
הולצמןאבנר

שלהאידיליהלפרשנות-היוםיביכחוםפניםשבע
טשרניחובסקי*

לאחר'השילוחיבירחון-1905בופורסמה-1904בבלרזאןנכתבההיום''כחרםהאידיליה
מאז 1הירחרן.שלהבלטריסטיהחלקעררךאזששימשביאליק,חייבשלותיקוניועריכתו
כמשתקףטשרניחובסקי,שאולשלשירתומשיאילאחדהיום''כחרםנחשבההופעתה

טבעיבאופןובטעמם.במושגיהםמזהזההשוניםהזמן,בניקוראיםשלבתגובותיהם

ביאליק,שלהחשובותמיצירותיושתייםלביןזראידיליהביןלהשרותהקוראיםנטר
למשל,כך,'השילוחי.שלחוברתבאותהעמהיחדשהופיעוהאש',ו"מגילתיהבריכהי

מיידהיום''כחרםשלבשבחיהספריםמוכרמנדליהפליגקלרזנר,יו~~לנרשמוסרכפי
'הכריכה'לערמתבערכהלהמעיטשניסהבן-עמי,הסופרשללהערתוובתגרנההופעתה,עם

לרוחאלחיםמתהלךטשרניחובסקישלבגן-עדנואףנא!'הירגעאמר:האש,ירימגילת

האידיליה,שלהופעתהאחריאחדותשניםובהערכה,בחיבהציידברברחייםיוסף 2הירם!'

ולדולהעלשמת,העדין,זקוניובןולדולהעלהזקןשמחהשלהנלבבהיהמעשיהאת
תיארפיכמןיעקבאף 3.י ...רבהזיהבטהרהיצאהונשמתואחריםלעולמותשנכסףשרטה

מילה'יכריתילביברת,י-טשרניחובסקישלהמוקדמותהאידיליותשלרשאתלימים

ביותרהמתוקכיהפריהיידלברג-לרזאן,ישלהשמשביתקרפתשנכתבו-היום'ריכחרם
 4שירתר.ישל

העובדה,מכליותרתעידהיום''כחרםשלמשמעריותיהוריבוימורכבותהאיכרתה,על
חיבוריליותרשזכתההיצירהשזר ,] 99[תשלייב:האפרתייוסףבזמנוארתהציידשכבר

בשנתהחלהיום'ביכחרםהעירןטשרניחובסקי.שלאחרתאידיליהכלמאשרפרשנות

קיימיםשנה.חמישיםמזהברציפותנמשךוהואהמשורר,שלמרתואחריקצרזמן , 1945

שחמישהלציידוכדאיזר'באידיליהמפורטיםדיוניםמעשריםיותרטשרניחובסקיבביקורת
לגרותחדלהאינההיום'שיכחרםהואהרושםכלומר,האחרון;בעשורפורסמומתוכם

להבנתה,דרכיםולהציעעמהלהתמודדמיוחדמרץבהםלעוררוחוקרים,פרשנים
הקריאהאפשרויותמרצולאעדייןהקודמיםהדיוניםשפעאףשעלתחושהמתוךבוודאי

מתחזקהזההרושםופענוח.הבהרההמחייביםענייניםבהנותרועדייןהזר,באידיליה

חידותיהבפיצוחכרחםשניסרהפרשניםרמימינבדוקאםראשית,גורמים:שניבזכות

ושלהעבריתהספרותשלוהחוקריםהמבקריםמטוביביניהםנמצאהירםי'כחרםשל

באוניברסיטתעבריתלספרותהחוגשערךטשרניחובסקי,'שאולישירתהעיוןביוםהרצאהעל-יסוד *
ותעודות'מחקרים-טשרניחובסקי'שאולהספרשלהופעתולציון , 1995במאיב-דתל-אביב
ביאליק.מוסדבהוצאתערפליבעזבעריכת
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קלוזנר,יוסףקורצווייל,ברוךכרונולוגי):סדר(לפיובתוכםבפרט,טשרניחובסקייצירת
 ,קומר,שלוםשביד,אליעזרבהט,יעקבצמח,עדיברינקר,מנחםסדן,דבפיכמן,יעקב
שנית,ברזל.הללשוהם,חייםמירון,דןשמיר,זיוהבר-יוסף,חמוטלהאפרתי,יוסף

מודעותמתוךנכתבואלאמקודמיהם,מנותקיםאינםהאלההפרשנותחיבורישרובנראה

ומתוךעמםמפורשויכוחמתוךלעיתיםזו,באידיליההקריאהשלהקודמיםלנדבכים

קודמיהםעלמוסיפיםאכןהאלההפרשנותחיבורירובואכן,חדשים.עליהםלהוסיףכוונה
שלמרהיבהדוגמהומהוויםהיום'ביכחוםחדשותפניםחושפיםממש,שלחידושים

מופת.ביצירתורב-שיכבתית,רב-זוויתיתמצטברת,מסורת-קריאה

השניםבחמישיםהיום''כחוםעלשנכתבוהפרשנותדבריבמכלולההתבוננות

משלח.תכליתישמחןאחתשלכלעיקריות,שיטותבשתילהיערךיכולההאחרונות
זובדרךהופעתם.סדרלפיהדבריםקריאתכלומרהדיאכרונית,השיטההיאהאחת

עלבהתפתחותה,טשרניחובסקיביקורתשלוממוקדמייצגחתךמעיןלהתקבלעשוי

ברגישויותיהבטעמיה,ארתח,ששימשוהעיוןבשיטותשחלוהתמורותועלהעיקרייםשלביה

מגלח,הכרונולוגיהסדרעל-פיהדבריםקריאתואכן,ארתח.שהעסיקוהענייןובמוקדי
הראשון,בשלבעיקריים.שלביםשלושהבןמחלךסכימאטית,בצורחזאתלהציגאם

בשאלותבעיקרהפרשניםהתעניינווהחמישים,הארבעיםשנותאתיותראופחותהחופף
אתשחזינוהעולםמספרותההשפעהמקורותמחםכגון:והחוצה,היצירהשמן

המשורר?שללביוגרפיהמתקשרתהיאכיצדהאידיליה?עלילתבעיצובטשרניחובסקי

מצבעללהשמיענובאחהיאמה-ובעיקרשלח,והלאומיתהחברתיתהמשמעותמחי

אתלהמשיךלפניוהפתוחותחדרניםועללארץ-ישראלזיקתועלבגלות,היחרדיהעם
המבטחופנהוהשבעים,הששיםשנותפניעלהמשתרעהשני,בשלבההיסטורי.קיומו

מוקדיהעלשלח,המבנהעקרונותעלשאלותבעיקרונשאלופנימה,היצירהאלבבירור
היוצרותוחמוטיביותחאנאלוגיותההתקשרויותעלהרטוריות,תחבולותיהעלחתימטיים,

האופןועלהאידיליה,שלהמסורתייםחזיאנרייםלעקרונותזיקתהעלאחדותה,את

עצמוהמשמעותחיפושהיצירה.שלמשמעותהלבנייתמצטרפיםהאלחהגורמיםשכל

השלישי,בשלבהכלל-אנושי.הקיומיהממדאלהלאומיהיחרדיהמעגלמןחזובתקופהחרג

המגמותשתיביןמורכבתסינתזהמסתמנתבתוכו,מצוייםושאנוהשמוניםבשנותשהחל

בההתבוננוהאחרונהבתקופהחירם''כחוםעםשהתמודדוהפרשניםכלומר,הקודמות.
חברתיותזיקותזיאנריות,מסורותספרותיות,השפעותביוגרפיים,מקורותשלכצומתחן

'המצבעלמשחוהאומרתכיצירהחןמתוחכם;אוטונומיאסתטיכמכלולוחןולאומיות,

משמעותהאתלנסחניסוהחדשיםהפרשניםאוניברסליים.ממדיםבעלתכיצירהוהןהיהודי'
זהתלת-שלביתהליךהאלה.הכיווניםכלשלשילובמתוךהיצירהשלוהתכוונותה

ההתפתחותאתכמדומה,מאפיין,והואטשרניחובסקי,לביקורתכמובןייחודיאינו

בדורותינו.העבריתהספרותשלוהמחקרהביקורתכללשלהדיאלקטית

בשיטהיתנהלהיום''כחוםעלשנכתבהבביקורתלהלןשייערךהדיוןעיקראבל
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הפרשנותדבריבמכלוללהתבונןכאןהכוונהכלומר,הסינכרונית.השיטהוהיאהשנייה,
העיקריותהחלוקותאתבהםולסמןומאוחר,מוקדםביןהבחנהבלאזראידיליהעלשנכתבו
הדירןמתוךשהציעו.הפתרונותטיברעל-פיהפרשניםאתשהעסיקוהשאלותטיבעל-פי

באידיליהמסוימותתכונותשלחדשההארהגםאולילצמוחעשויההזההמטא-ביקררתי
להעידיכולהשרנותפרשנויותהרבהכה'סרבלתישהיצירההעובדהשעצםמשרםעצמה,

מגורנות.כךכלתיזרתעליהלהטילהמאפשרעיצובהבדרךמשהרעל
המקוררת:שאלתהיאהיצירה,פרשנישליומםמסדריורדתשאינהלשאלהדוגמה

מהםללמודאפשררמההאידיליה,שלבתשתיתהשמונחיםהספרותייםהמקוררתמהם
ומגרונותרבותתשובותמצרירתהיוצר?שלכוונותיורעלהיצירהשלמשמערתהעל

דמיוןקרריעלהצביעהזה,בנושאהדירןאתשפתח ,] 2[תשייט/פיכמןיעקבהזר.לשאלה
המשוררשלפואמהלביןמארץ-ישראלהמשולחאחריולדולהשלהימשכותוסיפורבין

חייאלנזירהשלסיפוריהאחריהנמשכתחולמניתנוצריתילדהעלמאיקרבהרוסי
ייחרדואתמבליטהאלההילדיםשניביןהניגודדווקאפיכמן,אמרזאת,עםיחדהמנזר.

 ,][תשיייסדן.דבחיותומקרר'שבהמשלומולדתאדמתאלהשואףחלוץכנערולדולהשל
'הייאצינטהפואמהאחר:אפשריהשפעהמקררעלהצביעפיכמן,שללדבריושהתנגד

בהשגםנרבאליס,הרומנטיהגרמניהמשוררשלרררדינה)(יקינתוןראזענבליטעיארבד
אבלנכסף;יעדאללמסעלצאתתשוקהברמציתממרחקיםשאורחחולמניילדמתואר
לגיבורובניגודהחשוב:הואהיצירותשתיביןהשונישדווקאסדןמצייןלפיכמןבדרמה

הריהאידילית,השלווהמחוזאלומגיעהרומנטיתהזייתואתהמגשיםנרבאליס,של

טראגית,אכזבהשסופהההיסטוריתהממשותבסימןעומדתטשרניחובסקישליצירתו

מקררסדןהציעתשטייר][סדן,יותרמאוחרבמאמרמשמערתה.נערצהזררבטראגירת

ליארפרלדהגרמני-יהודיהסופרמאתהחוכר'יילדיהסיפוריותר:קרובאחר,השפעה
כביכולאותרולוקחלצוןעמוחומדנרדדשקבצןמשהילהבשםיהודינערעלקרמפרט,

ולימיםמתפוגגיםצירןעל'חלומותיולביתושבהואהמהתלהומשנחשפתלירושלים,עמו

ביןהניגודחשובסדן,אומרכאן,אףבבוהמיה.מושבובכפררופאלמרריץ,נעשההוא

שחיבת-;לדולה,שכןמרות,עדבחלומוהדבקרזההמתבוללזההגיבורים,שנישלגורלם
תשומתאתהפנואחריםפרשניםבחייו:חלומובערתאתימשלםנתממשה,לאשלוצירן

הקדישלמשל'כך'היום.'ביכחרםהמשוקעותבהרבהקדומותספרותיותתשתיותאלהלב
קשריםעלוהצביעהיצירה,שלהמקראיותלתשתיותרבהתשומת-לב[תשנייג]ברזלהלל

פרשתובמיוחדהעדן,גןסיפורמקראיים:סיפוריםשלשררהלביןבינהוניגודדמיוןשל

המלאכיםושלרשתאברהםסיפורהראשון;אדםבידיהחייםלבעליהשמותקריאת
סיפורהעקדה;סיפורהיום');'כחרםהביטוינלקח(שממנויצחקהולדתעלהמבשרים

קישר ][תשמייחמירון.דןרעיוושלרשתאיובסיפוראורי;בןבצלאלבידיהמשכןעשיית

סיפורשבמרכזםשרנות,קדומותבתרבויותפריוןשלמיתוסיםאלהיום''כחרםאת

בטבע.ההפריהמתהליךהכרחיכחלק-אדרניסארזיריס,התמרז,-צעיראלשלמרתו
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הקומפוזיציהאחדותשאלתהיאבביקורתמפורטיםלדיוניםשזכתהאחרתשאלה

שהצביעהראשוןהיה[תשייך]צמחעדיחלקיה.ביןהקשרטיבכלומרהיצירה,של
רקהיאולדולהשפרשת-אזעדממנהלהתעלםנטתהשהביקורתהעובדה,עלבבירור

למעשהמורכבתהיום''כחוםוכייותר,מקיפהתיאורית-סיפוריתמסכתבתוךאחדמרכיב

השמש,שטוףהנוףתיאורפשוט:אינוכללביניהםשהקשרשונים,פרקיםמשלושה

שלומותוחייועלשמחהרבישלוסיפורוהכלא,ביתבפתחהיושבתהשלישיהתיאור

והניגודיםההקבלותמסכתזיהויעל-ידיהחלקיםשלושתביןלקשרהציעצמחולדולה.בנו

והפרח,השמשלמוטיבהמנוגדהסוהרביתמוטיבשלהחוזרתההופעהלמשלביניהם,

לביןסוהרביתבבחינתשהואהאנושיהקיוםביןכהיקלעותולדולהשלגורלווהצגת
מאודופורהחדשמהלךפתחצמחשלדיונוובפרחים.בשמשהמיוצגהקוסמיהמעגל

חלקיהלשלושתהיצירהחלוקתעורריןללאהתקבלהואילךוממנוהאידיליה,בפרשנות
ובעיקרהחלקיםביןהקשרבשאלתהדעותנחלקוזאתעם 5התקשרותם.אתלנמקוהצורך

שניכפופיםשאליוהמוקדהואמשלושתםאיזהביותר,החשובהואמהםאיזהבשאלה:

דרכיםהוצעוזהבהקשרהיצירה.משמעותאתלפענחישומתוכוהאחריםהחלקים
אתבמרכזלהעמיד ][תשלייבהאפרתייוסףשלהצעתוכגון:היצירה,אתלקרואשונות

משמעותואתומצמצמיםמרככיםאותוהמאפיניםוהשלווהשהמתינותהמסגרת,סיפור
 ][תשמייובר-יוסףחמוטלשלהצעתהולדולה;שלמותועלהטראגיהפנימיהסיפורשל

תמונתאלולדולהשלומוiרוחייומסיפורכלומרלהתחלה,הסוףמןהאידיליהאתלקרוא

עלשהפרספקטיבהכךהיצירה,אתהפותחהקיץבוקרתמונתאלוממנההסוהר,בית

אלוממנוהחברתי,המעגלאלהמשפחתיהמעגלמןבהדרגה:מתרחבתהמתוארהעולם
האידיליהחלקישלושתאתלקרוא[תשנייג]ברזלהללשלהצעתואוהקוסמי;המעגל

מותועלהקינההואשיאו'אלהמתקדםהדרגתיכרצףאלאאנאלוגיותשלכמסכתלא
ולדולה.של

/ 

שלההמבנהאחדותבשאלתוהדיוניםהאידיליהשלמקורותיהבשאלתהדיונים

כאןהיצירה.שלוההתכוונותהמשמעותניסוחוהיאיותר,גבוההמטרהלשרתבאים

רקלאלנסחפרשןלכלהמאפשרהיצירה,שלהרב-משמעיהעיצובמכליותרניכר

יוצגוזאתלהדגיםכדיקודמיו.אתלגמריהסותרפירושלעיתיםאלאמשלווריאציה

היוםי:'כחוםשלמשמעותהבתיאורבהםהלכהשהביקורתעיקרייםכיווניםשבעהלהלן

האידיליהשלתכליתהאתהרואיםפירושים,באותםמדוברהמצומצם.הלאומיהפירושא.

כיסופיואתכמייצגלארץ-ישראללעלותולדולהשלוהטראגיההרואינסיובובהצגת

הארץ.אלהחלוציתהציוניתלעלייהוכתקדיםאבותיו,ארץאלכולוישראלעםשל
שלבחיבוריהםניחרדהיצירה,שלהמוקדמיםהפרשנותלכסירנותאופייניתזוראייה

במיוחדאופייני(תשייי].סדןשלגםמסוימתובמידה ,] 1[תשייט/ופיכמן[תשייז]קלוזנר
אשרהראשון,הנער-החלוץשלסופוהיהעצוביכהפיכמן:שלניסוחוהואזולגישה

76 



אדמתהעלופגע,מכשולכלאףעלולעלות,להעפילאמרהמולדתלארץנפשוככלות
מאותןאחתקננהכך,כלמזוקקבהומורטשרניחובסקיסיפרשעליוהקטן,]בנער ... [

נכר.יבשממתלהשארעודיכלולאארץ-ישראל,שלריחהאתהריחואךאשרהנשמות

זיוהשלהנועזתהשערתהאתלהזכיראפשרהזולגישהומתוחכםמאוחרהמשךכמין

שלדמותולביןולדולהשלוגורלודמותוביןאפשרילקשרהרומזת[תשמייז],שמיר

נשברולדולהוכמוהיום','כחוםאתטשרניחובסקיכתבשבהםהימיםבעצםשמתהרצל,

זומבחינהלאלתר.להגשיםאמרשאותוארץ-ישראלחלוםוהחלום,הדרךבאמצעלבו
הרחוקהמשלדרךועלבמעומעםיולוכמדגימההיום''כחוםאתלראותלדעתה,אפשר,

לאלתר.'ביישינוי-ערכיןיישדגלהההרצלאית,המדיניתהציונותשלגורלהאת-

ותכליתהנושאהאתהתופסיםפירושים,שלבקבוצהמדוברהרחב.הלאומיהפירושב.
היהודי''המצבעלוכוללתמקיפהכאמירהאלאהצר,הציוניבהקשררקלאהיצירהשל

החיים,כוחותאלהיהודישלזיקתוחידושעל-ידילתיקונוהשונותהדרכיםועלבגלות

שקבע[תשייה],קורצוויילברוךשלדבריואתזהבהקשרלצטטאפשרוהאדמה.הטבע
לגמרא",וקשהרופףשיימוחוהקיצוני,האנטי-אינטלקטואליבטיפוסבולוולה,'דווקאכי

באותואחרתדוגמההטבע.יעםאחדותעלהיהודילגעגועיגדולסמלהמשוררהעלה
לאומיתכאלגוריההיום''כחרםאתהקורא[תשיייד],אלדדישראלשלמסתרהיאכיורן

ייחודו:עלהשומרהנצחיהנודדהיהודיאתהמייצגשמחה,רבישלדמותושבמרכזה

והאשהתרבויותבכלפלדותיי,שלרייימיםהנגוהותבכלהשמשות,בכלהתמרזים,ינבל

הפירושלפיבא,וליופילטבעהיהודישלניכורוכך.יבגוייםהליכתואתהיהודיהמשיך

והפתרוןבגויים,מהיטמעותהיהדותעללשמורכדיאלאנפשיפגםאיזהמתוךלאהזה,

הזה,הפרשניהכיווןישראל.לארץההליכהולדולה,שמתורהבכירוןמסתמןזהלניכור
ולדולהשלה"אנטי-גלותייהערכיםעולםאתהרואה[תשייל],קדמייחיאלגםשותףלו

בביקורתשלמהמגמהאלמתקשרנס,עלמעלהשהיצירהוהאסתטיהמוסריכקריטריון

לביןהיהודיתהשורשיותביןביצירתוהמתקייםהניגודאתהמבליטהטשרניחובסקי
ערכיןי'שינוישלהמהלךכללאלאותהוהמקשרתוהיאליליי,הייוונייהימרדניי,הפן

העשרים.המאהראשיתשלהעבריתבתרבות

האנטי-אידיליהיסודאתבחיבוריהםשהבליטומבקרים .הטראניהרומנטיהפירושבו.
אתפירשוהיצירה,שלותכליתהכשיאהולדולהשלמרתופרשתאתוהציגושבאידיליה,

זהבכיורןוארכון.קרעשלררמנטית-טראגיתמשמערתהנושאתכיצירההיום''כחרם

האידיליהשלעולמהאתבפירושותיאר[תשייך]צמחעדיאחדות.וריאציותמסתמנות

מומים,ובבעליכלאבבתיהמיוצגוהמגוחך,המוגבלהאנושיהמעגלביןחצריכעולם

להםששותפיםופריוןהולדהשלבמחזוריםהממומשההרמוניהקוסמיהמעגללבין
אלהאנושיתהספירהמןלחרוגהמבקשולדולה,הדגן.ופרחיהחיטהזהבהחמה,זהב
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האדםשל'בסירנוהמסקנה:ומכאןרחוק,חלוםאחריברדפומתהשמש,שלעולמה
טראגי.יבסירןובהכרח,תמי,ד אוה]".[הקוסמיהמעגלאלשלוהנלעגהסוהרמביתלחרוג

המציג[תשנייג],ברזלהללשלבדבריומצריההזההפרשניהכיווןשלאחרתוריאציה

שעליההדמותשללהופעתהבהדרגההקוראאתהמכינהאלגית,'כמסכתהאידיליהאת

למהלךמסורהברזל,לדבריהיא,התיאוריםשלהפרטניתהנינוחותלקרנן.יראוי

טראגירתדמויותשלארוכהלשררההמצטרףולדולהחיישלהסיכוי,חסרהדטרמיניסטי,

מפורענותאותןמציליםאינםויושרןשתמימותןטשרניחובסקי,ביצירתמובסות

דיונים,שלקבוצהמצריההזההפרשניהכיווןכנגדהריאליסטי-איוילי.הפירושו.

הכל,אףעלההרמוניהובקשתההשלמה,הפיוס,צדדיאתדווקאביצירההמבליטה
שלרםשללפירושיהםבעיקרהכוונה .האידיליהז'אנרשלמהותותמציתבבחינתשהם

הפירושיםהטבע,בדרך[תשלייב].האפרתיויוסף[תשכייח]שבידאלי[תשכייט],קרמו

ובעיקרהמסגרתסיפורשלחשיבותואתקודמים,לפירושיםבניגודמדגישים,האלה
האסונותוהבלעתהקרעיםאיחויההמשכיות,כוחשלחיכסמלשמחה,רבישלדמותואת

בדרךמציגהפרשניםמןאחדכללחפירה.הנסירנרתמכלהחזקהאורגניתחייםבמסכת

כיסיפררהאידיליהאתרואהשבידאליהאיחוי.שלטיבוואתהקרעשלטיבואתמשלו
אבלהבנה',אימתוךידיהבמרשקיפחהנעוריהתרםעלהמתרפקתהעייפההבגרותעל

'לרפותלהיפך,אלאובגרותילדותביןהניגודיםלחידודלאחותרתהאידיליהכימדגיש

המפתחמושגכנתינתה.'המציאותעםפיוסלידיולהביאשניניהםהמתיחותמכאובאת
'כחרםשלעיקרהאתמתארהואולפירהניגודים,השתררתהוא:קרמושלרםשלבדבריו

האידיליהז'אנרשלכוללתמתפיסהכחלקוזאתהילדות,יעםהזיקנהכיהשתררתהיום'

השלמהתוךהחברתיתובסביבתוהטבעיבנופוהאדםשלהרגילה'ההשתהותכתיאור
מתמקדקומר,שלהבחנותיואתהמפתחהאפרתי,יוסףשלפירושוהבריאה.'עםגמורה

חלקיהביןההקבלותשלמפורטתבדיקהמתוךהאידיליתההרגשהנוצרתשבהןבדרכים

הומורורווייתריאליסטית'גישהעלהזרההרגשהאתומעמידהאידיליה,שלהשונים

עולם.שלמסדרוכחלקוהאסוןהעצבאתהמקבלתלחיים,'

הגישותאתיותר,ארפחותממצים,כהעדשתוארוהפרשנייםהכיווניםארבעת

משנותשהתגבשוכפיבכלל,טשרניחובסקישלולאידיליההיום'ליכחרםהמסורתיות

של-השמרניםבשנותשהופיעופירושיםשלרשהוהנה,השבעים.שנותעדהארבעים
דרכיםשלרשפתחו-[תשמייז]שמירוזירה[תשמייח]מירוןדן[תשמייר],בר-יוסףחמוטל

היצירה.להבנתחדשות

עםמתמודדהיום'ליכחרםבר-יוסףחמוטלשלפירושההחברתי-מוסרי.הפירושה.

האידיליההאםכז'אנר:האידיליהשלהגדרתהבעצםהכרוכותהעקרוניותהשאלותאחת
עמדהנקיטתגםלהכיליכולהשהיאארחברתית,מציאותלחומריסתמיכלי-קיבולהיא
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וזאתלהתחלה,הסוףמןכאמור,נעשית,ביצירהקריאתהחברתי.מצבכלפימוסרית
שלחייוסיפורבאידיליה.'החברתיהרועשל'היחסיותמכנהשהיאמהאתלהמחישכדי

כמכיללדבריה,להיתפס,עשויהאידיליהשלהשלישיבחלקהמרכא ,כשלעצמוולדולה
המיוחסיםותרבותייםחברתייםחינוכיים,עיוותיםשלישווהכלפינרקבתחברתיתביקורת

ושלאחיושלבדמויותיהםבעיקרוהמיוצגיםבגולה,'היהודיתהחברהשללנורמות
המציאותאלהאידיליהשלהשניבחלקהיריעההרחבתזאת,עםהירושלמי.המשולח
שבמישורהעיוותיםאתמעמידה ,הסוהרביתבתמונתהמגולמתבעיירה,הכלליתהחברתית

ולדולהאחישלהקטנותשהרמאויותמשרםיחסית,בפרספקטיבההצרהמשפחתיהיהודי

אחורה,נוסףצעדהליכההשני.בחלקהנזכריםוהרמאותהגניבהמעשילנוכחמתגמדות

מעמידההיצירה,שבפתיחתהמאיימיםהיסודותובעלוהמחנקהחרםרוויהטבעתיאוראל
הפלדותיםמאשרשטני'פחותבאורהחברתיים,'פגמיוכליעלהסוהר,ביתאתגם

לשלבהיקוםאתלהחזירהמאיימתוהתחתון,העליוןהאורות,ימיומהתלכדותהנשפך
מעמדבכעיןהיום'ביכחרםמתקייםהחברתי-מוסרישהמישוריוצא,הבריאה.'שלפני

תוקפםאבלשונים,במעגליםחברתיתביקורתשלחומריםביצירהישאמנםאמביוולנטי:
שבתוכהוהסלחניתהיחסיתהפרספקטיבהבזכותרבהבמידהנשללהביקורתחיצישל

להתבונןהנפשיתהיכולת'מתממשתשבהשמחה,רבישלדמותוובזכותממרקמים,הם
פגמיםלמראהולדולה,כמרלצרוחולאלגחך,היכולתוכיחודחד-צדדיות,ללאבמציאות
יסודותשלהופעתםאתומסייגתמנמקתבר-יוסףשחמוטלהאופןומוסריים.'חברתיים

ההבחנותשלתוקפןאתמורכבת,בדרךאפוא,מאשש,היום'החברתית.ביכחרםהביקורת

האידילי.הז'אנרשלהבסיסיתהנייטרלירתבדברהמסורתיות

טשרניחובסקישלהמוקדמותהאידיליותבשלושמירוןדןשלקריאתו .המיתיהפירוש .ו

שאמנםמשותפתמיתיתתבניתבהןחושפת-היום'ריכחרםמילהייכריתילביברת,י-

ארבעהובשלמות.בבהירותכןלפנינוסחהטרםאבלקודמות,בפרשנויותרשםפהנרמזה

מירון:לפיהתבנית,שלהעיקרייםמרכיביההם

גםהיצירהשלבמרכזהעומדיםהנפשיועולמושראייתוהגיבור-האיויליהאום . 1

מבוגרכללבדרךשהואשמחה),רבי-היום'(ביכחרםזהגיבורהעיקרי.גיבורהאינואם

הגורל,גזירותבקבלתפאסיבירתהיומיומיים,בחייםרעמלנרתבאקטיביותמתאפייןזקןאר
החייםדפוסיעלהמאיימיםהדינמייםההיסטורייםהכוחותמןוהסתייגותחשש

הקבועים.

ארילדרלעיתיםצעיר,איששהואולדולה),-(כאןהאבטי-איויליהאוםעומדכנגדו . 2
חסרהומור,נטרלרציני,כללבדרךהואהמהפכניים.התמורהכוחותעםהמזדההנער,

לאסרן.וצפרילסכנהחשוףוהואהרואייםמרכיביםבאישיותובסירן-חיים,

ומקובליםממוסדיםטקסיםמהםשונים,פולהביםעומדיםהאידיליהשלבמרכזה . 3
קריאתלביבות,(הכנתפרטייםטקסיםומהםהקברים)עלעלייהחתונה,מילה,(ברית
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עלוקבוענינוחריתמוסבהשלטתאלהטקסיםשלתרומתםעיקר'הצפירה').עיתון
חולייתהםשמאחוריווהמיתוסהפולחניהסדרהסתירות.ומלאתהפרועההמצ,יאות

האנטי-אידילי.והאדםהאידיליהאדםביןהקשר

ובזהוהמיניות,הפריוןהווייתהואשבאידיליותהמרכזייםלטקסיםהמשותףהגורם . 4

היום'ב'כחוםהגזע.שלהביולוגיההמשךלביןהתרבותביןהקשראתמסמליםהם
האבלות,מטקסיטקסלכאורהשהיאולדולה,שלקברועלהדגןפרחיהנחתבטקסמדובר

והאביבהפריוןשלהמיתיהאלשלתפקידואתולדולהכאןממלאדברשללאמיתואבל
קורבנוהפריון.מעגללהמשךתנאיהואבשרווקריעתשמותושונות,בתרבויותהידוע

 .האידיליהאדםהוא ,הזקןהמלךשלקיומוהמשךאתומאפשרהאדמהשלפניהאתמחדש
ולדולה)שלהציוניים(כיסופיואידיאולוגיבהקשרהאנטי-אידיליהאדםנתוןלכאורה

מתרחשתמדועהמסבירהאוניברסלי,המיתולוגיהגרעיןמונחהדבריםבתשתיתאבל

פוריה.טבעהווייתשלבהקשרהאידיליה

משמעותהלניסוחהחותרותהפרשניותהתיזותמיגורןבתרךה'אנטי-תכליתי'.הפירושז.
'אופוזיציוני,'מיוחד,מקוםשמירזיוהשלגישתהתופסתאחר,אוכזהמכיווןהיום''כחוםשל

היצירהאתלפרשאפשראיכילכאורה,היא,שלההמוצאעמדתלהן,שבניגודמשום

תיאור,ולתארסיפורלספראלאנתכווןלא'טשרניחובסקימוגדרת:היפותזהעל-פי

סיפורהואהיוםכחום ] ... [וסופית.היסטוריארמוסריתאולאומיתבבעיהלהתחבטולא

היצירהשלעולמהאתמציגההיאזוברוחלמראה.'לפחותתכלית,וללאתיזהללא

(כגון,כללבדרךמרכזישנחשבשמהמשוםוהתפוררו',נשתבשושערכיוהפוך"כ"'עולם

בביתהתריסיםצביעת(כגון,שולישנחשבומההשוליים,אלנדחההלאומי)הרעיון

הזוהפרדוקסליתהחוקיותאתמראהשמירזירהומפורט.שהוילתיאורזוכההאסורים)

ספרותיות,קונבנציותבהנשברותשבובאופןהיצירה:שלהרבדיםבכלהפוך''עולםשל

וחוסר-היפוךשלבגילוייםאחת,בכפיפהואנטי-רומנטייםרומנטייםיסודותשלבקיומם

גםזאת,עםיחדהעולם.שלהקטנותובאפיזודותהטקסטשלהקטנותביחידותהגיון

מציגה,היצירהמאחדת.תפיסהדברשלבסופועולהשלהה'אנטי-תכליתית'התיזהמתוך
לכאורההאקראיתהסתמיותאבל ,כלשהיאלוהיתמחוקיותשהשתחררעולםלדבריה,

החזקיםשורדיםשלפיהא-מוסרית,דרוריניתחוקיותלכעיןכפופהאותרהמאפיינת

האכזרייםכלליהעםמשלימותשאינןכדלדולה,לדמויותבעולםמקוםואיןוהמסתגלים,

החיים.מלחמתשל

ב'כחוםהרביםבדיוניםהמסתמניםעיקרייםפרשנותכיוונישבעהאפוא,הם,אלה

המתבקשתהשאלהביצירה.שוניםרבדיםרעלחלקיםעלמבוססמהםאחדשכלהיום',
פרשניותלקריאותכךכלנוחהאותההופכותביצירהתכונותאילוהיא:זובנקודה

אחד.בקנהעולותאינןבהחלטחלקןאבלזואתזומשלימותשחלקןכך,כלמגוונות

כמבנההיצירהשלעיצובהדרךאתהמאפייןבסיסיבפרדרכסאולי,נעוצה,התשובה

80 



בעיצובההיטבומחושבתהדוקהביצירהמדובראח,דמצדאחת.רבעונהבעתופתוחסגור

חוזרים,וסמליםמרטיביםשלצפופותרשתותהמכילהפרטיה,שלההתקשרותובדרכי

תשתיותובזמן,במרחבומתכנסיםמתרחביםמעגליםקונטרסט,ושלאנלוגיהשלמבנים

מארד,ונינוחהרפויהיצירהבעצםזוהיאחרמצדמתחלפות.ונקודות-תצפיתאלרסיבירת
התיאורמקטעישרביםאוטונומיות,שלרבהמידהעלשומרחלקיהמשלרשתאחדשכל

ושיוצרתברורה,ערכיםמערכתביסודהלזהותמארדשקשהפונקציונליים,אינםבעצםבה

והמרובדהמעוצבשביןהזרהכפילותלכאורה.וסתמיתמקריתפיסת-הררישלרושם

אבלטשרניחובסקישלהאידיליותבכלשקיימתכפילות-והסתמיהמקריהפתוח,לבין

הגמישהפרשניהדירןאתהמאפשרתהיא-שלפנינובאידיליהמיוחדתבחריפותמתגלה

חידותיה.שלבלבדחלקילפתרוןהיפרתיזהכלבהכרחההופכתוהיאבה,
כזהמטא-ביקררתידיוןאחרישגםהוא,היום'ביכחוםביותרהגדולהפלא\אולי

זריצירהסביבהמתנהלהמורכבהאינטלקטואליהמשחקתיאוראחריגםכאן,שנערך

מעוצמתםהמתפעמתקריאהלחלוטין,תמימהלקריאהפתוחההיאעדייןשנה,חמישיםכבר
שביההולכתהסוהר,ביתשבתיאורהעדיןההומורמןהנאההרווההטבע,תיאורישל

בסיומםדווקאאביו.שלוגאוותוכאברעםוהמזדההולדולהשלהנפלאהדמותואחרי

לפירושיםהפתוחהמתוחכמתחידת-היגיוןכמיןהיום''כחרםאתשהציגודבריםשל

מקסימהביצירהשמדוברלחלוטין,אקדמייםלאבמונחיםלעצמנו,להזכירכדאישונים,

כפיבדיוקקוראיה,אתולרגשלרתקעמהכוחהועדייןכלל,התיישנהשלאומרגשת

שנה.תשעיםלפניטשרניחובסקישאולשלידומתחתשיצאהאחרימיידשקרה

הערות

מאמרים'רשימתהמצורף:הנספחאלמתייחסותהמאמרבגוףמרובעיםבסוגרייםהמקוצרותההפניות

 .להלןהשולייםבהערותנרשמואחרותביבליוגרפיותהפניותהיום'","כחוםהאידיליהעל

ביאליק,שלתיקוניופרשתעל . 376-368עמי ,) 1905(ספטמברתרס"הד-ו,חוברתטו,השילוח, . 1

 • 133עמיתשלייד,תל-אביבהספר,עםהוצאתוווו,וסופריביאליקאונגרפל,דמשהראה:

האוניברסיטהשע"יספריםלהוצאתהחברהוהמשורר,-האוםטשרניחובסקישאולקלוזנר,יוסף . 2

נוספות.בהזדמנויותזואניקדוטהוסיפרחזרקלוזנר . 111עמיתש"ז'ירושלים,העברית,

הוצאתביקורת,פובליציסטיקה,-כתכיםבתוך: ,)תרע"ב 1טשרניחובסקי'על'קצתברבר,חייםיוסף . 3

 . 624עמיג,כרךתשמ"ה,פועלים,וספריתהמאוחדהקיבוץ

 • 400עמיתשיייא,ירושליםביאליק,מוסדהוצאתהכביד'אמת'האידיליה,'יפיכמןיעקב . 4

בחיבוריבמיוחדניכרתצמחשלמאמרוביסודהמונחתהמבניתהחשיבהשלהמיידיתהשפעתה . 5
[תשכ"ג),בהטבמיוחד:ראהדידקטיים.בהקשריםהששיםבשנותשנכתבוהיום'כחוםעלפרשנות

[תשכ"ה).בן-יוסף
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היוםייכחוםעלמאמריםרשימת

 ,) 20.5.1960 (באיירגכהמשמר,טלטשרגיחרבסקי,יבאידיליותרטראגירת'גורליותתשייך.גיטה,אבינרר, . 1

 . 6-5עמי

למותר),'העשור(נירםטשרניחובסקישלאחתאידיליהיעלתשי"ד.אחידרב),י.[חתרם:ישראלאלדד, . 2

 . 16-15עמיחשוון,ז,גיליוןה,סלם,

טשרניחרבסקי,יבשירתילדזמרתבעיצובקורים-ואברהםבבראהירלררלהתשכ"א.מאיר,אוליך, . 3

 . 16-15עמי ,) 15.12.1960 (בכסלוכרטז-יז,גיליוןלה,ההיכוו.הו

והלשוןהספרותלהוראתורוראגדה,יוכלאדרתאידיליות-טשרניחובסקייש.תשכייג.יעקב,בהט, . 4

 78-58.עמיחיפה,ירכל,הרצאתשמיר),אהרןעם[יחדהתיכוןהספרבבית

בטבתיבטז,גיליוןלט,ההיכוו,הולטשרניחובסקי',היום"'"כחרםתשכ"ה.יצחק,בן-יוסף, . 5
 . 5-4עמי ,) 17.12.1964 (

טשרכיהובסקי,שאול-התהייהשירתהיום'","כחרםכאלגיה:'האידיליהתשנייג.הלל,ברזל, . 6

 . 156-152עמיתל-אביב,פועלים,ספרייתהרצאת

טשרניחרבסקי,ישלהירםיי"כחרםבאידיליההחברתיהורעשל'היחסיותתשמ"ר.חמוטל,בר-יוסף, . 7

 • 96-89עמי , 3מסיבספרות,למהקרופים

עמינרבמבר,א-ב,חרבותיז,מבפכים,מבקריה,'בעיניטשרניחובסקיישירת . 1953מנחם,ברינקר, . 8

175-169 . 

טשרכיהובסקי'שלהאיויליהרביילביברתיי,יהיום"ב"כחםבאאגלרגיה'השימושתשלייב.'יוסף,האפרתי . 9
 . 115-99עמיותל-אביב,מרחביהפועלים,ספרייתהרצאת

במוטום,ברוויםהאידיליה,יולמעמדטשרניחובסקישאולשלה"דררי"'למעמדותשמייח. ,דן ,מיורן . 10
 . 525-433עמיתל-אביב,עוב,דעםהרצאת

 • 3עמי ,) 14.10.1949 (בתשריבאובר,טשרניחרבסקי),ישאול(לזכר'סמרכיןתש"י.דב,סדן, . 11

בתשרייחזמנים,טשרניחרבסקי,ישאוללמרתשנהעשרהאחת-הירםיי'"כחרםתשט"ר.דב,סדן, .. 12

 . 3עמי ,) 15.10.1954 (

בתשריידהמשמר,טלטשרניחובסקי),י(מפרקישמשתחת'אגשים . 1תש"ט/יעקב,פיכמן, . 13

ירושלים,ביאליק,מוסדהרצאתהבכיך,אמתבספרו'האידיליה'בפרקשולב . 4עמי ,) 17.10.1948 (י

 . 400-396עמיתשי"א,

(במדרו: 3עמי ,) 5.11.1948 (בחשווןגובר,טשרניחרבסקי,יפרסחלוקתיעם . 2תשייט/יעקב,פיכמן, . 14

ופורזה').שירה'קטעי

שניםבטייז-טשרניחובסקישאולשלאידיליותשלרשעל-האסוריםרבית'השמשתשייך.עדי,צמח, . 15

-טשרכיהובסקישאולבתרך:נכלל . 8-7עמי ,) 16.10.1959 (בתשרייד(משא),למרהבלפטירתו,'
 ; 182-174עמיתשלייר,תל-אביב,עוב,דעםהרצאתהאפרתי,יוסףבעריכתיצירתו,טלמאמריםמבהר

 . 205-192עמיתשייך,ירושלים,ביאליק,מוסדהרצאתתמה,קריאהובספרר

טללטשרניחרבסקי,יהירםיירבייכחרםהאידיליבז'אנרעיונים-ובגרות'ילדותתשייל.יחיאל,קדמי, . 16

פועלים,ספרייתהוצאתלווואי,שמאבידבספררכונס 7-6.עמי ,) 10.7.1970 (בתמוזיהמשמר,
 . 49-44עמיתשמייא,תל-אביב,

עמי ,) 28.3.1945 (בניסןידהארץ,טשרניחובסקי,'בשיריהאידילי'הרקעתשייה.בררך,קררצררייל, . 17

ותל-אביב,ירושליםשוקן,הרצאתבשירתם,מהקרים-וטשרכיהובסקיביאליקבספררכונס . 7

 . 216-211עמיתשל"ה,

החברהוהמשורר,האום-טשרכיהובסקישאולהיום",'"כחרםיהתמרניהתש"ז.יוסף,קלרזנר, . 18
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 . 119-116עמיירושלים,העברית,האוניברסיטהשע"יספריםלהרצאת

לפטירתו);שנה 25מלאת(עםטשרניחובסקישלהאידיליתההסתכלותיעלתשכ"ט.שלרם,קרמו, . 19

-טשרניהובםקישאולבתרך:נכלל . 317-310עמי ,) 1968(אוקטוברתשריה,חרבותבז,מאזנים,
 . 207-195עמיתשל"ר,תל-אביב,עובד,עםהרצאתהאפרתי,יוסףבעריכתיצירתו,טלמאמריםמבהר

פועלים,ספרייתהרצאתההווייה,למלאותהטונההאפי,יהעיצובינסרותשכ"ח.אליעזר,שביד, . 20
 . 167-138עמיתשכ"ח,מרחביה

ומסורתטשרניהובםקיהאידיליה:כורכיבאידיליות,'הדיאלרגית'החטיבהתשמייט.חיים,שרחם, . 21

 . 55-50עמיתל-אביב,תל-אביב,אוניברסיטתהעברית,הספרותלחקרנץמכרךהסוגה,

והשפעתהטשרניחובסקישלחירם""כחרםהאידיליה-תרעלתוללאתכליתיללאתשמייז.זירה,שמיר, . 22

 . 34-32עמי ,) 1987(אוגוסט-ספטמבראב-אלול , 92-91מסי , 77טתוןביאליק,'על

ל,החינוך,טשרניחובסקי,'שאולשלאידיליותארבע'להוראתתשי"ח.רחל,ושלגי,שולמיתשמיר, . 23
 . 45-27עמיטבת-שבט,א-ב,חרבות
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