דברים, של הפרטני התיאור של זו מעין
 האמנותי. הטקסט של יסוד לתכונות מתנכרת שהיא אלא ההומירית האפיקה

 מיוחדות אינן דבריו של ברישא קרמר שמציג אלו מעין פירוט דרכי

 של שלמבו של שהפתיחה למשל, לי, נראה דווקא. ההומירי לאפוס
 תיאור שמופיע פעם כל לא שני, מצד יותר. הרבה אותם הולמת פלובר

 יש החושנית, יחם בהוו מוצגים דברים פעם בל ולא דברים, של מפורט
 שמחה לבטא יכול פרטים של זה מעין תיאור היש. לאהבת ביטוי בכך

קשור להיות יכול שהוא או הקיים, הערצת בקיים, זלזול הקיים, על
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 ההבחנה לצורך כשלעצמו. העצמים עולם עם דבר לה שאין במשמעות

 התיאור דרכי לבין ההומירי באפוס הנקומות התיאור דרכי בין

 שלושה על לעמוד רוצה אני טשרניחובסקי של באידיליות הנקוטות

ביצירה. דברים המפרט תיאור של משמעותו על השפעה להם שיש גורמים
 המציאות של בטיבה תלויה התיאור של משמעותו (א)

 שונה משמעות יש שלו כפרי נוף של לתיאור מתוארת. להיות שנבחרה

 שעורכים משתה שתיאור ספץ ואין ומזוהם, צד רחוב תיאור של מזו

.,הקטנה' "מצרים יהודי שעורכים משתה מתיאור שונה יון גיבורי
 ההרצאה מדרכי הרבה מושפעת התיאור של המשמעות (ב)

 דברים לספר יכול הוא המספר. בהן שנוקט ההרצאה ומלשון

 יכול והוא מתאר שהוא מה על שמחה לבטא יכול הוא באוביקטיביות,

.מתאר שהוא מ&ה נפש שאט לבטא
 (גם שונים דברים לבטא יכול דברים של תיאור (ג)

 הקונטקסט פי על עצמה), החיצונית המציאות עם קשר להם שאין דברים

.נחון הוא שבו
 רב בפירוט מתארים חומירום. וגם טסרניהובסקי שגם העובדה

 קרמר, של טענתו את מאמתת אינה עדיין לעין הנגלה העולם את

 באידיליות ההומירית האפיקה של דרכה את לעצמו מאמץ שטשרניחובסקי

 גורמים אותם שניהם אצל דומים מידה באיזו לבחון יש שלו.

 דמיון קיים זה שבתחום לי נראה התיאור. של משמעותו על המשפיעים

 נתון שהתיאור הקונטקסט בתחום דהיינו (ג), השלישי בגורם בעיקר

 היצירות סוגי בשני רבה. במידה חיצוני הוא זד. דמיון ואף בו,

דרכי בתיאורים נקוטות טשרניתובסקי) של וזו הומירום של (וו
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 בחלק המונח הוגדר שבו האופן סי (על בעיקרן ישירות שהן קישור

 יסוד על כפשוסו, נתפס התיאור כלומר, וו). עבודה של הראשון

 לא מחקונפקסס התיאור את נפריד אס לשונו. של הרגילה המשמעות
 ואינו התיאור משמעות על משפיע אינו הקונטקסט משמעותו. תשתנה

 טשרניחוב- אצל וגם הומירום אצל גס התיאור נראה כר עליה. מוסיף

 קיימים אולם במיוחד. אלקה״ של וב״חחונתה שלו, באידיליות -מקי

 דרכי לבין ההומירי האפוס של התיאור דרכי בין ברורים הבדלים

 האחרים הגורמים שני בתחום טשרניחובסקי של שבאידיליות התיאור

 הקונטקסט על גם דבר של בסופו משפיעיס, אלה והבדלים לעיל, שנמנו

היצירה. של (ג)
 ההומירי האפוס בין ומכריע חשוב הבדל קיים ראשית, (א)

 האפוס מתוארת. להיות שנבחרה המציאות בתחום האידיליה לבין

 מכוח לו באה שחשיבותו פעמי, חד יהסטורייי,’ ארוע על מספר ההומירי

 מראהו מפרט ההומירי שהמספר העובדה פעם. אי התרחש שהוא העובדה

 שמחה מבטאת אינה איש, בל דיבר מה בדייקנות ומוסר דבר, כל של

 לקטן אפילו שיש היתירה החשיבות את מבטאת אלא הקיים, על בעלמא

 נושאו להיות שנבחר הגדול ההסטורי לאירוע שייכותו בתוקף שבפרטים

 היש אהבת על לדבר מקום ההומירי באפוס שיש סבור איני .האפוס של

 שאינו מאורע על לספר בוחרת זאת, לעומת האידיליה, הוא. באשר

 הפירוט לכן, פעמיותו. בחד ולא חהסמורית בחשיבותו לא מצטיין

 החיבה את אלא אחד אירוע של חשיבותו את מבטא אינו באידיליה

 של קיומה עצם על השמחה בכללה. להוויה המספר שרוחש היתירה
דיספרו- איזה בה שקיימת בגלל ביטוי לידי באידיליה באה ההוויה
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 שהמספר הפירוט מידת לבין המתואר העניין של חשיבותו בין -פורציה

 של כביטוי הפירוט נתפס זו דיססרופורציה של בעטייה בה. נוהג
 הוא, באשר והקיים הנמצא לכל המספר של ליבו שרוחש ואהבה הערכה

 מורגש מכך, יותר כאן. מתואר להיות שנבחר למה דווקא לאו

 לספר בחר שה\א במה המספר שנוהג ראש קלות של יחס מין באידיליה

 חשיבות כשלעצמם להם אין אלה שפרטים יודע כביכול הוא הרי כאן.

יתירה...
 המצוי התיאור בין ומכריע חשוב הבדל קיים שגית, (ב)

 דרכי בתחום טשרניחובסקי של באידיליה המצוי התיאור לבין באפוס

 הסמויה) או (הגלויה ועמדתו המספר של סגנונו הסיפור, של הרצאתו

 של האיפפרסונאליוח אמנם נשמרת היצירה סוגי בשני המסופר. כלפי
 בגלוי להתערב מרבה הוא אין עצמו, בשם מדבר הוא אין המספר.

 גיבוריו אל או הקורא אל במישרין פונה הוא אין הסיפור, במהלו

 בעוד אולם, בלבד. קצרים ביטויים ובאמצקות רחוקות לעתים אלא

 השווה המידה ונשמרת הסיפור, של האימפרסונאלי הטון נשמר שבאפום

 שורה על עומדים אנו באידיליה הנה הרצאתו, נימת ושל סיגנונו של

 המספר סיפורו. כלפי ויחסו עמדתו את המספר מבטא שבהן דרכים של

 לעמוד ניתן ואף לסיפורו, הנוגעות הערות לפעמים מעיר באפוס

 אין פעם אף אולם שונים, בפרטים עמדתו על הדברים הרצאת מדיר

 מבטא דבריו סגנון גופו. לסיפור משתנה הערכה סיפורו מדרך משתמעת

 עניינים על שמספר מי של עצמו יחם אותו היצירה של אורכה לכל

 משתמעת דאת, לעומת טשרניחובסקי, של באידיליה ונשגבים. נעלים

רבה חיבה בין נעה עמדתו המספר. של משתנה עמדה הסיפור מדרך
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 סיפיר לבין לב בתום דברים סיפור בין קל{ ולגלוג ראש לקלות

 חילופי .מספר שהוא בפה מאמין פני שמעמיד מי של מיתממת בדרך

 המתוארים, הפרטים של משמעותם אח רבה במידה קובעים אלה עמדה

 מדרך ההופירי שבאפום ההרצאה דרך את ברור באופן מבדילים והם

 במיוחד בולט זה עניין טשרניחובסקי. של שבאידיליה ההרצאה

 המציאות בטיב לדיון מוקדש הדברים המשך שלפנינו. באידיליה

 בדרכי ולהתבוננות (א), ”אלקה של ב״תתונחה מתוארת להיות שנבחרה

 יידונו אלה עניינים שני (ב). המספר ידי על הנקוטות ההרצאה

במעורב.
 של "חתונתה האידיליה בין לעיל שנעשתה ההשוואה לאור

 קונה לעיצוב כאן שנבחר שהחומר נדמה, "בערבה" הסיפור לבין אלקה"

 כפי ובאמת,־ גדול. אנושי ערך מספל הוא באשר לעצמו, רבה חשיבות

 אחדים במקומות החתונה טקס של הסמלית המשמעות נרמזת שראינו,

 החומר בחירת כי יגלה, יותר מדוקדק עיון אולם, זו. באידיליה

 למבוא המצורף במכתב שמסופר למה החתונה תיאור את להתאים מכוונת

 כשלעצמו. החתונה לעניין וגדולה שגב לשוות מאסר פחות לא

 ובדיוק תמכתכ, כותב בו. שנוהג סדר אוחו פי על מסופרת’האידיליה

 המשתה. ימי בשבעת שהתרחש מה כל את לאחד אחד מונה היא כמותו

 המשנה בכותרות נמצא למכתב האידיליה שבין זו לקרבה חיצוני סימן

 ניסיון באידיליה יש היצירה. מפרקי אחד לכל המצורפות באידיש

 החומר של הברירה דרכי ועל המכתב של ההרצאה נימת על גם לשמור

 של הרחבה מעין האידיליה מהווה מסויימת מבחינה נוהג. שהוא
פרטיו לכל בו המסופר את יפה לעברית להעתיק ניסיון המכתב,
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, ו י ק ו ד ק ד ו ו ל פי א . על לשמור ו ו ח ו ם, פרשת על ר י מנ ז מו  למשל, ה

המכתב: אומר

ף י ן תתנה דער או י ג י י ל  פ
ן ו ם א ד נ י י ר ד פ נ י י ר ן פ ו  א

דערפלאך.

ך י ף צי ז י י ן נ ד אללע פארי נ י י ר  פ
ן דערפר אללע פון בעקאנטע ו א

)619 (עם׳

ר של נימה אותה והלא מו ן בה הו י י צ  רהוקי החתונה שבגלל המכתב מ

ם נעשו רחוקים בי כולם פתאום, קרו ה, באו ו נ  בקטע נשמרת לחתו

ם, רשימת את מרדכי עורף כיצד המתאר י נ מ ז מו ת הערים מכל ה רו י עי ה  ו

בים מהם אנשים שבסביבה, או כולם אן רמאים מהם טו בו  החתונה אל י

)626-624, ( , ו ה הנערות פרשת למשל, א כ ו ל במכתב ז פו טי  שלא ל

, כמה לספר טורח הוא לחשיבותה. בהתאם ר הוא באו ז ר חו כי מז  את ו

ן ה י ד קו י ם, ר י מי ז אגאטשעניע 'ידיא שאכלו: המצות על מספר ואף פע י  א

. מיט מאצעלען* גיווייוען " ר ע ק ה מספר ואף צי לי די אי ר ה ז ן חו י י צ מ  ו

ד על מספר שהוא אימת בל זה פרט קו ת: רי ערו הנ

ו הי ת ו בו טי ם, במי-דבש לבן אח מי קי ת מ מ - י נ סי ב  ו
ת רכות מצות ת וקטנו ו ע ו ר ז , הסוכר ו הלבן

)634 (עם׳

ר זח משפט ז .644 ,637 ,634 (עם׳ פעמים וכמה כמה חו ר ובסוף ) ז  חו

 כל כלו הביתה: הנערות נשלחו מדוע המסביר המכתב דברי על המספר

. שהכין הקמח שקי ר גם מרדכי ץ של בתיאו צו הכלה של צמותיה קי
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 ביחיד במכתב תכתוב רוח על לשמור האידיליה בעל של הניסיון ניכר

שמחה: ושל רב בכי של מעיז קומי צירוף אותו בהצגת

 און צעפאליך פיל פין בעשטאנען ז אי פריצאסקע כלה דער
 מען האט באדעקין אריינגעגאנגען איז חתן דער איידער

 וויבער און.אללע זאל אימיטן געזעצט אוועק הבל דיע
 דערנאך געוויין. איין פיט צעפליך דיע צופלאכטען האבען

נאכט. אגאנצע געהילט ןמע אטך!

עצמה: באידיליה ואילו

 ואחריו הכנור, וירע דבריו אח הבדחן כלה
באהל. השפחה ותגדל - חבם החזיק החרה
בת-טרדכי. אלקה אח הכלה, מבכים היו ככה

)649 (עמ׳

 באמצעות חתונה של המקודש הטקס על מספר שטשרניהובטקי העובדה

 על הרבה אומרת הקורא לפני מביאו שהוא עממי למכתב מפורשת זיקה
 השייך אירוע על לספר בוחר טשרניחובסקי זו. אידיליה של אופייה

 חוזרים דברים שבהם החיים לתחום כלומר להווי, מובהק באופן

 ולשם שהיה. מעשה הוא כאילו פעמי, חד עניין היה כאילו ונשנים,

 כך כל חשים היינו לא הביאו אלמלא במבוא. המכתב אח מביא הוא כך
 פעמי. חד מעשה הוא כאילו חיים הווי של הצגתו שלפנינו בעובדה

 זו. לאידיליה פארודיה של אופי לטוות נועדה המכתב של הבאתו

 מתכונה פי על נעשה החתונה שסיפור רואים אנו המכתב יסוד על רק

כאן יש שגב, איזה כאן הטקס בתיאורי יש מאמור, אחר. טקסט של
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ת ו י ג י ג , השוב אף .רבה ח ן י י צ המכתב סי על נעשה העלילה מחלף כי ל
1

ש. בגלל באידי ו זה ו נ נ י ם א י ל כו ת להתייתם י ו נ צי ר  לכל מדי רבה ב

ו קומי מרחק איזה יש אלא פריו, נ י נ י ן ב י ב ם, ל עי ו הארו נ י נ י ן ב י ב  ל

ם. י ר בו י ג ו כעולה זיקה ה ה, חוטר של ז לי די אי  מצד מקודש שקם אל ה

י מצד עממי מכתב ואל אחד,  . של המיוחדת הנימה את הקובעת היא שנ

רה צי ו י ת לב והתפעמות שהומור ז י ג י ג ה, בה משמשים ח  בערבובי

ב מבטא אלקה" של ב״חתונתה רו ם תפיסת זה עי י  אחד מצד מיוחדת: חי

ה מבשאת לי די אי ם רבה אהבה ה י ם, הם באשר לחי י  הנמצא, לכל אהבה חי

א שני מצר אולם ק ו , תאהבה של כללותה משום דו ו ז ה מורגש ה ז  יחם אי

פי.בפרטים ראש הקלת של צי פ ם, של ים ס י חי  העלילה בפרטי כמו ה

ה המסוסרים ר צי ו בי א, ז ק ו ו ג כדי שהיה מעשה בסיפור השימוש ד  להצי

י ו ו ם ה י ה בעת הוא חי נ עו ב ת הוד משווה גם אחת ו ו י ג י ג ח ה ו ר צי  לי

ן לה מעניק וגם ו ו מי ג מובחק, קו

, על יתר ן  המפורשת ההיאחזות משמשת אחדים, במקרים כ

 הסבר. כברי הקטעים לתוף ראש קלות של נימה להכניס כדי במנהג

די שימוש כאן נעשה  מקובל, מנהג של בתיאור אז אחר בטקסט או פארו

י אחר בטקסט נוסף פארודי שימוש  שנכתב החתן של המכתב בפרשת מצו

י המשכילים. בנוסח נ י  מפרטי פרט רק במכתב הרואה קרמר עם מסכים א

י ו הו תו רושם שמשורר ה , נוסח כאן או ל קו טו רו י פ נ י א  כמותו סבור ו

ן שאין ם. ולא המכתב מדברי להבי ל כלו ע " ת" ההסתכלות ( לי די אי  עמ׳ ה

312. ד ) דו י שבמכתב החי י נ תן משמעות, לו שיש כף על ב י שנ . ו ו נ י ב ה  ל

ו מבחינת נ כ מר, תו לו כ ר אם ( סי  המליצות מחלצות את המכתב מעל נ

מר, הוא מה ונראה ן בעצם) או י בו שבשגרתי, שגרתי מכתב אלא זה א
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ע די דיעה שכלתו שמת הוא כי חתתן מו ת, בקו היא כי לו מו  הבריאו

א מתנותיה על לה מודה שהוא הו ה את מתלה ו י . ולכתוב להוסיף פנ ו  ל

ו המכתב של ההומור נ י ע א ב ו ת, כתוב שהוא מהעובדה רק נ צו  אלא במלי

 המכתב בראש הקבועות הנוסחאות אל מתייחם שהכותב מהעובדה גם

פו בסו  . להוסיף והבקשות הכותב של הבריאות קו על ההודעות (אלו ו

, ( ב תו כ ל לו ו ו כאי ם אהבה דברי הי י י מ י ט נ י  את כלתו לו גלתה בהם א

מר, ליבה. רחשי ך שמעורר מה כלו חו י ו ג נ י  שבה התמימות אותה ה

ן אל הכותב מתייחם י י נ לו שבמנהג, ע אי  שנכתב פעמי חד דבר היה כ

הרי לראשונה. כאן תו זהו ו ר או מו  שבין בהקבלות מוצאים שאנו הו

ר פו ן החתונה סי י ב ש, המכתב ל לו מנהג מוצג שם שאף באידי  הוא כאי

. חד מעשה פעמי

ן ו ו ר של נוסף ג מו  עליה משפיע שהחתן לעובדה כאן יש הו

, לוהטים אהבה דברי ו תי ו צ י ל מ ו אך ב נ י  שאיש משום לא לכך, חושש א

ם לא נ בי ם שהם מסומ אלא י י ע ג ו  הבריאות, שבהיתר: בתחומים נ

ר שנחשב מה המכתבים. המתנות, סו ה אי נ  ללא סתם, האהבה הכרזת הי

ם. י צ רו  *,(עם המכתב אל שהוסיף הפתקה אח להסתיר מבקשה הוא לבן תי

632-630. ף, תפקיד גט זה למכתב יש ) ס ו  המנהג, על הפארודיה נ

ר מו ם אליה המתלווה וההו י נ אז , לקטע המתלווה הרגשה אח כאן מ ו ל ו  כ

י מושכת שבו אהבתח: על שמתוודה בלשונה אלקה את הנ

, ת א ו " ם - חתנך?" אח האהבת - יודעת נפשי "כלו
אהבה? מה

לו אח לשמע כלתה נפשי  jתפלתו בעשותו קו
ר כלב וחרד בקרבי מפרפר לבי  בשביה צפו

ל ו לקו תי . מהביט בשתי אך קרב, כי מצעדו ו י נ פ ב
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..למדן.אסטניס, שחרחר, חתנך, גאה לי: אומרים
מה אני יודעת בדברו...כלום יוצאח נפשי

אהבה? היא
שושנים פרחו והנה - הני... את, אמרי

- בפניה
מן שוב מועד כי הביתה, יונתי, נשוב.

- התפילה
אהב..." אם יודעה, אני כלום

)632 (עמי׳

 הגלילית הנערה של למונולוג זה אהבה וידוי בין הרבהדימיון יש

 עושה באידיליה, וכאן, ).1909 בשנת (נתחבר רגליי בייעולת התמימה

 עוד הלב אל נוגעת תהא שחמימותה אלקה, מדברת שבו העממי הסגנון

 העובדה אולם, הגלילית. הנערה של מעם הנמלץ דיבורה מדרך יותר

 ברגש שנקבלו לכף גורמת החתן של המליצי מכתבו אחרי בא זה שוידוי

מעורב.
הבדחן. בדברי נמצא מקובל מנהג של פארודי לתיאור דוגמא

 נימה מכנים שהוא דומה, פונקציה לו יש הבדחן דברי של התיאור גם

 שהמספר משום וזאת הכלה. הושבת סקס של הנכבד למעמד הומור של

 הטון על שומר הוא אלא עצמם, בכח להשפיע הבדחן לדברי מניח אינו

 זה רושם שהם. כמות דברים ומוסר הצד מן העומד מספד של מעט היבש
 את :”"טכני צדדי פרט כאן מטעים שהמספר לעובדה הודות נוצר

 דברי של העצוב התוכן מן ואילו בהם, השתמש שהבדחן החרוזים

 כן, על יתר כליל. המספר מתעלם הכלה באזני משמיע שהוא הכיבושין

 את שיהלמו דברים מחפש משהוא שיותר הבדחן נאום מתוך ניכר
החרוזים אח שיהלמו שורות סופי מחפש הוא הזאת השעה של חגיגיותה
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כף: כל משוגה השורות של חיבורן נראה כן על הקודמים.

 רפה"/ אך ואהריחו אדם "מה ואמר: הבדחן פתח
 דמעה"/ כנחל הורידי כלה, תבכי, כן "על הרו:

 קמעה/ קמעה ולא ימים פלגי אוי! "אוי הוסיף:
 ומלך מרום/ .יושב פני עליון, פני הלי אנא
 בלבך דרום/ו.יסע גם צפון גס הארץ כל

 ולאבות/ לידעונים נפן מובות/ולא לעשות
 מועקה/ לעולם ידע צדקה/לא המרבה יען

 חיים/ שנות כחול ירבה בטוב, יראה יהיה,
 מצרים/ פדוי כל מפנו יסיר הוא אדוני
כפלים..י" הבא ובעולם הזה בעולם לו טוב

)649 ״,(עם

 ונזכר מנהג, הוא לטקס(אף שמתלווה הקולני הבכי את לכאן נוסיף

 טשרניחובסקי מבקש כאן שאף לדעת וניווכח באידיש), במכתב גם

 ספק, אין כאחד. הומור ושל לירית רגשה של מעורבת נימה ליצור

 למשל,ניתן אילו, לגמךי שונה אופי לובש היה ביצירה זה שמקום

נקצצת... שערה שתפארת זה ברגע אלקה חשה מה לדעת לנו
 הקומית ההישענות שממלאת הממתנת לפונקציה נוספת דוגמא

 בתיאור למצוא אפשר אמוציונאלית רגשה בהם שיש בקטעים המנהג על

לחופה: מתחת אלקה של הרגשתה

 נשאוח, הקטנות רגליה בצעדה, יודעת אינה
 לחתן, סביב שבע בסוכבח הרגישה לא אף

 רפאל: רבי של והערב הזקן קולו רעד
 העולם..." מלך אלהינו אדני אתה "ברוך

 אצבע-ימינה, על הזהב בטבעת הרגישה לא גם
 באזניה: השמש בדבר הבינה לא ומאוס שמעה
 מאה עד נצריה שמריה, כתבהך, בתי, לך, "הא

 בתי, לף, אסור כי תאבד, ולא ודאי שנה, ועשרים
מצלצלות, הברכות ושבע כתבה". באין לאישך להיות
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ת לו ה עו י נ או ן ב נ ו ג נ ת והעצב הערב ב ו ע ג ו נ  ו
ת בלבה צרו .מבינה סאינה ברמזים נפשה את ו

)655 (עם׳

, אלקה של מהרגשתה מושפע יהיה שהקורא אפשר כיצד אבל, אן  אם כ

ו תמימה נערה מוצגת בסמוף מיד  . כייאלקה נפשה אח יודעת שאינה ז

, ה נ בו ם" כל את יודעת הנ הגי ,656 (עם׳ המנ  נוהגת שהיא ומסופר )

ה השופכים המים שואבי לשני דעתה י  ואף לברכה, סימן מימיהם, לפנ

ו כסף מטבע לשים שוקדת  גם .)656 (עט׳ מהם אחד כל של בדלי

ן בקטעים , בהם שאי ת ו י ל א נ ו י צ ו מ מור של נימה א  הזיקה מתוך נשמעת הו

פור שבין ן פעמי החד הסי י ב . ל י ו ו ה ר ה מו ר כזה הו צ ו  המספר כאשר נ

ם נפלאות מעשי מתאר רי י שגו ם׳ קי טרי ׳ ם ו עי דו לו הבדחן, שעושה י  כאי

ר מעשה הס תי ו י נ מי , על דבור דבר בפרטות, לתארו שראוי ב ו י נ פ ו  א

לו י חופר זה היה כאי עמ' האפיקן של לעמו הראו ) 658-657. (

י קטעים של סידורם נ ו ע  חד בתבנית משגיות משמעויות ט

ת י ו חר, מוקדם של קו בי מהעושר התעלמות תוך ומאו טאטי נו  של הקו

ם; פרטים די ד ם מקטעים המעבר בו לי א נ ו י צ מו  שבאו קומים לקטעים א

ן אז ר; נימת אח ל פו לו מנהג פרטי של הצגתם הסי  שהיה מעשה היד כאי

ל אחת, פעם רק ואירע ו צ י נ ה ם של ו רי או ם תי י די הגים של סארו  כדי מנ

ת הנימה את למתן לי א נ ו צי מו א ה אחדים מקומות של ה ציר  אלה כל - בי

ם י ו הו י מ טו  ב״חחונתה הסיפור מספר של לעמדתו אפקטיבי אך סמוי בי

ם אלה כל .אלקה״ של י ו הו ת המספר מבטא שבאמצעותן דרכים מ י  ראי

ם , חיי ת י ל י ד י ה חיבת את הממזגת א י ו הו  בחשיבותם הראש הקלת עם ה

ם פרטים של י טי ר ק נ י באה המספר של עמדתו מפרטיה. קו ד י י ל טו גם בי
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ת! דרכים באמצעות פו ס ו ת הן אף נ ו י מו ת. ובלתי ס רו שי י י  מבקש אנ

ד על ברמז להצביע אלה. מדרכים שתים עו

ת היא האחת הדיר (א) י ו ו ה ז  מתוארים שמתוכה הראיי

ם. ת דברי י ו ו ו ז  מצידם המאורעות את להציג רבים במקומות נועדה ז

א. המגוחך ק ו  החלק כל .,,אלקה של ל״חתונתה הפתיחה למשל הנה דו

ן עוסק הראשון י י נ ע , ב י ד ד לו צ  מרדכי של נפשו צרת העיקר: הוא כאי

ו נ  את מציג הסיפור לחתונה. ההכנות המולת בשל מנוחה מוצא שאי

" ו נ ו ס א  למרדה. ומטרדה להמולה מהמולה נקלע הוא כיצד מתאר כשהוא "

ר, פתיחת פו ר של כפתיחה כמוה הסי פו שקט:. פסטוראלי כפרי סי

ם ערב ו ׳ הי ר  בפודובקה בתבואה הסוחר מרדכי ו
 לבן טיט עחה זה שנמשך הבית, כבש על יושב

מד עו זות מצנע ו , פלפל של במחרו ארגמן ס- מאדי
ת ו י לו ד ת ג , לימות-סתו החמה כנ או ב  סכלת י

ם עם ביחד עי להגה. הנבל שתבנית זהבהבות, דלו
י הכהמיס שוב מועד ע ו ר השדה מן הצאן ו

)621 (עמ׳

, אל הבית מבעל התיאור שסוטה הסטייה בגלל תו ה הקטע משדה בי ר י ו  או

חה; של ר דרך אולם מנו או ו תי  שהנה לפי להפתיע, אלא באה לא ז

ר העדר ז ו כאן רב. אבק פעלה והוא רבה בהמולה חו  לשמוע מצפים אנ

 אך המרעה מן השב העדר בגלל מרדכי של מנוחתו מוטרדת כיצד

: הטורדו אחר גורם על מסופר להפתעתנו חתו  לחתונה. ההכנוה ממנו

ו מהרה ועד נ ם א  המסציצו הקבלן מאיר בדמות אחר מטרד על קוראי

די במלים. כ , על להוסיף ו ו י ת ו ר דועה פרידה הדודה באח הנה צ  הי

לנום מפלט לו נמצא בנם רק החדה. בלשונה ט, המדרש לבית כשהחלי
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.624-622 (עמי* מנחה לתפילת ן התיאור מתרכז לכו בדומה ) י י נ ע  ב

ם במקומות צדדי ה. נוספי ר צי ל חלקה פי על למשל, כך בי דו  של הג

צירה ן נדמה הי י י נ ע ה ד הוא שלה המרכזי ש קו ת, רי ערו דו הנ  ותפקי

ו למסור המספר של העיקרי נ , על ל ן ה י ד ו ק י  ומתי לרקוד הצליחו מתי ר

 ,647־646 ,644 ,643-642 ,637 ,635 ,634-633 (עם* הדבר מהן נמנע

663, 664. פן ) כה דומה באו ו רו יתירה להרחבה ז פו ן של סי ו טנ ב  ה

עמ' ן )637-636 ( כ  פי על מתואר החתונה טקס כל הבדחן. של מעשיו ו

.659-657 ,652 ,650 ,649-648 ,646 (עם׳ זה בטקס הבדחן שעושה מה ( 

ת של בחירתה י ו ו ה ז י אי כן מתאימה בלתי ר ה ו רצי פו פרו ס  של בתיאור די

י יש באלה אף טפלים, פרטים טו  של יחם לאותו או ראש קלות לאותה בי

ר מו , בלפי המספר שמגלה הו ו ר ו פ י ה מהם שמשתמע לפי ס ז  של יחם אי

ה ראש הקלת ח ו נ המתוארת. החגיגה של ברצי

ן המספר מגלה שבה האחרת הדרך (ב) פי  כלפי עמדתו את בעקי

. של קבועות בתבניות עושה שהוא השימוש דרך היא המסופר ן שו  קרמר ל

ן הרבו ואחרים י י צ  בתבניות טשרניחובסקי שעושה הרב השימוש את ל

ן ת, לשו ו י ר י מ ו ו תופעה על מצביעים והם ה  של מובהק סימן כעל ז

ו נ ו נ ג י ת" ההסתכלות "על (למשל, האפי ס לי די אי .314 עם׳ ה  ממבקרים )

י נעלמו אלה ם. שנ , בתבניות שהשימוש האחד, דברי ן שו ת ל ו י בנ ת  ו

ן ח לשו ו י ר י מ ו ה, בכלל ה  הפארודיה. דרך על נעשה שהוא רבות פעמים ז

ו מוצאים טשרניחובסקי אצל ח שהפורמולה רבות פעמים אנ רי מי  או ההו

ו בתוכן מתמלאת המקראית נ אי  גוף באשר שהיא, כל בדרך אותה הולם ש

ן י י נ ע ו ה נ י  הדבר כותרת. לו המשמשת הנוסחה עם אחד בקנה עולה א

הם שנעלם השני ני שטשרניהובסקי העובדה היא אלה מבקרים של מעי
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 לקווזיח אלה אין אך וידיעות, קבועות לשון בתבניות להשתמש מרבה

 הרב בגיוון האידיליה מצטיינת למעשה דווקא. ההומירי מהאפוס

 רק לא שוניס: ממקורות הלקוחות לשון תבניות סל הרב ובעירוב
 הומיריות ספק (שהן התריסים״ משח "וכבה אמרתו", "נשא אפר", "ובכה

 . ובמה מנגבים "במה גס אלא באידיליות מוצאים אנו מקראיות), ספק
 השנים באו לא אלה "ועד ישראל", בני שמות "ואלה מנגבים", אין

 כ״ג שבשמואל בא לא השלושה ועד נכבד הכי השלושיס "מן משקל, (על

 שהיו ויוכים במרדכי "מעשה חודיר", התהלך כלביו "את )",23

 אפשר ועוד שנינו?" נאה - ריבה וסתם מנין, מנולות "נשים מסבים",

 הלקוחות לשון׳ בתבניות המגוון השימוש וכהנה. כהנה. אלה על להוסיף

 העומדים סיגגונות של הפרזה כדי עד הרב העירוב שונים, ממקורות

 אלה - כפרי דיבור בסגנון וכלה מקראי בסגנון החל שונות, ברמות

 שימושי של מדויק תיאור לאידיליה.־ האופייניים הסגנון מסימני הם

 באופן אולם, זה. מחקר של מתחומיו בהרבה חורג באידיליות הלשון

 היחס של היסוד מגילויי אחד כעל זו עובדה על להצביע ניתן כללי

 אף שהמססר הרושם רווח באידיליות בסיפורו. המספר בו שנוהג הקומי
 כוונה לו אין פעם ואף עצמו, בעד לדבר לסיפור מניח אינו פעם

 על גם דעתנו שנתן חפץ הוא תמיד אלא בעלמא, הוויה פרטי לתאר
 כלפי מגלה שהוא מהיחס מושפעים ושנהיה מספר, הוא שבה הדרך

האלה. הסיפור דרכי באמצעות סיפורו
 הפארודי לשימוש שתים או דוגמא עוד להוסיף רוצה אני

 הנה מקראית). או (הוטירית קבועה בפורמולה טשרניחובסקי שעושה

לכל הכובע מעסה "וזח למשל* המשכן במעשה המצוי ידוע בנוסח פתיחה
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באן: מפורט הכל אכן, ).552 עס* מילה", ("ברית ודקדוקיו" פרטיו
העור את מובילים כיצד אותו, סוחטים כיצד הכבש, את בוחרים כיצד

כיצד לציין שוכח המספר (ואין אותו מעבדים וכיצד הבורסקי אל
על העמידה על גם מסופר אחר הכבש). של בשרו את להכין נוהגים
פי על (אף היהודים החייטים של בחנויותיהם האכר שעומד המקח

על גם מספרים ולבסוף אותו...), משנים ואין מעולם קבוע שהמחיר
אומר הוא מביליבירקה באכר אדם שפוגש פעם כל בפלך: הרווח המנהג

לבני הוא שחוק משום אלא הלצה לשם לא כובעך". כיום לי לו:'ימכרה
כיצד.עושים ולדקדוקיו: לפרטיו לתאר המספר שוכח אחד דבר המקום.

אי שהן איזה נוספים במקומות נמצא דומה באופן הכובע... את
שאינו שלהם, הפירוט לבין הומיריים כותרת משפטי בין התאמוח 9 /

89 ,  לשון בתבניות השימוש אגב, הכותרת. שמבטיחה מה את בדיוק מקיים

 באידיליות רווח שהוא במידה אלקה" של ב״חתונתה רווח אינו ידועות

 שנמנו האחרות בדרכים ביטוי לידי המספר של עמדתו באה כאן אחרות.

לעיל.
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. ב ״ ה התקשרות אי של תופעות י לי די אי ה (0סשרניחוב של ו )0סי ם ו ב י

 של האידיליה סיב על רבות הכללות ורו פו העבודה במהלך
 העקרונות את יותר שיטתית בצורה להציג עתה הראוי מן .טשרניחובסקי

 להציג שניתן לי נראה .בשירתו זה יצירה סוג של ביסודו המונחים

 של השונים היסודות שבין הפנימי הקשר את תסביר אשר שיטה איזו
 ההתקשרות אי תופעת הוצגה העבודה של במהלכה נוסף: דבר האידיליה.

 הסבר אולם, .האידילית ההרגשה אח היוצרות הדרכים מן כאחת רק

 בין הקיימת יותר ההדוקה הזיקה על יעמידנו האידיליה של שיטתי

 הינה ההתקשרות אי למעשה, ההתקשרות. אי תופעת לבין הזה הסוג

 (במידה טשרניחובסקי של האידיליות כל של בקומפוזיציה יסוד עקרון

אידילית). הרגשה מבטאות שהן
 לו נוח טשרניחובסקי של האידיליה עקרונות של שיטתי תיאור

האידיל .מבטאת שהיא במה - כלומר זו, של הכללית במשמעותה שיתחיל
 תמורות, מפני ביטחון מנוחה, בהם שיש חיים להרגשת ביטוי נותנת יה

התופ את לקבל ונכונות להם שהועד המצומצם בחלק אדם בני של שמחה
 באלו שאין ביטחון, ומתוך טובה ברוח החיים של נעימות הבלתי עות

 בו. מורגלים שהם התמורות וחסר הפשוט החיים אורח את לשנות כדי

 זוכים ההרגשה, אותה יותר או פחות מבטאת אידיליה שכל כיוון

משנית. לחשיבות הבודדת ביצירה הספציפיים הפרטים
 שהמסופר העובדה, איפוא היא אידילית להרגשה שגורם מה

 להפך! אלא שבו פעמיות בחד או שבו בייחוד מצטיין אינו באידיליה

חשש בו ואין חמורוח בו שאין קבוע חיים הווי של גילוי בהיותו
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וח יאו־־קלאסי והנ (תיאוקריט) הקלאסיות באידיליות סכנות. מפני
ישיר תיאור באמצעות ביטוי לידי רבות פעמים זו הרגשה באה (גסנר)

(בייחוד אלה מעין ביצירות ויציבות. שלווה בו שיש חיים הווי של
ביטוי לידי הבאה ההרגשה בין הפרש אין פעמים גסנר) של באידיליות
. הקטעים השלמה. היצירה שמבטאת מה לבין היצירה מן קטע באמצעות
אח שייחדו קונטקסטואליים קשרים שיווצרו בלי זה אל זה מחוברים
אמנותיוח" "אי אותה זוהי הסוג. מאותו אחרות מיצירות היצירה

. 90 עליה. מדבר שרוזנמאיר
 יחסים קיימים זאת, לעומת טשרניחובסקי, של באידיליה

לקומ ואף היצירה, את המרכיבים השונים הפרטים בין יותר מורכבים
 אין סשרניחובסקי של באידיליה יותר. חשוב תפקיד נועד פוזיציה

 הווי תיאור של בצידו בלבד. אידיליים חיים של ישיר תיאור עוד

 של הווי במישרין מעשהיהמשקף סיפור של בצידו או האידילי, החיים
 בשם לכנותם שניתן רבים אלמנטים גם מוצאים אנו אידיליים, חיים

 במישרין מבטאים שאינם לפרטים הכוונה אידיליים". לא 'יאלמנטים

 במסגרת שניתן במה והסתפקות ביטחון שלווה, של אידילית הרגשה

 השלמה היצירה של המשמעות אין שוב אלו ביצירות המצומצמת. החיים

אידי חיים של הווי בהם שמתואר הקטעים שמבטאים מה עם בהכרח זהה
 אחרים אידיליות כותבי אצל (או טשרניחובסקי אצל למצוא ליים.ניתן

 ובכל אידיליים, יסודות בהן שיש יצירות הרומאנטית) התקופה בני

 דוגמא היא ("לביבות" אידילית הרגשה בשלמותן מבטאות הן אין זאת

 מתוך לכך דוגמא היא לאודיסה" מפליג ו״סבא האידיליות מתוך לכך

המבטאות יצירות אצלו שיש במידה שני, מצד המאוחרות). הפואימות
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 זה הרי שלו), האידיליות מרבית (כמו אידילית הרגשה בשלמותן
 השלמה היצירה של הקומפוזיציה במסגרת החומרים של לארגון הודות

 האידילית ההרגשה כשלעצמם. אחדים לסרטים שיש למשמעות הודות ולא

 המארגנת לקומפוזיציה הודות נוצרת משרניתובסקי של אלו ביצירות

 יצירה לכלל כאחד, אידיליים ולא אידיליים השונים, הפרטים את

 חיוני תנאי. איפוא מהווה אידיליים חיים פרטי של מציאותם אחת.

אידילית. הרגשה של ליצירתה מספיק לא אך
 האידילית ההרגשה של ביצירתה הקומפוזיציה של חשיבותה על

 אצל כמו טשרניחובסקי, אצל גם הבאה: העובדה מחיר לעמוד ניתן כאן

 חיים חווי של גילויו על זו הרגשת נשענת למשל, וגסנר, תיאוקריט

 באידיליות לתאר מאד ממעט טשרניחובסקי אולם, תמורות. עסו שאין

 זו תופעה מצויה האמת, למען במישרין. אידילי חיים הווי שלו
 מסיפור ועובר חדיר גולש הוא שם שלו. המאוחרות בפואימוח בעיקר

 להרצאת המספר צמוד שלו באידיליה ואילו הווי. תיאורי אל המעשה

 מעוגן היצירה שנושא שעה אפילו כלשהו, מעשה של התרחשותו סדר

 בדרן אלקה"). של "חתונתה מילה", ("ברית ובמנהגים בהווי כולו

 בפני־עצסו אותו המעמידים ייחוד בקווי המעשה סיפור מצטייץ כלל

 "עוק^ או הפתעה, של יסוד כלל בדרך בו יש לפחות). ידועה, (במידה

 הווי אל המעשה סיפור של הזיקה דרמאתי. אלמנט איזה או מסוים

 דעתנו את המפנה המיוחדת הקומפוזיציה שלי תוצאה היא חיים של

ן י פ י ק ע  מאחורי העומד החיים הווי של גילויו ההווי. אל ב

 בעקבותיו הסיפור את מעריכים שאנו החדשה וההערכה המעשה, סיפור

האידילית. ההרגשה את היוצרים הם - זה גילוי של
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 מאחורי העומד חיים, גוהג של חיים, הווי של גילויו

 האמח, למען הווי. של ישירים בתיאורים תלוי אינו המעשה סיפור

 אידילית הרגשה מבמאים הם אין ישירים הווי תיאורי שמופיעים שעה

 ואבד. לו שהיה אידיליה של לעולם המספר של געגועיו את אלא כלל

 של תוצאה הינו המעשה סיפור מאחורי העומד החיים הווי של גילויו
 דרך של עיקרה היצירה. פרסי של או המעשה פרמי של הארגון דרך

 רבות, הקשר מסגרות ביצירה מופיעות אחד שמצד בכך, הוא וו ארגון

 אח שחלכד הקשר מסגרת להעמיד האפשרות בה נמנעת שני, מצד אולם
קונקר קשרים שנמנעים שעה אחת. משמעות לכלל השונים היצירה חלקי
 חיים הווי עם אותם מקשרים אנחנו הפרטים, בין חד־־פעמיים טיים,

ברקע. העומד
 הווי אל באידיליה המסופר המעשה סיפור של העקיפה זיקתו

 סיפור במסגרת פרטים בין הקשר שמתרופף אימת כל מתגלה יציב חיים

 פרט של הקונטקסטואליח חשיבותו שמתמעטת אימת כל או המעשה,

 אינם הערבה פגי על הנסיעה בשעת אליקים של ההרהורים אס מסוים.

היצירה, בהמשך מסופרים שהם כפי חייו, דרך ועם מעשיו עם מתקשרים
נתפסים הם מקיים. שהוא היציב החיים לאורח ביטוי רואיסיבהם אנו

#
 בה: מורגל שאדם אנושית פעולה של כגילוי אלא פיתוכנס על לא

 שדיו מתברר אס לכך, בדומה עיניו. שרואות במה הרהוריו אח לקשור

 השפתיים ריב הרי שמריל, דשל שבתאי של דעתם אח להפיס כדי במרק

 בעניין ולא במשתה, רעים כשיחת בכך, מה של כגילוי מתפרש שביניהם

 האהבה וידוי אס אחר, באופן חייהם. אורח על במשהו להשפיע היכול

אנו אין ההם, הימים מן המשכילים בנוסח נכתב אלקה של חתנה של
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 על לחני אלקה פסמרו! שבה הקונקרטית הסיטואציה עס אותו מקשרים
 חיים הווי של קומי גילוי בו רואים אנו אלא לחתנה, אהבתה

עליה. נמנים הזוג בני ששני לחברה האופייני
 הקונקרטיים הקשרים של חשיבותם מתמעטת האלה המקרים בכל

 זיקה נוצרת זאת ובמקום האידיליה, של הספציפית בעלילה פרטים בין

 ההתקשרות אי ברקע. הנרמז חיים הווי לבין כשלעצמם הפרטים בין

 נוצרת שבאמצעותה מרבות אחת כתחבולה כדרך, רק איפוא מופיעה אינה

 של עקרון־־יסוד מהווה היא אלא סשרניחובסקי, אצל אידילית הרגשה
 באותן מופיעה היא הפשוטה בצורתה האידיליה. של הקומפוזיציה

 ופצד׳שני עלילה של טריוויאלי גרעין .אחד מצד בהן שיש יצירות

 הטריו*- העלילה של פרטיה על השפעה <הם שאין אידיליים, לא יסודות

ההד כאשר גם שליט זה עיקרון אולם, למשל). השבורה", ("הכף יאלית
 היום"). ("כחם פרטים בין אנאלוגיות יסוד על בנויה האידילית גשה

 היושבים האנשים של חייהם לבין ולולה של חייו סיפור בין ההקבלות

 הדדית להארה אמנם גורמות המקומי הסוהר בית של המערבי הקיר בצל

בתחו תלויה האידילית ההרגשה אולם, היצירה. של אלה חלקים שני של
 אנשים של חייהם אורח אח לשנות כדי בו אין ולולה של שסיפורו שה

 של בסופו כי ההרגשה על כאן נשענת היצירה של האידיליות אלה.
 בהם, יש יתירה" "נשמה ואפילו אלה, פשוטים בחיים חן איזה יש דבר

 בין שהקשר ההרגשה על איפוא נשענת האידיליות ולולה. בלעדי גם ואם
 הדין הוא רופף. הכל, ככלות הוא, היצירה של אלה חלקים שגי

 מאיר שבח בדרך תלויה שם האידילית ההרגשה אלקה". של ב״חחונתה

זו? הארה דרך של ייחודה מה אולם, החתונה. פרשת את המספר
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 שפרסים לכך גורמת ומנהג הווי של רקע על המעשה פרסי של העמדתם

 המשמעות על עומדים איננו שוב המידה. על יתר מרגשים יהיו לא אלה

 פרטים בין שיש הקונקרטית הזיקה על או אלה, לפרטים שיש הספציפית

 המעשים פרטי אח מנתקים אנחנו אלא היצירה, גיבורי לבין אלה

 מנהגי ואל חיים הווי אל בנפרד אותם מסמיכים ואנחנו מעישיהם,

היצירה. גיבורי של רגשתם כלפי הומור של יחם נוצר כך מתוך חיים.
 של האידיליה של ביסודה המונח ההתקשרות אי של העיקרון

 את המלכדת הקשר מסגרת כל ביצירה שאין בכך, מתבטא טשרניחובסקי
 הפרטים בין הקונטקסטואליים הקשרים אחת. משמעות לכלל הפרטים כל

 מסגרת מכל להימנע זו, מגמה בחשיבותם. ומשניים חלקיים תמיד הם

 לאידיליה האופייניות נוספות תופעות כמה לנו מסבירה כללית, הקשר

 הבודדת לאידיליה אין מדוע לנו מסבירה היא טשרניחובסקי. של

 (בגיוו- הרגשה אותה מבטאות האידיליות כל ומדוע ספציפית, משמעות

ספ משמעות כלשהי לאידיליה הוענקה אילו כמובן). מסוימים, נים
 הם הפרטים. ש?י חשיבותם ועל משמעותם על משפיע הדבר היה ציפית,

 הם כלומר, נתונים, היו הם שבו ההקשר פי על כל קודם נתפסים היו
 כשהם זיקתם פי על ולא זו ביצירה הקונקרטי בייחודם 6י0נתפ היו

 היצירה הייתה לא שוב זה במקרה ברקע. הניצב חיים של להווי לעצמם

יציב. חיים באורח שפחה של אידילית הרגשה לבטא יכולה
 היצירה של פרטיה כל את שתלכד הקשר ממסגרת להימנע הצורך

 העובדה, את גם להסביר כדי בו יש מיוחדת, משמעות להם ותעניק

 הקשר מסגרת מעמיד אינו באידיליה המסופר המעשה סיפור שאפילו

לפשל, דוקאי' לאו ב״שמחה כמו קורה, ואם השלמה. היצירה את המלכדת

213

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



 הדבר פוגם היצירה, של פרטיה לכל ייחוד מעניק שסיפור־מהתלה

 משקפים אינם שוב שהפרסים לפי השלמה, היצירה של האידילית בהרגשה

מאתוריהם. העומד תמורות ללא חיים של הווי
 היא האמור העיקרון יסוד על להסבירה שניחן נוספת תופעה

 להרגשת ביסוי נותנת האידיליה האידיליה. של האיטפרסונאלי האופי

 המסופר מעשה סיפור באמצעות זאת עושה היא אך מסוימת, חיים

 דרך את או המאורעות את פעם אף מציג אינו המספר אישי. לא באופן

 יכולה היותר לכל הרגשתו. של או אישיותו של כאמצעי.בימוי הסיפור

 באח זו אף אולם המסופר, כלפי עמדתו את ושם פה לגלות סיפורו דרך

 .השת^ שנמנעת כשם במרכז. העומדים הם מספרו, ולא הסיפור, במקוסע.
 אםצעי= הפיכתה נמנעת גם כך היצירה, על פעמי החד המאורע של סותו

 משום לא היצירה, מגיבורי אחד של או המספר של אישיותו של ביטוי

 גס ויש ליריות אידיליות גם (יש אפית להיות "חייבת" שהאידיליה
 תקשר מסגרת להעמיד לה ש״אסור" משום אלא דרמאתיוח), אידיליות

 עלילה של יסודות באידיליה שמצויים וכשם השלמה. היצירה את שחלכד

 מבטא שבהם קסעים גס בה נמצא כך פרטיה, כל את מקשרים שאינם

 הם ואף לירית, הגות של קטעים או המספר, של נפשו הלך את הסיפור
 לאידיל- אחדות המעניק היחיד הדבר השלמה. היצירה את מלכדים אינם

ההתקש אי של המבנה באמצעות מבטאת שהיא האידילית ההרגשה הוא יה
 ביטוי לא רעיון, של מבע לא להיות, יכולה היא אין אבל . רות

 אנקדוטה לא ואף חברתית לביקורת אמצעי לא גיבור, של ללבטיו

במרכזה. מיוחד מעשה איזה המעמידה
של בתבניות מועט שימוש נעשה תיאוקריט של באידיליה
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 אמנותיות". "אי של כגילוי ההתקשרות אי נתפסת כן ועל קישור,

 תבניות של שפע בה יש זאת, לעומת סשרניחובסקי, של האידיליה

 האחת סותרות: דרישות שתי על לענות כביכול משתדלת היצירה קישור.

 הימנעות תובעת והשנייה פרסים בין וקישור ארגון של מקסימום תובעת

 קשריו מתוף משמעותו את יקבל שהסרט תובעת האחת הקשר. ממסגרות

נו תהיה הפרם של שמשמעותו תובעת השנייה ואילו ,הקונטקססואליים
 נובעת תהיה שהיא דווקא, הקונטקסטואליים הקשרים רפיפות מחוך בעת

 מהצורך כתוצאה מסוים. חיים הווי אל כשלעצמו הפרם של זיקתו מתוך

 טשרניתובסקי, של האידיליה מצטיינת אלו מנוגדות מגמות שתי. לקיים

 ובתבניות בפרטים גיוון של בשפע ביותר, מורכב בארגון אחד מצד

משמ שהיא איזו בעלת מלהיות עקבית בהימנעות - שני ומצר קישור,
הקומ בדרכי הרב הגיוון עובדת גם נובעת מכאן אולי ספציפית. עות

האידילית. ההרגשה של היצירה בדרכי והגיוון האידיליה של פוזיציה
 פי על הבנויות אידיליות משחי יותר למצוא אין למעשה,

שההר אידיליות שתי לטשרניחובסקי יש קומפוויציוני. עיקרון אותו
 לא יסודות בין התקשרות אי באמצעות מובעת שלהן האידילית גשה

היצי של במרכזה העומד טריוויאלית עלילה של גרעין לבין אידיליים
 על הבנויה נוספת אידיליה אבל השבורה"). ו״הכף מילה" ("ברית רה

 שיש מזה שונה אופי כבר לה יש ויוכים", במרדכי "מעשה זה, עיקרון

 נושאים אידיליים הלא שהאלמנטים מכיוון האחרות, האידיליות לשתי

מובהק. סאסירי־־־אקטואלי אופי כאן
 עלילת בין אנאלוגיה קיימת שבהן אידיליית שתי לו יש

במהותו. אידילי שאינו מצב או אירוע לבין הטריוויאלית ההווה
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 הודות אידילית הרגשה נוצרת היום") (״כחם אלו מאידיליות באחת

 העבר סיפור לבין האידילית ההווה עלילת בין שהאנאלוגיה לכך

 וזו דווקא, ההווה עלילת את במרכז מעמידה במהותו אידילי שאינו

 באידיליה ואילו מקטינה. פרספקטיבה שמתוך עולם תפיסת מביעה

 הטריוו- ההווה שעלילת לכך האנאלוגי המבנה גורם ("לביבות") האחרת

 ומתוך אידילי, הלא האירוע של פרספקטיבה מתוך מוארת תהיה יאלית

זו. ביצירה האידילית ההרגשה נפגמת כך
 שלח העלילה שגרעין חולה") ("ברל׳ה אחרת לו.אידיליה יש

 עניינים אל רגרסיות של שורה בה יש אולם דרמאתי, אופי נושא

הסיטו של לדרמאסיות התנכרות משום הבאתם בדרך ויש טריוויאליים,
 לכך, הודות ביטוי לידי באה זו ביצירה האידילית ההרגשה אציה.

 כאמור, (שהם, העלילה לגרעין מחוץ העומדים האלמנטים דווקא שכאן

 אח בו למדוד המידה קנה את המעמידים הם במהותם) טריוויאליים
המעשה. סיפור

 זה (אם כלשהו צירוף יסוד על בגויה שאינה אידיליה גס יש
 חלק של אנאלוגיה) המעמיד צירוף זה ואם התקשרות אי של צירוף

 אלקה", של ל״חתונתה כוונתי אידיליים. שאינם יסודות ושל.אידילי

 משני המעשה סיפור של הצגתו יסוד על האידילית ההרגשה בנויה כאן

 של חיים מנהגי של וכתיאור חד=פעמי מעשה של כסיפור אספקטים:
 גורמת המעשה הרצאת של המגוונות דרכיה .שבקרים מאבריה פלך יהדות

 או מעורבות, עמדות ויבטאו־ זה אח זה יאירו אלה אספקטים ששני לכך
 חלק שהוא להווי חגיגי ביטוי יתן המעשה סיפור מעורבות: הרגשות

ההווי) על המפורשת ההישענות - יותר (נכון ההווי ואילו ממנו,
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המסופר. המעשה את קומי באור יאיר
האחרו האידיליה דוקא", לאו "שמחה אח להוסיף צריך לאלו

 לאחת אף שלה בקומפוזיציה דומה היא ואין טשרניחובסקי, שכתב נה

 לקיים שהצליח סבא על סיפור־־מהתלה זהו האחרות. האידיליות פן

 מנפיהם את שהסת־יר כך ידי על הנידח, בכפרו בציבור המגילה קריאת

 נשמרת שהיא (במידה זו יצירה של האידילית ההרגשה אורחיו. שני של

 במידה קשורה היצירה) לעלילת הפרטים של היתירה ההשתעבדות למרות

 שאינם פרטים צירוף של בטכניקה כאן הנעשה הפארודי לשימוש רבה

האחרות. באידיליות דומיננטית טכניקה שהיא.מתקשרים,
האי של בקומפוזיציה הרב הגיוון את להסביר איפוא אפשר

 כשלעצמה. יצירה כל על מטיל שהסוג מגבלה אותה של כתוצאה דיליה

 לכך גורם שלה הכללית המשמעות בתחום האידיליה של ייחוד העדר

הקומפוזיציה. בתחום ייחוד לה להעניק ינסה שטשרגיחובסקי
 על גם אותנו להעמיד כדי. אלה בהבחנות יש כן, על יתר

 שמעוני. דוד שכתב .אלו לבין טשרניחובסקי של האידיליות בין ההבדל

 במסגרת אחדות להערות מקום יש אולם לעצמו, דיון תובע זה עניין

 טשרני- של השפעתו ניכרת שמעוני של פהאידיליות ברבות זו. עבודה

טריוו מעשה סיפור שלו האידיליה במרכז מעמיד שמעוני גם חובסקי.
 לעגלוני "יובל" חגיגת חדרה, ביער עצים חוטבי של עבודתם יאלי:

 פגישה או ליורה, המצפים אנשים בין המים ברז ליד ויכוח רחובות,

 שמעוני אצל ואף ("מציבה"). העלמין בית ליד ותיקים ידידים בין

 חיים הווי איזה הטריוויאלית העלילה משקפת טשרניחובסקי אצל כמו

אידיליים, חיים של הווי זהו טשרניחובסקי ש»«ל בעוד אולם, קבוע.
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 משמעי־־ בעל חיים הווי ברקע משתקף שמעוני אצל הנה חמורות, נעדרי

 עצומה, לתמורה ממל הינו עצמו זה חיים הווי נרחבות, סמליות יות

 המעשה סיפור של הזיקה לכן, פעמיוחו. בחד כמוהו שאין לחידוש

 אידילית, הרגשה ליצור במקום זה, הווי אל שמעוני של באידיליות

 מימד מעניק הרקע .6עצמ העלילה לפרטי מיוהדת משמעות מעניקה היא

 הום.ור, של יחם במקום ביותר. הטריוויאליים לפרטים אפילו פאחטי

 מבליטה הטריוויאליים, הפרסים כלפי ראש קלות של עמדה ובמקום

 קשור היותו מכוח פרט כל לו שקונה המיוחד הערך אח שלו האידיליה

 מתפרשים בפרטים הראש והקלת ההומור ברקע. הניצב החלוצי במפעל

 הבלתי ההערצה יחם של הסוואה כמעשה פנים, כהעמדח רבות פעמים

 לאידיל- קורה מספר. הוא זוטותיו שאח למפעל המחבר שרוחש מסויג

 העשירי בפרק שהודגמו ברש ושל כהן של לאידיליות שקורה מה שלו יות

 אידיליים לא יסודות לבין אידילית הווה עלילת בין באנאלוגיה הדן

 הקשר מסגרת המעמידים הם אידיליים הלא היסודות ברקע. המופיעים

 הטריוו- העלילה לפרטי ספציפית משמחות המעניקים והם כולה, ליצירה

 העיקרון על לשמור שמעוני מצליח שבהן היחידות האידיליות יאלית.

 החלוצי, להווי ביטוי אין שבהן היצירות אותן הן התקשרות אי של

 בהרחבה, המתואר בכך מה של עניין איזה על בעיקרן עומדות והן

 התימנים של חייהם כמו מסוים, לוקאלי הווי.בעקיפין מעלה כשהוא

 יותר החלשות הן אלה יצירות שדווקא אלא ב״לקס". או ב״היורה"

 האידיליות כותבי בין היחיד הוא טשרניחובסקי אמנותית. מבחינה

 בא האידילית ההרגשה של ביטוייה אין שביצירותיו העברית בשירה
היצירה. של האמנותית המורכבות חשבון על

2 1 8 .
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 ההתקשרות אי זו, עבודה של הראשון בחלק כבר שצוין כסי

 בכל מתגלה והיא טשרניחובסקי לשירת אופייני סגנוני סממן מהווה

 שלו. המאוחרות ובפואימות באידיליות בייחוד אך השירה.שלו, סוגי

 על כאן לעמוד הראוי מן אך לעצמן, דיון תובעות הפואימות אף
 אלה ביצירות התקשרות אי על הבנויה לקומפוזיציה שיש השונה האפקט

המאוחרת לפואימה האופייני המבנה דפוס שלו. לאידיליוח בהשוואה
4

 - משל של חיצוני מבנה זו לפואימה יש .,"אלי* של זה מעין הוא
 שעדיין היהודית הגבורה לניצוצות דוגמא להביא מבקש המספר נמשל!

 אלי, על הסיפור מופיע זו מסגרת בתוך נידחות. בפינות חבויים

 סוס 'של שעטה לז ו ק להשמיע הצליח כי עד כה.חזק, שהיה מגושם בחור

ניצו לאותם דוגמא לכם והרי הקפדן. דודו את בכך ולרמות ברגליו
 מהחלה, מין לפנינו אם להחליט קשה הקריאה בסיום גבורה... של צות

 כיצד להחליט קשה כלומר, יתירה. חמימות מחוך מסופר שהמשל או

 דברי נאמריס שבה הרצינית הנימה בין ההתאמה אי אותה לישב צריך

 ניכרת וו מעין התאמה אי המשל. של הטריוויאלי האופי לבין הנמשל

 רבות פעמים מסוים. אעקט יוצרת המאוחרות.היא הפואימות במרבית

 היצירה שמעלה קונקרטי בעניין תמיד קשור הוא אבל קומי, אפקט זהו

 כמו החיים, לגבי כללית הרגשה או עולם ראיית מבטא אינו פעם ואף

יות. דיל י בא מוצאים שאנו
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)15 -5 לעמודים (הערות

 B.H. Smith, Poetic Closure של מספרה חלקו המונח .1
6-7 .Chicago & London, 1968), p,( תבניות לציין בא והוא 

השיר* של המשמעות שכבת את המארגנות
 מהדורת פי על נעשים זאת בעבודה המקום ומראי המובאות .2

 מר יחתנו בידי שנערכה )1966 (תל-אביב, שיריו של "דביר"
 הטקסט בגוף להלן ממומנים זו מהדורה מתוך המקום מראי וילנסקי.

בסוגריים.
 M.C. Beardsley. Aesthetics (New York, 1958,( עיין: .3

pp. 129-147; H.D.F. Kitto, Form & Meaning in Drama
)London & New York, I960(. ערפלי ב. זו תופעה על העמידני 

 ב׳ בהספדות *!ונתפרסם משרביחובסקי לשאול אלאיי אינו "האדם במאמרו
 באותה נוקם המאמר מחבר גם .18 הערה ,362 עם׳ ),1970 (ינואר,

פירוש. של טכניקה
 מוטעית, התרשמות לסלק המצליחה לאינטרפרטאציה יפה דוגמא .4

 ערפלי. ב. של הנזכר המאמר היא התקשרות אי של תופעה שלפנינו

 שבין ההתאמות ,ואי הסחירות לשאלת מבריק פיתרון מציע ערפלי

ואילך. 360 עמ׳ שם, ועיין אלא". אינו ב״האדם והרוח הנשר הבמות,.
 ומתשבה שירה ,וטשרגיחובסקי" "ביאליק לחובר, פ. .5

 בהצפירה לראשונה הופיע המאסר .17 עמ' תשי״ג), (תל-אביב,

.293 ,291 ,289 גל׳ ),1911 (וארשא,
 הוצ׳ ג׳, כרך .לזרמיה החדשה העברית הספרות .אנןש א. .6

ב(תל- 'ימסדהי' י ב .260 עם׳ תאריך), לא ל;א
מופיע הוא שבו ההוראה פי על זה במונח שתממש אני .7
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B* Wellek & A. וע״ע .ספרות של תיאוריה ווורן, ולק של בספרם  

Warren, Theory of Literature, third edition (New York,
1962), p. 151, 215.

 בו השתמש הוא הרושובסקי. מפרופ. שאלתי הפוגת את .8
 של התיאוריה על ו ובמחקרי המודרנית, השירה סגנון על בהרצאותיו

 בקביעות, מופיעה אינה אשר רווחת, תופעה לציין כדי החריזה,

.המשורר של שירתו את ומאפיינת בולטת, היא אבל
 והן בעקרונותיה הן זו עבודה קרובה העברית בביקורה .9

 האמנותית היצירה של בסטרוקטורה מחקרים של לשורה שלה במיתודה

 ראובן גולומב, ה. ערפלי, ב. שטרנברג, מ. פרי, מ. ידי על שנעשו

 התיאורית הפואטיקה בתחום אלו עבודות האלה. הדברים וכותב קריז

 הרושובסקי ב. פרום, שפיתח הטקסט של מהתיאוריה במישרין נובעות

 לספרות בחוג בהרצאותיו תלמידיו) כולם היו לעיל (הנזכרים

 וי. פרי ם. ועיין: בירושלים. העברית באוניברסיטה חשונאתית

 .עכשיו ביאליק", של השירה אמנות מתכונות כסה "על האפרתי,
 שטיינברג, ליעקב "העוורת" פרי, מ. ;77-43 ,עמ (תשכ״ז), 18-17

 "האנאלוגיה הנ״ל, ;39-3 עם׳ (תשכ״ז), סיפורים ללקט מדריר

 של בפואטיקה עיונים מו״ם: מנדלי של הרומן במבנה ומקומה
 ום. פרי מ. ;100-65 עמ׳ ,(השכ״ה-תשכ״ט) ,א הספרות הפרוזה",

 בסיפור המספר של תחבולותיו על אירוני: במבט "המלך ,שטרנברג

תJNHI וביו דוד ו ג ל פ א׳ הספרות הפרוזה", של לתיאוריה ה
2 9 M N | ! r M K! .עקרון על המחהםף: "השיר פרי, מ 

א' הספרות ביאליק", בשירי הסמאנטיח הקומפוזיציה ׳®ל ואגד

לעמודים הערות 15 - 18) )
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)19 - 18 לעמודים (הערות
 התמאטי במבנה "התבוננויות הנ״ל, ;631-607 עט' ,(תשכ״ח-תשכ״ט)

 יונ גולומב ח. ן82-40 עם׳ ,(תש״ל) הספרות ביאליקיי, שירי של
 אלחרמן), מאה שיר של ואינטרפרטאציה (תיאור מועדים*' "שמחת תמיר,

 הסיפור מבנה על קריץ, ר. ;139-109 עט׳ ,(חש״ל) ב׳ הספרות

 "הקיץ |יעל האפרתי, י. );1968 ן, מוצקי ת י (קר הנדר" מאחורי"

 ;93-85 עט׳ ,(תשכ״ח) (פייה), ב׳ מולד ביאליק", ח.נ. של גווע"
 (תשכ״ח-תשכ״ט), א׳ הספרות תיאורית", פואיטה - מדבר" "מתי הנ״ל,

 א׳ הספרות שירים", שני - ושסיינברג "פיכמן הנ״ל, ;129-101 עט׳
 לשאול. אלא" אינו "האדם ערפלי ב. ;639-632 עט׳ ,(תשכ״ח-וןשכ״ט)

.3 הערה לעיל, ר׳ סשרניהובסקי",
 ישיר קישור שבין זו הבחנה דומה מסוימות מבתינות .10

 דמויות תבניות בין הרושובסקי ב. שעושה להבחנה עקיף לקישור

 של בעבודות נזכרת ההבחנה גרידא. ספרותיות תבניות לבין מציאות
 ).9 בהערה הנזכר מנדלי, על פרי מ. של מאמרו ,(ר מתלמידיו אחדים

 שלהן: המקור פי על שונות תבניות בין מבדילה האמורה ההבחנה

 שאין לפי גרידא, ספרותיות תבניות הן למשל, החרוז, או הדימוי

 היא גיבור של שהתפתחות בעוד יום, היום בחיי בהן להשתמש נוהגים

 בחיים לאנשים שקורה למה מקבילה שהיא לפי מציאות, דמוית תבנית

 הקישור. עקרונות פי על הנעשית הבחנה יותר כאן ניהח לי ממש.

 תמיד אנו פרמים מקשרים שאנו אימת כל סרוחית,. *!!..כי אמנם,

במקסם אלה פרסים של הופעתם או קיומם עצם מושפעים
 ואנו יש עצמתה. במידת שווה אינה זו

אמנותי טקסס שלפנינו מהעובדה התעלמות כדי
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)25 - 23 לעמודים (הערות

 הסוג מן קשרים בעיקר. זו לעובדה הודות נעשה שהקישור ויש

 מציאות, דמויות תבניות בונים כשאנו הרוב על נעשים הראשון

 לתבניות דעתנו נותנים כשאנו נעשים השני הסוג מן קשרים ואילו

 ספרותי בקטע זה בצד זה פרטים של מציאותם לעצם אן ספרותיות,

אחד.
 כאשר כמובן. ההתישנות", "חוק עליה חל זו, פעמיות חד .11

 הופכת היא אחר, בטקסט חוזרת עקיפין בקשרי פרטים המקשרת תבנית

 הטקסט של במיצועו אותה מקשרים אנו אין ושוב ספרותית, למוסכמה

 קודמים. בטקסטים מהופעתה שונה החדש בטקסט הופעתה כן אם אלא

 הרגשה לבטא הבא חיצוניות בתופעות המיטונימי השימוש למשל, כך,

 שלפנינו) שבקטע הקישור תבנית של טיבה למעשה, (ו.זהו, פנימית

 בלי הלאה אותו לבנות יכולים ואנו ספרותית, מוסכמה להיות הפך

 לחלוטין שונה להלן. כתוב שיהיה במה מדי תלוייסיותר להיות

 "הרוגי כמו בשיר רגשות של הבעה לבין חיצוני תיאור שבין הקשר

 הבור מן אליהו ר׳ החסיד את מעלים כיצד מתואר כאשר טירמוניא",

 שחשים פשוט אנושי .יהם על מעידים האנסים מעשי חיים. נקבר שבו

 החריף הניגוד הבור. מן מצילים שהם שהוא, אדם לכל לאדם, אנשים

 שבין היחסים טיב לבין ההצלה, מעשי של התיאור דרך בין המשתמע

 שנכתב ממה עליהם יודעים שאגו (כפי החסיד לבין אלה רוצחים

 החיצוני התיאור בין פעמי, חד עקיף, קשר ומציג חוזר למעלה),

.האנושית ההרגשה לבין
שמבקרים אימת כל עולה ביצירה העקיף הקשר *!*יין .*2

׳ ־.< . - ■ *  
J i L i V  U ;־ V .. fcfV‘ sמחשי אח^aאח או ימז^עצמו, .0הפק ו.מ
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)25 לעסוד (הערות

 טוענת למשל, סמית, בו. השונים האלמנטים שבין היהסים ריבוי

.."the property of a משמעה: היצירה של שהאינטגראציה בספרה
system of which the parts are more obviously related to 
each other than anything outside the system. Poetic 

23 .Closure  ̂p. הטקסט של ייחודו את להגדיר בוטה נובוטני 

..that a verbal structure is literary אחר: באופן האמנותי
if it presents its topic at more than one level of 
presentation at the same time - or, if one and the same 
utterance has more than one function in the structure of 
meaning in which it occurs. W. Nowottny, The language 

2 .Poets Use (London, Canada & New York,■ 1968), p , וכמובן 

 הפונקציה על יעקובסון של דבריו אח כאן להזכיר מקום שיש

 יעקובסון, ר. עיין, מושגת. היא שבה העיקרית הז־רך ועל הפואטית

 (תל-אביב, ב" הספרות ציין, לא המתרגם שם *,,ופואטיקה "בלשנות

ואילך. 277 עם׳ בייחוד, .285-274 עם׳ ),1970
 ההשכלה: בשירת התיאור "דרכי האפרתי, י. עיין: .13

 בהשוואה בייחוד ההשכלה, בתקופת העברית השירה של לפואטיקה

.39-26 עם׳ (חש״ל), ב׳ הספרות ביאליק", דור לשירת
הנזכרים ביאליק שירת על פרי מ. ושל שלי במאמרים עיין .14
.9 בהערה
)thematic structure ( תימאטיות תבניות בין ההבחנה .15

פי על כאן נעשית ) formal structure ( פורמאליות פפ<יו« לבין
■ 'ז&ט

*. '*'r■ יי
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, משך, צליל, - כלומר הלשון, של הפיזיים ' ו ב  תבנית ואילו ו

ן: הלשון. של הממאנטים האלמנטים את מארגנת תימאטית י עי ו

B. Smith, Poetic Closure, pp. 6-8, 28-29» 40.
 (ירושלים, קרוא ב. תרגם .מימזיס אוארבך, א. עיין: .16

.6-3 עמ׳ תשכ״א),

 E. Silberschlag. Saul Tscherni- זה* בעניין ראה .17

chowgky (New York, 1968), p, 61 f f- , כן  "על קרסר ש. ו

ו מאזנים האידילית", ההסתכלות  -312 עת׳ ,תשכ״ט) (תשרי כ״ז כי

יעוד. .308 עם׳ ג', ריר .לזרמיה התרשה העברית הספרות א..שאנן, .315

 שנתפרסם רחוקים", שמים כוכבי "סביב מירון,.במאמרו דן .18

 שקיימת טוען ,310-298 עט׳ תשכ״ט), (תשרי, ב״ז ביר .מאזניםב

, קלסיציסטית, אמנות לתפיסת חוקה נטייה טשרניחובסקי אצל ו נ י הי  ד

 דידאקטיות מגסות לח ויש המציאות, של חיקוי הינה שהשירה

 של ששירתו סמק אין אמנם, .ולהביא.תועלת) (לענג מובהקות

 על לדבר ואפשר שהוא,. כמות לעולם רבה חיבה מגלה טשרניחובסקי

י כעל זו תכונה לו  מכך להתעלם אין מאידך, אולם, קלסיציזם, של גי

 ואופן החלקים, חיבור הקומפוזיציה, שלה, האמנותי שהארגון

ן מי על נוהגים אלה כל - בטלים השימוש  הרומנטית השירה סגנו

 "חיקוי", של הומיריוח לדרכים טשרניחובסקי כשנזקק גם דווקא.

פארודי. שימוש תמיד בהן עושה הוא

 הנעשה אנושיות, תכונות של מטונימי ייצוג של זו דרך .19

ם י י נ ו א י ה ת ו ע צ מ א עיין הריאליסטית. במרווח מאד רווחת ב

ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )30 - 27 ל
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ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )39 - 31 ל

R. Jakob son, '1®he Metaphoric and Metonymic Poles", :*P על 
Fundamentals of Language (The Hague, 1965)# PP. 76-82

ן: .20 י .6 עם׳ .מימזיס אוארבך, א. עי

 ב״יבגני גם רווחת ההופיריח הרגרסיה על ברורה פארודיה .21

" גין י י נ , פושקין. של או ן י  כ״ד, כייג, ?ווים א׳ פרק למשל, עי

כ״ו. - ובייחוד

 אונייגין" "יבגני של העברי התרגום על נשענים אלה דברים .22

 א. תרגם .שירה פושקין, א.ם. שלונסקי אברהם ידי על שנעשה

.1966 (מרחביה, שלונסקי (

23. ",s age״A.C. Bradley, "The long poem in Y/ordsworth 

.178-205 .Oxford Lectures on Poetry (London, 1917), pp
185-187 .esp. pp

 לגלות אפשר שמעוני של זוית" ו״בקרן '.חורף ליל ב״חלום .24

״ ב״יבגני במו פושקין. של השפעה של ברורים סימנים ן י ג י י נ  או

 (בהברה ימבי טמרמטר שמשקלו שורות 14 בן בבית שמעוני פה בותר

 המבריח החרוז של ניצול קרובות לעיתים יש אצלו ואף אשכנזית),

. אפקט של ליצירה הבית בסוף י נ רו  שמעוני של הפואימות גיבור אי

ת, תחושת בדידות, מובהקות: "ביירוגיות" תכונות לו יש נו ו  עלי

 הפואימה כדוגמת שלו, הפואימות העולם. שאלות עם התמודדות

 של עירוב בהן ויש מאד, הזק אישי לירי יסוד לחן יש הרומנטית

ו לנסקי של הגלבים" "שער והגות. רגשות הבעת דרמה, עלילה, הינ
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ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )43 - 39 ל

*־־
M
V■ if ע

לירית. והגות סיפור של ובעירוב בעירבוביה,

 שהיא דדהבאיי, ״עמא שלה, אחדים בחלקים זה, מכלל יוצאת .25

 היא אף אולם משמעות. של אחדות שכבות בה ויש פגים, רבת יצירה

 מכל האחרות. הפואימות כמו חד־קוויות אותה הגדול בחלקה מגלה

ן תובעת היא מקום ו לעצמה. די

ן .26 י עי  שנזכרה ההשכלה בשירת הטבע תיאורי על בעבודתי ו

.13 בהערה

ן .27 י עי שנזכרו ביאליק שירת על ושלי פרי מ. של במאמרים ו

.9 בהערה
ת ,”הבוכיות הערבות בין” שניאור ז. .28 ו נ ו י  (ברלין, חז

תרע״ו. בשנת נתחבר השיר לייד-מ״ג. עמ׳ חרפ״ד),

 הנמצא פרי מ. של במאמר מצוי זח בשיר מפורט דיון .29

מקום. באותו פרי של לדבריו קרובים אלה ודברים בכתובים,
 והלאומי, האישי” במאמרו: צמח ע. זו סטייה על עמד .30

עט׳)1966 (ירושלים, המסתתר הלביא בספרו שהופיע  אולם .65-56 ,

, נראה אינו זו לתופעה שם נותן שהוא ההסבר לי

לוי של זו דיר י .31  קודם שהובעו עמדה או רגש של במפתיע גי

מן באור זכיתי ב״לא כך, ביאליק. בשירת מאד רווחת בעקיפין לכן

בעוד שבשיר, ”ה״אתם כנגד הטחה האחרונה השורה מבטאת ההפקר"
*

האחרונה השורה מגלה גח יכך מובלעתי ההטחה עמדת הייתה כן שלפני

.י
S| W-Vf:

m י *a ״ n מובלע היה לכן שקודם לטבע זיקה !!ל' #*י״
ן - פי קי הסחייגל* המביעים משפטים באמצעות *

ק אלי בי של השירה אמנות על ושלי פרי של במאמר ■ץ ■

>

ס
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ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )46 - 45 ל

 (אף חמתהפף השיר על פרי של במאמרו וכן ,9 בהערה למעלה הנזכר

ואילף. 616 עם׳ )9 בהערה נזכר הוא
השירה. את סמית של הגדרתה את להביא יפה זה לעניין .32
 הקריאה ובזמן דיבור, של אקט של חיקוי הוא שהשיר אומרת סמית

 נאצית. נטו והאי הרתמום הטון, המלים, באמצעות זה אקט מחיים אנו

 כאילו לעצמנו שנדמה תובע שיר כל של מימושו אם יודע איני

 לשיר יפה זו שהגדרה ודאי אך מישהו, ידי על כאן נאמרים הדברים

B. Smith, ועיין: דברי של בעיקרו הספד של נאום שהוא זה,
Poetic Closure, p. 17: ,'That is, the poem represents not 
merely the words of an utterance, but a t o t a l  act 

,of speech

 תכונות של תיאורים בחם שיש שירים של הדוגמאות .33

 של הופעתם רבים. הם ההקשר מן ומוטים ההו.לכים אופייניות
 בולטת סגנונית תכונה היא מתאים שאינו בהקשר אופייניים אפיטטים

 בשירתו המבע תיאורי על בעבודה בה ודנתי טשרניחובסקי, בשירת

 השיר של עיקרו טובעים.בדם", "עמך למשל: בכתובים, עמי הנמצאת

 והעינויים הסבל לבין הארץ של החוגג יופיה שבין הניגוד על עומד

 . את אלא מבטאים אינם הארץ של התיאורים מרבית אולם, העם. של
a חציל w*לגוף מה,שאופייני אח מציינים הם משמע הניגוד. של ן ו

 לבין זה שיר בין השוואה ההקשר. מן ומתרחקים לכיס

 בתיאור גס עיין זו. תכונה יפה מבליטה ההריגה" שיבעיר

rilSiF'iWBn 592 (עמ׳ השבורה" "הכף של>( 'M S t L M W P'

«(עמ׳ הערבה חל יעל של בפתיחה
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י של נ הסיפור. של העניין עם להם אין דמר מאימה מי
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)53 - 51 לעמודים (הערות

1. & A. Preminger, (ed ), Encyclopedia of* Poetry
Poetics (Hew Jersey, 1965,( ״Idyll.״

 ח׳ .מולד האידילי", היסוד של "שרשיו קורצוויל, .2
 או המשר - ההדשה ספרותנוב שנית נדפס .167-163 עט' ,(תשי״ב)
 דומה עקרונית מבחינה .328-301 עם׳ תש״ך), ות״א, (י-ם ?מהפיכה

 כעל הז׳אגרים על המדבר שטייגר אמיל של לוו קורצוויל של גישתו

 הממיינים מונחים כעל ולא אספקט או יסוד המציינים מונחים

E. Steiger, Grundbegriffe der Poetik ועיין: שלמות. יצירות
)1940 ,Zurich.( זו עם גם קורצוויל של דרכו את להשוות הראוי מן

*

 הפסטוראלי היסוד של בגילוייו דן כשהוא אמפסון, ו. שנוקט

 מזח הפלאות" בארץ "עליזה במו מזו זו מאד שונות שהן ביצירות

 W. Empson, Some Versions of ועיין: מזה. ‘,עניים של ו״אופירה.

)Pastoral (Norfolk, Cönn., I960 י
תשכייא), ותייא, (י-ם וטשרניהובסעי ביאליפ קורצוויל, ב. .3

.175 עם׳
 ספרותנו האידילי", היסוד של "שרשיו קורצוויל, ב. .4

.320 עמ׳ ?.מהפיכה או המשר - החדשה
 שרק לחשוב שביד אלי טועה זו עקביות אי של שבעטיה אפשר .5

 של "חתונתה שבת", "מוצאי "אידיליה": בשם מכונות יצירות שלוש
 בגוף זו בתת=כותרת המכונות היצירות אלה ו״עשתרחי". אלקה"

osfwit ועיין: תש"ז. שוקן, ובמהדורת תרף״ט, היובל, במהדורת
עם׳ ),1968 ומרחביה, (תל-אביב ההו.ויה למלאות הערגה שביד, א.

.* « ׳ * ■ = .׳ * ׳״ . ® *

בהערה. 138

,23?
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )55 *־ 54 ל

 תרפ״ב. (ברלין, האידיליות ספר גם הופיע הוצאה באותה .6

 מדור עם זהה שהוא "דביר") בהוצאת הופיעו נוספות מהדורות

 באותה מוריה״” שהוציאה שיריו כל של החדשה במהדורה האידיליות.

 של אגרתו זה: בעניין ראה השילוח. מהדורת של תצלום פי על שנה
 . ביאליס אגרות (עורר), לחובר פ. שנה, באותה לרבניצקי ביאליק
רליייב. עמ׳ ב׳, כרך תרצ״ו), (ת״א,
 בשנים טשרניחובסקי של שירתו את הכולל .אדמה דאי גס .7

 סוגים, פי על ערוך ת״ש, שוקן.בשנת בהוצאת שיצא ,1940-1937

 הכולל וגדולות" קטנות "פואימות בשם: בו יש מיוחד ומדור

 ויוכים" במרדכי ל״מעשה פרט בו, אין אידיליות ובלדות. פואימות

 טשרניחובטקי "שכחה". בשם למדור כאן ונכנס תרצייז ממהדורת שנשמט

עת. באותה אידיליות לכתוב פסק כבר
לטשרניחובסקי הביבליוגרפיה פי על תחילה נעשתה הבדיקה .8

הבי את ערך זלי בר ).1966 (ח"א* ברזלי י. שערך
שפרסם וגרפיה הביבלי פי על טשרניחובסקי כתבי
כתבי של נוספת בדיקה פי על ג. ב חוב׳ ח׳ שנה
בדפוס דוקא". לאו "שמחה לגבי טעות ברזלי אצל

ו במהדורת אולם משנה. ותרח פ כל מופיעה ינה א זו
יצירה מופיעה , ות לאידילי ומדור לפואימות מדור

יליוח. האיד
לסוקולוב, האידיליה נשלחה קלוזנר של עדותו מי על .9

♦

 ועיין: תרס״א. בקיץ כבר הופיעה, היא בו הסנה ספר של העורך

.93 עמ׳ תש״ז), (ירושלים, טשרניחובסקי שאול קלוזנר, י.
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 מציין סשרניחובסקי של האידיליה על במאמרו פיכמן י. סן,

 השירים סדר מתוך זאת מסיק הוא אפשר ראשונה. נכתבה לביבות"”. כי

 אלא אחרת אסמכתא בידו יש אפשר היובל. ובמהדורת השילוח במהדורת

 עמ' ,תשי״א) (י-ם, הבגיז אמת פיכמן, י. ועיין: מפרשה. שאינו

 האחרונה המהדורה של והעורף טשרניחובסקי של חתנו וילנסקי, .394

 מילה" ל״בריח ,1901 התאריכים את ,קובע)1966 ("דבי.ר", שיריו של

זה. בסדר אותן ונותן ל׳ילביבות" 1902 ו
 בהדור לראשונה הופיע השיר השיר. בשולי התאריך פי על !־,1

. תרס״בי
 כשמשווים "הקפות", של במקרה במיוחד בולט זה עניין .12

 הבא דימוי החג של ההווי משמש בו דדהבא" ב״עמא קטע לאותו אותה

 הנחיל מסע בין ההקבלה הדבורים. נחיל של מסעו דרך את להמחיש

 לתיאור, אפי שגב איזה מעניקה חסידיים חג מנהגי של הדפום לבין

 על הומירי בדימוי שימוש של הקומי היסוד ממנו נעדר לא גם אס
.876 עמ' שירים טשרניחובסקי, ש. ועיין: הפארודיה. דרך

 שירי של הנ״ל שבמהדורה וילנסקי אח איפוא להצדיק אפשר .13

 שירים הכולל א׳ לכרך האלה היצירות שתי את הכנים טשרניחובסקי

ובלדות. ליריים
 ״Idyll” in 0. Seyffert השם* משמעות בעניין ועיין .14

).1960 .,ed), Dictionary of Classical Antiquities (fl.Y(
 הנראה, לפי הוא, הספרדית בהברה שנשקל הראשון השיר .15

 שכתב הרביעי השיר זהו .1933 בשנת שנכתב מולדתי" ארצי "הוי,

קדרות" של "בשעה הראשון תרצ״א). בסיון, (ב' ארצה עלותו מיום

* .
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ח ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )61 - 58 ל

 האחרים, משני ואילו האשכנזית, ההברה לסי גאמפיגראך שקול )1932(

 לקרא שיש )1966( "דביר" במהדורת ממומן גזית" קריה "ירושלים

 טוני-סילאבי. במשקל שקול אינו השיר אן* ספרדית, בהברת אוחו

 הכתוב השני השיר הינו מולדתי" ארצי, "הוי, כי מוען מירון דן

 במניין. גזית" "ירושלים-קריח את מביא שהוא אפשר הנכונה. בהברה

 (י-ם, ויצירותיו חייו טשרגיחובסקי. שאול ליכטנבוים, י. עיין:

 של ישראלי ארץ נוף שיר בשולי מירון, דן ;32 עם׳ תש״ו),
.12.11.68 .(למרחב) משא .טשרניחובססי

 -308 עמ' .טשרניחובסקי שאול קלוזנר, י. למשל, עיין, .16
 עם׳ .ויצירותיו תולדותיו טשרניחובסקי שאול ליכטנבוים, י. ;314

 שירת של בתרגום .411-407 עם' .ן י הבג אמת פיכמן, י. ;101-81

 )1957 יורק, (ניו ש^ורץ י.י. בידי שגעשה לאידיש, טשרניחובסקי
 "ברל׳ה "לביבות", הבאות: היצירות "אידיליות" במדור■ מוסיעות

 פסח" ".סוף ים פריעת" השבורה", "הכף היום", "כחם חולה",

 אלקח". של "חתונתה ם", וכי י ו במרדכי "מעשה ".אלי" ".מדכים

י.ה.). ידי. על מודגשות (הפואימות
 ה׳ ירכ .מאזנים (טפואימה), דקייטא" שלהי "ערבי .17

.25-23 עם׳ (חרצ״ז),
 ביהודים שטבחו הפורעים כנופיות מראשי היה מאכנו בטקו .18

.1920-1918 בשנים הרוסית המהפכה שאחרי האזרחים מלחמת בתקופת
 הרבים המבקרים הרעת. את עליה לתת שממעטים עובדה זוהי .19

 עולם "שירת (שאנן: באידיליה הטראגיים היסודות על המדברים

יש ממנה. מתעלמים קברים") על "ריקוד רבינוביץ: גוסם";
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I

 התמורות או הערבה, כמו אידיליים", "לא יסודות באידיליה
 יוצרים ואינם המסופרים המאורעות של זמנם בני הם אן ההסמוריוח,

 ועוד המספר. חי בו אידילי, שאינו להווה אידילי עבר בין .אראק

הסרק. של בהמשכו במפורט לכך יב.*
,ויצירותיו תולדותיו טשרניחובסקי שאול ליכטנבוים, י. .20

תרפ״ז), (תל-אביב, הספרות תורת ברש, אשר גם: עיין .87-86 י|«״
 שלו באידיליות טשרניהובסקי שחידש החידוש אח מתאר ברש ,100

.ליכטנבוי,ם של ללשונו מאד דומה בלשון
 ,1756 בשנת הופיע גסנר של הראשון האידיליות קובץ .21

 ת ו אידילי של שני קובץ הופיע כך אחר שלו. ים" נ יידם אחרי גתים.
 תולדות על אנדרין של מספרו נלקחו אלה פרטים .1772 אשגה

G.A. Andreen, Studies in the Idyl in הגרמנית. ,*אוידיליה
;German Literature (Hock Island, 111., 1902), pp. 38 ff

עיין: ו״איריליה" "פסטוראלה" המושגים בין ההבחנה על .22
M.H. Shackford, "A Definition of the Pastoral Idyll"f 

PMLA. vol- 19 (1904)» pp. 583-MNj . שם מציינת ורד שקם בברת
 לצורה וגס מסוימת, חיים לגזרת גם מתכוון אידיליה

 חיים, גזרת רק מציינת שהפםמוראלה בעוד מסיימה, *רלה*ת1<

 אלגיה סמידאלית,. שחייודדמאה מיג ממל סססורסלה להיות ימולה
 אח רואה ג»*ר%%1ל« .במ .rימי מסמיראלית אידיליה סססוראלית,
 במונח משתמש הוא אך האידיליה, של אמשרי מתתסאוג המממוראלה

 משתמש אני ,זה חלק של ד׳ בפרק להלן, רק יותר. מוגדרת וחבמשמע

ועיין: רוזנמאיר. אצל לו שיש המשמעות פי על במונה
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®. Rosenaeyer, The Green Cabinet (Berkeley & Los Angeles,
1969), pp. 8-9

 מהדורה הרצ״ו. (תל-אביב, ואחרונים ראשונים לחובר, פ. .23

.23-20 עם׳ חשכ״ו), ורחבת,.
 בין” כמו גולדבויס מ.ו. של שירים זה מכלל יוצאים .24

הים". ן ו"עי הרים" גזורי
 הן העברית הטבע בשירת חולל שסשרניחובסקי התמורות .25
 תיאורי על שעשיתי בעבודה זו בשאלה דנתי עצמו. בפגי *ניין

בכתובים. עמי והיא טשדניחובסקי בשירת הטבע
 נעשית הגרמנית האידיליה בשירת שהתרחשה התס־ורה סקירת .26

המחבר שם ).21 (הערה אנדרין של הנזכר ספרו פי על בעיקר גאן « ז
 מקומות מראי להלן מציינים בסוגריים הנתונים מטסרים גצירוף

 L. Benning!,אלו בדברים גס הסקירה לצורך נעזרתי זה. ספרו הוך.
J.H. Voss und seine Idvllen (Marburg,. 1926); E. Merker* 

"Idylle" in P, Merker (ed), Reallexikon der deutsohen 
)1958( Literaturgeschichte

עיין האירופית הספרות על גסנר של השפעתו בעניין .27  
P. Van Tieghem, ״Les idylles de Gessner : המפורטת בסקירה
et le reve pastoral", in Le preromantisme (Paris, 1930),

tom 2
P. Schiller, tiber naive und sentimentalische .28

בשנת נתחבר המאמר  Dichtung (Stutgart, 1969), PP. 8 3 8 4 ־
.1795
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 בריאל־־לקסיקון הנזכר כמאמרה מרקר ארנה כך על עומדת .29

 ראה ורורותיאה" "שרשן לעלילת וש#ש«ורי הרקע על ).26 (חעדח

 - עברית .ודורותיאה הרמז גתה, ו. ב: ציון בן ש. של בהערותיו
,96 עם׳ תרפ״ג), (ברלין, ציון בן ש.

. מרקר א. של במאמר וכן פוס על בנינג של בספרו עיין .30
).26 (הערה האידיליה על

א׳ כרך ויצירותיו חייו ביאליט. לחובר, פ. עיין: .31
.261 עמ׳ תשטייז), (תייא,

עיין: הי״ם המאה בשלהי העברית הסיפורת של התפתחותה על .32
ג׳.' חלק תשי״ח), (י-ם, העברית לסיפורת מבוא הלקין, ש.

 אח הכיר בהידלברג, שלמד ,שטשרניחובסקי מאד אפשר .33
 שהכיר ספק לי אין פאול. ז׳אן ושל שילר של הרדר, של התיאוריות

 כל לי אין אולם פוס. של יצירותיו ואח ודורותיאה" "הרמן את
 של הקרתנית לאידיליה טשרניהובסקי של מפורשת זיקה על ידיעה

 קשה מאידך, וו. בתעופה האידיליה של ולתיאוריה 18ה- המאה סוף

כשלעצמן. היצירות בין הקיים מהדמיון להתעלם
 דוגמא מ&מש שרניחובמעי. של לאיריליות לתובר של יחסו .34

 הרפלכסיביות נגד טוען הוא שבה. החידוש ערך על עמידה בולשתלאי

 הסטירה ויסוד החברתית הביקורת יסוד נגד ®באידיליות, היתירה

העובדה אח מאתנו להעלים מצליח אינו שהיוצר העובדה ונגד שבהן
זו ביקורת עולמו. עם להתאחד לו אפשר ואי קולטורי אדם שהוא *
 דחייה ממנה בולטת אולם בכלל. לאידיליה יתירה הבנה מגלה אינה

באותו מציין לחובר אגב, זה. בסוג טשרניהובסקי שחידש מה כל של
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ם ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )73 - 71 ל

 fit ומיז .וין«וז לעת ודורותיאחיי הדםן " את כתב גיתה כי מקום
 ומחשבה, שירה מוחו. לפני שנה 35 נכתבה היצירה .כמובן #דוייק,

 בהסתייגות, שלו האידיליות על מדבר ציון בן ש. אף ,19-17 עמ'

 ל״הרמן שלו התרגום בשולי הערתו אח נכונה מבין אני אם

 ההומירי ההכסמטר את נחה בחר וסגנונה השירה "לצורת ודורותיאה":

 לשם הספור....ולא כל של מהלכו למתינות כאן המתאים במתיגותו,

 בהאידיליוח שנראהו (במו בא הוא לקדמונים הלצה סל התחקות

 גתה, ו. האחרונות),... בשנים אצלנו כותבים שהתחילו דבדיחותא,

.97 עמ' .ירודותיאה הרמז
 של ישן תרגום לו זכור כי בהערה מציין ציון בן ש. .35
 בתרגומו ועיין בתשובה. שחזר משכיל בידי שנעשה ודורותיאה" "הרמן

. בהערה 115 עם׳ ודורותיאהיי "הרמן את
 -128 עם' ),1951 (י-ם, והחדש הישז גבול ץל לחובר, פ. .36

 ס״ג, גל׳ (תרצ״ב), שבועון .במאזגים לראשונה פורסם המאמר .136

מ"ו. מ״ד,
.העתים בכורי אלה: עת בכתבי גסנר של שירים תרגומי .37

 ,106-105 עם׳ ,7 כרך ,109-108 עם׳ ,6 כרו ,156-155 עמ׳ ,2 כרו
 ,12 כרן ,יצחק כוכבי .75-73 עם׳ ,13 כרך ,172-169 עם׳ ,10 כרך
 עט׳ ,8 כרף .יצחס כוכבי קלייסט: של שירים תרגומי .97-95 עמ׳

- .75-74 עם׳ ,22 כרך ,67-64 עם׳ ,20 כרך ,41
 הספרות תולדות לחובר, פ. של מספרו נלקחו הפרטים

.11-5 עם׳ ,תרפ״ח-תרצ״ב) (תל-אביב, ב׳ כרך .החדשה העברית
E. Silberschlag, Saul Tschemichowalar. p. 61. .39
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40v. עיין: טשרניחובטקי בשירת ההקסאממר התפתחות בעניין
 של שירים שלושה על ההקסאמטר: עם ברית "כריתת בן-שלום, .ב

 עט׳ ה', חוב' ),1968 (אוקטובר כ״ז כרך .מאזנים ,טשרניחובסקי"

331-318.
 הנגב ליל חמודות כל את לפנינו מעביר "המשורר לחובר: .41

 של נחמדה אידיליה גם לפנינו עוברת הלאה ומעט הפלאים ומלא הרך
 הקטן הבית של "הציור קלוזנר: .16 עם׳ .ומחשבת שירה שקט". "נוה

 הציורים למבחר שייכים השלו.. הלילה סל תיאורו הקטן...וכן והגן

 . ,90 עם' .טשרניחובסקי שאול העולם". שבספרות האידיליןם
 לתוך שנשתלב האידילי, הרוח להלך משתאים אנו "עוד ליכטנבוים:

תולדותיו טשרניהובסקי שאול והיאוש..", המרי סערת אותה
 _ החדשה ספרותנו קורצוויל, אצל גם ועיין .84 עט׳ .ויצירותיו

.310 עמ׳ ?.מהמכה או המשר
 אפשר אידילי קטע של ניטראלית הקשר למסגרת כדוגמא .42

 קטעים על אי ציון" ב״אהבת הפסטוראליים הקטעים על להצביע

 אידילי קטע שמופיע אימת כל אולם הפיקארסקי, ברומן פסמוראליים

 תלויה הפרטים של שמשמעותם כלומר הדוק, מבנה לה שיש ביצירה

 דוגמא נשמר. האידילי האופי אין שלהם, בקונטקסט רבה במידה

 ב״רעידח למצוא אפשר אידילי קטע של משמעותו להיפוך קיצונית

 להצביע מכוון שם האידיליה היפוך קלייסט. ה. של בצ׳ילי" אדמה

 השנאה ן נצחו שהוא הטבע חוק פני על האנושי החוק של נצחונו על

האהבה. על
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.. r* . .. 78 לעמודים (הערות* י« . י
. * 1 * . * ». °. 

(81

I. Feuerlieht, "Vom Wesen der deutschen Idylle", . 43 
The Germanic Review, vol. 22 (1947), pp. 202-217.

ו' מפרק להלן נערף העברית הביקורת של דיעותיה עם דיון ,44
טשרניהובסקי, של האידיליה על דיון תוך זה חלק של ואילך

*
 ליצירות שנוגע מה בכל מתיימר אינו אלה ביצירות הדיון ,45

 שלבים על לעמוד אלא אינה כאן כוונתי כל כשלעצמם. וליוצרים

 של האידיליות את להעמיד כדי האידיליה בהתפתחות חשובים
 שנוגע במה מתאים. לי הנראה היסטורי בקונטקסט טשרניחובסקי

 ספרו על ההשענות כי לי נראה הז׳אנר, של ולהתפתחותו ליסודותיו

 ודורוחיאה״ "הרמן עם וההתמודדות מזה, רוזנמאיר כמו סמכא בר של

 מביע שאני לדעות מספקת תמיכה נותנת מזה, מפרשים, ללא כשלעצמה,

להלן.
 מצויינים מספרו המקומות מראי .22 הערה לעיל ראה ,46

העבודה. בגוף בסוגרים להלן

^4* ),1953 ,S.K. Langer, Peeling & Form (New York
351 ,PP. 326-366, esp, p בדבר לאנגר גברת של התיאוריה 

 לי נראית היצירה של הסטרוקטורה של או הצורה, של האקספרסיביות
 בין רבה קרבה שיש לי נראה האידיליה. על לדיון מאד רלוונטית

 כולו הספר לאורך טורח הוא אף של.רוזנמאיר, התפיסה לבין תפיסתה

 מסוים, רגשי אפקט ליצור הבאה צורה היא האידיליה אמנם כי להוכיח

 במישרין, מובע זה אין אולם חיים, ראיית של מסוימת דרך לעצב או

 באמצעות אלא כשלעצמו, התיאור באמצעות לא רעיונות, באמצעות לא

הלך את שמבטאת האידיליה של התבנית הצורה, זו הרי הקומפוזיציה.
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* , . (91 - 86 ( לעמודים הערות
9 . ?י 

*  1 1 *  1 . * ®  * * .*  * " * * י " < . * * ״ . י‘., *

לא סקופ כה שאין בכך דווקא מיוחדת והיא האפיקורי. הרוה
שהיא מפורשת תכלית לשום ולא להטפה לא לפילוסופיה, . 

הרומנטיקנים כה שהחזיקו האורגאנית התפיסה כעניין .48 .
M.H. Abrams, The mirror & the Lamp (New York, 1953)*! ל י עי  
p. 159 ff. R. Wellek, A History of Modern Orlticlsm 
Vol. I* ch. 10, esp. (New Haven, 1955), pp.,208-211.
F. Schiller, Uber naive und sentimentallsche .49

Dichtung. pp. 83-84
G. W. Field, "Schiller's theory of the Idyll and .50 
Wilhelm Tell", Monatshefte fur deutschen Unterricht

היצירה את מפרש המאמר  (MDU). vol. 42 (1950)., pp. 23-21
. כנו על אידילי מצב של החזרתו תהליך כהצגת

I. Feuerlicht, "Vom Wesen der deutschen Idylle", .51
pp. 210; 211

 במאמרו המצוטט הומבולט פון לו. שילר של מכתבו מתוך .52

"Die Hauptfiguren waren zwar ):51 (הערה פוריליכט של הנזכר
 schon Cotter, aber durch Herkules kann ich sie noch anןן

die Menschheit anknupfen, eine Bewegung in das Cemalde
211 , עם שם,  bringen".

בכלל האידיליה ועל השירה על שילר של הרעיונות סיכום .53  

R. Wellek, A History of Modern Criticism. : אצל מצוי זה
vol. I, ch. 11, esp. p. 245 ff.

ציון בן ש. של תרגומו מתוך הן בעברית המובאות .54
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. . . )29 (הערה
. * *

 רוזנמאיר שעושה ההבחנה את זה לעניין להסוות מעניין .55

 לבין בולט, דידאקסי יסוד בה שיש הסיוד של החקלאית השירה בין

 המנוחה אה הססעימה ווירגיליום חיאוקריט של האידילית השירה

 . עמ׳ (רוונמאיר, התחיבויוה עימו שאין החיים אורח ואת דווקא,
 שהוא שעה האידיליה של לרוחה ימה איפוא מכוון גיתה ).23-20

העלילה. של כזמבה בשבוע הראשון היום את בוחר
 רינקה גיתה: של הבאות היצירות את תרגם טשרניחובסקי .56

 האל הערבה, ורדינת פרומתיאוס, רומיות, אלגיות השועל,

 הרשימה .הרכס גבנוני הצמחים, השתנות היער, שר והביאדירה,

.341 עמ׳ .טשדניחובססי שאיל ונר, קלו .י עפ״י נעשתה
 מתארות מהאידיליות שאחרות העובדה על עמדה הביקורת .57

 עמדו כולם לא אולם העולם, מן לעבור עומד שהוא ברגע חיים הווי

 שביד, .א והשווה: .זו לתמורה טשרניחובסקי של משמעי הדו יחסו על

 החיובי יחסו את תומם (שביד ואילך 142 .עמ׳ההוויה למלאות הערגה

 החדשה העברית הספרות שאנץ, .א לעומת לתמורה) טסרניחובסקי של

 כעל האידיליה על מדבר שאנן .304-296 עמ׳ ג', כרך .לזרמיה

 אבדנו. על ואבל שהוא כפות אותו מחייב שהמשורר גוסס, עולם שירת

 . רבינוביץ, .י ,39 .«מ׳הבניז אמת פיכמן, .י גם: עיין
.95-88 עם׳ (תרפ״ה) ד׳ כרך .הדים ,,1החדשים ושיריו ייטשרניחובסקי

 שנדפם משרניחובסקי" של האידילית ההסתכלות ״על במאמרו .58

 קרמר ש. מציין ,317-310 עס׳ חשכייט), (תשרי, כייז כרך מאזניםב

טסרניחובסקי של האידיליות את מייחדת המציאות סוג בחירת שלא
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ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע 1. ל 0 6 - 114(

במציאות. ההסתכלות דרך אלא
 ג׳ו כרך .לזרמיה החדשה העבריה הספרות שאנן, א. עיין: .59

 ,313 עט׳ האידילית", ההסתכלות "על קרמר, ש. בהערה; 308 עם״
ועוד.

 עם' ?.מהסבה או המשר - החדשה ספרותנו ויל, קורצו ב. .60

.419־314
.18 עם׳ ),1963 אביב, (תל ז לחשבו דין ז בי סדן, ד. .61
 של "ה״אידיליות :18 עם' .ומחשבה סירה לחובר, .62

 ליצירות אותן לחשוב אפשר ברובן אם אני ...מסופק טשרניחובסקי",

 שום לה ואין פיוטית ורק פיוטית היא האידיליה ממס. אידיליות

 הפשוט אחרי תמיד נמשכת והיא שכליים, ובדברים ברפלכסיות חלק

 סאטירית שתהיה אפשר אי טבעה פי על שהאיריליה שכן ומכל ביותר,

 שלא בצדק קובע קרמר ש. שהיא." איזו מחאה שתכלול אפשר ואי

 היא ההסתכלות דרך אלא האידיליה של אופייה את קובעות. האידיאות

 דרכי על ההסתכלות דרך משפיעה כיצד לבדוק במקום אבל הקובעת.

 מופיעים אשר טראגיים, אלמנטים ושל אידיאות של עיצובם

 האידילית", "ההסתכלות ועיין: מאלה, להתעלם מעדיף הוא באידיליות

ואילך. 315 עם"
 משחק על ליכטנבוים של לדעותיו קרוב א?י בייחוד .63

האידילית. ההסתכלות על המדבר וקרסר באידיליה, הניגודים
ואילך, 120 עם׳ .טשרניחובסקי שאול ־קלו-זנר, יי. עיין: .64
 להלן ,157-150 עם׳ .ההוויה למלאות הערגה שביד, א. .65

הכתוב. בגוף זה מספר המקום מראי מסומנים
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ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )123 - 117 ל

 עול הקשר מסגרת מהווה אינו הטריוויאלי שהגרעין העובדה .66
 שהוא מבך אלא טריוויאלי שהוא מכך נובעת אינה השלמה, היצירה

 קישור. של פוטנציות אצלו שיפותחו בלי ישירות, בדרכים מעוצב

 היצירה אח המלכדת הקשר מסגרת מעמידה טריוויאלית שעלילה ברגע

 זו אין שוב אך קומייס, אלמנטים בעלת פואימה נוצרת כולה,
וייבגורן". "אלי" לילה״, ביעותי” ועיין: אידיליה.
אנשים: על האידיליה גיבורי שמלגלגים ללגלוג דוגמאות .67

 על השומר ואומלקה ברל׳ה של אומנתו יבדוהה, שמנהלים הדיון א.
).599 (עם' רמאי או גנב להיות עתיד הוא אם ברל׳ה, של עתידו

 בין אלקה. של חתונתה לקראת מרדכי ר' שעורך המוזמנים רשימת ב.

 לץ שהוא אחד על לשמוע אפשר באורחיו מונה שהוא הטובות התכונות
 ומלווה סוחר שהוא ואחד בהיתר, משכיל שהוא ואחד גזלן שהוא ואתר

 אל - וידידים אהובים כלם” אך רמאי, שהוא ואחד קצוצה, בריבית
שמלגלג ללגלוג דוגמה ).626-624 (עם׳ ”יבואו ודאי החתונה

ס* ״ ^ האמונות על מספר הוא שבה הדרך האידיליה: גיבורי על המספר b
 שאף פנים מעמיד הוא דווקא", לאו וייבסמחה חולה" ב״ברל׳ה הטפלות

 "ברל׳ה עיין: מזה. ההפך ניכר המעשה של מתוכנו אך מאמין, הוא

.700 עמ׳ דוקא", לאו שמחה” ;604-603 עמ׳ חולה"
עם׳ ?.מהפכה או המשך - החדשה ספרותנו קורצוויל, ב. .68

319.
 עמ׳ .לחשבון דיז בין לאידיליה", תוכחה "בין סדן, ד. .69

23-16.
בו מצב כל שלא מהעובדה שגיד כאן מתעלס השאר בין .70
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)125 - 123 לעמודים (הערות

̂עת התםו.רה מחוור או העונות* מחזור כמו ומגיס, על מחזור בתוך ,נב . m .».■״,.* *.״*■*.
למשל, קורצוויל, אידילי. מצב הינו ממלכות, של וירידתן עלייתן
הנצחי המחוור שיוצר האימה את מדבר" ״מתי על במסחו יפה מתאר
ועיין: .מטא-אידילי מצב בשם זה מצב מכנה והוא ודממה, קולות של

הפוורוח היפות ההבחנות למרות .88—82 עם' .ומשרניווובסקי ביאליק
לבנות שביד של נטייתו כאן, שאף לי נראה שביד, של זה בפרק

השורה את מקלקלת מהאידיליות אחת לכל כוללת אינטרפרטאציה
דרו אגב, כפוי. לרעיון עצמו להתאים הטקסט את לאנוס לו וגורמת
מבקשת שהאידיליה הכרזתו אחד בקנה עולה איבה נוקם שהוא הפירוש

).140 (שם שהיא כמות המציאות את לתאר
הערבה": חל "על דאה: .71

הרחבה, הערבה הוי הגדול, השדה הוי הוי
 גבוליך וירחב בוראך בברכה בראך אשר
מי-מנוחות. הדון מי ועד הפרום אפיקי מן

המים, רב הבוג ענקים בזרועות יחבקוף חבוק
ואינגולץ, והקטנים הגדולים הרגיסטר נחלי

בן-חורין. השקט, הגדול, הדון אחי הדוניץ מי
הקרים, החרף גשמי אח שמים, ברכת לך צוה

.מערומיו בסתו לכסות השלג וערמות
ולדמע, לדם חצמאי כי האים, צמאונך לך מה

פעמים. תרוי ביובלו יובל מדי מהם, לרווח
הגדולה? הדמים קללת קללו מי הגידי, אמרי,

עפרך, והיו שכלו מרחביו כל משפחות
בגויס? גזים במלחמות הדורות בחליפות

חרעדי, אדם על לפרק האים במרדך ואולי
שרצו? עליך אדמות שבטי כל לנער תאמרי

)799 - 798 (עמ׳
אלקה": של "חתונתה גם וראה קודמת הערה ל1רא .72*

כערבה! פה תאבל כי תקרר, כי תל-קדומים, מה-לך,
בשדה? ונשא מרום כוננוך, שפכוך, הס מי

 יוצריו ששו או האבלו בחבך? טמון מי של סודו
נשכחו, שכחיך שכחי גם אימו? בהבנדתך?
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(
 הנותנים הפעמונים את תשכח-הנעהה כאשר
לרגליך. בקר חקטפס כי העדין, השקד ריח

ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )134 - 125 ל

 תוססים בך חדשים הכהות הגדולה! הערבה הוי
והמשובה? העצמה ן בשכרו וקודחים עלומיהם באון
 עמוסי-משטמה הימנים, עדנה חרבו לא ואולי

 ביובל יובל מדי כי בעורונה? ואיבת-הדורות
הקשים, הפראים כתות אימים, יתנערו שוב

יס>וממלכה, ועד מים הערבה כל ותרעד
גוים? ממשלות ותרגיז וקריה עירות תחולל

 הגידי אלה, לך ילד מי הגדולה! הערבה הוי
וגבעות, לימים טעבר הרוה נשאתם אם
חבלתם? אפלה השותקים ליליך במחשכי או

זאבי-ערבות, במאורות וצפנתם: טפחתם ואיפה
במו, עוברים מאין דרכים על נשכחו חרבים בורות

האביב? אפיקי שכרו הנהלים, בערוצי או
הקדומים, התלים פתחה מקבר, יצאו ואולי

 קשים מדבריים כתות - הקודרים הקדש - תלי
וחימרות-עשן? ודם לברזל יגילו אשר ועזים,
ומאדם, מגוי ושלם הערבה נקם זה ואולי
מחרשתו? עליה ויעבר דומית-הקדש חלל
מקדם, כנערך לנער, החולי תנועי, נוע

יזכרו. ולא שנכחדו ושבטים, ממלכות גבולות
)641 - 640 (עמ׳

בקברו־ הנמים והענקים הערבה תיאור שבין הדימיון על .73
 קורצ- ב. עיין: קרמר. וש. קורצוויל עמדו מדבר" "מחי לבין תיהם

 קרמר, ש. ;317 עמ׳ , מהפכה? או המשר - החדשה ספרותנו וויל,

ב'. חוב' י״ס, מאזנים סמל", או דמות - מדבר "מתי
 א' הספרות תיאורית", פואמה - מדבר "מתי האפרתי, י. .74
.129 - 101 עם׳ ),1968(

.מהפכה? או המשר - החדשה ספרותנו יל, ו קורצו עיין: .75
. הספרות שאנן, ;23 .-16 .לחשבוז דיז ביז סדן, ;317 עם' ... ... .. ׳י*‘,,■־

.307,302,301 עם׳ ג', כרך *.* לזרייה העבריתסהח׳דשה
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ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע )147 - 134 ל

"Parody, on the other haiid/ makes fun of a genre .76 
by exaggerating its formal and thematic features".

למותר זה ואין  .Rosenmeyer, The Green Cabinet# p. 168 
לביקורת נאה תשובה המשמשים רוזנמאיר של אלה דברים כאן להביא  

Critics of the pastoral who hold :" לה מי "ברית על שביד שמותח  
up the ideals of unity and harmony are, therefore likely to 
miss one of the essentials of the genre. Rosenmeyer, The

.Green Cabinet, p. 47
 חוזרת הרקיע את המכסה ענקית כנף דמות של זו תמונה .77

 כללי מתיאור חלק זהו ששם, אלא ).763 ,(עם מדכים" ב״פסח כך אחר

 הנוף תיאור האדם. לבני היקום של חיבתו על המצביע פסח ימי של

בתיקונם". ימים ש״לכאורה, כאן להראות בא
 בתי את המתאר בקטע לשנייה אחת קישור מתבנית המעבר .78

 ההקשר מסגרות שלוש הקודמים. בקטעים המתרחש מהמעבר שונה הכפר

 הכפר, בחי של מיטונימי תיאור בדימוי, (משחק כאן המופיעות

 גבי על זו בנויות בחלונות) האור השתקפות פי על השקיעה ותיאור

 ממסגרת כאן עוברת הלב תשומת אבל, לשוני. חומר אותו יסוד על זו,

מתגלה. החדש שההקשר ברגע השנייה, אל אחת
 על במאמרי עיין השיר: של בדינאמיקה לדיון דוגמאות .79
9 בהערה הנזכרים ביאליק של השירה אמנות על ובמאמר גווע" "הקיץ

̂ליז.״- ..ב
e 'י

 לאמונות טשרניהובסקי של המעורב ליחסו נוספות דוגמאות .80

"קסמי נס. בלא השרוי עולמנו על קינה הוא התמוז" "מוח טפלות

ש
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ת ו ר ע ה ם ( י ד ו ס ע 1 ל 5 7 - 1 7 0(

"הקךבן" בפרק בנוף. מיתוס של ויסודות אגדות לגלות מנסה יער"
״ . * ‘ ״ . י: ועמוד רבה. תיבה הדיאקנןימחוך של מעשהו מתואר דדהבא" שב״עמא ״ ־ * - ■ י , ־

 על המשורר מספר שבה ולגלוג הזדהות של המעורבת הנימה על גם
).783 (עם' שלו דסבתא אמא של המפלות האמונות
ואילך. 314 עם' האידילית" ההסתכלות "על קרמר, ש. עיין: .81
 תגובתו באידיליה: המתינות של הסעמתה של נוספת דוגמא .82

 תחילה בואו. מטרת את האיכר מיכאילו לו שמבשר שעה אליקים של

 הופעתו ועל בלול שקמה המהומה על אליקים של הרבה תמיהתו מתוארת

עונה: הוא דבריו את שומע שהוא אחרי אולם האיכר. של

 נסעה; ואחר אתפלל - אליקיט יעננו - "טוב!
 סוסיו" - הסוסים וינוחו לי תחכה שעה
 וילך, רגליו את וישא מטהו, וירם אמר,
מבריקים. סנדליו וחבטי ברתוב לאטו הולך

)553 (עט'

 ארבע "להוראת (פנוש), שלגי רחל - שמיר ש. עיין: .83

 צמח, ע. );1958 (יולי החנור טשרניחובסקי", שאול של אידיליות

תש״ך. תשרי, י״ד .למרחב האסורים", ובית "השמש
 בשירים גם עיין וברכה, חיות כמקור השמש תפיסת על .84

"לשמש". הסוניטות וכליל האביב" "אגדות
פרופסור לראשונה העמידני האידיליה של וו תכונה על .85 ׳ . י■ * י .' >8 » ״ ' * ..

■ u * 0 העברית שניתדיבא^ו^יברסיטה טשרניהובסקי שירת על בסמינר הלקין
* .. a »  לעסוק החילותי זה סמינר של בעקבותיו .1965 בשנת בירושלים

.בפרט שלו ובאידיליה טשרניחובסקי של בשירתו
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החדשים", ושיריו טשרניחובמקי "שאול רבינוביץ, י. .86
.90 - 89 עם׳

 זו ליצירה נרחב מקום אמנם מקדישים וקלוונר ליכטנבוים .87
 המלווה האידיליה של תוכנה הרצאת מאשר יותר הרבה אצלם אין אך

 ;98-94 עמ׳ .טשרגיחובסקי שאול ליכטנבוים, י. ועיין: שבח. בדברי
.178 - 170 עמ' .טשרניחובסקי שאול קלוזנר, י.

 טשרניתובסקי, שאול פי: על נעשו זה סיפור מתוך המובאות .88

 המקום מראי חש״ב). ותל-אביב, (ירושלים סיפורים ושלשה שלשים

בסוגריים. העבודה בגוף מובאים
 ואלה המספר: מכריז תחילה היום". ב״כחם למשל, כך, .89

 אהרון משה על רק בהרחבה םספר והוא מקום, לאותו שנזדמנו השלושה

 פשה עם שישבו השניים ואלו ומוסיף: לעניין חוזר ואחר הצלוי

 לשבת באו הדרך ואיזו להלן: מכריז הוא אופן, באותו ביתד. אהרון

 הדרך על יתירה בהרחבה מספר הוא השאלה על לענות ובמקום יחד?

 על ארוכים דברים מוסיף ואחר הצביעה במלאכת אהרון משה זכה שבה
 לספר, הבטיח שאותו הדבר סמנו נשכח כאילו שלו, המחשבת מלאכת על

 בלי הגויים, שגי של מעשיהם על אגב דרך מעיד הוא בסוף ורק

 (איזו הקטע בראש שהעמיד הכותרת אל העניין שייכות את לציין

יש הצלוי, מעשה את מתאר כשהוא גם יחד). לשבת נזדמנו הדרך
. . תגובותיהם תיאור ואחר- התמונה. של תיאורה שאחרי לכך קומי אפקט

9 . _ 9*■ . « V . . . U ״ ס “ *
 על עומד הצלוי עוד זו בשעה ואולם מעיר: הוא האיכרים של

. מלאכתו

ת ו ר ע ה ם ( י ד ו מ ע 1 ל 7 8 - 207(
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ת ו ר ע ה ד ( ו מ ע )209 ל

 ההרגשה נוצרת שבה הדרך את להשוות רב עניין יש .90

ועיין: פרוטט. רוברט של לפסטוראליזם טשרניתובסקי אצל האידילית
J.F. Lynen, The Pastoral Art of Robert Frost (New Haven

and London, I960)
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משרניתובסקי שאול א:

טקסטים ן,
.1966 אביב, חל .יםרשי שאול. ,טשרגיחובסקי

 אביב,, ותל ירושלים .ודיםפסי ושלשה שלשים שאול. ססרניחובסקי,

תש״ב.
ביבליוגרפיה .2
 .ביבליוגרפיה טשרניחובסקי: שאול (פולמן). יהושע ברולי,
.1966 אביב, תל
.129-144 (תש״ד), ט׳ וןבצר ,"טשרניחובסקי ״יצירות אייר. מלאכי,
ביטורת .3

 . כאן). רשומים העבודה בגוף שנזכרו המאמרים (רק
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