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העירבתהליידםיספרותלבקירם,חשריםלליידם,אגדותספרונילהצויא
 .דופןיצואתבנתופהאזנתונההייתה
העבריתשהספרותהצעירביאליקחש ,-1894בלכן,קדוםשנתייםכבר

והחלשרווליו,אתהפשילהיא .לונעררלידםילבאגדותמשופעתנהיא
שהואיימוריה",הצראתלמעןאנדרסןשבאגדותהמיסבאתמתרגם

בעשותורגים).האחיםמאגדותאחחתגםתרגם(לימיםמשותפיההיה

ספרבקרייתשפעלווובעבידםמתוגמיםשלארוכהלשווההצסרףכן,
יהדוהלבנר,בנימיןיהודההיושבהםהבלוסים .התחייהבדווהעברית

התרגום,מעשהאגבעצמו.פושימןודודסביובחייםשיראלשסייבנוג,
ברוחפעלאךאודסהמסופריבויחוקאזששיבהזייסומירי,המווהחש

הווחנימזונואינןאלהונווידותסבסונייתשאגדותחוגי,ובניאחד-העם
ייכיפהכחגמתאגדותוכיהתחייה,דוובןהעבויהקוראשלהסבעי
האגדותאינןואכזויים,זויםבעוכים,הספוגותיגרסל"ו"הנזלאדומה"

 .המתוקן"החדרייתלמיידאתלאודןלחנךשראוי
ביסויבצדונאומיו,במסותיוישירדיסקורסיביביסויתנןזהלועיןר

ביתסףייעלהמוקדםבשירוכבולותקופותיהלסוגיהביצירתועקיף
דומהשאינומשלו,תוס $tיששלעם-שיראלהעריוןאתביסאייהמדרש

בנקללהשתנותיכילהואשואין ,"iכזסבלז:יוי l)f~ירים fייiכשללזה
 .)"יו:'ןכלא-:;כוינ:וי'זנ~~יםנ:וירשר t: ' /לסדהי,~ת-~ידף'ר if ~ tככ;ת("לא
אתהמדגישהניצשיאני,הועיוןעםאחדבקנהאובנםעולהזהעריון

בניגודאךנתני,הנהלניזם" vל"הסגתפנינראיזםיי vה"שביןההבדלים
שלביכלותוביאליקהאמיןלאהתל,איהידהנישציאניים,לייצעיריםיי

מהירבתהליךחשר"יהוידיילולהפוךלילה,בןעורואתלשבותהיהויד
עלאחתלאהובלץיאחד-העם,תירתברוח .הערכים"כל"שינוישל

וברכזי,תפקידבהתיסלוהעבריתשהספרותממשוכת,לבבות"הכשרת
וכמה.כובהאחתעל-העבריתהילדיםוספוות
ביקשזובתכנית .הכיניסייייתכניתעריוןאתביאליקהגהכךבתוך
לאץר-הרגלהמןהעבריהתרבותמרכזהעברתלרגל-חבריועםלאסוף
בהםולבצעהדורות,מכלישואלעםשלהרוחקנייניאת-ישואל

נרתמירבנצוקיוי"חביאליקשני.ביתכבימייגניזה,עריכהשלפעלוות
בתחומיוביםועיבדופשרנותעריכה,מפעלייחידוויזובולמלאכה,
בספוד,הזהב""תורשירתייל,חזאגדותה~שנה,המקראי,הסיפור
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האגדותקובץאתבאדוסההוציאו , 1908בשנתכברעודו.העםפגתמי

ספרשלמצומצמתמהדורהאלאשאינו ,אגדהידברולנעורלילדים
כותרתאחתולכלבלבד,דותגא 520כלולאגדהדבריהקובץהאגדה.

בוןדילעלראשונהקיאליבפנהכאןאליק.יבשלהמצאתופריחדת,יומ
בביומשסיפוריםירהעצראולקקילהענתןומתורחז"ל,אגדותשל

ואינםשיראל,עםשלערכיוואתהעבדיתהתרבותאתהמשקפיםנפש,

אחד-שטבעלשוןמטבעלנקוטאםהתבוללות",מתורחיקוי"בבחינת

העם.

אתשדחקהאגדה,J:rופרוהיההאגדות,איסוףמפעלהתרחבלימים
האגדה,J:rופרבמבוא .עורכיובחייעודרבותבמהדורותוציאקדומורגלי
השניםביןנערכההראשונה(המהדורהדורשנותבמשרוהגתבששהלר

ביאליקלפטירתעדמפעלםאתושוכללפויהוסהעורכיםאר , 1911-1908
ספרותשעה,ילפא,יהייהאגדהיכם,יהעורכהטעימו ,) 1934בשנת

כדבריהם,להיות,נעודהאגדהספר .משלנו"לנושישהיחידההילידם

אתנאהבסדרהכוללתומלאה,גדלוהספרותיתאנתולוגיאיימעין

שלהחשוביםהמקצעוותמכלוהטיפוסיהאופייכלואתוהמובחרהטוב
אלהדובריםאגדה,דבריהלימודלספרהמבואבסוףנכתב(כר "האגדה
,שבשוליה "האגדהשללכינוסה"במסהביאליקכתביכלבכררכלולים

 .)"תרס"חסיון'"אודיסה,הצייןאתהמחברתבן

האגדה,ספרכתיבערירבנציקי"חעםהמשותפתלעבדותוליבמקב
ירהכת,שאותןיותרותיאישאגדותגםטיפיןטיפיןלחברקיביאלהתחיל
בודיבעמהמקובלרבחופשלצעמוi:זרשהשבהן ,היוםייייויהיבכותרת
המדרשי,המקורמןבהןשהתנתקוכמעטהתרחקהואאחתלאאגדות.

עוריכת-ובין-אשיייםאשייים-ורחוקיםזריםלמחוזותהפלגהאגב
האלה,באגדותאקטואליסטית.לאמירהקחמיםאגדתביןאישיתסינתזה
מקוררותייצובדצק,ביאליק,ראה 1917בשנתכברלכתובהתחילשאותן
האישיתלאמירהומפתןסףאלאאינוהמדרשיהמקורשבהןדבר,לכל

 .ייהבוערים"השעהלענייניהנקשריםהיסטוריוסופיים,הרהוריםולאותם
המלריישלמההאגהדהנראהככלהיאאלהשבאגדותהראשונה
יימ.הפסבדוניםבחתימתייספרי"בסדרה-1917בשציאהוהדבורהיי,

המשלובמזהבמקצתשונה(בנוסחידעובלתיערבימקורבסיסעל ,"חן

האישיתשהאגדהאפשרלחלופין,היום").ויהי"בכותרתאותהתחת
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פיעהושה , "ומלךהידוס ,מלך"דהגהאהיאביאליקשחיברהראשונה
 "וםיהיהיייובםימילונכללה ,) 1917(מוסקבהםישתלילידםילבשבעוון

ותשייהאתוהאגדאחרת,אוכי .י·ואשמאריישלמהתרתוהכתחת
רוצרנום",יהיהי"וץבובקותפרסמהמיםישלק,יאליבשלתונוהראש

םימזרלותימכהוושותקה,העבריתתוהעיתינרובשבהם ,רבגרהימיב
םיימתםיבאשהעסיקיהוובין-אישייםאשיייםיניםילוענידומאלענייני

גם .דוםתונאלמתיהמחובעררהתיתחיםםיבער , "פניםהסתר"של
חיפש "היים"ויהיבאגדותביאליקלצעמוהשרהמקירותייבבחירת

גםבהןלשלביבחר ,ישראלממקוראגדיתשלבעיבוןרמהמקובלרב
נפחלהוהעניקוהעבריתדהגהאאתרוישהעש ,העלוםמאגדותםימוסיב

 ,ישראלתומקורביןהראויההסינתזהאתהשיגכימודרנית.ומשמעות
-ו~ךY,בךY,ב~~רוחלמשביהחלוןפתיחתלביןק,יהעתהעלוםפרי
 .ו~קדם~ים

כתבלילידם,אנדרסןאגדותכלמתויאחדותאגדותשתרגםבעת
 : 1894באוקסובר 21מיוםבאיגרת ,רבנצוקיחי"ויידחלעורכוביאליק

שמעסהאלאלגדזלים,נפלאיםרעיינותצפוניםאנדרסןיבסיפוריי
כזו:היאאףלילדיםצוירתו 2 • "לליירםגםמכשירםעסםיאשרןייהדמ

ומעברילדיםשלהבנתםליכולתשמעברורעיונית,םימיסיבבהצפונים
אתלהביןתקשויםירגהביייקוראםגאחת(לאשלהםהמושגיםלםולע

ליהםעהעסהררוהמשאיייאלה),תומיתמייתוריביצםיהגלומנותיוהרע
אתלעכל ,כורדילופוצורכדינןילהבוכלילדישגםנעים,ורימעסה
קיביאלכתבככלל, .מהןתילויהנלחבבןבהז,םיהגלימםיהמסרמקצת

גילובכל ,בושושובהןיאללחזורשאפשר ,רובירותרבילדיםרותייצ
קריאהביןהקוראשצברםייהחוןילניסבהתאם ,חשרותפניםבהןלגלות

אקסואליים,הסרוגניים:מסריםאלהבאגדותשילבביאליק .לקריאה
ניברסליים.יואלקוליים ,ובין-אישייםאשיייםם,ייעול-זמנהיססוריים

האדםשלהפרובלמסיקהןילבהעתיקהעילםןיבהסינתזהאתגיהשכי
שלובמסווה ,עדותואתיק mהכי ."הבעורתייהאקסאוליהשוליהמידרנ
 .תיבתכלוחירשהחשרהאמירהלומרהיהלוכיקדומיםאגדית

לעילםקיביאלשלוזיקתראשיתאתלאתרניתן ,דברשללא~תו

ע.ד 'עמ ,אכרךק,אלייבתירגוא . 2
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שלהתשעיםשנותבתחילתהמוקדמות,ציירתובשנותכברהאגדה

ובטרםדבריואתפרישמןהשמיעבטרםעדוהתשע-עשרה,המאה

שכתבבלבדזולאולעריכתן.מן Uלתראגדות,לאיסוףביאליקנחלץ
אתרלי 9הליבמישורהמשקף(שיר "האגדהאל"הפרוגרמטישירואת

-האלגורייםובמישוריםנפש,משובבתספרותיתכסוגהלאגדההזיקה
שולבובציירותיוגם ;הדורות)כלשלהעבריולמיתוסל~תוסהזיקהאת
הבוסרבציירותששליבזותיהרמ .ו"מחץריי "שיימביתלאגדותזותירמ
לציירתוקהיהענשונותומתרבויותםישונ~זמגיםעממיותלאגדותשלו

יהדותוהווה,עברומערב,מזרחהממזגההיברידי,אופ:האתמראשיתה

זם.יואוניברסל
בוסרשיריוכותבמהוססיםצעידםעשוהבעודודרכו,בראשיתכבר

מאגדותיסדוותשלבלילבשיריולהביאביאליקנהגגנז,רובםשאת
-האירופיהפלוקלורומןהמזרח-אירופיהיהוידהפולקלורמןל,"חז

שיר-שלבסיומולמשל,כך,והרוסית.הגרמניתהעםמאגדתבעיקר
נופלתבנעוריו,ביאליקשבתב ,והנחש"ייחוהבשםגנוזאלגורימערכון
שלכתרדמתההמורעל,התפוחמןהנוגסתחוה,עלעמוקהתרדמה
 "שבאיימלכתגמורהבלתיהבוסרבשירגםגרים.האחיםמאגדותשלגייה

 ,האירופיתהעםומאגדתל"חזמאגדתחומריםשלבלילביאליקערך

בפואמה ."הזהבתרגנולייפשוקיןשלמשירומוטיביםשלשאילהאגב
מחיילגיבורואתביאליקהפך "החייטיונהיישלוגמורההבלתיהמוקדמת

ובאגדותהילידם,שבאגדותהצעצעו(כחיילימחטעםלחייטכידוןעם
אתשילבו"ילדית" "לילהמידייגםיהמוקדמריויובשבפרט),אנדרסן
ת.יוהאירופהילידםומאגדותהעםמאגחתםיהענקואתםיהגמד
רהילצימראשיתהקיאליבשירתאתהפךאלהמאגדותםיבימוטלוביש

לקהלכאחד;מבוגריםוילידםשלירוגנ 9vקוראיםלקהלהמתאימה
גםומדורנייםמשכיליםםייהודושלהשיןהנוסחמןהודיםישלקוראים

מוטיביםשלוהאגדותובעיבדויבסיפוריוגםביאליקלבישלימיםיחד.
הנאהביםזוגעלהשומר ,שקוריפיןהכלבשלסיפורוהמערב:מאגדות

שלבאגדההמסופראתמזכירהפקוחות,בעיניו "הגדראחורי"מב
עלהשומרהגדלוותהעינייםבעלהכלבעלוהנסיכה"החייל"אנדרסן
פהיהיהודיהמלך"בןיישלאהבתופורישסבעודהחללו,העץשלפתחו

 "השקצהייהחזיריםלרועתריו,ולהיחידבןהתלתלים,שוחורהעיניים
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 Iהחזירים"ורעוה"הנסיכהבאגדההמסופראתמזכיר Iהגדרשמאחורי

הכלואההנערהשלסיפורה .אנדרסומאגדותנועדתאגדההיאאף
 ,רפ,נצל"ייעלהמעשייהאתםזכירוארבעה"שלושהב"אגדתבמגלד

גרים.האחיםמאגדותכלאה,ממרומיצמתהאתהמשלשלת

הקוארומומויסביםאלםגהיםר"ייירהיבגאחתבקילאיפנהבמקבלי
דמבר"ייתמיהרחבה·אפי"ישחאתכשכבתהאויירנלסתי.העם mוםאג

.'".; . 
לעהיציהראתביססהאר Jלליםר),שיר-אגהדלהיותבתחליהדערנ(השיר

באגתחמקבליותלהןששיעג),תברא,(בבאחנאברבררבאשלזוגמאותוי
לעוילעשהרגולוד,הדגלעהסיפורשבםרמה mהזוגמאאחת(ןרגכהאיסלאם

בסיפוירםגהצמיר ,]ו"ע(שם, mפואילשכישבההיםל,וידרונראהחלו

ניתןמדבר"יימתיאתםגלמשעה,לולי,ן).ללי,ןאלףמךותהמלחסידבנ

הין. mדשבלעהגלמםישייתחשאשונות "ת~~ע-חוlז:ריק.ההן t ~"כלפשר
וזוגמה,פנזטהיהמחבבהפוהר,הםזרחיהדמןוייצברףוהדמבר,תעעותיחזןר

לגנדהנשקףלמראההופסיכלווגיתהארליסיסתההנםקהאתלספקשעייום
המדבר.צקויםלעה~שרעיני

 ,כתיבתוסוגיבכלהיאאףהגתלתההםזרחלאגחתביאליקלשזוזקיות
הכבהדהאנקולסית,הכתיבהאתהמאה~פנהבשרבתשנשטמרגע

 ,שמה"בני Hואחד-עהםלשהאריסטקורטיבחותמםהטבעוהוהםכיבדת,
וםהתלית.אגחתןקק.םות,עם,שיריבכותרבהכרמ-עממית,ליצירהופנה
ריהמ ,) 1906 ( "חקדילונהרפרתנהר rייבהמקוםרהכמן-עממיבשירוכבר

היידום,יההעםמשיירפ~ועו")ג~לעדנע(ייידהזהבסייסאתבאיליק
העודיהבחכיפתהםרחקים,מןטובהשבורהשללארבהגעגעויםםיהמבעי

חאת ,) 27(סוהרהקוראןומןיח)די,דבירםיט:אי,(קיוראהתנ"ךמן

 ,ו:וק,ךל"ר iJ ~~~ןתר r ~ iJ ~"המתרחשתהדמיונית, rnלמצאישלייתידכ
עםהמקארשז;נןהודקםהמזרחתמונותהלכאת(אבגכמו-מזרחיאופי

בת-שיראלבתישושםמזרח-אירופה,לשהכנסת-שבתביאות""המזרח
נס).דברךחתהנלבואלגאלותה,ומתפללתב~זרה,
מחשדלהשתלבותותרוםהלהריםביאליקשלמדרכיואחתזוהייתה

ארץ-ישראלאתשיקףהציפור"שב"אלכשםהשמי.במרחבהעםשל

גם:ררא : 397-378עםי.ו"תשתל-אביב •תורצייוייוח-אליקיבר.ברלחיפרוא . 3
קבג. 'עמא.כוך .אליקיבתואירג
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ואתריההאץרעלדיעיותיושכלם,יתמדוברשלבדמיוטשנשתקפהכפי
ב"ביןשיקףכךהאוויר,מןהקלוטותומשמועותעםמאגדותשאובות

נערהשלבדמיונהמשתקףשהואכפיהמזרחאת "חדיקלונהרפרתנהר
.מאחוריהפולקלורמןנקנוהמזרחעלהיתוידעיוהימשוגשכלמה,יתמ
עזקרציותקוראיועםומחליףוהמתוחכם,יהמדורנהמחברעומדגבם
העממיים.גיבוריושלויעדנותם-חשופת-הבור~תתמימותםחשבוןעל

בפרסותיושהבקעיהיוונית,המיתולוגיהמןהמכונףהסוספגסוס,את
ביאליקשילבשאותו-וההשראההשירהסמלוהפךהמוזותמעייןאת

בשירתוביאליקהחליף- '"תימצאמאין"השירההמוקדםבשירו
מוחמדהנביארכבגבושעלבוראקאלהפלאיהמעופףבסוסהמאוחרת

(בשירויילשמיםוהעלייההמסעב"'לילאל-אקצהמסגדאלממכה
למדברהפותתכסוסהבמשתמעמתוארתהאהובההנעלם"'"לנתיבך

לציורהופכתהיאהשניובביתהראשון,בביתשבמאהל,המכלאהמן

ממרומים).שיריואתוממטירהמשורר-הנביארוכבגבושעלמכונף

שלמה"'באגדהלימיםביאליקשילבהאיסלאםמןהמכונףהסוסאת
 "מככבים"ובה ,)ייערביתאגדהייבתת-הכותרתריהכתשאותה ,"ובלקיס

הכנפיים:בעלהפלאיהסוסוגםהקוראןמןהדוכיפתגם

 ) ...נ .ל~ומהרים 1ד iJ-ת~~ר Qנ;י lב zWכ lגחה, ר'~·ל~·ת~זr.ה ת~'~ד iJן
l ר 9אזiJ ~ל ~לQ :ו;ייו~.. ~' iJ :~ך~ינכם ר'~ים 9 ~ס~ ה~~~ W ם?:~~ה" l ר~אז~ 

 iלסיכנפ~ם,יצבעטינהס~סינ iפלםינ ~ךאינהנה !םיהאוהאינב'"היייו:אל
'1 ..,-. '~ז': .,- 1 t • 40 : •• יז 'יינ... • 

 ·.;אש·~רnירת r ~ן~ךנלת

אתלעבריתעבורושיתרגםבבקשהןייללדדוו"להמקיאליבפנה t9ttב-
הזמיןהואאתה,בעלותודביר·ייהצראתאתובהקימולוילה,לילהאלף
עלבקולמוסועבראףהקוראן,שלתרגוםריבליןיואליוסףהמזרחןאלצ

בההדרתהשניםרבקוועיסוהבנתו.סעמולפיותיקנרריבליןשלתרגומו
השירהמןמוטיביםשללשילובם ;איהבאףבספרדהזהב"תור"'שירת

 ,"הנעלם'"לנתיבךהאהבהשירפתיחת(כגון '"הקבונית"'בשירתוהערבית
 ,)ערברייםםייערב~זורשירישלהפתיחהנוסחאותנתובמתכהבנויה

ימ"'האגהדכטןערביות,אגדותלמצואניתןהיום""ויהיאגדותובין

אתהנשואת ,ובלקיס"שלמהייהאגדהאו , "זהבצצייתלחכיפתענד

שביאליק ,"העיווריםחמשת"'אגדתגםערבית".אגדה"'תת-הכותרת
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שר"'חברגמןח"פהמורדםבערדכת ,) 1906 (,לדיסשפתבמקראהפרסמה

רבותטרחאףהמשוררהדודת","יישיחהתת-הכותרתאתנשראתברכוז,

ההוירהחיבורשללעבריתתרגומואתדבירבהצואתלהצויאבכוונה
שפנהדורו,סופריביןהראשוןהיהאליקישבדומהוזמנה,כלילההקדום

לגרמניתהםימתרגומגםהכירשאותםואוריינטליים,ערבייםםילמוטיב

מדורנייםסופריםשערכומערבייםעיבדויםמתויגםאיולרוסית,
האוףוילהלםשלהאוריינטליסטיספרולמשל,(כך,המזרחלסיפורי

עלהשפעיא, IOתערבשנתבוושרה,לבנרב"יבתרגוםשיצאחסידהכליף
אורבעה").שלשרהייאגדתעציוב

הראשוןהעשורסוףלקראתכימתבררומצטלביםרביםמכיו,נים
ובהתקרבהראשוניםהציונייםהקוגנרסיםשלהתכנסותםעם-ליצירתו
ממנה,סילקכתיבתושלהמודוסאתביאליקהנמיי-העשריםהמאה
כמו-עממיים,ציירהערצוישלרחב~גווןאל,ופנההנאוקלסיההדראת

וביידיש,בעברית "עםשיריייכהלכה:ומורכביםלכאורהפשוטים

בדיחותומקוריות,מתורגמותאגדותולנוער,לילדיםשיריםפזמונים,
ובעונהבעתמבוסס,הללוהיצירהמערוציאחדכלעממיות.ומעשיות

אירופאייםמקורותועללדורותיה,שיראלמתרבותמקורותעלאחת,
אוהאיסלאםמןאוריינטליים,מוטיביםעלוכןוחשדים,קלסיים-
שנילמעןנכתבאףאלהיצירהמערצויאחדכלההודית.האגדהמן

שעשוקוראיםאותםנמנוהאחדבוריהצעלמנוגדים:םיקוראציבורי
משכיליםאוהנעורים(בניהעבריתבספרותהראשוניםצעדיהםאתאז

משנהוועלגכר"),ב"שדותומתעייהבמרחקיםיי"~שיטעמםאלשחזרו
הלכוכית.יהעברהספרותשלברזיהיאיםבקוישהקוראיםאותםנמנו

החיצוניתשעלילתןרבדים,רבותפסידו-עממיותיצירותעשרותונכתבו
המכסהדקהקליפהאלאאינההעלילהושבהן Iתוכנןעלמעידהאינה
 ,מעמיקההגותשלתהומותעל

שבבעלותודבירבהצואתביאליקשהצויאהאגדות,ספרוניכריכתעל
כאמור,לרעם"."לילדיםהמיליםאתרשםהאודסאים,חבריוובבעלות
ובקיאותיעדשרכשומשכיליםלאותםגםאפואנעודו,הללוהציירות

משהך~הונלביהם.יזזגנםיכתב .אליקיבח~נראו:רים~.יווהע-חונשתהאגדה . 4
 . 267-266עוניא.-תשלתליאביבאורגבפל.ד
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ששימשולאחרלעמם,הלאומיתהתחייהבשנותחזרווגברמנית,ברוסית
הלאומיתתרבותםאתבמאוחרלהכיר,וביקשוהמהפכה"גלגליעליישמן
צרה.בשעתעורףלהםשהפנוהמהפכניםמחבריהםאכזבהשנחלולאחר
ומלןות(מנוקדותלכאורהרקלדרקדיםאגחתשהןלציירותנזקקוהללו

ומתוחכמות,מורכבותיצירותהריהןולמשעהעיניים),מאיריםיבציור

בצלותייאלוףכדוגמתבאגהדלמשל,כך,פשוטות.לציירותהמתחפשות
מלאתלילידם,ומחכימהמשעשעתעלילהביאליקכללשום"ואלוף
לפנינובמקביל,צמחיקים: sl<tpstickורגעיגרוטסקייםיסודותהומור,

ליהנותהיועדזההמשכיל,הקוראלמעןשנכתבהושנונהמחוכמתה 9זדיק.
האגדה,עלהראשונהבהרצאתוהשיבץו.ומנפלאותת Uההממעמקי

הכרךאתהפותחתהתאהבתל-אביב,המוריםבסניף , 1923במאי 5מיום
אמרם"יירמבכיביאליקאמרשבעל-פה,דבריסנאומיוספרשלהשני

המשכיליםההמוניםשליחסלאגדה:יחסיםמינישנישישאחד,במקום

תופשיםהאמונהבעליהאמונה.בעלי-התמימיםההמוניםשלויחס
לאלהנועדוהיום"ייויהיאגדותבהם".ומאמיניםכפשוטםהדבריםאת

שזיהו-הסופריםמידדייו-ח"ןיעדוילקומץואףיח,ךגםולאלה
העין.מןהסמוייםמישוריהןאתגםבאגדותיו

ביאליקהגעיהללו "ו"הפשוסים"העממיים"רהיהיצערצויכלאל
חרבהעידיןשבוופלויסיות,פואטיותהתחבסויותשלשלםעשורלאחר
משה"יייבנשלתיהאריסטוקרטהיבאיאדלווגהספוגותצירותילכתוב

הדורמשוררי,גדלוגורדוןיילישלוהמפוארהעמוסבסנגונווהמתהדרות

אחד-בעיניחןנשאלא , "והייפשוטנמוך""ה ,העממי"ייהזיאנרהחלוף.
כולעשהוביאליקרבניצקי,י"חאמונואישבעיניאו sהאליטיססי,העם

האירוניה,למרבהאליהם.ולהתקרבהשנייםבעיניחןלשאתשביכולתו
לאחד-העם,לסיעינועדהייהעממי"הזיאנראלביאליקשלפנייתו
העם"יישיריהציונית.התנועההנהגתאת "המאה"ז;נפנהבשנותשאיבד

ושיריהפזמוניםהאגדיות,והיצירותהמבודחותהרשימותהילדים,שוירי
והיוזמןבאותושהגתבשוישראל,ביתהמוניאללהגעיכדיחוברויידיש

חמשיית,דהפסהאחד-העם,יכתבכל ,השלותט·"ויבאחרהעםשלובמאמרווא . 5
בוו,זגיבואי nוושאסןפםייוגוביהזיעםייייו" : 1תעוהתה,יעמ , 1957תל-אביב

 .בלבי·מלייםפספוסיאלא ,ערייולשאושירהלשלצאףבהםשאיךםישירזנאערקו
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התנעוהשלדרכהבצדקתאמונהללבותיהםולהחדיררבם ?:jלחשד,לעם
שבוהציוניתהתנעוהשלהאחד-העמיהפלגגם(מהנותיוהצהציונית.
שלפניהםמולצבוישנתיוהאופצמןאחתרקתהיהי ,)קיאליבהאמין

.ביאליק"לאן?"שאלת,ששאלדרכים"פרשתייעלשלדור-הדורבני
שתינתןמבליםייהאדיאלווגמסריואתת"יהעממיירתויביצהטמין

כךתמים,קוראאויל,ןגממתיים.מסריםשלפניהםתחושהלקוראיו

בדרכילעין.הגלויהפשוט","הסיפוראתורקאךמציירותיויקלוטחשב,
 ,.,העממיייפוריבסהטמוניםהרעיונותללבויחלחלומעיןסמויותעקיפין
שהוחדרוובערכיםברעיונותיאמיןלכשיתגבר .אותותיהםאתבוויחרתו
לאומייםרעיונותביאליקהחדירכךדינקותא".רסא"גיבחינתללבו,
העציר,הדורלבניהררךאתשהשכירוולנעור,לילידםהאגרותלתוך
שלהאלגוריסטייםמסריואתשיבינוומבליבכך,יחושושאלהמבלי

 .הפשוט""הסיפור
בתרגוםעיסוקואגבאחידם:מכיווניםבאגרהאפואעסקביאליק

לחפשהחליטהואאנררסן,כריסטיאןהנסואגרותגריםהאחיםאגרות
ברוחלאומייםםיבערכ,הספוגים "ש"מביתחומריםשיראלילידעבור

השינים-בכרכיםלעיבורראויותאגרותומצאחיפש.הוא "סבאייישראל
והרחיבןחז"למאגדותאגדותעיבדהידו,יההספריםארוןשלנשונים

בין-ואשיייםמסריםבתוכםליםיהמכם,ייומדורנלבמושכיםיפורילס
הרורות.לכלםישיפנצחייםמסריםבצרםיאקטואלימסריםוכןאישיים,

אגדותאתרבנציקי,חי"ערהועםבשיתוףביאליקאסףעת,אותהכל

משכילעבריביתכלשלםיהספרמרףעלשניצבהאגדה,סבפרחז"ל

כרוגמתמאמריםביאליקכתבבמקבילר.יהעצהרורבניעלוהשפיע
 ,חז"לאגדותעלמחשבותיואתהפושוים ,"לעםו"משנה "רהואגהלכה"

שלהאוניברסיטאייםבשיעוריםאגדהלימרשלוהארץ-שיראליובעשור
העברית.טהיהאוניברסשלביתיהתל-אבהשלוחה
המבוססותפאומותיבורבחםגכוחואתניסההואמאה,ה~פנהבשנות

גוזמאותיסודעל "מרבר"מתיבכתיבתהתחילוכך ,ל"חזאגדותעל
בחיבורההתחילובמקבילבתרא,בבבאהמסופרותחנאבר-בררבה

 ,ז" 'tרג!של i "במיליםהפותחתבמערה,המלךדדועלפואמהשל
דמותמתוארת ,"מרברתי"מבכמובה,גםנשלמה.לאשכתיבתה

מהפואמותה.לאחרגםבעורקיהזורמיםחייםשזרמירדומה,קרומים
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עלשפיראא"קשלהאגריתהפואמהבהשראתכתבהשביאליקזו,
כלל,שאותהבמערה"המלך"דודלאגדהקרובה ,במערההמלךדדו
החורבן,אגדותסוףיבאהחלעתבאותה 6 ,היוםיי·ויהיאגדיתןיבםילימ

תיוספרז'אברבוצרכךהאשיי,לתייימגתיהחשדבביצירתושיבץשאותן

שומישךותחזייל,אגדותשל ,יוהחופשיהאשי ,האמבותיבדוןיעחשד:

 ,אסתסירוחקוםעורבותאיכםתוךהמבסאתאימפרסובלית,במסכה
הלאומיהעברבין-כזהשילוב ,ההווהשלוהםעוקותהמצוקותאת

הדורות,ברםץעוממותגחל,וורקממבו,ביסלכברשחוםוהרחוק
כמדומהמצא-והתלקחובציתואךשזה ,"בוערים"אקסואליהלעבייבי

האש",ב"םגילתהמלאביסויואתלראשובה
עיבדויבחקרעיסוקיאתמםשיכהאבי-וז;כקדםז;כים-זהבספר

זאתמהבספרישעוריםכשבילפביפתחתישבו ,ביאליקשלהאגדות
(תל-אביברידבהצראת ,קיאליבלשיהאישהעדותלעולםצוהר-אהבה

שבהן, "היוםייויהיםאגדותבחםשםתמקדוז;כקדםז;כיםספרי ,תשב"א)

הסיפור"-הליסרליהרובדאלאבהיאחזיילםאגדותהשאובההעלילה
" 

איבסימייםסודותשולמעמיקההרגתשלתהומותעלהמכסה- "הפשוס
שלהןהייחודיהתמהילעולהיום"ויהי"אגדותשלסיבןעל ,כםוסים

לבשואיםםיקדומסיפוריבין ,לאשיייםמפרסובלייםיאעבייביםבין
שציא ,"וםיהויהי"הקובץבפתחבעצמוביאליקדיהעם,ייאקסואל

לפביםיחשדוכשלשוהסםן,וגבחוםשליורוצייתויבלולראשובה,רולא
קיאליבריהצהכאן ,שבלא uממש ,בהיבוותוחיהבאלהמשוררשלצאתו

 :כלהלן
תושלמתואגדשלספרותיבדויעפריהןכולןזהבספרהמכונסותהאגדות

 ,םייעברשבכתב,רותוממקרובםשובים,ותרקוסמשאובים ,אגדותשוברי

מןמקצתהעם,ריומסיפשבלע-פה,מאלהגםומעיוסם ,םיילועוזערביים
פריאלאבויאוהרחבתןןב:בגעויקרומעוסהרפויהבמקוראחיזתןתוהאגד
שאלושתוכבןאלהמרובתאפילואוולםה,זההספרכותבשלעובדותובויודמ

ותירג-י-קיאליבשק,ןוגשרוךותב(קאלזחיןביכדרמואר ,אגרההתררוקמעל , 6
לךמהרור" ,ףיסייעל :םגיאר ,) 359-354עמי , 1974םירשולי ,רתקוהבייארבהסוגיל

ריםשי.רישמהזיים:גואר : 50-39יעמ .ס·תלשןדויס , 6 ,אהירקגל,עמרה·,עבמ
עןבישןב"ז,תתל"אביב ,נעורלול,לירםקיאליבתירשלחקר ,לרםילגםתנו Jמ rפו

95-94 . 
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ונתןמרוחועל,הן~ןלוסגנןו,צורהשינוי ","לעשהכותב,שיהןאף-כלוו
כשרותברובןהאגדותהראשון.במקירןלהןשאיןמהד, mמ'תביוןצבעלהן
ןכך.לשםלכתחילהנכתבוכלוןשלאאף"על"פיהנעורים,יבנלמקראגם

"ויהיאגדותשלהס~רוגניאופ:ןאת rביעדרהדגשיביאליקמשמע,
עברייםשונים,ממקורותשלהןהמוסיביםאתהשואבותשלו,היום"

האמןשלדמיונופריאלה,אגדותשלהאישי~דןאתהסעיםכןונכריים.
באגדהביכריםהעובמייםהמקורותשלשעקבותיהםביןהאינדיווידואלי,

גםהזכירדבריובסוףהכר.לבל,עדבהסשרסשושהםוביזהמעובדת
ומל,ותמנוקדותמעובדות,אגדות-אלהיצירותהיעד.קהלשאלת

לאאךהילדים,ספרותלענףאמבםשייכות-עינייםמאיריבציורים
כיביאליקגילה.בדעיבדהיום'"'"ויהיאגדותנכתבובלבדיל"םלמען
עמוקים.תכניםאךבאיביתחזותבעלותאגדותבידיובצסברוערתמבל,

שלבפסיכולוגיהפרקיםהלשון,הרחבתבנשראיערתגילוייבהןיש

מדשרוובביתהציונותשלהפוליסימאמין"ייהאניעקרונותההמונים,

אלוסבעיישירקשרלהםשאיזבשראיםבאלהוכיצואאחד"העם,של
הילד.עלום

ו"הוחר"הטפרים-המורהביאילק

םיממנעיובראשונהבראשנבעבאגדהביאליקשלשעיסוקואף
פנייתושלהחומרי~דואתגםלשכוחאיןואידאליססייס,אידאולוגיים

בערכיםהספוגהמקויר,העבריהסיפורדידולגבישהייתההאגדה,אל
בהצראתכשותף ,אדוסאידפוטביתשלבעליוגםהיהביאליקיישמבית":

שיובשאףובלסריססיקה,לימודספרישללאורבהצראהעסקיימוריה'"
הסופריםחוגשלמיסודו "הגדולה"שייבהבוהמתוקן"ב"חדרמורה

לימודספרילשמשבערדושלוהאגדהליקוסיאחד"העם.שבראשות
שהשתקעכמיומאינו.מהונורבותבהםהשקיעוביאליקולנוער,לילדים
להצסרףכדיבסוסנוביז,יימלמחת"שנותלאחר , 1900בשבתבאדוסה

 .תת-,ביתל"אב ,םוהיויה'הספרבפתח . 7
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לעצמוביאליקגיבשחורג,ובניאחד-העםשלוהמו"לותהחירבךלמפעלי
לוהנחיללהחילניסהואותןות,יהתוהחינוךדרכיבנשואמצוקותערות

אחד-שלהחינוך"ייחברתמסעםשפעלהמתוקן",ב"חדרלתלמיידו
בערדאשרהמתוקן",ייהחדרשלמוריוחברעםבמבהעצמיהואהעם.

ואפילוהמשכיל,הציבוראתהמתקדםהעברי-לאימיהחיבוךאללמשוך
השיןהנוסחמןשה"חדר"דהלעמו,ששבהמתברלל-למחצההציבוראת
לדרא.לוהיה
שלאבאיגרתלרבבציקיביאליקכתביהחדר"החייםביןסתירהן I' א"'

רבתעריכהבעבדותשיקעזהברדלבכללאמובוואתליעהד,בשלחה
בהוצאתשותפיוגם,שהיוהמתוקן"ב"חדרלהוראהעריועםשערךהיקף

ביאליקשהשמיעהפרוגרמסייםהדבריםברוחהייתההמגמה .יימיריה"
לתרבותחלובותלקריע-המדשר"ביתסףייעלהמוקדםשירובסיף

לנשימהאווירישראללילדיולתתהאוהלירעיותאתלהרחיבהעלום,

הקיראיםרומבסיים,ערכיםביפציעת,באותה .)"'!ם W"אסלנכמןס,("לא
השין,העולםשלומוסכמיתיוכבליואתולדמיין,לרגשותליצרים,דרור
הילד,בזכותדברים .ממביבודףשמרבותשלשריחדברלכלבוזמתוך
הראשוןהילדיםבשירעתבאותהביאליקהשמיעהקובדס,הילדלרבות
לצאתהמאחרבער,מתארזהשירילדןת"."מעשה-בדפוסשבאשלו

נוהגאםכיאותו,מגנהאיבוריהשאךב"חדר",לימידרםליוםממיסתו
הואסיפורים,בכתיבתביאליקכשהחלחליפות.ומלספתלגלגניתבדיבו

המבוגריםשעלוםדומיונות,חלומותבעלציירתי,ילדבהםלהציגחרבה

רןסן,ניסחרומנסיות,לגשיותהעיבותתוךנחת,ממנורווהאינוהמעשי
מוכסמותיהעלתיגרוהקוראותהסבעמןהיניקהבדכותהמדברות
הצבעוה.החברהשלהקפואות

ההשכלהספרות,ברוחייהחדר"עלבוקבתביקורתביאליקמתחאחתלא
רפורמהתתחוללשאםשהאמינולולייינבלום,יל-גשלהתרבותומלחמת
גםואלום,העם.לנגעיארוכהתעלההקהילה,ובחייהעבריבחיבוך
נתפכחודורושצעיריביאליק,ההשכלה:סופרילביןבינופעורהתהום

אתב"חדר"הלימדובדרכיראהלאבנגב"),(ייהסופותה!פערותבעקבות

 ""האוראחרהבוהים"הצעירים",שדרךחששואףהעם,שלגנעיומקור
מסכנת-בפרסניצשהומתורתבכלל,גרמניהמתרבות-מבחוץהבא
הנוסחמןהיהדוייםהחייםאתראההואקיומו.ואתהעםאחחתאת



קו,ודס 1ו,ויס Iשמירזיוה 20

השוננותהחיניךשיסותעלt;כגברואפילוואורותיהם,צלליהםעלהשין
מחציותומפילדמוקרסימוסדהיהשה"חדר"כאומרומנאומיו,כאחד

ותיויאפשרואוהתלמידשלמ;ראולוא ,יעהכרהכשירוןשכומעמידות,
הייששםהמבצרידתמיהה-יהיחדר-בריעההספרייבית :ותיהכלכל

רוןישהכהלד,לפנישערניכרולאת,ופדמתותשללאילדינו,מתאחדים
 8 ,שהכרעי"הוא

התחנכההאמור,כנאומוכיאליק/עסןאלה/תושוויונייסודהנחותעל
לימודעלנפשואתמסרבישראלוהפח~תהענילויואפייימיה/כלהאומה

אתמצאזהוןירעויותר",פרנסתויחצגםםיפעמזהעלוהצויאכניו
לאתרוניתןומפורשיגלוכאופןלותקופותיה,לסוגיהכציירתוכיסויו

-ייהיהוידםרחובייהנגוזהציירתו-קיביאלשלמוקדמתסירה Qב
 /דייהוההשוקמןהעולההצחנהעלכמו-משכיליתביקורתכללוהשנגה

הפשוסההייהיהדוהאםאך-העםלדתרובעומת-הכנסתיבמסביבות

זמנייצריאלכל /לייחדר"אותושולוחתכנה/בידמסבענותנתזהכשיר

 ח~!~צללאד~י וr~~ך.ק I וrן;ר~~ר;ן Q ~כi~ק,לrו~י Qתזרא 1 "(לבסלה
גם /התורה"ו"באוהל "הענייםמנגניייהגנוזיםבשיריוגם ,)"הת;רה -. . 
תיארהמתמיד""הגדולהכשירתווגם "החייסונה·יגמורהבלתיבשירו

למקוםבנהאתלחתושהאביונה,היהיהדויהאםאת /כבנאומי ,ביאליק
 ,ממונהעלחסהנהיאותירה

שלמויוקסודאת "נלךוזקניניבייבנערינורויבשתלהליהמשכלייגי
לעומתו ,אחתשופהאחתתורהאחד,מ;רא :המשולש"ב"חוסהעם

שלהנצחםיוקסודאתבלכד)בולאאךזה/(בנאומרקיאליבתלה
 :גייליעםזובסרגיהמתווכחשהיאלכךברומזותורה/-בתלמודהאימה

בגעריההשיראליתהאומהנתחנכההאלהההשקפותערלהעדותעליי
םייהאערחייהבתיאתבנתהלהןכהתאם ,דירותשבעיםכמשךהיובזקג

אפואהצסרףלאביאליקנתקיימי",ובזכותןנהרגועליהןבגולה/
שילסוגיהכציירתולכאורה:אלאההשכלה,בספרותהרווחתלמגמה

תלמידייאתהמכההמלמדיעלהחדר""עלביקורתייםתיאוריםנםמא
נאורים,מלמידםגםמציגינה/והתמאתתמידמאזןהיאאךכתועה/

והשראה,אורשלמקורלתלמיידהםהמשמשים

 .צאעמי .אכדךשבעל-פה.דבריס .ביאליקב"ח . 8
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(כבמיטבדברלכליצירההןשאףהכמו-אוטוביוגרפיות,באיגרות

הפושרותבאיגרותיו,גםביאליק,שלהכמו-ארטרביוגרפיותיצירותיו
אתמדגיםהפרטישסיפורואשיי-לאומי,אנימצוגחייו,מהלךאת

אךוהעלוב,הנלעגמ~דוב"חדר"המלמדמוצגהלאומית),ההיסטוריה
בלבהנוטעערת,ורחבמתקדםאחר,מלמדהתמונהאתמ~זןבדרך-כלל

שנילואמנות.לטבעאהבהלומקנהאףוהערת,התורהאהבתאתהילד
ובסיפורוביאליקשלהכמו-אוטוביוגרפיתבאיגרתחדריי Nבהמלמדים

האגדה.שלעולומהההלכהשלעולמה-עלומותשנימסמליםייספיח"
רי,ואכןואגדה"ייהלכהבמסתוביאליקכתבמאירות"פנים'"לאגדה

-האגדההתגלמותהואוברוך-הכשירונות,המתקדםהמלמדמאיר,
ההלכה.שלגילומההואהפניםזערףהרבילעומתו,והפיוט.הציירה
כיזאתאין-התהוםאללנפולרגעכלנוטהגבוה,הרעלעומדהחדר
בלימה.עלהתלויגבולה,היהידיהקייםשלסמל,-אלגיריתיאירלפנינו
ילד~ת,שלטעםשיראללילידלתתביקשפרישמן,כמוביאליק,גם
שהספרותהריהממשיות,הילד~תחוויותייהחדר"מילדינשללוואם

חסרה.שהיאבמקוםמסורתילברואהחסראתלמלאלנסותיכלוה
אסרושהמקורותאף-עבריילדשלפיוהעריון,אתהטעיםבשירתו

בדרךהמהלך"'ז:ג,אבותבפרקיהאמיר(ברוחהטבעמיפיליהנןתעל,י

-זהינירנאהימהזהאילןנאהימהיאומר:ממשנתיומפסיקושונה
מתיךהטבעאתלהכיריכלו ,) "בנפשומתחייבכאילוהכתובעליומעלה

פחיתעזותאינןהספרותמתוךהנקבותשלו,הטבעחוויותיכיהספרים,
ומפשפשייעומדהגנוזבשיריחצציה.ללאעצמו,הטבעמןהנקניתמאלה

"לפנידעויהשירושלקמאינוסחשהואזקני",אבאספריבארןראני
 :ביאליקכתבהאגדה),עלספרהעבידהסייםעם(שנכתבהספרים"ארון

 :י~ ?iך א~~י Q ~ 1~~רוןי~~ןז;נ~,~שע;~ך

 ] ...zכן( ?l ~~;י~ר~הר:;ןוא,ים W,םות'אונ:ו ,ת; Iא;נ:ו
ij ר~רתן~~םiון~~~ל~~יםה"~ז:יי~םיע,ל ?י, 

ז;וןשן· ij~~~נכית W~iיינ י~~-ת~סז:יי ijע,1לי?ם
עוב";:היחדיעלווניהייתםלבדכםאתם

 ... '-ז'ז ':'ת' ':י:-: .; ••

סךע.Uי,ך~ע.יי, ,' WWךז;נו:זי 1 ~,ז,ןי,,סי~י_ןרי,

 ,ה~נ' ij~ז;וינ;ו~לתואוש '~~~אןi ,י~ iי 7fדנ:וי, 1נכ~
~ r.ii? כםzיחס:י'Q ,חרףי~ij 7ל~וf כzר~שוr ... [ 
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 ,י~~ 7ע~םלי~;יןא 1 יי:1~ן~א;נ:ובt;סי~ם
צםח~,נלבביובאליהםשוי,חל;םותיגם

זז oז I ' ,,-ז- 0 ' ••·יר

י.~'ז,ננ:וע.לי~םגז Qן~ ם?~,ל~ז:וי,לב

הצעירהסופרבאחביהשמיעבליבדןו,ביקירובעתמו,ייבעריבאפילו
ביכהכאןיליל.יומםהגהשבוזה,בנשואהשקפותאתעיבידהומרדכי

היהדוים"ב"רחובהעברית.בשפהא~תית mילדחווייתשלחסרונהאת
סבלהסבעית,דיבורשפתובהידערביידשי,אלאהילד~תחוויותבחוולא

ומלציית:קפואהמלשוןבראשיתההעבריתהילידםספרות
ליידםבספרותגדלרחסרזי uאצלמורגשהספרותמקצעוותובבשאךיותר

בלבןלאאנחנוחסירםשהירובאין:שימובשלציודעלינוכאןלשמה.ראירה
שומחה,אורשופעתאו;ותית,ילחתשלחוויות-התכניםאותהחומראת

הכליםאתאףאנוחסריםאלאהארוכה,גלותנובחשנתמאתענשללהשכמעט

איןשבלעידהוהפשוטים,הרניםצללייהעלטבעית,ליידםשפת-העיקריים

 9,לידם.ספרותלשוםקיום rואאחיזה

גלםחומרחזיילבספרותראהביאליקכימתבררוממאמריומנאומיו
כמובפרט.לילדיםלויצירהבכלל,מדורביתליצירהראשונהממדרגה
בספרותגםכרהמרובה,אתהמעוסבתורהמחזיקיםהעם,בפתגמי

שיבואריצורותגיהם,הםיתווכלעלקרם,מייבהחייםמקופליםחז"ל
שהארכיאלווגיםכשםהמקופלים,במפרשיםח"יםרוחויפיחאמןסופר

כלעולהםיתגכלעלבפומפיי,החייםאתלשחזרהשכילווהסופרים
החשרה.בעתשנחשפוהדורותבאבקהובכוסיםהשריידםלפיתחווביהם,

גדולאמןשלקלומוסותחתלהפוריכולהההלכהאפילוביאליק,לסענת

לב:מסעירתעברית!פיקה $lל
פתאוםאליויבואואשרשיהאיןלמשל,זערים,בסדרמשיראלאשיבקרוא
בביתכיפתאוםשוכחשעב,ודיחאדובהוריחחייםשלאווירהדבדיםמתיך

בכל-האץרייעם"'- "'ם Yה"אתואוההוא,לומדוכייושבהואהמדשר
אותת, Uהגרעלהמחזרהנהןואתואותוגבודן,ובכדםונגינהבשהרעבדותו
לזכותהפאהעלתםיטלפושריםאושעפליםהמלקטים,והנמשוותהעניים

מ"מא.עוביח.-תשביתל"אבביאליק.ספיעוברהו, 'מ . 9
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יזהו:זסעםמו uהמהשהראות ,הלקסעללות tב~ערהואתאשישומכיםבה
חוויואת ,התאנהעלהמזRההגפזאתוהרחלגלוגות,השויסםוהיובחיזוהזוניז
שעביםהמלקסואתם,יהגפנאתשעלעלה mהואותהקמה,שבתוךםיהנמל

בעליםהוסביוהוא-האשכלואתשעוקץהבצווואתבש,יבהמבגבואתםילח
ותי,אהפוסותהאחתהr:וטהעםםיהו:זטשלהכויואתונפוס,לאוץחימונפל
 ,לחץוסה Uובפניםעומרשהיאהאליזיאתמשעד,בכסףשנלקחהצביואת
י,רגבמינקשדש~~רהרימןוואתונובנה,כליםואשהרעריםהכלביםעיסתואת
וכאלה.כאלהעררועררוהסלים,בגישעלהגוזלותואת

הביתחייאתבעיזעיןיראהלאהאם-ונשיםמעודסרראלהאישובעבור
בעיניויהילאהאם-נזיקיזאלובבואויפרטיהם?סדריהםלכלהענויים
ונשאם-כלעלאחריוםפתאוםשקפאוהעבדייםהרחובואתהשוקאתכדואה
והונונם?שאונםכלערלומתנם

אונזוביפת,אשיאחרהרנהקטז,רגעעברוונעט,כיערוכזה,אשיירגשישארשיר

המאובניםהחייםאל-הכשירןובכוח-ברדישאדאלהויםבמסהוגנעבאגלח,

קורטוב ,קןסשמהודקהנפלאות:היצירותונזאבחתשנייםחייםיווחשובוהאלה
 .אפיקהיייילרדיתחתהתפיהוהלכה- "'הקשדו mריי

ואגהריי)("הלכה

מרתקת!פית 2$לעלילהםופר-אמןשליוידתחתלהפוייבולהההלכהואם
ציירתהאליקיבילדברשהיאהאגדה,ובמהכמהאחתעלדמיון,ומםעירת
ביאמרהאגדהיישל"לכינוסהבמאמרוהעברית.הרוחשלהחופשית
 )ש( ] ...וואישיההאומהרוחשלהגדוליםלוייםיהגמןייאחרהיאהאגדה
עשררכלואתהמעולהציירתםכוחאתמערת,שלאאומערתבה,שיקעו

להיכנסניתןובאמצעותהשיראל,עםשלקולקסיביתציירה.זוהירוחם"
ולפנים"ב"לפניולהסתכלהשיראלית"האומהשלהגמוריםחייהלבית"

שלהתל-אביביתבשלוחההאגדהעלוהאחרוזהשלישיבשיעורו .שלה
לתלמידיו:ביאליקאמרתת"ד),סייון(איהעבריתהאוניברסיסה

חופשובתויבעולםהסתבלהוואהעבויהרוחשלחופשיתיציוההיאהאגדה
ואיתפעמיםדמז,דאיתפעמיםדושו,ואיתפעמיםאותודאהוהואהדוח

כמוחולספרותתיראהאגדהאתתולדאואותנדיפחינאואל ] ... 1סרו,

 ,אחדתקדושהשללספידהאותהנכניסכיעיייואולישבעולם,ספדותכל

לעמודא,ישהכמוהאגהראתלקרואעלינו 1 ... 1לאומית.יצידהשלקדושה
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בית-"מתפיסהעצמכואתכשחררלאסלאסואז ,סגנונהעלתככה,על
לבי ) ... (רבת-תוכן.רבת-ער.ןתיכלליצירהאיהשזוונמצא ) ...ררשית(מ

םינוהקרמרותולמקתנכרתומלכתוהשלנותוהספרכמהעדתולראאבוכ
כיגםימשתמש-אדםישבכ ,ועשבבכלולפאותתורשלעמצואיאנ .והלל

 .םיבוחשםיזריםרוספזרותיותרוספךומתם,יזרםיקופסבאבל ,םיקובפס

אחררוסיפזהימאוא ,רישקספאונצי,יוידנרדוואימלקופספביאיםאם

 ,קופסזה-מחזיילומאגדהפסוקפביאיםאםאבל ,קיםופסהזןיא-וייג
אלוימא,ךריוקמןובסגנומובאיםאצלנונמצאיםהללושהעריונותבעדר
שאניאו uשללספרותמקנאשאניפתוךלאזרים.סיפוריםשלמיפהריות

ברכושלוזלזלאוהרעסימןאבלת,ורזויותרבספשמלהשתשלאכייכמורד
מזמןתתנכרותלךושלנוהספרותלדמןיסזהעה,יידןחסרוךומתעצמנו

שלמיותיהפנעל ,ןוהסגנעצםעלגםחותמהאתתסביעוהזוההשפעה ,ןמלז
 .הישרומשף-סוףוסרתיעקאיהו ,הספרות

ביאליקציאזוהתאהאחדישכן ,(אחרונהזואחרונההתאהשלבסופה

היוייישהמוריםמשאלתואתהביעהוא ,שב)לאשממנולניתוחלווינה
בעיניםהסקססאתלקרואושיתלדושלנוהאגרהאצלותרימצירים
הואהרעיון ,וןיעוכאןישהנהפעם:כלעצמםאתולשאלוחשרות
הזההפתגםאוהזההרעיוןמכווןזמננושלמשוגלאזיהוכ.ךכךמעובר
אתםגלתרואהאגרהןוללשלהסתגלעצמםאתנסויכלומר,כאן:המובא
קהימפסברזלשללהוגדמחציהשאיןלערתכחוויווזמננללשוןהאגרה

םיכילוהמםירבגשריםושיזמננושלהספרות rלבהאגרהתוספרבין
הגבולותתכופותנבלעוביאל,קאצל.שלאחריהיילספרותוזמספרות

מהאגרההרףללאלדההוא .העורך-המלקסלתפקי"הסופרתפקיריבין
שלוהאגרותיובעיבדוהמדורנית,צירתוילונותיורעמוסיביםקהיהעת
ר.ילמבכמדורנייםונותירעשילב

 ,אגרותאותןלעברביאליקבחרות,יאפשרושלדחבהקשתמתוך
ולבביבכלל,קוראיולקהללילהבחביקשתםושאםילמסרשהתאימו
 ,עורוךגמובשיחינוכיימאמיןייאביהיהלביאליק .בפרסהנעורים

אתרקלא .אחר-העםשלהלאומיתמשבתועםאחרבקבהעלושכלליו
שבהפך ,כולוהעםאתגםאםכיומרירגות,~סיותבשיסותלחנךשיהיל,

לעמדוהחלאישזהלעלולוחולהיששימעםהלאומיתהתחייהבשבות
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וארבעה"שלשוהב"אגדתהנעראו "בראשיתב"ספרהילדרגליו.על
לאולהדרכה.לחינוךהזקוקשלם,עםשלאנפיןבזעירדמותוגםהם

לעצמאותדרךומחפשיו,אבעםהבןמתעמתהציירותיבשתבמקרה
 , 12$;:1' " :הזקןבאביוהבןמפצירבראשית"ב"ספרולאיניוווויואציה.

Y 1ו;ידj ך (1י:P י~~יy לf ~ד~י;~יתל 2$ן~ל~הינ;יג~י?יסf דt ו.ל~לי, :p ' 
שלהעצמאותהכרזתגםזוהי ,~נ;ו!}היידלאךו,ן ij-ת~י l:1~ע.דוםגי l:1~לד
כורחו,בעללונעתרוהאבהמרחב,אלוציאהגטו,חומותאתשעזבעם

ךנ:ותויו 12$;:~נכר·לו l "זרים:אחרוילךמהדרךיסורלבלאזהרהתוך
ךו,ן ij~ן~מ'אל~~ין~ס~רי l:1ך 1;:לירו, (i)!i ר~! (i:;כי ס~~ך:;גיו,לל?,ת

:;גךרו,רה~ 'p ~ ר~~!ר?ל·~ישןי Q ~ל.ו Zי l:1ך 1;: ~יום,יום וr~-ר 1 ~~-ר~~
הבערנתביהמפצירוארבעהיישלשוהב"אגדתגםסון"· 2$ןדY.ה~-~ל.ו~ן

"~ז5לו;יי,לו:עונהוהאבלירושלים,לעלותלושיתירמלכישערבאביו

f ~" ל.ו, (1~ל~ולי,ז:ו~סןf ל~-ת~ה 9ז;ר~~לו ה:~~~~י i) ם,י:P דנירוי
ij ~~'ת'א~א (1~ר 9 ~~~ים~עודסל.ו. הJו~ךךד,לר~~לייםךוl ליסיייונ~. 

לחפששולאובטוחה,ארוכהיבשתיתבדרךלצאתלבנומצעיהאב
בים.דרךקציורי

וממאןאביו,עםמתעמתוארבעה",שלשוהאגדת"גיבורבתביה,

 ,רד,ז5 ה=~~ 1:;כי , 12$;:1'דלא,לא :תJו~~ד~ה 1jד"ךא~לםבקולו.לשמוע
 y~ך:;כישיל'כ~אול ?םי~~ ' iJ~לולאים (i~ל ה'~~י ij~ל ijנ;וה. Yת Yד~

 , ;ק,Jו~ז5ש ;ל~ר yבוןה~אהי 2$ך:;כי ,וJידן 7~בוז;וז:ד~ת~~גים iJ ~ Yע,מד
לשל;םהרנהבחרדתן,ואילםכשאלתוללכתתבהי 3ו ,נחימיולוו·כמרו

..... ,,. ·' 1 '· ,.·\ . " '4 V I 'tl '9  :11 ... .,ז ,

f ;תי~זקן ד~~~~הונ;, ij הi זוה..ו 71 ,ה=~~ס-ת~ל.דןY 1דלj ל 1;:לד~הl:1 י
 ,וr~ךן~ט Y ~ת Y ה=~,$וס~ה (Q1,ם:;כי ,כן Yדהיע,נואוד Y:ן Y ~נ~~ y~רן

ישיע. P:ל ;7לךית f~יש ,י~;מל~ י~;ל~דנ~דידוננ; ה'~~ ij~ל,ם~להו vן
.כאן "רהי,יו ר~~~,לומוצלן~קדל!}לם~ג 1 ~יהוא , iכ y ~רן 11ה Wןעי

ובמקוםעולם,בהליכותהבקיהקשיש,באביוהנמהרהצעירמורדוכאן
אתביאליקהבליעוכאןכאןשבעתיים.אותהמאריךהדרךאתלקצר
ברוחכולו,ולעםלתלמידיולהנחילשביקשהמתוןהחינוכיהמסר
עלוליםהפזיזיםהדרךקיצוריאחד-העם:שלהאבולוציוניתתורתו

ארוכהבדרךלבחורעדיףכןועלהמטרה,להשגתהדרךאתלהאריך
ובטוחה.
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מפרסו(יל Iאבמסווהשן Iאדון Iו-ום" Iהיה I"ואגדות

מןרבפיוטיחופשכאמורלעצמוקיביאלנטלהיום"י'ויהיבאגדות
ולמעשההקדומים,העברייםהמקורותמןאגדותשלבעיבןרוהמקובל
כעזלויוההשראה,רבותמקורצירותילבמיטבןשהפכואלה,עיבודים

האגרה,שלספרוהמייגעתהאפורההמעדיתלעברהדאמנותילוואיתצרר

המהדיר,עבדותמעמללפשרכדימרובים.כוחותכידעוהשקעישבה
כדיוכן ,האמןנפשאתלהשביעכידבהואיןלמקור,נאמניתהמחייבת

ומצאביאליקחיפשפורקנם,אתשביקשוהכמוסים,ל,חפיםביטוילתת
דרךהשאר,ביןלו,שהייתה ,המעובדתבאגרההמתאיםהאפיקאת

מעיקים.ממשקעיםהנפשלמירוקובטוחהנוחהאימ~רסונלית
שכןהעברית,בספרותחשרסיפוריזיאנרקבעוהיום"ייויהיאגדות

מעשיותשרלחז"לאגדותשלומורחבתמודרניתגירסההיותןבצד
ציירותאקטואליים.מסריםשלמגווןגםלקוראמגישותהןחסדיים,

בסמוימשמשותובמקום,בזמןמרוחקעולםמשחזרותשגבלויאלה,
אינטימיים-ו"בועריםייםיקרובענייניםשללהעלאתםכליובעקיפין

המעשיהמסראתובראשונהבראשחיפשלאביאליקואקטואליים.
יישלהאגדותמעיבידושעלההדידקטיההשכלמוסראת-ליוהמעו

מעיבידושעלההמסוגנןהאוריינטליזםאחרתרלאאףהואת.ילגמר
נמשךלאאףהואלבנר.וי"בעיבץזיוגכןציון,בתיחסופרישלהאגדות
םיסופרנמשכושאליוחז"ל,אגדתשלהפנטסטיהצדאלחדיומבאופן

אמנותיילשםאמנות"הדגלאתשהניפופרשימן,דודכרוגמתמעבידם

להשליטניסהלאאףהואשיראל.ילידשלדמיונםאתלפתחוביקשו
כדרכוגממתית,מקורותבחירתבאמצעותהנצישיאניתהאיאדולוגיהאת
ברידציבסקי.מי-ישל

הקדומה,האגדהעלמרוחםשרםפהאמנםהאצליוהללוהמעבדיםכל
המעבדלמגמתם.המתאימותהאגדותבבחירתראותפקידםעיקראתאך
להקלכידכלשהובסגנ~ןוהסתפקמהותיים,נוייםישבמקורהטיללא
שלהכובדמרכזאתהעתיקקדומיו,לעומת ,ביאליק .הילדהקוראעל

אלאחז"לאגדתאיןבמיטבןהאישית.האמירהאלהמעובדתהאגדה
יכולהשאינהזו ,"הבעורתייהאשייתהאמירהאתעליולתלות "קולביי

 .בפומביהתערטלותשלחששללאלהיאמר
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 ,האימפרפונלייםהז'אנריםאלביאליקאתשהובילוהפיבותאחתאכן,
פיבהאותההיא-הילדיםריישר "העם"שיריאל-למראההתמימים
מיוירובשהצובהמשורר,שלרצונובאיהכרוכהפפיכולוגית,אישית,

ולחשוףנפשואתקוראיולפנילהערותהזרקורים,לאורגבוהכןעל
מפכהלושימשואלהייתמיובים"שיריםם,יהכמופויפידיתאתלפניהם

ביאליקrקחזרלכאירה ,שבצנעהענייניםלהפתרתלהשנייהשאין
ומעשיםדברים "הייםויהי"ובאגדותהילדיםבשיריהעם",ב"שירי

-הואואילועלומם,ועלעצמםעלהמפפריםבדויים,גיבוריםשל
אמביוולנטייחפכלפיהםומגלההצדמןעומד-הפרפונליהאני""

צירתוישלאלהבחטיבותלמעשה,ואירוניה,אהדהופלידה,אהבהשל
 ,שלוהקנונית"ייריקהיהלבכלמשגילהיותרעצמיעלביאליקגילה

שחיברהאוטוביוגרפיתבאיגרתהכובו-אוטוביוגרפית,היצירהלרבות

וו; qfהשלייהבלטריפטי"העורךקלוזנר,ופףירעהו,לבקשתקיביאל

הבגרותלשנותובהגעיוהילדןת,תקופתאתבעיקרהמשוררתיאר

שהןאלווה'נפתרות,' ,שבתולדותייה'נגלות'כאןייעדכתב:והנישואין,

ואיןהלבשלובכיבשונוהןהרי-אדםכלשלתולדותיועיקרלערתי
ו O , "בהןמפיחין

אחתלאהצד,מןהובחברעומדשנה ,האימ~רפונליתבציירהדווקא
הפודותמןכמהמתגליםלכאורה,ובעורבתיבלתימשועשעתבעמדה

במקומותויגבלמלכתובנמנעשעליהםביאליק,שלתרייבפיםוהכמ
יובגלכתבלאהםישעללמשל,משלו,םיללידויגעעוגעלם,יאחר

ייבשירןיפיעקיבדרכפעוביםכובהכתבהוא"הקנינית",ביצירתו

ריישילמשל,כך,היום",ייויהיובאגחתלילייםבשיריוייהעממיים"',

שלגעעוגיועלהמכפהכשירלהתפרשעשוילו"שיפלוני"שלוהעם"
מיילךוהה ,מאוכזבבעלשליקומתיאורבאמצעותלילדיםהמשורר

אהבה,עליוומרעיפותבנותיהששאותומקיפיתשרםהשכנה,תילבערב
שנמצאזקנים,זוגעלובפופר "בראשיתפפר"הכובו·עממיתבאגדהגם

קשהלא ,"ה"'חדראלבדרכינחטףשלימיםקטן,ילדיוביהםבערובלהם
מוכןשהיהובמהיותררביםכמופיםנפשפרוותכאןששוקעולהראות

O סיננחתכביס ,רפיתגביייסיהאתיגרהאלשיגיסחבביבככת .ו)Kלעלי», ..הערהיו
 . 243יעמ
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הפרסונותשלהגמוננתבחסותן .""הקניניתבציירהלשקעהמשורר
שלו.ריקהיבללהיחשףמוכןשהיהממהיותרביאליקנחשףהביירןניןת
אירעועלגםבעקיפיןמסופרבראשיתייייספרהמעובדתבאגדה
שנכשלולאחרבברלין.שבתםיבימולרעייתולושאיעריסראומס

מבנותילדהתויירעעליהקירבה 11 ,המשוררשלהאימוץונותיניס
יוםכבת.הערירייםהזוגלבנישהייתהקרופניק,משפחתבתהשכנים,

שמילאהןבזמןכלשהי,לשליחותהילדהאתביאליקמניהשלחהאחד
נחוםשסיפרכפיומתה,דורסניתממכוניתנפגעהזאתשליחותהאת

באיגרותיואפילוהמשוררסיפרלאעשליוזה,סרגיאירועגוטמן.גן
"המכונית"האימפרסונליהשיראתחשדבאורלהאירעשויליירדיו,
לנחשהיהקשהגוסמן,נחוםשלעדותואלמלאהאסון).לאחר(שנכתב
מודרניססיתבחריזהומשעושעוירסואוזיכתרגילונשמעשנראהשמה
רגע",ה;ת 7 ~~"~רח;ת-~ידכדוגמתצירוףכאוב.אישיממדגםמכלי

מתגנדישלונסקי,מאסכולתהמשורריםצעירילניגוחדריגםששימש
אישיתבמשמעותביאליקשלדידולגביחדור,היההקלסיוסגנונוילייג

בנקל.מתנחשתשאינהעומוקה,עזה
 1921-השניםיןבביאליקאתשהעסיקוהנואשים,ימץוהאניסיונית

המהותייםינוייםבשגםביסןילידיבאיםחמשיים,לגילבהתקרבן , 1923
הראשונה.בגירסהוארבעה"שלשרהייאגדתשלהמוקדםבנוסחשהסיל

ביאליקשאבשממנותנחומאלמדרשהמבואעל(המבוססזהנוסחשל
שלבעיבדווגםמע~נרת.והיאבתואתשלמהמצואציירתו),עלילתאת

המאוחרבנוסחזאת,לעומתלבבה.לבחירבןקצעיהיולדתלבנריייב
כשילונםלאחרוהלדה.ההיריןומוטיבשלמקומונפקדהאגדהשל
העלהלאשובבתאונה,הילדהשלמותהולאחרהאימץוניסיונותשל

-מצואלעתקלבפזמוןאפילוההמשכיות.עריוןאתירתובציביאליק

 • 175-163 'עמ , 2000תל"אביבהנעלם,בהילתנבספריראו . 11

שםים,וכחלותוחולביז ,עזרבןאהווורגסםזנחום.ראוזהאירעושליו mעקבאת . 12
ואביאליק.שלייודית-וו-הרותיבצילמצואאפשראי ,) 15עמי , 1981תל"אביב

בעיר-)(-הנערםירל,לריובשינית-,ו,-המכיוג tמזבפלאתרםניתןאךגרותיו,יבא

ח"םולאהשלבתם ,זוליהדלשזהותהעל .)-בשאוית(-ספרבחתוהמעבאגרותיוו
,כא,עתמולביאליק-,שלסרוו-א.וקרנחוםאחיה,לשבמאוברווראקריפנקי.אהרן

 • 21עמי , 1998אפריל • 3
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זמןתל-אביב,שלהכ"היובללרגלבתצר"דשכתב-שילשים""על
הדורותהמשכיותעללדברבחרשב,לאשפמנולניתוחצאתולפניקצר

ו Jושעל.עצדכלעלמהןכריםינוהספקותיולונטישהאמבבמילים
שלהישלהמסאוביםנרטים ?:jהאתקיביאלראה , rבבלרישובבעדוו

טהורהאמניתשלאחתפינה"לעומת :אמרלעריהם ,ויימררפובליקת
בתי-מחזהרגלכףדמריכללעהעםהמונייצמאו-כזאתשיאם-בכרי

 .פצירים?"עמחתבתי-קלון?בתי-מרזח?הם:מהיעדואתה rשאלמאות,
הולוגריהעלרימהעלוםמאיוסהבעיירקייוארוחתאבוסשורייבאגהד

והסביר , rבבלרשבתויובימברוסיההמלחמהבימילפניושנגתלה
אצרהלערהירופה,באהתרבותמרכזיאתעזבמדעוזו"ולוגרית"באגהד

שלוחונלעירק"ת mייארלוערפהמדעו ;עצוירהקטנהבעירלהוגתרר
אתםגזובציירההבעיהואבמקבלי,זרים.שלוחולעאבוס"מ"שורשלו
בעליארץ-שיראל,בצעיריזהערליעלוםערכישלם mמהשתקפאוסוימ

גםלונגתלואלה .השפתייםוחרפותהשיכרכוסיתהאגרףו,הבלורית,

אספסוףבהםראהובאיליקעהברית,ספרבקרייתוגםהפלויטקיהבשהד

שפתיים.פשוקישל
שימשהולנעורלילדיםשהציירהלכיביותרהמובהקתהדוגמה
אפילוהסגירלאשאותםכמוסים,אשיייםלסודותפורקןמקוםלביאליק
התמימה-למראההעממיתבאגדהכמדומהמציוה ,שבידירולטובים
המרסופהאתיבסמוהמשוררפריס,שבההרוח"עםומשפטהייהאישה

שלשובהעםכלות.עדאותושאהבהיאן,אירההציירתדיידתושל

מלחמתמייבלאלכסנדריהיפותשוביעםשהוגלתהלאחריאן,רהיא
היחדיהבתהעליה:חרבעולמהכילהוותהלההתבררהראשונה,העלום
שלההסטדויואבח:עוקבותיה ,אביהאתלבקרהמלחמהבימינסעה
תמונותיה,כל ;היהכלאהיהאדמותעליהמעוטרכשוהוכלנבזז,
שכתבהספרשלכתב-דיגםוכמוהןנעלמו,עבדוה,שנותעשרותפרי
באגדהשלמההמלילפניהאשיהזעקתהאיןאנטוקולסקי.הפסלעל

שלהשברזעקתאתמבטאתהרוחייעםומשפטהייהאישההמעובדת
ומפעלבתוהועלהעמלהכללה,אבדהשמשפחתההאומללההאישה

 ,) 28.12.1979 (ם-תשבסתביחסערב. :תל-אביביפלאיבאילקי"שרביתונ'י mעובךכלע . 13

 . 39יעוב
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שיחהמריאתהאשיהשופכתבאגדהולרסיסים?לשבביםהיהחייה
והנהביגוני,בהלהיסתרסוכתי,אלמיהרתישובורהייתצרהואומרת:
הרוחידסים,יורסשבביםלעינייהיאגםמוסלת ,יומלונתמחסיסוכתי,

ההרסעלנפלתיכוחמאיןכלוה,למפלהותהיותהפכנהבהגםהייתה
האגדהאתבדיעביאליקלפני ,"מםודכאבןלהיהלכלמוסלתואהי

אירהציוריהרוח",עםהאלמנהיימשפסבשםוהכתירהפץר,י"להזו
לאיירהציירתאתלהזמיןלביאליקשגרמוהםפרץי"ללסיפורייאן
באגדה . 1908-1904השניםביזונתגבשהשהלכהשיריו,מהדורתאת

הציירת,שלהמרגורלהסיפוראתבעקיפיןיקביאלסיפרזומעובדת
עלהסובהסדרחחרשבווהרמוני,מעוגליוםבסהאגדהאתסייםאך
ייעםהגזיתבלשכתהענוותניתהאישהאתמשויבהמלךשולמהכנו

הקשדובמלאכתע.מןעושתההפרוכות,אתהאורגותהכשרותהנשים
J ... ( והפרוכותI$ ו~ןבהדרןנפלאואצבעותיהורקמתידהגך:rאשרמכלוב

משפטיבקובץכלולהזו(אגדהמהן"זרחאורוכעיןמעולםעיןראתה
לפסירתשניםעשרבמלאתשנה,באותה ,תרפ"ס)תל-אביבשלמה,

 ,הנעלם"לנתיבך"הנועדהפרדהשיראתגםביאליקחיבר ,יאןאירה
עדאותושאהבההציירתלזכרהעברית,בספרותהיפיםהאהבהמשירי
מנשוא,כבדמחיראהבתהעלשוילמהכלות,

סמוייםכמנשרים "היוםוייה"אגדות

לבומעללפרוקבסוחהדרךלביאליקאפואשימשו "היוםייויהיאגדות

אימ~רסונליים,קדומיםסיפורישלהמגוננתבחסותםאשייים,סודות
אמירהלומרתונועםלהתמודדנאותהדרךגםלושימשוהןבמקביל,
לעוררמבליאףמעמח,אתולכסןלהיחשףמבלימעדוכנתפוליסית
(כפייחדגםוהפואסיקההפוליסיקהבתחומי ,ביישובשוואמהומת
כמשורר .ידכםיי)בקצררשובראיתיכםייהתוכחהשירלמשל,שעורר,

אתבפומבילגלותלמשלהיהיכלולאהקונצנזוס,בסימןשעמדלאומי,
 "ייהישיובכי(תרפייא-תרפ"ס),הדמיםמאורעותבימיהפוליסיותעדותיו

ייהידומירניותהאקסיביזםחסידיביןויוביות,~ציותעמדותביןאזבקרע

אפשרהשלאבעמדת-על,היהביאליקההבלגה,חסידילבין "הקשה
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אוזןהכורהכלאף-על-פי-כן,במחלוקת.השוניותבסוגיותלהתבסאלו

יגלהוארבעהיי,שלושהייאגדתשלהמורחבתגבירסההמלכיםלנאומי
מהיקוראיואתמלמדהארכאןביאליק.שלהמדיניתתפיסתיאתבהם

שלאמהעיינים.שכניםביןהשוכי,במרחבלחייתהנכינההדרךלעדתו
במסווהביאליקגילהבנאים,אובמסהלגלותאופןבשוםהיהיכול
לקוראמסגירההיום","ויהי,וכאגדותהדמים"יישלשלתגםאגהד.של

דותיצאתביאליק:שליסיהפלומאמין"הייאניעקרוניתאתהקשוב
קיצוניותשכלהגורסתמתיניתוואתויצימן,שלההבלגהבמדיניות
והולכת.גוברתהסלמהשלאין-סופ~בתהליךשכגבד,קציוניותמולידה

שבהןבשניםהיום",ייייהיאגדותלכתיבתפנייתולפניעדרלמעשה,
ייהילידת"בציירתוביאליקשילבילידם,ערללילדיםצייריתחיבר

כך,הזד.שלמעלומופרסהת"קהרחוקיםפוליסיים,מסריםלסו~יה
שלבסגנונםנכתבוזהסיפורשלמפרקיו(חלקב"ספיח"נהגלמשל,
שמעלובגוה,פילוסופיי,וסיפבסגנוןוחלקםנעדוים,ילידםספרי

חכמת",שכותרתו"ספיח"שלארבעה-עשרבפרקילידם>.שללהשתגם
מנייר,מרכבותהבוניםהילידםאתביאליקתיארוהאמנית",הסבע
התלעלסובהברוחמלגלגשהואוניכרפשרים-חרקים,בראשןשרמים

במרכבההמותקשרותנסיעותיועלובמיוחדייהצעירים",אוהידוועל

וקיסרים:רוזניםלחצרות

~~ים Qלךוזמביםמומחים ,ד~ i;די~נברברים,עסקניםשניותידר,נחום
מיניכלי-אומונתם,מצויאים-~פךפריםירשןתיםצעויםמיני~כללוחסליים

t •• -• • 

הקריםמןקריםמשחיתכליוכל rערקרבנייקורניןעריצקרןצויונירןמחסין
בבריותהשוניםייניסיונותיהם"אתשעלותהמלאכה,אלמרישיםוגנלמיניהם, .. 

~ו;נך?~ת-אחידםוגעיםעיברולאברים.שניפלותאלהללותימארקסבות
צלמרותומהיצואתמקיפל,ב~רמעשהמאך,נהררהמרכבהקסנה,כברר
תארש;גי ,םיפךפר~תעויםזבוביםשלה Qל .Yגה~ןב Qlמקרינים,םיחסיל

בתוכהכנירוםזווגת"זוגותישוביםמנ~מרים,אחמים, ,כח~יםזהןנים,ןמואה:

אולמשובםרתוקיםארלהאלהמבחץר.להמסביבתו~תית-~זו~מרקידםפנימה
ו~לם~באחוריהם,בבני-מעהיםכעתים";קונים,דקיםעוקציםעל-יירלזהזה

החייםב~ןמפרפריםכשהםבחליהןמסלירםקריקותורגליםגפיםמעויירם
אינםותירו,נחוםשלנו,הסבעחכמישניאךרקעיים:בוקעוזמזןמםת!המןבין

שעשוים.מהנמתהןבשקהריפילוסופיםת l?Wבערשריםכללםיחשוש
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וכגנדםהצרל?),(תאדוורותוירסוקולוב?)(נחוםנחוםבשמותהבחירה

 ,ייעסקנים"בתורתותיאורםזיבוטינסקי?),(ולירמיר-זאבמזיק""ולוולה
שלקהיטיהפולתכסיסי :לכוונהבאשרמרוביםספקותמשאיריםנםיא

וכ"מעשיילדית"כ"מעשיקיאלילבנראוםייניהסדםיניוהצעסקני
םיהילדבשירגםוכדהילדים,משחקילביןביניהםכפסעשאד ,"נערןת
אתלראווההסציגיםילירםשניגבלויהמתאר "צרצעעויהםותירייסשוי , 

גבאווה:מרכולתםאתהמציגיםמנהיגייםשניובסמוירכשום-צעצועיהם,

 / / .'יי'Wכ ij או;l ;!zי / iIJכרי '~~~ /ךכW'יי': .r"'ן~ /סW'יי' '~~ י~~ _"
_ l ~~' ~~' די:טן~'ך~ל /וכידpר.פ;~י:יןןר /ע.וIJ / ;דין~ו:ויל~~" . 

אחתלאביאליקעציבנית,יהסדהציונותימנהיגעלשלוטירות Qב
יימשעהאלאאינםהפוליטייםמעשיהםשכלרמזובכדילדים,גיבורים
 ,החרוז"דרדעלחאה"משלוהגנוזהסטיירטוןי"בפלגםנהגכד . ""לדןת
שנה,י"אבןייואלק"חתםשועליו ,אוגנדהמשברבעקבותשנכתב

ולהציגם ,העסקניםאתלהקטיןזהמנהגוו 4 ."שנהתשעבתשפרינציא
 ,ילדיםעלביצירהפלויטייםמסריםלשלבכדואגב ,קטניםילירםבדמות

שבמרכזהאגדותחמשכל . "וםיהויהייילאגדותגםחדרילידם,למעןאו
 ,"ערפהלתיגמ" , "שוםואלוףבצלות"אלוף ,"בראשיתספר" _זהספר

במסריםמלאות _רק"יוארוחתאבוסר"שוווארבעה"שלשוהייאגדת

ם.ייוססוםייגלופלויטיים,
בעלסופי,יוסטוריההןיוהעראתקיביאלםיהעטת"יבראשבייספר

חזרהספריםספרתובזכרקיולשפות,יהאקטואלהפלוייטותההשלכות
העובדהבזכותרקלביתוחזרהאגהד,גינורשהליד,שנםלאצרו,העם

שללמחירומזורוהביאהמלד,ספריבאצררבמקרהנגתלההאבדושספרו
להיבעלד"התנהיהצרידשלפיוהעריןוכאןעלוהבסמירהחלוה.השליט
שלשוהאגדת"בהבקרת(כמואוגנלו-סקסיםגרמניםשלבלעוםתחילה

אצלבתנ"דמחשדוןייענשיגתלהידכפתן)שלבלעוושנבלעהוארבעה"
שמדקם.לביתושהביאוהואוהתנ"ד ,"החשד ,"הייהי

עובי ,ז-תשיבתל-אבסעדית,םהדורה :)ד--תת"סנ(תרשיריס'אליק,בח-גדאר . 14
186-184 • 
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הציונותנסאתהניףלא "החשרשאהיהדריהרעיוןםגכאןעולה ,במקביל
דניאלהפרוטו-ציוניהרומןאתהנוצרית: "ציון'"חיבתאתראהבטרם

ביירון,הלורדשלשיראל"יימנגינותאתאליוט,ג'ורגימאתדירונדה

אוהביאלה,מ~tסריםרציםאלמלאפנט.יאלולורנסשלהגלעראזראת
אתישראללעםמעניקבלפורארתורהלו"היהלאציון,וחובביהתנ"'ך
מסבירההיצירההאץר.שעריאתבניילפנישפתחההמפירסמתהכחתי

 ,זרמלךשלייבחצרי"שניםשעשהאף ,לביתוהעםחזרומרעוכציד
המיתושואלמלאבספר,בדבקותמקירםהעםשלהנצחשחייימסבירה
היהאםהיארבספקותו,גתכלעלתורהשלבאוהלהלמדניםעצמם
אליקיבשלדורובנייוהאםהוארבוספקשמקדם,לאצרוחוזרהעם

 .והאץרהשפה ,העםתחייתאתעיניהם-במורואים

סטוריוסופייםיהעריוניתמשלובים "שוםואלוףתובצלאלוף Nבגם
הגזעלתורתהמנוגרםרעיונותובהם ,למכבירואקטואליסטיים

היהודייםהמאכליםכמווהשום,הבצלבגרמניה.עתבאותהשנתבססה
עודמצריםיצואישלמאכליהםמן(לובשומיםבבצליםהעשירים

המשתלביםליהודים,דומיםספרים)מוכרמנלדיגיבורישללאלה
 ,העשריםשנותבראשית .טעמםאתלהםומעניקים '"התבשילים"בכל
ייאלוףהעממיתהמהתלהשלהראשוןנוסחהאתביאליקשחיברבעת

מראהקיליאב .הגזעייייטוהרעלגברמניהברודשוםיי,ואלוףבצלות

ללאובאיולות.להובעייסודוהאריים,ממלצייםשעלייזה,ןיושרע
ומזוקקים,טהוריםמרכיביוכלאםגםטעים,"התבשיל"איןייבצל"

שהשמיעידבריםברוחהםזהבנשואביאליקשלםיהמרימזוהרהורי
בהתבטאויותיהםוהןהפובלצייסטיתבכתיבתםהן~וייצמן,ביאליק

היהודיוכאומה,כפרט-היהידואדוותהמשעושעות,האוטו-אירוניות

משביחוהואשם,זעירפהירזעאותו,זרהמפיהם:ציטטוכשרן,הוא

ניצשהדוווקא ;צחנהלךיוהר-אחתבערמהאותושים :הקרקעאת
התרבותנמצאתובלערהםסה,ישבעכשאורהםשהיהדויםשאמרהוא

ביאליקייהדביק"החכםהחרטוםשלפניועל ,בחסרלוקההגרמנית

האנטישמים "הרביקו"שהגזעילתו-ההיכרבדימהומגוח,ךארוךחוטם
ייהאגדהייחיבורבזמןהעשרים,בשנות ,הטיפוסיהיהדוישללרוקנו

המתארותוקריקטורותליום,מיוםרופהיבאה~שיזםהתחזק ,שלפנינו
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לבקרים,חשדותבעיתונותהתפרסמוומעוקל,גדולחוטםבעלייהוידם
האנטשימית.מהתעמלוהכחלק

אואחיםביןעולםשנאתנולדתאיךביאלקיהסבירערפהייב"מגילת
משתייכיםהם,ישבינהדםקרבתחרףמזה,זההמתרחקיםבני-דוידם,

כאןשונה.אתוסשללואורושונהמיתוסעלוגלדיםםישונלעמים
אמונוואת ,לוייאחר"לזרהנאותהיחסעלעדתואתגםביאליקגילה
לשרודישראלעםיוכלהמוסריתעליונותועלשמירהבזכותשרק

ישראללעםלאצרו.השלשייתהפעםזובעלותוימיםלאורךולהתקיים
הדרךבצדקתובאמונהבחכמהלע, ?jביד-ערפה"ב"גמילתרמז-

עיד /ת yל iתם-ז~ y "האגהד":ייאלבשירווכדבריוענקים,להביסכדי
ייאגרוףייכמולמונחיםהמשוררשלהתגבדותומכאן .~קיםיי 'yךי~~ל~iסר

היכתבבעתהפכואךעם-זר,תרבותעםדידולגבישזוהוו'"בריוניםיי,

הרוויזיוניסטיתהתנעוהשלמהטרמינולוגיהבלתי-נפרדחלקהאגדה

עתבאותהביאליקשניהללדו-שיחרמזיםמשתמעיםערפהיי(ביימגילת

,שהביאשמשוןהרומןשל,מחברוזיבוטינסקיזאבלרוסית,מתרגמועם

ערכיעםביאליק,,לעדתאחדבקנהעלושלאעריונותגכרמתרבותעמו
ההיסטורית).היהדות

וארוחתאבוסוב"שורוארבעה"שלשרהאגדת"בשגםהראיטכבר
ציונייםמניפסטיםבבחינתוהםרבים,לופיטייםעריוטתשלובויקר"
הייתהלאץרשהשיבהמסבירהאורבעה"'שלשרהייאגדת .מצוהריםבלתי
שנםו}צמה,רבחלצוימאמץלהשתנלווהסדרמיניסטי,היסטוריכורח

צירוףאבגהנסיבות,בטרחקדתההמגלדבמדומיהלעםשלשהעפלתו
וארוחתאבוסיישודהאגדההאשיית.התעחהלשוהגולדמקירותשלצלוח
חייםידעפיםומעוד"הטבח",מביתלבדוחצדיךדמעומסבידהידק"

 .גכד mבאצרמותדותחייעלשלךבאצרךצנעוים
היסטוריוסופייםמסריםאפואמכילותלילידםביאליקשלציירותיו
ביאליקהתרחקלאאף-על-פי-כן,יבינם.לא,לדששוםופלו,טיים,

תמונותשאותםהמחשבהמתוךלילדים,בציירותיוכאלהממסרים
ייגירסאבחינתצעיד,גבילובראשוהילדבנפשהנקלטיםועריונות

ביאליקשלהלאומייםמסריולעתים,חייו.כלאותומלוויםידנקותאיי,
בסגנוומגיעיםאלהמסריםלעתים,ובפתוס;מדומםבסגנוןנמסדים
מתגלהלמשל, ,"ביערהנערייכדוגמתילדיםבשידלמשל,כך,מחויך.
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 ,כלשהוסייפוללפלקסמתאימהשאינהכאחת,צריניתציוניתאמת
ייפויכלללאביאליק,שלהמידניתהשקפתואתבמדויקמשקפתאך

כללאכולעתידשהנערנאמרהזוהמחוחתהייהובעשבסוף .ופרכוס
רייבשבלוכמק ,ם"ימוקיצריישקדיםלוא ,"םיוחרובמוקיםי"צמיוי

 ?"םיבוחרוייצימוקיםמעוד . "חדר wלההלוךהיהידרלדיהעלהעם

ישראלשעםלקוראיהרומזוביאליקלאומית,אלגוריהשלפניבומשום
וימשיךגנלות,ישיארמהעםחלק .תיוואבלארץאחדכאשייעלהלא

לבביהם,בגלוהיהירריםהודיםשהעביקופרס( "צרימוקיםשקדים"לאכלו
שלבקבויסתפק ,לאץר-ישראליעלההאחרוחלקו ,)"החדר"יתלמדי
עלומאגדותחסידיםמסיפוריהידועישראלי,-אץר(מאכלחרוביס
תחזיתכלולה "בייייבאילידס-שירשלסוריוביןדווקאהדרו").ייקפצית

אתהמשקפתתחזית-העםעתדילגביפלקסיתלאוכללריאליססית
 , "בישראלותיהשב"מנאומוכמשתמעבעם,הפילוגעלביאליקשלעדתו

אזשבשמעוהחד-משמעייס,החזובייםמהמסריםפרסהת"קוהרחוקה

ביאליקשלהעממיתיצירתולפיכר, .במהכלמעלציובייםעסקניםמפי
עולמולהבבתאכזבבלתימקורהם- '"היוסויהיייאגדותובכללה-

בפרס.תיהמידבוהשקפתובכלל,ביאליקשלהאשיי

יהום-הן I"ואגחתשלקה Iהפואט

סו~פדילהעמיהעברהמשוררשליכלותוסדוחעלקיאליבבןוקיומיכל
ה~פוסאתלחברסוף-סוףלואפשרוהיום"יויהייאגדות .לשמוראוי

אתמביעמשפסכלשבוהשביס,כלבפשוכמההשאליוהמא~וה,יהעבר
קדםוהמרוישלמןוהרהוריס.תיאוריםשלבויירללאמה,יקדהעלילה

העסנהומצסלבות,רבותבדרכיסאצלו,ובשבתהחזרה ,"'ישראלשירתיי
לכתוביכולאיבוהעבריוהמשוררסיפור,איןבגלוהישראללעםיכ

לגזרותוהתחכמותובפערותמבוסההםחייושכלעסגבורה.עלילת
לגבילשמה.ראויהגבורהערלילתלשמוראויגיבורלדיולהיכולבויא

ימיבר"לחשרשפירשוהבפשמשאתתהייהעבריאפוסשלחיבוררדדיו,

חייםבוריהיוגמלכיההאומה,אבותביהלושבההארץאלרולחז :ייכקדם
 ,~פייםיסודותבתוכהשכללה ,אליקיבשליצירהכל .סבעייםלאומיים
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 tnock epic, mock (סרואיאנסיפרוידל~!פוסרברשלבסופוהפכה
heroic (: עוור.האש"''"מגילתמרבר"',,יימתיהחייסיינה"יו

עציבלאבית,יוהקולקס,האישיתציוןייבתייישלאחרגם-כן,יאף-על-פ

שמשון,כרוגמתםייעברגיבוריםההבלגה,מידניותריחסביאליק,

מידניותבעלזיבוסינסקי,זאבוהמידנאיהסופרערהו,שלספרוגיבור

הואהאולסימסיביהגיבורביאליק,שלרריו.לגביהקשה"ו"הירהגתובה

למ~ת iJל ;ר~-ת5ז~~לח I ,~ה~ך JJל- l!י JJiJנ;ר~ iJ "לוא ,"וסייפאספראיי
.אמנםישראל""שירתבשירוככתובהעלום,לאומות,האופייניע.מלים"

I ~.. 

שהואיעדוגםאך ,העולםבאומותמתקנאהואכיזהבשירמררהביאליק
לתרעותנוערוולאאחר,רז5תרסאחרמיתוסשללאורוהתחנכוועמו

גנינהכליעםמזוהיםyומרהואח~~ייי).;ר 3ל~-דב.זיכ;ר 3 <;:ן(ייחצצורה
למןארתםשליווהויבבנית,נוגהמנגינהמפיקיםשמיתריולסלסול,קל

 .ימינושל "הבכאלייעמקעורבבלגלות
לאזורהיועדים ,גביבוריםייהיוםויהיייבאגרותלהתמקרבחר ,לפיכך

אלהמאגרותחלקונבל.כינורלתפוסירעדיםגםאך ,רכם.יעלחרב
גםשהיההמלחמה,גיבורהמלך,ררושלרבת-הפניםרמותוסביבנסבות

חלקו .תהליםספרשלומחברו "רור"כינור,בעלשראל"יזמירותנעיםיי
המל"שלמהשלברמרתוהתמקררם"יהייויהיאגרותקובץשלהשני
עדישכמיבארם,כחכםנרעדגםאךוהרחיבה,אביומלכותאתשריש
םילימהלת.·קומגילתשיר-השיריםגמילתשלוכמחברןהחיותשפתאת

 ,וספרא"ייסייפאשהםגיבוריםלילידםביצירתואלתרמןנתןגםעציב
בנושכתבבידוואןהמתגאהוהמשורר,הצבאשר ,הגנירשמואלר'כגרן

לילרים(בשירוהקרבבשהרהישגיובכלמאשריותרהיפהבכתב-ירו
שצלחהנועז,הורייההנוסעמסרולה,בנימיןיראו ,)"גרנרהעלהקרב"

הצרבקיסונותבלימרחבאתהמירממסעותיושבשובומים,יויבשות
שניביקשוכך .)"לרהומסןיבנימיימסעותלילרים(בשירוהסופרשל

שלהז5תוסאתלהשתית-ואלתרמןביאליק-הגרוליםהמשוררים
ועלהרורות,בכלהעםלרגלינרשהיו,המוסריערכעלהחשרייייהיהויד

מנרנההחרבשליפתכילהאמיןביקשושניהםוהקסת.הקשתשלשילובן
מאןוה.חייםאורחולא ,השעהצווכורחאלאאינהכזולעת
מיוחרבארפןהגלודיםהמשורריםשניחיבבולליידם,בציירתםכןלעיתר
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חכמתםבכוחהפעוליםבעללי,-הרואייםיואנטעלובים-למראהגיבררים""
" 

בארשיתצשברשהניסיןוייתכןכיוים.יהסכלכגנד Iהיייבצקדתואמונתם
הרבהההנאהאתיילהערביאלקיאתלימדאנדרסןאגחתבתרגוםדרכו

םיגלחעליכויסיוחסרםירפגיבוריםשלמנציחונםריעצהאורהקשמפיק
עיבד,שאורתהמכעור"הבחחןוייעלהייבמשע(רגנןמהםויפיםוחכמים

בפ"איימשעהלליידםשלוהמחורזתבמשעייהאשייעירובאלתרמן
אתלקחללמדיכלוהקטנהדבורה,עלתים "היוםויהיי'באגדותפית").וס

לרפאכלויקךסרליווהדוברה"),המלי("שלמהבאםרהחכם ,המלישלמה
הילדחקוא "בראשיתספר"באכן, .)"בארשיתספר"(שבמלכיםהאידראת

הספר,ודוקואממנווחכמיםגלחיםהצליחושלאאתשעלותמצליחהקטן
ונפלאות~סיםאותםלחלולחיצמל-ונריחקטןעםשלספרו-הפשוט
 ,המלישלמהבמשפטיגםיוצעויו.המלייחכמכללחוללהצליחושלא
הדריאתמצואממט,איםיובקבוגריםשופטיםלואהאושלמה,הנער

דווקא "ערפהב"מגליתהמזימות.ושרי mהרמאים ,הנגביםשללזיה:ים
בשריןוהחמשובוריהגאתלנצחשעתריהאומצריווהבלתיהקטוןהנער

שלוחחקוהאגרוף~צמתוהמעמד,שהלדוגמראותהללוהאגדותלכברזל.
שלוהסתירותהמהמורותרבתסטוירהיההבהכרח.מנצחיםאינםהבחל

בעתהסיכויים,כלכגנדשדרקוטןחשלעםחוקאזאת:מוכיחהשיראלעם
ה 1י~ $I "ה:וריסטיההבמתמעלמכברזהידרו~מהורבותגלחותשאומות

שלשירומסתיים(כים"יק 1 ~די~ל~רע-ח /ת yתלiם-ז, y~י~יגרית;,
האגהד").ייאלקיביאל

המחסורוהאו ,"היוםייירהיבאגדותלמלאבאיליקקשיבמחסורעודו
בהןששיבציירותהמחסור ,הדייטהחשרה:העבריתבספרותשהורגש

חברתייכשהצויאה ,ן-903בלידות.ומשובותחלומותהוומור,חייםשמחת
נחבעריכתהזמירקוץבאת ,משותפיהאחדהיהאליקישבמוריה",

 ,בעיר"דוד"גאליקיבשלהארשוניםהליידםירישנכללו(בקובץנסיפ
הספרכי tאהרנפריימכדרילעיוכתבלשבת"),ו"זמרליחת"משעה"

הזה,בעלוםפיושחוקלמלאותהעבריללידשרמיהיתר rיימעמעניק
(תרס"ד),לו; W(הילד"להיות :בקצרה ,להתהלולצללצל,לקדדו,לגנן,

ללייויחלתייתנופרשימןשלתבעיתואתלעליהזכרנוכבר .) 285עמ'

וסיפורים,שיריםומשחקים,צעצעויםחסרושיראלליידאובן ,שיראל"
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הומורבהןששיציירותלהםחסרואלה,ברתךלליידם,מלכתחילהשנדערו
ילדות"יימשעהכחגמתובשיריםזו,למשימהנחץלביאלקיחיים,שומחת

ניסההארשום",ואלוףבצלותייאלףוכדוגמתובאגדותבו"כלו"קטינא
בבר,הריקיםהאסםיםאתלםלא

עםשלבהיוצורותוחשןבתפקידאפואמילאןהיוםייהייייואגדות

שלפנינו,אףשחיק,פיהםולמלאבחרבלאחוזהיועדיםיהידרםובוחשד,
כנרמזמקראית,היאהשפהחז"ל,אגחתשלעיבדויםדבר,שלבעיקרו

שלהעריוןהמקראי,ההיפוךו"ובהמסתייעתהיום"'"ויהיהכותרתמן
המקראית,בעבריתהשימשואתםגאפואהוליד "כקדםימירב"לחשד

העבריהנוערלמעןנכתבוהללוהאגחתחז"ל,מלשיןההתרחקותואת
מןההתרחקותומכאןבארץ,הגלדאולארץ-שיראל,פעמיוהשםהחשד,
הגלות,ילידתשהיאבתר-מקראית,ההלשון

וטבעיתגמישהעדייןהעבריתהלשיןשאיןכךעלהיצרביאליק
התחייהבדורהילדיםספרותמצבעלשחיברבמניפסט,צורכה,יד

כתב:הלאומית,

היאחסורהסוגיאיייי-לקטניםאםנותוספדותדבדיציידתשלהפדובלסה
בעבירת.שבעתיים,וחסודהלשוןבכל
עדתדאשיתלהםקנושבכדלאלהכלוסר,-לגעדיםכאלהדבדיםציידתאם

טובתןרובסעטעדותכשידוןבסעטהתלוידבדהאר-דבםבביתהלשןו
לשןושאיגהןובלשלקטגיםטבעיתספרותשלציידתההנהטהודה,וכוונה
 .שמים"י'"ברחסכסעט ,ייבמןל·ותדייתלוכןהדבר-ממשהאם

שלהעבדיתבלשוואותהחסירםאנושעהשלפיזו-הגסודההטבעיותבסקום
לבדואבכוחהשישזוהגמורה,כאןהאמגותלבואצדיכה-כורחנןעלהקטעים

סאין.שיבחינתשאינהבסקוםאפליוילחתיתטבעיותשלאליחיהבקססיה
-האסנותיתהבחינהסןלהיןתאפואמחויביםעבריםלקטניםספרותדבדי
נ Sגקייה.סלות

רשוםליצורדכיהצורךידגמישהאינהעידיןשהעבריתמאחרמשמע,
מאשרויימלאכותיות"מסוגננותציירותבהלתתמוטבגמורה,טבעיותשל
עלבמספדכתבדומיםדבירםמיסדון.פטמותאך'"טבעיות'",ציירותלתת

 . 342עמי )לעלי 4הערה(ראיחנגיםכבתים . 15
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החינוכית,העבריתהספרותמחשדלדבריושהיהבןצ-יןו,שמחהערהו
היפה:הספרותבתחוםהובסח"יייצררהיהשמנלדיכשם
 ) ...נונפשי.מייפנהכרחמתיךאלא ) ...נבסנגונוןויבןצ-נהנלשמוסלסוללא
חיהלשןושלהיאילוזהתלמיידםבשביללציורוכישדונןmכובכלחתרהוא

קצתםגהצורךובשעת ] ...והיהועוותעונהעמהששישלןוובמש,וטבעית
מקצתהעבדיבית-הספדללשןות Uלהקשאףהאו ] ...ודאשקולותבהוובש
שפסקהבשלןוצוניוותשואינןובשובירבודשפתלכלששיהסגלוותאותןובכל

לושעותהטבעבובקוםכאןלבאוצריךהיהי mהאמנהכשירןובפה.חיותה
 "כמתוכנתו.

ועריונותקשותמיליםהיום"ייויהיבאגדותלכלולביאליקחששלאלפיכך
לטעמו.וחנופההילדלפניהתחנחנותשללהואעיקר.כלילריםשאינם
להיפ.ךאלאהילד,אללרדתכללהילדיםספרותמתעודתייאיןלדבריו:
בסולם ] ...ודרגהאחרדרגהמעס,מעסלהעלותוקומתו,אתלהגביה

מערתוושלאמערתובולוהכניסלבואתבחשאילפתוח ) ...וההתפתחות

ידעלייאופיר"הוצאתשלבפרוספקסכתב(כך "רוחוקניינימשוגים
מרובדותביאליקשלהילדיםיצירותבמיסבם,תרפ"ג).,ברלין"מוריה"

מהאגדותאחדותעל"הקנוניות".מיצירותיופחותלאצידדותורב
לאשהואדברשלפירשוו ,ולעם"הצעיר"לקוראכתבהואהמעובדות

לביןהלאומיתבתרבותהראשוניםעצרואתהעושהנערביןפדותשם
בתרבותהראשוניםצערואתעוושהלעמו,שחזרמתבולל-למחצה

בכלהגילים.כלבנילקוראיםמתאימותאלהציירותלפיכך,הלאומית.
אחרות.והנאותאחריםלקחיםהקוראמהםיפיקגיל

כךעלהיצרהאולונעור,לילרםציירותלחברביאליקכשהחל
 ,ופחזחיפזוןמתוךומשרגתות,הולכותהעבריתהמהפכהשבסערת

המיליםבסעותהוחלפולמשל,כ.ךשושר.חסרותאושגויותמילים
היהקשהכברנשתרשהומשהסעותו"תזמורת","מקהלה"החשדות
העבריתהמקבילההיאכןועל ,"רמ!"במקורהייתזמורת"הןלששרה.

לאחור,הגלגלאתביאליקהסיגלפיכך, . orchcstraשללוא , chousשל
נוגנים"יימקהלתרגכןמישונותבמיליםשלוהילדיםבשיריוהשתמש

 . "ספררת·דברי •כתביכלנתיך "בן-צייןש.שלריכ-לזנמספר . 16
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(במקום"בולבוס" ,)"~כז"(במקוםחךל""אשיתזמורת"),"(במקום
משמע,וכהנה.כהנהעודו"סביבון")(במקוםיי:;כרכך"ייתפוח-אדמה"),

בפנימכשולאלהנשונות"''"שינותמיליםצייבושמאחששלאהוא
בפנימכשולמציביםהשפהמחשדיביןשהפזייזםחשבהאולהפי,הילד.
כשראהייהירשולמיםיי,שלהפזיזיםמחידשויהםרתיעתוחרףעיוור.

שילבהוא"מכוניתיי),אוייבובהייהמילה(כוגןמצולחחידושביאליק
בציירתומיוחדובאופןלותקופותיה,לסוגיהבציירתו,לבבחפץאותו

חדיושיאתלפעםמפעםביאליקשילבהיוםיי"ויהיבאגדותלילדים.
בן-של"הסופגניה"'במקום-"אספוג"המליהאת(גכוןשלוהמילים
המלישולחןעלשהניחוכשם ,)שום"ואלוףבצלותבייאלוף-יהודה

עםעותיקותנידרותמיליםאחתלאשילבכיונאים,מבשוליםמאכלים
שאינםמיליםחדישוישביכראף ,טריייייצבעשלריחהמדיפותמילים

העברית.הלשוןשלבפרידגמההיטבוהמשתלביםהמקורותמןמנותקים
השולטסופרשלמפגןהן '"היוםייויהיאגדותהלקסיקלית,הבחינהמןגם

 .אמנותובכלימצריםללאשליטה
-סיפוריםמבחרהנעיריםלבניליצורביאליקביקשאלהבציירות

ינצרישאיתי-בהומורומתיבלעוממי"נמור"וחלקיונשגבסרוסםחלקו
המטרהלבוא.לעתידשלהםהאתיסואתדמיתםאתיצעבולואוריבלבגם • v 

שאותןאנדרסן,ואגדותגריםהאחיםאגדות(חלףאלהאגדותשלהסקורית

להעניקלאיסית-קולקטיבית:סטרהאמנםהייתהבעלוסיו)ביאליקתרגם

בערכיםהספוגיםסיפוריםמיוחד,באופןהעצירלוקוראהעברי,לקורא

בתוךדווקאדבר,שלבסופוזר.עםשלבערכיולראאותנטיים,לאומיים

סודותיואתביאליקשיקעקדם,יביסהמעוגנותאלה,איספרסונליותאגדות

ביכרשאותםהסידנית,השקפתורזיאותחייוסדויתאתביותר:האינטיסיים

ופרונטלית.שיירהבדרךבפוסבי,לחשוףשלא

 ,"האוטוביוגרפיים"שיריולרבותראשון,בגוףהכתובהשיצירתובעוד
ותקוותיהזיכרונותיההאומה,קורותאתובראשונהבראשמשקפת

רחבהקשתעלבנויהפרטי,שסיפורואישי-לאומיאנישלדמות(בסיוע
שלאגיבוריםעלהמספרותהיום"ייויהיבאגדותלאומיים),סיפוריםשל

שויקףביותרהכמוסיםסודותיואתבססויפרקהואמעכשיו,ולאמכאן

הלוואילצליליאוזןהכורהלכלביותר.האקטואליותהבעיותאתבסמוי

קנייניעלבמשיריןהמשותתותאלה,אגדותהפרונטלית,האמירהשל
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שלהאשייהעדותלעולםצוהרבעקיפיןמשמשות ,עם-ישראלשלהרוח

כתובותהןכךמשוםשנשא.נאוםאושכתבמסהמכליותראףמחברן

ריחןכךמשיםאימפרסונלית.עםלאגרתאיפיינישאינומייחד,בלהט
ביאל,קשהצויאמיוםשחלפוהשניםבכמאהנמרלאוטעמןפגלא

להפיךשהחליטרמייםשלרהראשוןהגארותעיברירשלספרלראשינה
-םיכמוסאשיייםסודותבתיכןהאצרריתלאגדיתאלהמאגחתאחרות
ום".יהייריהיאגרותהןהלא



ראשוופרק

מאל"ףלהתחיל

בראשות""ספרהמדרשותהאנדהעל

מתוךוגלחיםרכיםעמיםעלשותיכלושלאמהיועד:מי

באתולרועביעםדילשעותתמצאאותה-עשורמהומת

כתי"מדשרוכתלימתיךלאאםיעדומיעובי.מתויהקסבה

הזאתהאחריותהכרתתורתלצאתהימיםבאחריתעתיהד

בכלאחרי"כןלוהתפשסכלההאבשויותשלגורלהעל

מצריביזהזההעםאתאלוהיםידבחתהלחבםלאהעמים?

אלותשיבהושנהאלפיםארבעתדרךשחתומצוקותשאול

השלשיית.הפעםזאתביתו

העברת)הארג"ברסיסהלפתחיתבאילקילשגארמר(מתרי

ועיבודוהמדרשיהמקור

 ,הדיברותעשרתמבדרשמקורהביאליקח"בובאתבראשית""ספרהאגדה
שלהתרבותבמרחבהבראהככלשבצורםיהגאובמתקופתפוריםיסקובץ
חיברהביאליקוממערב.שממזרחבקבציםפזוריםובוסחיוופרס,בבל

אחדותםישבעשהשנובבלריןהעבריהמרכזובןהמעברבתקופת
שלבעיבדווהאגדהשיראל.לארץהמעוצותמבריתבדרכו ,) 1924-1921 (

לובעררעד,.ולילדיםיורקיהביובכתב-העתלראשובהאורראתהביאליק

 , Cתרפ-הסבת( 10א,שבהיורק,ביו ,הילידםןדעמושרית).אגדה( "תיבראשספר" . 1

אליקיבשלמכתרב.ראוו"תרפ rקבשלהיבלשמה mבוהמעהאגדה . 225 " 195עמי
ביתל"אבג,כרך ,ביאליקאירגות :ןדעלמערתכ ] 15.9.24 (ד"תרפאלול"זסמ'ום
גםציאאתה,ביאליקלשעלייןתשבתד,·תרפבשבת .)"סזוסעמי ,ס"ח"תת"תת

(ירשוליםןונפשיההכןליבההרויהרבכתיבערהידרבות,עשרתעלובשעיםהספר
יםשלהמעשיותסנםרזהורסיפכללוכו . Cכחיעםשום,זהפוריסכללושרב ,)פ-ורת

המדשריתהאגהדשהופעתלהביחכםחמהתרןזנלח.סימן , 1924ליפסאי·לובךחגססר,
שבעשה ,העירבולמשעהקיאליבאתבבהרוביםושתווננמקבשב'צעמהשבהבאותה
תרפ·ה.בראשיתבתפרסםותרפ"דבשלהי

42 
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ציוריםבוווייתולנוער,לילדיםבספרוןגםבבדבד~רסמןןהמשורר
ספרון .) 1925תל-אביבדביר,(הצראתגוסמןנחוםמאתייאוריינסליים"

אתמחשרבהוהקיםאצרההמשוררשעלהלאחרקצרזמןאורראהזה
ורים,יהצלדים.יספרילהוציא~רנהשנהשבבעלותו,הספריםהצראת

ביצירהשמדוברלכךמרמזיםהמחבר,שלהפקוחהעינותחתשנעשו

שללתיאורהמתאימהשהאישנםלומקום.לזמןמתייחדתשאינה
המזרח,באצרותהמציא~תלתיאורגםמתאימההיאכךאשכנז,חסידות
 .הדיברותעשרתמדרששלהולדתומקום

פרחיםמתוכווהצמיח~נביס;שביאליקהאגדה,שלהעלליתיהגערין
 lלאחד.אחדאותםמונהשהמחקררביםבמדרשיםמצוילרוב,ו~רות

למקורהעיבדוזיקתביאליק,שלהאגדותבעיביירכרגילואולם,
רעיונייםלגבהיםלזנקתןינשממנוקפציה"',ייקרשכאלהיאהמדרשי

כמו-ביצירותם. Zלמצייגיעילאלעילםשחקרםלמעמקים,לצלילאו
המיסיביםשלוהייחדויהאשייבפיתוחםסמוןהעשורעיקראלה,עממיות

ולאשינים,מתחומיםמדורנייםברעיוניתובהסענתםהקונבנציונליים

ביאליקשלבגרסתוהאגהרוהידוע.נהמוכרהעתיק,הפשוס"ב"סיפור
שהללילאחרוזקונים,להוריושנולדרךילדשלקורותיואתמגוללת
עלביומויוםו;נירונשא;קץ,איןבאהבהשגילד;אביובסן.מפרינואשו
מספרתתחילבנושלמוירוילשמסכתמהרבביקשתורה,למקוםכתפיו

באצריתהעבריבחיניךכמקובלויקרא,מספרילאדויקא,בראשית

 • 63-29עסיתשי-א. .)ביאליק(לזכרנכסת •• ..םיוה'הירי'"ספר'יחזקאל.בןסיראו: . 2

תשל".דירלשויםשק.דגיערך:רת.והבקייבראזגיהלסיצירות-יקאליב :בושגרפס
תור'"הסיפע·יסיף. : 190 ' 179עסי , 1964ביתראבסעוידם,גלגל ,סךדיר : 372-337עמי

,פעמיםהחשדה"עלתברהוובענייםיביסי'הבתהוהבגתש :המזרחתובאצרתיהעבר
משעהוין.לרי : 59-58עמיתשמ"ו).( 26יגיל ,בסזרח)שיראלשרתובמןויעפקרי(

למאהעד-9ההמאהמןתכירסאותבהתפתחותגיותימסלוןועי : "בראשיתספר-ב
רב'גיברסיסתואשלשיראלעםלספחתבמחלקהסוזנoךתוארלקבלתעדובה • 20ה·

ל"ספרשמותפיםתמאייטםיסחרת'וידרנןו.לבארדי : 79 ' 13עסי ,ה-תשג'גןסתרן.אלי
יסתברסיגואס"א.לתואריתירביוגזנoעהדוב ,תרואחלויצירותלביאליקבראשית"
 • 1999ביתל'אבתל'אביב,

 ."תיוהספרובדועליעםפוריס"ביןורסס.שיראוק.יביאלשלהעיבדויררכעל . 3
חהזכ .·אלערירשהבעי : 72-69עסיתשס"ב).(כ •ידוהיזרללוקבפרשוליםיםחקרי

 • 30-15עמי • 1984תל'אביב .תשת·תשל



דם j77,)1ו(ים Iשמירזיוה 44

אתלעשותודשרעצמאותו,אתלהוכיחהילדביקשאחדיוםהגולה."
במקרהנקלעונמהרמריוםבאותואךעצמו,בכוחותתורהלמקוםהדרך
לארמונווהתגלגלמהםאחרשלבמרכבתונחטףאלופים,שניביןלתגרה

דרמטיות,גורלתהפוכותלאחר-דברשלבסופוהממלכה.~שרישרשל
לביתפרו 9והילרהוחזרו-ה~ררללאבהןאחוזותהגירלוידארםשיד
אבא.

ביאליקשלדיותחתהפכההמדרשיהמקורשלהשלדיתהעלילה
כמו-ציירההיותהבשלזו,אגדהוהשלכות.רבדיםרבתמופתלציירת
חמקהממנו,פחותלאהתמיםואביותמיםילדהואשגיבורהנאיבית
נרחביםדיוניםלהייחדוולאביאליק,חוקרישלונםמתשומתכידןשלא

אגדהחוקרירק sהיום.ויהימאגדותאחרותאגדותפניהעלוהעדיפו
עבודותעל,הכתבוותלמיידהםאגב,כבדרךבמחקריהםהזכירוהאחרים

שלזוויתלקרןבראשית"ייספראגדתשלדחיקתהאוניברסיטאיות.

לציירותאמץיקשרלציירהישעיקר:כלמדצוקתאינהביאליקחקר

עברייםמוטיביםשלבלוםאוצרבהישוגנוזות;"קנוניות"אחרות,

מאחורימסתירההיאומעניין:מקורילפיתוחכאןהזוכיםומערביים,
חשיבותבעלותוקולקטיביותאישיותאז;ותותמיגיהכמו-עממיתחזותה

כרגן:פתורות,בלתילחיחתתשובותלחלץניתןשיטיהמביןעקרונית;
דווקאלאוארץ-שיראל,עלהכתיבהמןהלאומי"המשורר"נמנעמדוע

חשרים.יםיחלכינוןומוחשיקרובכיעדאלאם,יטמירלגגעועיםכמשוא
הרחוקהעברעלאלאכתבלאשלושיראל,האץרהעשורבכלמדוע

(כבשירואקטואלייםפוליטייםמאבקיםעלהיוס"),ייויהי(כבאגדות
הרחוקיסהילדןתימיעלאודיכם"),בקצורשובייראיתיכםהפוליטי

כללנדשרלאמרעו"יתמות").הפואמות(כבסדרתהאיקראיניבכפר
ציירתובכלגילהלאימדיעארץ-ישראל,לנושאלחייוהאחרוןבעשור

דורשנותשארכושליהעלייהלבטיעלדבר-לותקיפותיהלסו~יה-
בחקרלבאליוהשוםשלאממצאלחלץניתןהאגדהשיטימביןויותר?

לעיל). 2הערהןא(רחזקאל-יבו . 4
בספרייארינרחב:מחקירובקיורתיייולעניארבעה-לששוה m-אגזכהתכ.ךללשוב, . 5

 ,קיבאילשלהאשייותהעולעלוםהרוצ-יארבעה-שלשוה-אגדתאהבה:אתזמ,ן
 • 160-158יעמ ,ו-תשתל-אביב
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בושאיםעלגםמעסלאהמשוררכתבהאימפרטונליתבציירתוביאליק:
מילה.וחצימילהכביכלוכתבלאעשליהם-ולאומייםאישיים-

ביאילקביצירתהחטיפהמוטיב

בזיקתנפתחאךפתרונה,עלכמדימהכאןתביאזיעקווניתשאלהגם
המוסיבשבמרכזיהטיפיוצייותי.לומכלולביאליקלחייהיציוה
ייטפואתמשייךע"ב)טח(שבתהגויים"ביןש~שבה"תינוקשלהדיעו

 ,מביתושנחסףילדשבמוכזוביאליק,משליציויתלקבצותבואשית"
בלאבמרחקים,ארוכהתקופהעושההצבא,לעבדותנלקחאובדרך,אבד

חגייועלשיואלמנהגיעלולשמוושמפחתועםקשריועללשמיויכולת
מלךשלבחצרישגלדידניאלוטיפוויוטףטיפיושלמדורניגלגלו(כעין
הטיפור 6 ,החייס""ייבהגמורההבלתיהפיאמהכמולצייוותהכוונהזו).

 .ביעו"ייהנעולילידםהארוךהשיואו ,נתבישיה"החצצווהיי "ה"קנוני
טיפווהמוגללביאליק,ז;כשלגנוזטיפווזהבהקשולהזכירראויכן

וברחריזןבידש~שבהיהידרילדובמרכזו~מי,מפיפר Qהאני-המששמע
שניסלשבייילדעלגבליימטפרת "בראשית"טפרהאגדהגםומארמוני.

הפלאיתשיבתויעלשנחסף,בזמןבחיקונתיןשהיהשעשעויו,טפרממנו
יימםלהגיתנהגשבוהאהוב,לטפרוהיחתאבא-אמאתילבזהילדשל

התרבותממרכזיהיהדויהעםשלשיבתיעלהאגדהמטפרתיבטמוולילה.
בזכותשלו:ידנקיתאגרטאעקבוזאתשז;כקדם,הלדביתואלבאירופה
אורותכלחלףהתפילה,בטידורהיום-יומיתוהקריאההחומשלימודי

ביאליקשלצייותימעוב.מפאתייפיתיהולישקצווומדוחיי,הכרך
החלוןאמנםנפתחהחילין,תהליךתחילתעםהפרדוקט:בחיתםסבעוה

ארשיתעלחשדאררביאלקי:חיבשלרהיגסיהבלתיהפראמה ,),"בשת(שמיריז . 6

 . 55-29יעמ ,)(תשבי,חיפה , 9,דפיםצי'ירות"

ביתל-אבגנרפל"ראימ :,"היהמלב ,זןוביהעררמתים:זשתכבים ,אליקיבחיבראר . 7
ארברגיפלשיררסיפבהשראתהבראהככלרבכתבאלהקסעים . 212עמיתלש-א,
ייתכזר,יאבבסיתרהרחמפאחראסאריהסתרשכרחיהידר ,ל,שבמרכזרבערב-,

בסהחרתרתרמלאחרורלאהצראםתשוםפיארברגבתכיאיסףוכירתוריבריחשהם
זבר).רקלירסףסאתהקימהעם(תרס'''קראקא
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יותראף ,"הספר"דווקאאים:ירוחלומשביאורילקרנשחר,לסלל,
השינה-החשדה,למולדתוהיהידראתירוזהחיי,הסבע"מ

שהימשתי-עממוהכמרהישהצים,יאחרמותובמקיתיהרארכב

ירתוציבלספרצרהלאןהישעלתווסמכקותעולמפלסמורקןופקיאלילב
שהלדיקשייאבנציץומקורהנוילשפנבדתוהמעהאגהדגם 8 ,תנליוהפרס

נפשסחרתכאןשיקעשהמשורךחילהוכקשהלא ,הגחלההאשאת

שלהמוגננתבחסותות,יהקנונבציירהלשקעמוכןשהיהממהותרירבים
לליידםגעגעויואתחשףהארזקוניםלבןשזכוזוגבניעלהבידוניהסיפור
שלחסיפתועלהסיפורבאמעצות ,גבל,,לדברנהגלאשעליהםמשלו,

שכשלוערייתושולשלוהאימץומניסיונותספחםגחשףהוא ,זהילד
שייחלוהשקשיים,מהוירוהלידחסיפתבסיפור ,לצקםווהגעיהעתבאותה
קיאליבכתבלאשלעיואחריסרגלאירעוהדשיבסן,לפרירבותשנים
קירבה ,חציוניותמעירדותלנושנעדוכפי .ביותרםייהאשיבמכתביואפליו

לבנישהייתההשכנים,מבנותליהד-בבלריןבתם Wיבימ-ערייתואליה

שלליחותהליהדאתהמשוררשאתשלחהאחדיום ,כבתםיהעריירהזוג
רילהאשעויזהסרגיאירעו 9 ,ומתהדורסניתממכוניתנפגעהחו ,כלשהי
באותהשנכתב ,"המכוניתיייהווירסיאחהליידםשיראתגםשונהבאור

וממבס ,ססיתימדררנזהיבחרכתרגליראשןוממבסנראהיאשרהעת,
שנותשלסיקהיהפלולועצי'יהספרותילעצירמוחצתכתשובה-שני

יגסררעויאן O ,-הגהייהמליהשלהשממעיםויבירלשבחאתם,יהשער

תל- ,קיאליבח-בתשירבממיהעדוסיהר Pלחת:וגלהדדמשודתצהשסיר,זיואר . 8
קליבא"רתישרלחק :סידלילםגתןמועפוריסשי ,ל·הב : 79-66מיע ,ו-תשמביאב

 5הערהוא(רבההאאתזמ,ן ,ל·הב : 25-24יעמס"ז,תשביתל-אב ,רעולבולידלים

 ,קיאליבתרבצייןאיאירהפשרתעקיבת :לסענההלתנינ ,ב·לה : 139-119סיע , cלילע
 • 126-112וניע , 2000תל-אביב

 ,םמישולחוכתלווחי,בעזר,בן-יאוזנסן Uיבוא(רןסס Uםובחפימובאמה ,זהעוראי . 9

 ,ידוידליררוהסשלשתיוהאשייורותגבאיילואפכרזביביא 115וניע , 1981תל"אביב
על .ןלחלוסיפרסובליסאיהארנה ,בית-יהסכייזסיןבפיותוקבעתאלארתןביתאך

 ,ק-יאליבלשתו-סדו ,ארוקיב :וראיjו,פברוקרןאהםייחולאהתבה,רויהתיהז

 • 21סיע , 11996ליראפ( 4ילינ ,כחמלועת

ותאושהגההוגםיסיתלוהפהגהבההההגםג ,תיבוסכהההנםבארהזהרשיבהההג . 10
 :-ןוהשלדיבתווומ·חייםתניחב ,סופריםסענםזיחוהאםשובישמתובוםיאובוהגיסהונ

 • 172-162יעס ,)ויעל 8הרהע(םידל,לםגתועפזמוםירישוראו
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,שגםבעיר""הנערכחגמתידליםשירעלחשראורלשפוךעשיואףזה
חוזרלבסוףאךהאבןד,עללקונןלבדםומותירםלהוירו,נעלםהילדבו

אפאומסתיימותבאיליקשלהליידםיצירותהנביא.אלהיובסיעוהביתה
האגדהגםבעיר",'"הנערכמוהביוגרפית.איתיכבמצלשאטוב",ב"סוף
(סוףלמלךהן;נשנהבמרכתבהביתהשביבהמסתיימתבראשית"'ייספר

היהידרמדרכישולדניאלשליוסף,שלהטובסופםאתהמזכירטוב,
שלכוח rואנכיר).ןןשליטשלבחסדורמאלאיגראעמקיתאמביראשעלו

'"סיראתנשסיו, mצרוראתביאליקנטלזואגהדשלחיבורהשבשנת
ל"ביתהרבעיית,העלייהחרדורו,מבנירביםכמושוב , rבבלרהבשר"'
שוירבראשית"''"ספרגיבורשלשיבתםאבותיו.לאץרכלומר,אבא",
לאצרוחשר-שיןעםשלשיבתוגםהיאלביתםבעירייייהנערהליידם

החשרה-השינה.

הטקסטשיטייבוהבחויהאלומיהסיפור

מעגליםשלסדרהבתוךקטןמעגלרקהואהאשייהמעגלאכן,
והפוליטיקה.הפואטיקהשמתחומיההוגתמתארגנתשבהםקונצנטריים

כבקליפתמקופלתכולה,הלאומיתההיסטוריהםגכאןמסופרתבמקביל,
שאיןגדוליםכוחותשלהתנצחותבשלבשבינלקחהלידהגיבוראגוז.

שניביןהנישסתכמלחמהמתוארתההתנצחותשליטה.הםיעללו
המטלטלותההיסטוריהשלהגדלוותהתהפוכותאת(הגמלמיםאלופים

אחדבמקוםבמניחהלשבתלומניחותואינןעזה,טלטלההיהדריאת
הדתותשתימלחמתאתמסמלתהאלופיםשמלחמתאפשרימים).לאורך

היהשרוישהיהודי-והאיסלםהנצרות-הגדולותהמונותאיסטיות
שתרנ (jשאימתכלכבדמחירכךעלשוילםדורות,גביעל,דורותבתו?ן

בסןפה,כאפרוחכאןנשיאהיהוידשינוי.תכליתהכוחותויחסיהנסיבות
רביםיהדרים(כמו~מהורבעשיראחד,שליטשלבחצרועצמוומזוא
הואב~לה).ינסתיפפוהרשותאלשנתקרבוהפזירהאצרותכלמבני

אולם,ולילה.יומםפרו <;Iבוהוגהן;נשמר,מכלתורתועללשמורמשתלד

 • 133-127עובישם,וו.
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אצוראלדרכומצואמדיו,נחסףול,לותיו,ימיוחמדתשעשעויו,ספר
 ,"סימיון"ווניתיההמילהשלמימשוהתוך ,בתוכוונסמעהמלךספרי
שנלקחמה,שהרילסימיון"ייירדביהב(ומכאןייהמלךייאצרררשוהישפ

 12יו).לבעללעולםישובלאכברהמלךאצוראל

והספר ,יוהורתימבבחסףהילד :חסיפהבתוךחסיפהכזכור,נו,ילפנ
מחולליהים,גוייגםשהרי~כר,בתרבותבסמעשנחסףהספרממנו.בחסף

שלרוחהלייידאתשיראל,תורתאתבקרבםהסמיעוהמערב,תרבות
הלאחיותו,ממקורוביתקוהובשבי,הדוייהאתלקחו-ובמקבילהאומה;

שקיעתןעקבהסמוי:(ובמשיורהשליסמחלתעקבואולםספרו.הוא
ומהפכותמלחמותעקבאו ,היהידרישבן 1שבתוממלכותשלהדקדנסית
ללנותדרךמבקעיפלא,באודחמתגלההאבודהספר ,)ן 1בתושנתחוללו

הגלויהסיפורספרו.עםביחדלביתואותוהמחזיריםהילד,שלשוביו

שיסתחסיד-המלמדלרצווהילדאבינכנעשאילובעקיפין,סעון
עלויקרא,בספרתחילהיקראשבנרהסכיםואילו-השינההלימדו

אליובמשךהיהלאספרו,אתמחבבהילדהיהלאמצוותיו,עולדיניו
בארמוונבשבי,פרו Qוהילדנשאריםהיודברשלובסופוקסם,בעבותות

גבולההשבויליהוידלו,היהשאלמלאסעוןהסמויהמישורזר.מלךשל
םייהחבמוסכמותזקרדואלמלאבראשית,ספרשלסעםגויים,ביןוהשרוי

אמנם,שו;כקדם.תויבאלחוזרהיהלאגולה,שונתאלפייםפרי ,הנושנות
לאהתשע-עשרה,במאההעםעלשעברההאמנציפסורית,המהפכהרוח

העולם,אומותעלעתאותהשעברההכלליתהמהפכהמןמנותקתהייתה
תורתמתוךדגלה,עלשחרתה ,המןסרעקרונותאתשאבהזוגםאך

השפעההאצלתשלקסמיםמעגלונילפנכךישראל.מתורתהבביאים,

למה:קדםמהלקבעואפשרותאיןשבומעגל"באופןוקבלתם,ושפע
עלהמסתמךהפתגםאומר ,~עדיימיהרוחדרך" .הבציהאוהתרגנולת

~נ:ריב l!ין;~ין י~"תפרח":"בשלבשיררביאליקרכדבריהלת,'קדברי
- .הרןח".

ראצראלהפסרזיקרבהכן,לערה- mהוב-אצררהאו ) I:Jןח cioIןביתריוה(מן-סימןוי- . 12
כהומזרמלךשלואצרראליותדר .מעמשתרתי-זיימלסיודר-יוהירההסלךפסיר

תימרגל- ,יrאשלסיי,יארואורבעה-לששוה mב-אגהפתןיבפהבקרתלשכבלעיתה
 • 203-181יעמ ,) 1992-1991 • 14-13יהידו,ורבפלוקלירשול,םמתקריבחש-,בפי
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יבינם.ולאבהםיבחיןלאשילדעריוניים,ענייניםכמובןהםאלה
ענייניםהילדיםספרותבתוךלתתרצוי,ואףשמןתר,האמיןביאליק

קצתקשיםאגוזיםלפצחשיניהםאתלידםיהייילמדווכדבריו,מורכבים,
םייכולהלאומיתההיסטוריהלימודאוהגמראלימודנןותתחזקנה":

פוריסשלבמסווהלדילמוגשזהמשלימדראךומשמים,יבשענייןלהיות

בלתילחלקוהופכיםבקלותהדבריםמתעכליםנפש,לכלהיפהמרתק,
מרתקיםסיפוריםברכיעלשגלדילר,יוכלבבגרותו,הילד.מתועדתנפרד

הלכתיותסוגיותלהביןמורכבותם,אתבנקלמסגירהאינהשפשטותם
בתוכונטמעוכברהדבריםכיעומוקות,סנוכותהיסטוריוסופיותאו

בתולדותהיידעהבה"אהמהפכהאתכידעוחלולביאליקמבראשית.
ביתאלאהיהשלאהמתוקן",ייהחדרממייסדיהיההוא :העבריהחינוך

נקראזה-ספר(ניתאנובימינוהנהוגהבמתכונתוראשון,מודרניספר

לידהם).יאתאליומלשלוחיחששולאשמרנייםשהוריםכדירק"חדר"

ייספרבאגרהביאליקאפואהבליעמהפכני,כשמרןאושמרני,כמהכפן

שלקידומהתוךבישראל,הלימודשיטותעלבונהביקורת "בראשית
לסיפוריםהרךבגילהילדיםעצמםירגילוחשובה:פדגוגיתמטרה

והיסטוריוסופיותתאורטיותסוגיותעלהמבוססיםכביכול,פשוטים
שבבסיסהמופשטתהס~מהאתבנקללתפוסיוכלוולכשיגלדוקשות,
הןהסיפורעללהחילניתןהזההפדגוגיהעיקדוןאתהתאורטי.הדיון
רבדים,מרבדיםהמורכבבסיפוררקמדובראיןשהרימלג;,הןמלבר

ןועיקרתר.יורביםהקוראיחשוףהתפתחותשלשלבובכלקריאהשבכל

תחילה :משמעתרתימבראשית, Uבאתללמדהאבמדרשיתעולהאףזה
אתיביןיותרמאוחרבשלבורקנפש,משובביסיפוריםלילדיוגשו

בהם.הצפונותהמשמעויות

"ספרמתוךהעולותהמשמעויותגםביאליק,משלרבותכבציירות
עודהאישיהמעגללמןקונצנטריים,במעגליםמתארגנותבראשית"
האישיבמעגלוהטרנסצנדנטיים.האוניברסלייםהלאומיים,למעגלים

רוחשותשמאחוריהמסכהכעיןמשמשתזואימפרסונליתיצירהכיראינו
קוראיולפנילהתערטלאהבשלאהמשורר,טראומטיות.אישיותא7:נתות

ממהיותרהבדיוניתהציירהשלהמגוננתבחסותהנחשףלכאורה,אלא

בט.עוכי ,גכרךלעלי),ו.הערהאליקיבתואירג .ו 3
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זהוותאתגםכידעו,הכמו-אוטוביוגרפית,בציירתולהיחשףמוכןשהיה
ומאחורינידרותלעתים,אלאבפומבילחשוףמוכןהיהלאהואהפוליטית

הואהכללית,ההסכמהבסימןשעמדלאומי,כמשוררצעיפים",יישבעה
"להלךכדילאוזאתבמחלוקת,השנוייםםיבעניינלהתבטאלוש~להבין
פןמחששאלאוהמפלגות,הפלגיםכלבניעללוהתחבבהטיפות"'בין

שלהמעמקיםלזרמיאוזןהכורהואלום,שווא,מהומתדבריויעוררו
אללזהותיוכלהיום,ויהיאגדותכדוגמתכביכול,אימפרסונליותיצירות

אלהמציירות,הלאומי"ייהמשוררשלהפוליטיהזיהוי"ייכרטיסאתנכון
שלדרכוממשיךויצימן,שלההבלגהבמידניותצידדביאליקכיעלוה
שזכתההרוויזיוניסטים,שלהקשה""הידלמידניותוהתגנדהעם,אחד

מתקופהה"נאיביות"מציירותיושעולהכפישטרניחובסקי,מפילשבחים
צידודואתבבירורלהראות,ניתןוארבעה"שלשרהמייאגדתובמיוחדזו,

אתהכתירזו(בכותרת "הדמיםיישלשלתשלפיוברעיוןביאליקשל
ובמציאתבהידברותלסיומהלהגעיחייבתהיום")ייויהימאגדותאחת

מדשריתאגדהשלבמסווהבראשית",ב"ספרגםמידניים,פתרונות

ובההמלוכנית,התקופהשלהישןהעולםרקעעלהמתרחשתתמימה,
פוליטימצעשלמסריםביאליקסווה (jופרשים,מרכבותבעלי"אלופים"

ומושכת,קלהבדרךהעצירלקוראומסרםאחד-העם,נוסח
ויקראספרבהוראתלפתוחהמבקשהרב,לעדתמתגנדהאבכזכור,
בראשית,בספרהלימודאתיתחילשבנ;דוושרהליידם"',כלייכמשפט

ואץרשמיםבוראעולם,לאלוהיותהילהשבחהםהזההספרדברי"כי

ומהאלוהיםמעשימה-גלוויועדהזהבספרהילדיקרא-נאצבאם,וכל
רש"ישלפירשוומההרדשממנהזו,מהמלצהעולמו",תפארתרבה

להםלתתלעמוגיד (jמעשיו("כוחבראשיתספרשלהראשוןלפסוק
שכבשתםאתםלסטיםלשיראלהעולםאומותיאמרושאםגויים,נחלת
 ] ..ו,היאהקב"השלהאץרכללהםאומריםהםגוייםשבעהאתות
ונתנהמהםנטלקןוברצונולהםנתנ;;בתונובעיניו,ישרלאשרונתנrו

ובאמצעותהארץ,עלהעםשלזכותועריוןגםעולהזהמפירושלנו"),
זוזכיתעלהמערעריםרגלימתחתהקרקעאתביאליקמשמיט~זכורו
שלהמורחבתהגרסהבפתחשלמה,בארמוןהמלכיםנאומישגם(כפי

שלזכותו,בדברזואקטואליתלסוגיה,מרמזיםוארבעה"שלשהאגדתיי
ההיסטורית),למולדתולחזורהעם
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בקומותלואהמסדבקומת-דווקאבראשיתבספרלהתחילההמלצה

לבנותאיןשלפיומובהק,אחד-העמירעיוןגםבתוכהצופנת-העליונות

התנעוהכישטען,הרצללעדתבניגדובאוויר,ו~גלדים "בשמיםייעליות

אחיזהללאמונחית,אווירכספינתהעולםבחלללטוסיכולההציונית
תמידבאגלןתובאתותהעםכיביאליקעטןרבותבהזדמנויותבקרקע.
זוכהארצועלהישובעםרקמבראשית.דברבנה,ולא "המלאכהל"'גמר
בעקבותהאילן.פריבהיאסףרקולאה~ביטה,בעונתהאדמהאתלראית
אחד-שלהציוניתובמשנתואבותבפרקיוכןהסכמה,בספרותהאמור
להקשידהילדצריךדרכובתחילתחפץ.לכלעתכיביאליקהאמיןהעם,
השכלחריפותהמחייביםגמראללימדויולאהתניי"ללימודעצמו

להתחילצריךהתנ"ךלימדוואתמופשטים,הלכהבענייניובקיאות
אלהזיקהאתהמחזקיםהעלילה,רביהאבותמסיפורי-מבראשית

לחלוחיתשוםבהםשאיןומצוות,דיניםהמכילויקראמספרולאהארץ,
העמיםב~דברהנדידוםשלמובהקתצורהיבש,האינטלקטפריוכולם

הצחיח.

החינוךבתולדותהידיעהבה"אהמהפכהאתכאמורשחוללביאליק
הפשילהואקיים:ונאהדרשנאה-המתוקןייייהחדראת-העברי

אתבלבד,עבורםלואבאודסה,תלמידיועבורוהתקיןשרווליואת

מרדכילימודיהם.מסכתאתהחלושנוהמקרא,סיפוריהלימדוספר
צו,סדררבה,מויקראל"חזמאמראתזהבענייןמביאיחזקאלבן

מתחיליןואיןכוהניםבתורתלתיטקותמתחיליןמהמפניייז:פשרה
טהוריןיבואו ,טהוריןוהקרבנות rטהורשהתינוקותאלאבבראשית,

כישהבינומתוךזה,פדגוגיעיקרןרעלחלקו.רבים "בטהוריןויעסקו
בהגותיששילבביאליקהלנות.יקדדוקאחרשביתלךלאהילדנפש

ואסתטצייזםאחרהעםטסחלאומיפוזיטיביזםורומנטיקה,קלסצייזם
 :העריסהמןכמעטהתלמדועולהעמסתגגדבנאימיו,התריעפרישמני

יארילגמראי)חמש-עשרה(יבןחכמינובקולשימעיםהיינוייאילו

הילדכשירונותאתמסרסהיהולאמתנולוהתלמדולימדוהיהשלא
 14 •מוח"עוקוםלהדיוטלעשותו

האומהשלחינוכהלעניינישווהג~רהלגזורניוכןהילדשלומחינוכו

כב.יעמ , 193Sתל-אביבלחיבר,פיערך: ,אכרךשכעל-פה,דכריסביאליק,ב Nח . 14
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ליהיהאלמלאאץר-ישראל.יישייבציוניתלעניינילהקישאףכולה,
ידנקותאגרסאאתקץאיןבאהבהזוכרהיהלאהואאלייף,פרקלילד
הדורות.לאורךיהדותועללשמורהיהיכולאםהאורביספקשלי,

 ,שביובימיהעםעלששמרוהםהמקראפורייוסהתירהאהבתכלומר,
רקולאבראשית,שלטעםלעםליהיהאלמלאהארוכות.~לותובשנות
באותילהוסיףיתןנש~קדם.לאצרוחחרהיהלאהואגולה,שלטעמה
טעמהאתהעברילקוראשהחזירמאפו,שלציוןאהבתאלמלאעניין:

מלודתייעלארצועלהעםשיבשננההתקופה-התנייךתקופתשל
לעיררמצליחותהציוניתוהתנעוהציון""חיבתתנעותהייאםספק-

שלהפתיחהניסחכיזה,בהשקרלב,לשים(ראיינפשיתולעשיתלבבית
אהבת-הראשיןהעבריהרומןשלזהאתבאובמעלהבראשית"ייספר
ו Sציון)·

מיחשילמעשהמיפשסתמהלכההצייניתהפיכתבתהליךאמנם
התחוללותהגורל,דישל(התערבותהחציונייםגורמיםגםהתערבו

שלפניונבאגהרהמיתרגמותכבירית,מעצמותשלוהתערבותןה!נרעות

שלהאמיץהנפשיהקשרלולאאילםהגייים").אלופיייביןלמריבה
חיזר-הספרכלימר,- "האיבדהבןייהיהלאשעשעויו,לספרהילד
שננהתקופהלאותההעםשלהאמץיהקשראלמלאלבעליו.מ~שבלידיו,
עביתותבאמצעותנשמרהפליאהשלמרבהקשראדמתי,עללבטחשיב

יחיזרהלאומיתישיותועלשומרהיהאםהוארבספקבלבד,רוחניים
לדרךהסבריאתאליקיבאפואנתןזואגדהבאמצעות .ולמילדתולאצרו

כאןהסבירגםהוא .השינה-החשרהלמולדתוימפורדמפוזרעםנחתה (jש

ספרשלהפתחיהאתהומזכירה )· ...בארזהיה,·אשיבראשית··ספרשלהפתיחה . 15
כברהצעירהדורבבייקארציןואהבתאתוו.צ·אהבתשלהפתיחהאתהואיוב,
סבייב.ח-'בריקוצורהסרפעןנרבסרםעדוהמונגירם.עםאייתצבלהופעות,ךיבסמ
לישדהתרגזםימירסס,ישראוהגמיןו,במעבייקהלעולציןואהבתהתקבליתעל
לאחדיםבביגיד . 43-15עםי ,תשמ"ס,ירשוליםםאפזלאברהמ ·ו,צי"אהבתשל

בפש,להתעלותלהביאהיאהאםתuשלתפקהדיכיהאמיובאיליקמהמדורביסטים.
ם,יססיבייהאקספרסלסלו~רגיצזיהגבדכבט.תבתגנעים.לובתקבאשפהלחססלוא

i! מלr כודירביוכשסע,תרתיסיהתוכי,המקארפוריהסאלהגלגלתאלהחזירהמשורר
ב,יהטאלוניאתקירונלאיהפיבלצייסטיקההתוכחהדבירכלכיברבר,ראמ"יפה
שענל-פה,דברימבאילקי,ח"בוראי :-ציןואהבתמאפושלהספרעליושהשפעיכוכי
קמד,עמי ,לעלי) 14הערה Iאכרך
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שרםהמערב,תרבותשלהמעטירותבירותיהאתעצמוהואעזבמדוע
למיר.דרקדיתהיאבוהתרבותיתשהשעייהצוחיחלדלמקוםפעמיו

וארוחתאבוסיישורהמעובדתהאגדהמןהעולההמסרגםאגב,זהו,
םיהלבטמסכתאתכמדומהיביןזומעובדתלאגדהאוזןהכורה .ירקיי

דורו,מבנירביםשללהכערתםגםכמוהמשורר,שללהכרעתושקדמה

המלךשלמההים,מכרכיבאחדלואולד,קטןבישיובחשדיםחייםלכונן
תרתיהטבח,מביתבולמוסכאחוזבורחזו,אגהדשלגיבורההמרשוש,
מקיא.הואטוביי"כלעליושהעתירהפרזות,מעריבאחתמארחומשמע,

שהחדירכפר,אשישלהלדבביתוורווחהנחמהומצואבלעו,כלאת
הנדדוים,חייאלהשיבהמעוח",עזrזלאחשדה,רוחאחרת,"רוחבו

בעליענייניםמגלמתבכפר,צנעלחייסדוניסטייםעירמחיימעברתוך
הציוניהמפעלמןמוחשיותלתמונותומרמזתאקטואליותהשלכות
 ,המתהווה

גמלהכידצלהביןניתןייבראשיתייספראגדתשלצפונותיהמתוךגם

שלהמעטירותהתרבותבירותאתלעזובההחלטההמשוררשלבלבו

רביםיהדויםשללהחלטתםבמקביל ,בתל-אביבולהתישיבאירופה
ניתןכןכמו ,"'אבא-אמאלייביתלושובהגלותלמצבקץלשיםעתבאותה
עםשלהזהותעיצובילגבביאליקשלמחשבותיועלבעקיפיןלהסיק

הדרךפותיאתאמנםהעריץקיאליבהשינה-החשדה,בארצוישן-חשד
למהפכותהתגנדזאתעוםמאיןיי,ייישחשדהמציא~תשבראוהגדולים,

העם,אחדתורתברוחלילה,ן 1;:עלוםסדרילשנותהמתיימרותקציוניות

חשד~בנההבוניםממשוכים,אבולצויונייםבתהליכיםביאליקהאמין

וייעליותפורחיםמגלדיםלבנותאיןכיכאמורוגרסהישן,ממכיתות
מצוקה.מסדקומת,בליבשמים'"

האילילתהתרבותמולם Iהטפרטפר

'"ספראתשכחיברביאליקעינימולעמדלבדוהציוניהמפעללאאך
וביאליקבגרמניה,אסוןהרישינוייםגםנתחלולועיניו,מולבראשיתיי

הפגניןתאתראההנאצית,התנעוהבהשנוסרהבזמןבברליןשישב

פגנימלךהציבהואשלפנינובאגדההזמן,מנבכיהעולההמחושדת
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אגבהדבקהכיר'"),לאאמתאלוהיואתמעודו,אליליםעובד('"והמלך
קדמתלמובאתוהנהוגיםאנסישמייםגזעחוקישלבמערכתגררא
ליהודיתתלבליקדם,מימיההיאבאץרהמלךדתהיתהכו(ייכידנא

היסרוותשולסיםשבארצוזה,מלךאךגבולה'").בכלרגלכףמדרך

ישראל,אלוהיגד~תאתלהכירלומדנצוריים,הסרוםהאסוויססיים

שהתקרבוהאגנליוהעםהגרמניהעםבקרב-המערבבתרבותרביםכמו
"חכמתכדוגמתמבורכותתופעותנולדוזוקרבהובשל-שיראללתורת
הפוליסיקה.בתחומיבלפור'"ו"הצהרתהרוחומיבתחישראל"

בתרבותקריזר,מלךשלספריובאצררהספריםספרשללהיבלעותו
שהחזירותופעותשלהלודתוחיוביים:צרדיםגםאפואהיוהמערב,
ואולםהחוקיים.בעליהםליידהארץואתהתנ"ךאתדברשלבסופו

בהימצאותוכבדה:לאומיתבסרגדיהגםכרוכההייתהזוהיבלעות
הגלותתקופתאבא-אמא".מ"ביתהרחקבשבי,הילד""'שלהממשוכת

מהלךאתוגעדהקסעהוריבונותו,עצמאותומהעםנשללושנההארוכה,

למהפכהערדספררגירושלמורבים,דורותלמשךהעבריתהציירה

גנזיבאוצרמונחהספרהיהשנהלתקופהמקבילהזו(גידעההצרפתית
בדרךהולציונותאפואסיעיהאירופההופכיו).להשאיוכאבוהמלך

עררדוההפרוסו-ציוניתהספרותאתשהלוידההתנ"ךבאהבתחיובית,
שלשיראלשונאתהתנייךבשנאתהשלילה:בדרךהןוך",יצ'"חיבתאת

 16השוקעת.רופהימאםיהיהודמקצתאתשהבריחוהמודרגית,ה~גי'ת

עםמקוםומכללמלודתו,העםבתישעםבלפור,הצהרתלאחרעתה,
עקרונותבאץרלהשליסביאליקביקששיראל,לאץרביאליקשלבתויש
אחרהרידפהמפגיוהמתרחקתלמקורו~ת,המסופהחשרה,פואסיקהשל

שלאלגוריסטיתצקירכללועת.באותהונהושח ,בעיר"הנער"לליירםבפאוובהגם . 16
והביאושכובעטביותרובעמהפסתשללאיחהאחרונים.בחרותשיראלעםקורות
הנערמשהשונמע.תרתי .אבאביתאלהחזירוהודברשלבסופואר . Uכיל·ואתעליו
אותייתאתיהפראהטבעבחקיללמדובאחמשהאו ,חיבךרוחביכהשלשלבעובר
הלורהאונוראות.טרףתיוחשלתןיבדמהפעםב"חדר".ללמדוסירבתןישאהא"ב
תיהאורהמחהר.ריאיהסהראור .כביהכאור-םימתעתעיתםעיםתיריאאחרשבי

המטרה.אלואיתכיםימילאינם- mריהבאתעuתסובל-המאכזביםוביםתהכ
חסיריםיריכבסיפ .יאביביתאל "הדרוב"קפציתשמלויכואיההנביאאלהווודוקוא

שיראל.לאזרהבכאעמקביןהנובתחתהרדיאתהמתאירם
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לאוםיתספרותבאץרשתיוצורלכךחתרהואזרים.והוןקורחאצורות
יעץולקוראיהםלסופריםזרות.םהשפעותולאהלאום,םקרקעהצוםחת
שהתנ"ךהםאוחריםבוריםיהחמןלואהמסר,מקומתמאלף,להתחיל
התנ"ךאתלגאולהשעהסוףסוףשהגעיההדגשיבנאומיובתוכם.מובלע
אי"להצושלהלוריאניהקבליהעריןוזהודבר,שללא~תוזרים.מייד
כלומר,השבורים).הכליםמביןהניצצוותאת(לאסוףמפיהם"בלעם
חוזרכשהעםעותהשיראל,עםשלהרוחקנייניאתבתוכםבלעוהגויים
העולם.בתרבותונסמעולושאבדונכסיואתלעצמולהחזירעליולאתו,
 : rמל (jשיראלארץלסופרי
עומידםאטיייבאכאןתרגום:אוחדמקואישבעהזרים.הןואחויתודפואל

בלשוטתזויםשלוחנותעלסםיכיםהייט ] ... [שקהשאלהלפניבאמת
לוכןחלודה.מעלההואבימשתמשיםאיןשאםכלי,ככלולשוננוזוות,

אחדביוםנשאונוזה,עונילחםעלוקלהתפונסעלינווגנזולא"יכשבאנו
הייתיואעפ"כ ] ...ותיהעברהלשוזשלהחובההלחםפתעםרקלדים,לדי

זוהבתצוותסיפוקנואתלםלאנרדוףואלתאבוננואתקצתנמעיסאוםר:

לאאבל ] ... Jהלדתאתלנעולאסורספקבליכיחנו.אתיממעסתהמלדלדת
ןוזוים.במאכליהשולחןאתלמלא

האמיןהלאומיהמשוררביאליק:נוסחשבויים"'"פדיוןאפואלפנינו
תרבותשללפסגותיהדרכםשמצאואובידם,םיבנהביתהלהביאשיש

ספרכמוחז"ל,אגדתשלפריהסדרכיכמןהנבואי,הסגנוןכמוהעלום,

החלהוא :הנבואיהזעםבשירגםביאליקנהגכךובעצמן.בכבדווהתנ"ך
פשוקין:שלהנביאשיריעםהמפגשעבקבותכמו-נבואייםםישירלכתוב

החזיראזרקזרים.שלבלעוםנבלעישראלמתרבותשנתחלאחרמשמע,
הראשוןהכמו-נבואישירואתשכתבלפגיולאלעמי,האובדהבןאת
בשפתדויקא,ביידיש-האחרון")הדבריי(וו~רס"לעצסעייד~ס-

אפואהחזירביאליקבסלע.החציבההאבותבשפתילאהרכה,האימהות
 ,מפיהם"בלעם"להצויאבבחיגתהגויים,מןישראללעםהנבואהאת
לאחרישראלתלמיידוכללתלמידיולמעןעיבדהמקראסיפוריאתוגם

גםמשמע,הרך.לגילעיבדויםהמכיליםבגרמנית,כאלהספריםשראה

קמה.עמי , cז yל 14עוה(האכוי ,שבעל-פ,ךדברים . 17



ןוו.ידם 1ו;וןם Iשמירזיוה 56

לאחרוזאתהביתה,להחזירביאליקביקשובעצמובכרבדו"ךהתנאת
היינריךקרלהגרמניםאםכייהוידםלאגדולותחלולוהתנ",שבחקר

גזניוס.~וילהלםלוהאחןסיווליגרף,
המאבקבדורהתנייךאהבתאתוראהםיימביאליקהאריךאילו

מצואהיההוא-ומידנאיםלוחמיםם,יסופראצל-שיראללצעמאות
להיבלעך"התנהיהצריךאביה.לביתהאבדהמהחזרתרבסיפוק

שלשוה mב"אגהברקת(כמוארגנלו·סקסיםגרמניםשלבלעוםתחילה
אצלבתנ"ךמחשדוענייןשיגתלהכדיפתן)שלבלעוושנבלעהוארבעה"
צריךהציונות,נסאתיניףהשדח"שייהיהוידכידגם .החשד""היהויד

ציוני·הפרוטוהרומןאתהנצורית:ציון""חיבתאתלראותתחילההיה
הלורדשלשיראל"יימנגינותאתאליוט,ירגיוגמאתידרונדהדניאל

אלה,מ~iסריםתיםאלמלאאוליפנט.לורנסשלהגלעדארץאתביירון,
לעםמעניקבלפורארתורהלורדהיהלאציון,וחובביהתנ"ךאוהבי
(עלהאץרשעריאתיובנלפנישפתחההמפורסמתהכרזתואתישראל

"לפתיחתבהרצאתוביאליקעמד ,להכרזהשהביאוההיסטוריה,תהפוכות

בטקסשייצגבלפור,הלורדבנוכחות,שנישאה "העבריתברסיטהיהאונ
 18הארז).שליטיאת

אעירהאגדהשלשיטיהביןהמשולבני,יוהצבמסרהידוןבסיום
שלעטומפריונידחותידעוותרותיביצעיסוקאבגם,ילפעמזאת:רק

הבלתיהעשורמולאלבכנעיהיידהםלהריםוחוקרינאלציםביאליק,
עשויותורספליםימבןלידםישיראפילושוורה.שורהכלשלנלדה

רהייצגםעמידום.שעריתבןידוןקהיהמצדמירכבתצירהיכלהתגלות
הקוראלמעןכיליכב",שנעודהבראשית'"ספרהמעובדתכאגדהת mני

לדבריהצמאמממשוע,לתל1'1בפךווההיבחה,חחרהסןררהזר, ·ב·ערערנ"הרבשי . 18
םיצימקר"(בשריישרהעשובייוהשוגרהמוטיב '.יבםיודחו"ציןמקיםלקבלכהחורבו

סתפקת(המהגלרהאתמסמליםםמוקיהצישבוכלאיים,טןיילבכאןפךוה C "שרירקס

המיניםשובעתשיארלץראעבנילשאהובבהמצומק,בגללוגסשיראלאץררותבפי
ותעשיומאגחת(לפיהאזראחמסמליםהחרוביםואזוץר),האהרכתבבשבהס

עומדתשבפתחהעמרה,דרךלאץרהגמיעיםםיאיצוהדרך"ייקפציתעלחסידים
הלוגמלי,סטוגריאלרתקיצכאווללכ , 16רהבהעמורכא . cביםוחרמעזלכתואועז

מערביותמהנפןתלשלאורןהאחחניס,תורובדלשיראעםתיחקלכאתןבמקוט
אםםגאבא,ביתאלהחזירוהורנרלשופובסאך ,נווכזיאתיולעוהבאיוטמעשכ
 .נפתלת.,אלקט·תרךבד
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הנדיחתהציירהכיאסעןאםאפריזשלאדומניככזו.מתגלההצעיר,
היצירהאלאאינהביאליק,חוקרימעיניכאמורשחמקהשלפנינו,
מקומובנשואהחשדההעבריתהספרותבכלשנכתבהביותרהמורכבת

אפשרדרכההעמים.ובתולדותישראלעםבתלודותהספידם"ייספרשל
השלישית:בפעםרץ 2$למגעייםהיינולאבראשיתספרשאלמלאלהבין

שעשוייםכפימאליו,מובןאינובחיינוהספרים""ספרשלשמעמדו
מקומואתצהיונותואבותהמשכיליםמשראושרקהארץ:ילידילחשוב

כך Iבחיינומרכזימעמדלןהעניקוהםהגדר",יימאחוריהתנ"ךשל
סיפורימשהיוהפלפול).שיסתשולהתלמודשלדחיקתםאתגםהשיוג
אתלהשפיעממשיכיםהםהעברי,הספרבביתתשתיתאבןהמקרא
חשובתאינניולתקופותיה.לסוגיההעברית,התרבותאתולהזיןשפעם

שלישראלעםבחייהתנ"ךשלמקומועלשכתבואלהמביןשמישהו
כתב-פיכמןאושסיינברגפרשימן,ברדיציבסקי,-האחרוניםהדורות

באגדהביאליקשכלללאלהשלהםובתובניתבאבחנותשישוודברים

הצליחושלאאתמעסותבמיליםהאומרתשלפנינו,זוקצרהמעובדת
שלמים.בספריםלומראחרים

הפרשמוטיב

מוסיבבראשיתיי,ייספרמתוךבלבדאחדמוסיבאביאדוגמהלשם

היסודהנחותאתהמיקרו-סקסםארליתברמהלהוכיחכדיבוששיה~רש,
כמו ,בראשית"ב"ספרגםה~קרו-סקססואלית.ברמהכאןשהועלו

וסוסושר l!ה,מתואריםהגדר""מאחוריובסיפורמדבר""מתיבפואמה • 
ךתן~הךה, .Pז;כךה 1"ןו;וך~הסרף:עופותשלסיסתםשמתחומיבמספורות

~ו::ותל l! ~:ס lf!דרת.יום,'~נ:יא~ה 9 ~ה 2$ ~~~ירים,ים Qסןל~'ל~ה
ij ~ 1 ,ש~~צדו~יףםע;ת, ~~ W ' ן~ח~ך!לt ,ש;תt? כם~יםz1ד~ןקרן~~' v 

מתוארהחסוףהילד . "ה~~tו' ijק 12$ןז.י~לים ת;ר~;ש~ע.ים .Pן.ן; , vןי Qןד~
\(שרד~ף-~ת-לב;~זא~ןם~לד ij "(סרףציפורבידישנחמסכאפרוח

Q2$ ע.לה 9דו::ו'ר~~~ז;ור~הן 1בי,!הv .ן-ךםij 'ל.~ f כןrP. לה~ij ~ה 1;רך!"(, 
ובהגנזה,שהמשוררהחסידה"ייותנפנףהמוקדמתהלאומיתכבאלגוריה
 .הנץבציפורנישנלכהדכנף,צחורתכיונהאוכחסידה,האומהמתוארת
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 ,לגואלכזרישבאו ,המקראסיפורילמשמעהמחל,םהחולה,המלך
בין . "'?כנא.Yר ר~~ך~רים ijו$ת-ל~שך~ם.rכעד Q "הילד:אתשואל

אירופהגלשונותנקראיםששניהםרשו,יבפאוגתרגוםכאןשמדוגר
שהרחיקהואיהנוכר~ןשה :ברוראחרדגר , intcrprcו aו ionבשם

כתגישלשרויפהואליוזה),ביתשלמשמעיו(גכלמביתוהילראת

בתהליךאמת,הביתה.החזיר;השורש,מאותושגנזרהיהידוים,הקשדו

כבירות,מעצמותהתערבוהגולר,ידגםהתערגהלביתוהילדשלשיבתו
 . "'הגוייםייאלופיביןלמדיגהכאןמיתדגמתהעלוםהרתשמלחמתן

היהלאשעשועיו,לספרהילדשל rהאמהנפשיהקשרלולאואולם,
חוזרהיהלאהאובדוהילרלרייו,חוזר-האגודהספר-האוגד""הגן
אבא-אמא.לבית

הילדאתשחטפוהמעצמות,ו}צמתאתכאןמגטאת "'"~רשהמילה
אצלגםמופיעהוהיאגערביתזומילהשלמקורה .קויבחוספרו

בהשראתשנכתבהקצידה- 1828משנת " Farys "בשירומיצקביץ

זופואמהבתרגומיה.הכירשמיצקביץהביניים,מימיהערביתהשירה

ערביפשרבהמתוארהאדם.רצןרשלמוגגלהבלתיכוחואתמעלה
מעריםהאכזרישהטבעהמכשלויםכלעלו~בגתרבמדברסוסועלהטס

שלאחרתפואמהביאליק.של "מדברימת"עלהשפיעהוהיאגדרכו,
וגלדשנשבהליטאינערעלמספרת-ולנרדר""קונדר-מיצקביץ

ראשלדרגתעלהמולרתו,יאויבהגרמנים,הצלבמסדררייאבבקרב
מביאהילדביאליקאצלכנקמה.לאבדוןצבאותיואתהלו,ךואזהמסדר

עמישלהעולם,אומותשלהברבריןתתוןימ-קללהולאגרכה,ויבילאו

גרזל.אגרוףמעלטרקליניתמשיכפפתהלובשיםהמערב

הנצחייםההבלדיםאתביאליקפרשו"פרשן" "ןש~"המיליםבסיוע
הרוחשכוחשיראל,עםלביןירכן,עלחרבהחוגרותאומות-העלום,שבין

ייעלהשיר(וכמאמרקיומואתלוהעניקאףדנא,קדמתלמןהנחהו
אחר-העם:תורתגרוחמכריזהאשיי-הלאומי,שדוברוהמדרש"ביתסף

 /~לים. Q~ג~ר ת;א~~~ל lJרן tן ] ... (/~דזtזtה lJר~ v~ר t ~~"ו$נ;ו~זר
 .כי:זי"לא-;כוינ:וינן~יםז'~~נ:יירש; /ל~דz:רי,~דיו$תף·ר~$ו~כרת ijלא ] ... (

דבריאתמזכיריםהאליליםעוגדהמלךגאוזניהילדשמשמיעהדברים

לפסוקרש"ישלפירשוואתגם,וכאמורהכוזריבספרהחכםשלהשכנעו
האמונהעקרונותאתאוגזכבקליפתהמכילבראשית,ספרשלהראשון
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גלגוליהבאמעצותארץ-שיראל,עלשיראלעםשלזכותובדברהציובית
בטמעההמזרח,מושציאהשלה,הקורבטציותשללעל~שן""המילהשל

שחזראובדכבותיהעברהספרותאלמשםוחזרההמערב,בספרות
םיבדואםיבבהחזרתשלרבותספרותיותלתופעותביאליקרמזהביתה,

ררוהמשביאליק:בוסחשבויים"'ייפידיןאפואלפניבישוב ,הורתםלחיק
לפסגותיהדרכםשמצאואובידם,בניםהביתהלהביאשישהאמיןהלאומי

שמצבתוהיינה,היינריךכמוענקסופרירקולא ,העולםתרבותשל
הספר"ובאמרו(ראוהנדדוהיהוידאתקיביאללדבריסיובלההמטלוטלת
כמווסגנונותסוגיםהמופשטת:במשמעותבנים""גםאלאהעברי"),
שנבלעוובעצמובכבדרוהתנ"ךספרכמוהמדרשית,האגדההבבואה,
מחצבתם,לצורםיחוזרהםועתהזריםשלבלעום

השפעיהעולם,בכלשהתפזרם yכיביאליקגרסכידעויהויד?מהוכי
ואתנו-צנטריאותנטינומהבידוקלעדתקשה ,מכלוםוהשופעכלוםעל

 ,הזקןאדוםברברוסהפרידריךעלהאגדההנה, ,מבחץושאולבוומה

האדמוניהמלךדדרמאגדתבודראיהשופעהנצחים,לנצחבמערההשין

האגדהאךעוד,לעלוםוקייםחיוהואבמערההwיוהעיניים,ויפה
המלךדודעלבדיעעצמושביאליקדהגהאאתשעירה vגםהגרמנית
אלהאיןאךגבורה,לותיעלאפואםיצרופישראלעםתולדותו 9בובערה,
תוומאוהפרשןה~שר ,ספרא""שלעלילותאםכי ,פא"י,,"שלעלילות
כמיובמוחו,חווברזהו ,יוהשיגאתיגמשהזרעובכוחזהאךבאו,שושר

סוחוי(כנהנפש"ייתעצומותאתביאליקעדיסופרים,בעטימיוכלשאחז

ויהרהוראתאילהצויכדהרוחלאשילוהדרושות"המתמידיי),בפואמה

ענקיםשלסיפורםבגלוילפנינומדבר·ב"מתיהפעול,אלהכוחמן

שחוללוהזעירות,הכתבאותיותשלסיפורן-ובסמוירבצם,עלשקפאו
אפילוכןעלולעצמתם,לגלדרםשיעורשאיןן;כפניםהאנשוותבתולדות

אתביאליקתיאר ,·~שן"רוישכחגמתיומרות,וחסרקלילדיםבשיר
ספרא"שלבמובחים ,שלוסוס-העץעלאוסו,וסעלהילד "הגיבור"

הסוסמשמע, ,"ל~ן-'כ 1 ~ /י~ $t'~ןש /,ל~ל!יום /,ה 9 ~טרןוה,ייוסיפא":
~שןאואבירוביןגבועלמרכיב ,ארץאפסיבמעופוהגומאכנשר,הטס

ה,אקרי ,למעגהאסובתית",האנדהשליהפ(לאימערה"בהמלךד"חיסיף,עידאו . 19
 • 50-39יעס ,)ם-תשל(סייון 6
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 ,"עברי"ש'יבהכבןממשובלילה,ביוםהסרואיתבמשימתוהרבק ,יווני""
וגיבורהחילגיבור , "ייהמתמירבפואמהכמוולליה.יומםבתורתוההוגה
אפואריהחזביאליק .הiכרלבליערבזהזהםיומתמזגמשתלביםהרוח

ישראל.לרוחוהתאימםאותםשייייהריילאחרלביתם,אוברים"'ייבנים

העוברזה,לרעיוןרבותמניאחתדוגמהרקאיהזוצירהיבה~שרפרשת
.סגלותקופותיהלסוגיהציירתו,בכלהשניכחוט

אפילוג

ומכיווניםשונותיות uבהזרמ '"בראשיתייספרבאגדהשעסקתילאחר
אלכסנדרתמרפרופ'יידדתיבאמעצות-ליהתבררמכברלאשונים,
עםסיפורי(אוסףאסע'''יויירפינטלר-גינסברג,עידתהגביובסיוע

יימשההאגדהלעלילתבמקצתדומהזואגהרשלשעלילתהישראל),

על-ידישנשרמוכפי ,הדבריםאתנביא .הרמבייםשלילדותועלוספרויי
צנעא:ילידזרקא,יחיאמפירון "

כאשרלירהיהסימוןבןמשהרמב"ם.שלילחתועלמניתיתאגדהאספר
האונייהאנשיעםאותולקחהבקוךךובהשעגנהאחתאונייהובדרכו,תעה
באכאשרהימים.כלמפיומששלאקטןספררקעסוהיהאחר.לארץ
השוסריםאותומצאומטרה.סבליברחוובתיהתערההתחילנוכרייהלעיר

עסו,לדבריערלאהעירשרהעיר.שרלפניאותווהוביאשם,הסובבים
והואבדיואשרהספראתסשההנערלוהגשי . Uשלואתשסעלאכי

עסולקחסשהקורדובה.הואעהבריםאחדכיהשרהכירסשה,תורתספר
על,וובכהאותונשקהספר,עלנפלסיסןררביאביואלבבואוספרו.את

ו"הציפורן·).י"אלדu"(ןUכגריםהאחיםאנחתמיםמוסיבשישלפניןבהיר rב , 20

תיו.ולעליעולופיקרבי mהלולעקלויךןלשופוריסומ )-ניוייאצבע(אנדרסווכאגחת

 ) mהלוםוכה.ווהאהרחמנייההאםלשהלדההדימתתאתותהמערפ .אלהאגחתלע
וסנוכרים.םריק .קורחותאצורםותאכלפניעלשבשסים)האל(האוהבהאבשרל

מספרהזשיריובשו",·השסרניחובסקישלישירנםיובבץו,בחלאדםילםיהמכח
חירותועבקבולביתלוגהוכנהינשהחזירוכעשכיו.לואוככאושאלסירופיוהגלחנבד
ידתלמלוקסםיכבחבלהיהידרשלשוכיכתולע-בסמייימלוותו.ובחימצאחדשל

 ,החשדה"השינה
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 'םסי Wא<סע "תודהייםשנהספדלחברנדדואתםשהנדדאז .ליגבדסעות
199 (. 

כשחיברביאליק,יעינלגנראפואעמדוותורתומשהתולדותרקלא
םייהרמבשלויתולדותגםאלאבראשית",ייספרהתםימהייייהאגדהאת

רופאגםכידעושהיה ,הרמב"םהעם.אתלהנחותקשוישבו,יוחיבור
הבאסובלכלעללהביטכנויזשעליוןלאלהרופאלתיבתפקשיבדגול,

וכןיב.ולאאוהבבין ,יעונעשירביןהברל ,בלאדם,כעלבעצתולשאול
ללמדוהצרוןבושיהיובינה,ללמדוצרויממנונבוניםרופאיםשאםביקש

אתביאליקברישחשנה.באותה "להערוךןיאפואהרהתודתייכימהם,
הנערמשהעללליידםהאלוגריושיראתגםחיברהואבראשיתיי,ספריי

כלולזהריבשהביתה.חזרדברשלפווובסביער"),הנעריי(ביערשתעה
לאורן ,העולםאומותביןהאומהקורותשלאלגוריסטיתקצירבמשתמע

שלבסופו(אךכיליונואתעליואויהבשכמעטמערביותמהפכותשל
םיהגדלוונליסטיםיהרצשני .משמעיו)בכלאבא,תיבאלהחזירוהודבר

אליקיבשלבתועדתואפואהתלכדושראליעםשלהגדוליםוהרופאים
שעדיוהמופתים,תותוהאואישהמחוקקהנביארבנו,משה :אחתלמהות

מריםשללריפויהלהביאתפילתובכוחוהצליחהמציאותחוקיאת

שהמלץיוהרופא,הפליוסוף ,בן-מימוןומשה ,הצערתממחלתאחותו
וזהפרעה,בארמוןגלדזההונפש.הגוףבריאותואמונה,עבודהלשלב
כבתוךהארמוןבאכסדראותעושהםימצרמלךשלהאשיירופאוהיה

תינוקהואאף ,תיייבראש·ספרבוריגהשבוי,הילדכמוממשביתו.
המלך.בחצראחחתםישנשערהגוייםןיבשנשבה

מחמתיחופוווגשב,לאושממנחותילננה,ילווצאתוברשעעדורינזכ

ייהישיובבשםיעוקרונחשובנאום "יהלאומייהמשוררנשאהמחלה,

ןילבהיחדישלוהנפשהגוףחול"ביןהיאנלוגויקומתחשבו ,חולה"

תפקידםגםכך(ובתוךוהמרפאיהחלו .העםשלהקולקסיבייםתחלואיו
אפואקויהעסהחולה)לגוףארוכהלהעלותנהיגמהשולהרופאשל

םיהעלומציירתלמוסופה:ועדציירתומראשיתביאליקאתבסמוי
שלכאורהאףהוא,גםשגננזדבריו,לאחרווועד "רופאים"חשווהגנוזה
 ,דו-יריבוירישלהאמונותדיויבהללוהגורליהרםיהנשואאתהשאיר

עתיררווסיפאתכתב ,לביןביןטשרניחובסקי.שאולהמשורר-הרופא
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"ספרהאגדהואתומרווה,חלויצרוףשתוכוהסיפון"'איש"'הדגנות
הטבעוהגדולה,לציירהששיהמרפאסגלוותאתהמגלהבראשית"

הארםבניאתלמשותשבכוחהוהאוניברסלית,העל-זמניתהאמתבחותם
 .נבוכים"'יימורהלהםולשמשוהקלוןהחולימתהומות
,שחפפהשלוהפרטיתמצרים"ייצייאתאת-1921בביאליקערךבטרם

שומוברית-המיעצות,ברחביהתפרסםהואעמו,מבנירביםשלזואת

תרגום.בעקביתהמלך"·חצרעד-בשעתורבנימשהשלכשמו-הגיע
עותקים,ברבבותשירתוהופצה ,) 1910 (ז'בוטינסקיזאבבידילרוסיתשיריו

 .גאזר"'"משוררביאליקאתשכינהוגרקי,מקסיםהסופרלידיגםוהגעיה
שחתםללנין,בעניינוופנהביאליק,למעןגורקיהשתלדהימיםברבות

שייכללודאג(וביאליקמברית-המעוצותביאליקשלהצייאהרשיוןעל
שלבעציומםעברים).סופריםשלבתי-אבתריסרעודזהצייאהבשריון

משהעלמונוגרפיהלכתובבבקשהביאליקאלגורקיפנההמלחמהימי
'"פארוס"שלוהספריםבהצראתלפרסםאמרשאותה,הרוסיהנעורלמען

לביאליק:גורקיכתב 1916בתמבר 28מיוםלביאליקבמכתב .)~פרש""(
משהעלהילדיםלמעןלכתובבהצעהאליךפונהאניהיקר!ביאליקיי
J ... [ גורקי.וניירוסיםלילדיםזהספרדרשוכמהעדכמובן,מבין,אתה

האנטישמיות.למיגורסייעיכזהשספרלשכנעווניסהבביאליק,הפציר
אתביאליקשיצאלאחרגםהתמידוהסופריםישבביןהדיידותיחסי
-המועצות.תיבר

הידידותאתדיהולקיביאללשירישתרגומוזיבוטינסקי,בעדרוהנה,

ציירהשמשון,הרומןאת 1926-1919השניםביןכותב ,ילגורקאליקיבבין

ביאליק,נתבואגרופיושריריוכוחהואשכוחויהודיגיבורנסעלהמעלה

לאוהמחוקק.המנהיגמשה,הואהמרומזשגיבורןולבעורלילידםיצירות
מוסר,איששלוהעקיףהשיירלעיצובוהלאומי"'המשורר"'פנהבמקרה
חשדה,תורהלואנשוותלווהביאהמצריהמלכותמחצרלעמושהגיע
שלפרסומהבשנתומניוונו.ממחלתוהאליליהעולםאתריפאהאשר

למציאותפורחמחלוםשהפכה ,לתל-אביבביאליקעלהכברהאגדה,
השלולתהביקורתמןקיביאלהתנערכבראצרהעלותיערבפורחת.

תליאביבחרו,יפרוסואליקיבאירגבפדל,שובהלשיבפסרחבהרבהראיזי,פהשרלע . 21
 • 89-87עוני , 1972
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שהיחלצוותמלמדתהמאוחרתויצירתווסעיתו,התלכלפילושהייתה
בנחתלהמתיואי-אפשרשבהותקופותשישאותולימדהעצותומברית-המ
מיידיפתרןולמצואשיואחד-העם,נוסחממשוכתלבבות"לייהכשרת

לעמוהגעיהואאףונית,יהצהתנועהגימנה.הרצל,ם"יהיהררצרת Nל

רה,יהמעסנהויבושהגתוררהלמחצהמתבלולתממשפחה ,יימבחץר"

שםלעצמוקנההואלעמו,מנהיגלשמשצעמומעסםהתגייסובסרם
תרגמ;(שסוקולובלנדיספרואלסונ .המערבבבירות ,אומות-העלוםאצל
רומז "תל"השבהתל-אביב,הקלועתהכותרתאתלווהעניקת,ילעבר
והוכיחזה,שםהנשואתהעירלהקמתקדםלחידשו), "אביבייוהלישוו
למציאות,הפךהחזוו .ידברוושוארלאשהחלומותלמעשההלכה

בציירתוקיביאלמשעציב .רביםבהישהלהחשרהלתורההפכהוהציונות
,גיבורהנערשלסיפורואתוהנער"משהיישלסיפורואתולנוערלילדים
כתובבלתימוסריחובבמאוחרפערגםהוא ,בראשית""ספרהאגדה

ספרייהמעובדתבאגדה . "הבכא'"מעמקצייאתואתשאפשר ,לגורקי

 ,לביתווחזרזהותואתאיבדשלאילד,איךהמשוררהראה "בראשית

 .כולהלאנשוותמזורגםכבדרך-אגבלהביאהיהיכול



שנןפרק

הרצינייםופניההבמודחתהמטכה

 " Qשוואלוף(צלות("אלוףוו Iע

כי 1 ... 1והתוכןהצורהכיןהגנלראתלספןקשהובכלל

בזהזההנתוניםבלציםכגליולשניהםמשמשתאחתסבעת

תוךכללאיוואלרי 1 ... 1לחברתהתוךפששובתאחתוקליפה

ותך.הלוכ-וקליפה

תערייג)שמנתהלריי~ההרריירבילע(בנאום

היצירהלשתlה Iהתהתה'י,

הציירותאחתשום",ואלוףבצלות'"אלוףהמחורזתהעממית"ןה"בדיחה

לראשונהנתפרסמה ,מעוחביאליקשכתבוהנהנתנייתהססגוניית
ג.וסמןנחוםשלה"אוריינסלייםייבאייריומלווהער, uוללילדיםבחוברת

המעיבדותהאגדותבאסופתהמשוררבחיישובונדפסה ,) 1928(תל-אביב
באותוכןגוסמו,איוריבליוייתהיאאף ,) 1934(תל-אביבהיום""ויהי
שללקבצוהלשייכהאפואתןינילד~ם.בספריכמקובלומנוקדת,גדלוה

אחד,מצד :סרוגני ryעדילקהל-שנכתבי 2מאוחרות,כלאיים"'"יצירות

דרמסיים:1:נפניםומלאתהומורריוייתליליום,משעשעתאגדההיא
יחד-השנוןהמשכיל,לקוראהמכיונתמחוכמת,ן;נק.ז;יההיאאחר,מצי

והמרומז,תגלוייוניזם ryהמןההגות,ממעמקיליהנותהיעדוהתפיסה,
 .השיבץוומנפלאותהמילוליתהקינדסותמן

כסזילפגותי.באבחווזים-עממית-ברחה~הב:כותותביאליקשוםהנדפס,בטסח . 1
ובכתב-הידחווזית-,"בחרההדהדיאתכינה ,)כדעמיד,כדךק,יביאלתוא<'רג

זוו.ושהבוכותרתהחרח·דורעלתיעממ"בירחהושםרהיהצישלותריבשהלם
איהאף,הכתובה "וזהחרדרךעל-מחאהדחתוהמבויצירתתרתוכאתסזכירה
 .)נהישנשלוברקתוהפתעמלאימחידדום.וםינמתבחרחים

טכזו .יקר"אורוחתאביסי"שיראורבעה"לששוה"אגדתהסעובחתהאגדיתןוכג . 2
 .ו-הזבכינית" "הירק"נגינתללידיםניתיויפזמ

64 
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ציירותאותןאלאותהמשייתכאף "היוםירהי"בספרהציירהשלהכללתה
ציירותלומשעהמעובחת,אנדותלהלכה-באיליקלשחרותומאפורתיס

םיהמלדווביםיהמוט~קרםלפיותיהשעו-עומקוותומרכבותאשייות
סדוותיהוכלאוזהבדנםי.צבעונטנזעשאירגבדנםשבבסיסו,נרייםיהז

 ,בעמרבייםםיימזרחם,ייבביזל-אומםיילאוס ,-אשייים rבבםייאשי
ת,יפוניפלותזזיתציירת Uלפניבחשדים.עתקייםבאוניברסליים,לקוליים

חסרא_גיד,פלאים"אי"בהמתרחשת ,עטםוניחוחצובע,צלליעתירת
לואחרהמהפכהלאחרשנכתבהרהילציכיאה-קלורייפרטוןי~פ

ותבעההקלסי-רומנטי,במי/?זיסשמהדרהמדורניסטית,האמנותהתבססות
או "הקרבבלית"החזיתימאחורהעבר.שלהמקובליםהסדריםאתלבטל

שבריהשעויההפסיפסלתפתומתחת ,והשערנית,הצבעונית "ייהדליותית
תיניעדותעלוםרוחשמחוכמת,צבורהוסורסומהקשרםשהצואום,יפסקו

מחצוהובאןר ,הקשהתואיהמצמז-האקטאוליהמןתק uמ Uשאיעומוק,
שיטיה rבםיהמובלעת Uהעריוהעלום. mמלחמשתישביזבשנים ,לה
 ,והלאהמהםהקלילותושהבדחניתהגותמתחומיעריונות ,הציירהשל

יוכלהיותרלוכללהביםב,תשקהיילד .והמשכליהבונרלציבורמיעוידם
י.הקומהפורקןוברגעיהעלליהבמהלכיענייןלמצאו
הזtמק.שלבחיבורהקיאליבהחל J ,פיכמןיעקבשלמעדותושעולהכפי

ההדרתעלהןשקדעתבאותהבהומבורג.,בתויסיב , 1923בשנתזו
תומקורים,ילדירותיציבתיכתעלהז ,םייני-הבימימתיהעבררהיהש
-אלהיוסקויעישנ.עקבותרעולנולידםילספרהצואתלשם ,לותוושא
 ,םיערביבהיכתימדפוסהמשופעיםם,יקיעתםייעברותרבמקוהריהנב

טביהםיניכר-בעיקרגרסנייםמערביים,אגדותבספריהקלהרפרוףו

ממרחק'חז~רםעלבעיקרהאמנםמבוססתפיכמןשלדעותוביצירה.
עםאחדבקנהעלוההיאאךק,יביאליספששמעדבריםשלםיהשנ

בנוסחההציירההכילהלפיהם, .המשוררשלבעיזבונוששרדוה~מצאים
זההיצירה,שלהשניחלקהבלבד. "בצלותאלוף"שלסיפורואתהקדום

 .אןית"יתעמי ,יש-ת(מןכיפשליבספרלוכלרהצייהלשרהיביחליתחתעל rnרע . 3
 ,םייעממתיממןקרידםביעמלקםח ,םישיר"ליידבתכתיבקיאליבהבר (iפהיתקתהיבא
 ,,תת·גתשב"אביבלתבגםסאציאשליםידהליריישרספ .םייפ·רירח"אסזיםייגמרג

רתישהפתיבתקן.כלסדוקשעירכ ,שהתממנטכמעארףקומה,תביאהלצויתניהתכאך
 . 86-77ימען.-רמתש(אופקיראה.גיסבגראלקייבשל
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 ,במאוחרטסףמשעשעת,הפתעהשלויסורסימטריתתבניתלההמקנה
באזר-שיראל, , 1927בשנת

שהציירהמתברר , 1927שנתבסוףכמןילפהמשוררששלחמאיגרת
בכפר-קיבאילנפששבוהזמןבפקרוהשולמהלושטההמוגמרבנוסחה

(פרקיה 41927נובמבר-תרפייחיובסתשפיהמאירעל-שםהידלים

אכן, ,ה)דגברמנעדרפיכמןבאוזניהשועמואוףכאמור,ו,חוברהראשונים

- mלאלא(שאינהמחברתבאותהכללויםהציירהשלהמאוחירםנוסחיה
משנתטיוטותכבמחברתהמשוררהשתשמשבו , 1926משנתאגנלישנה
התדוהומכתבשפיה"בטת"להפזמןוהשאר, rב ,חובחשבה ,אוליך) 1927

שלפניעבזקק.ז;יהלראות rא ,אולם ,האירוחעלכפר-הליידםלהנהלת
המוקדמת,האירופיתכבתה Wאדרבה, :מובהקתתיאזי-שיראלציירה
התמטיקהמןרקלארובבירניכרתאצרה,ללעייהשקדמוהנדידוםמשנות

והחרוזים,המלייםמצקתשלהאשכנזית""ההגייהמןגםאלאומהאויורה,
 ,הטעמהמענייניהן 5פונטיים,מאספקטיםהןשום,פהשעלוהכפי

השונה ,המוקדםבנוסחאחידם:כתבי-דימציויםהמשוררשלנגזיובין

ההמןושלשמחתוהציירהבפתחמתוארתהמבבור,הנוסחמןשיניותכלית
קופצה-העריםאחתאלהמלךסורימידה(ייוהיהאורחבן-המלךלמראה

גדלושומחללוגגלות,שמחהקביםשערהמצרים,בלישמחהשוביהיעל
אתלבגהמלאכתו,כליאתאשיאשיוהשליךתרגנלות,דערמאשיוק{ס,
ההמןותיאורעלויתרשביאליקכןיית ,)יוגומחטו"אתוהחייטתערו
בשרימהויר"בעייגדדרשלושביר-הליידםמקביללתיאורדמיונובשל

שלהכובדמרכזהעתקתשבליולעשוויתרייותכןהמאשר","לממשלת
אינידויוחאליתנהולתמהמןובתךרמלךשלהקבצותיתהתמונהמןהשיר
תיאורלמשל,כללו,המוקדםבטסחהחקיין,וערהומקורימלךבןשל
אוריתוכמלבים,שוטירםעבזרתבפרולטירןונוגשתהשלטתכבה Wהשבו

ככ.עמי,ן , pל, \Iב"יגרותא ...
במלזג-נקרכח-רודגנוזו Cב(פרקי-כרס-יימשאתןיסמ-ררפהת"ובחר-זתכגון . 5

בתגייהקרהמקןנלשלזו"ןבפל"על"לשוזהכמז ,)הק(פרהתכרים" rנבשוועובור
משותג )י'פקרצבל--"~גןלהחרחגםהנשרים").בין-םירבתה,"ביןאשכנזית

שת-בהסיפ-תההבהרשלהתנעוההופכתכזיבהעפונההסלעל·ת.ההעטונהבלש
הקרוברנר"מהאלאצירהילאקובץ.לאסופה mתובעיובעונתעובהלהייתהמליים

החירזה.איאפתמשוגיכך , Cא 1לש
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הןהעמלים,מהמעמחתהן ,מהשלסוךהןהבקיירתשבסאתחוסךשאינו
השיסריםפתאוםובאיהתרעוה,מצהליתקלועדו m("יבעלמהאספסוף

ל}כנותכידמשמע, 6שריסעוהו").העםבשפעתופקעיובתעוה,במקל
השוסריםםינוגשהארמןו,אלולוהביאהתהילה,אשילבך"המלך,דרך

חיייאתכך Qמצובסופף,האספסףוואלייובתעוה,במקלהחוגגבהמוך
נעדוהזהלתאיוךבעתת.אשייותשלפניהמזייליהונתכידומתבזה

השמסריםשהירהמקודם,הטסחהיכתבבעתעזהאקסואליתמשמעית
והאישיות.פלוחךלעבמעסלאנתבססו-ושממאלשמימייךהסוסלייסרייים,

שלבמהיתושינויגםנערךהציירה,שלהכובדבמרכזנויייהשבשל
קשררהמוקדם,בגלגילהפלא.ייעוץעצתלפילבך"המלךשניתךהגמיל,

חינכם,פיתוחיעשייהגדלוה,אחתמסבעהנסיךשלוניליחעלהמלך
מזהבצליידמותחקיקים,ועליהשרד'"מעשה'"מוניסיךהבצל,כמשקל
והפךהאחדהמסבענתגלגלהמוגמר,בנוסחכזכור, ....מזהמלךבזודמות

המלךדייקןהאחדשמ~והמסבע,תיאיריזהב.אדרכמוניימלאלסל
מ~דישהריהמידנה,סדריעלהואאףמלעיגבצל,דמותהאחרומ~דו

כאן,ואילוהמסבע,שלהנקיבהערךבדרך"כללחקיקהדייקךשלהאחר
לכךאףוהבצל.השוםכקליפתהואשהערךכךעלמרמזהבצליקןיד

המרכזהתפוררותמייבכמותהמאיךוהרת"גירלאקסואליתמשמעית
 8המוקדם.בנוסחההציירההיכתבבעת , 1924-1923בשניםבברליך,העברי

(קרפ .;~-לו·רדר. ,)ד'פקר-,.,.מל- ,.,."לד ,)גקרפ(פסח"-לצופח"חתרםיחןוגכ . 6

 .לשםר---לדעס ,)'קרפ(zםעי--ייתאצמי ,)ט'פקרלוכך"- י~- ,)ח
פלוחןלעשנתבססהמהפכני,השונסראתבאילקיארהה1תמות,תירמבברחתוסדס . 7

 ,בגרמניהשהורתבסףוסגירןו.הפדלוטשל"חלושתווכוחעולגיהמבהלשאישיותו
ןאשייותפלוחןעלהיאאףשכתבסoההנאצית,התסיסהאת ,להבלידביאלקי,ראה
אתתאןונותניוהקציהתיפעותשתי _יןהפרלוטרישלמחו"חלושןתעולהםנהיגשל
ספריוביןהכללו ,ההםוניםשליהפדדירהפסיכולוגשלספרומךרתייעושהכירמה
ביאלקי.בביתספרייבאדןוריםיהשמ ,ייסרטהפ

הארעיבותירהתהמרכזררוהתפאכן ,הציירהשלאשוןרההחלקכתיבתבשנות . 8
 ,קיאליב ,יבסקיבצירר,אחד"עהס,העבריםםריהסופבייטאזשיבישביה,ירמבגב

וסטותהתמעקב .)םיאחדביםורעבגיןזז,ה ,כהןן,כמיפשטייבנרג,טשרניחובסקי,

חתיפבלבד 1922שתבובמריצתמערכו,תוריבמהאיבדהגרסניקז,נר.ההמסבע
בשקריהופצוםרילבקאזיבדפס ,אפסיסלהםשניותספןחשדים.יתשוטר , 4500/0ב"

 .ונה"בכךשלדברלקבייתאזנדשרכשמסעו,פשוטן ,כסףתרישסמלאסלהכספים.
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שום"ואלוףבצלותב"אלוףוהבורלסקייםרוטסקייםגההיסדוותריבוי
טביהשהורגשחללזוצירהיבאמצעותלמלאבאשביאליק ,מלמד
מציהיבסובלוותיחנוברתהימראשלקתהיי"שהחשדה,תיהעברותרבספ
ת~ה"וניסישלכהופיה ,רהינכת~נייל;ב~פ :נשציהנחיוובמ(תונפרז

םיוררשומבסקייבררציייימכדוגמתםיסופר .)ןיוולתרבותתיניהאופי

אתנסעלצירתםיבלהעלותאמנםניסוטשרניחובסקישאולכדוגמת
לאחרגםאך ;והבגורההיופיאהבתאתטאבו,מאיסוריהמשוחררהציר

שלביסודותמוחשימחסורבהניכרת,יהעברהספרותאלשהביאוהז;ופנה
 , "גויית"ת~ואצריתיאותנטעממי,תשללשמה,ובדחנותפרועהגוזמה
ניסתהשניאורזלמןשלרתויצי .רסן·משולחתוציריןתאיברתיאבוןשל

כחידשולאנחשבהזואי ,בספרותנוזהחללשללמילויולחתוראמנם
ביאליקשלהוויטליסטיתפורתיהסשלוהרחבהחוכפיתאלא ,גמור

שלכהרחבהוכפיתוחספיח""לעדנחשבהשבצעמה ,)"ףוגבעלאריה"(
 .מנלד,"נוסחיי

והגרוטסקהההומורלעברגםדרכוראשיתלמןנטהעצמוביאליק,אכן
השכבהאלאםכי ,בלבדהאינטלקטאללאהפוניםיי,הנמוכים"'

דיותיהאנטי-חסרותיט Qכבהאנשוית,התעדוהשלגלית-25הא;דלית
 , "ם fאאכילת"ו '"צדיקלעצירתציבור"תעניתן(גנובנעוריושכתב
לולמדלילהשכאשרמותרילבדרושנועד ,ייתשובהלעהבייגםהנקרא

 ,אהיוסבאכילהיתיאורהיאאףזtלאהתירופיהסבתויכת .) 9השכלסרןמ

בלישקתריובםיהקשתרקויהבידבראתכיר,ולזכשיו Oות.ינימותומיאל

ספג ,דוסחוובכתב-העתןיבראגאלכסנדרהמבקרשליודברמעודו,
הנמוךזםיהנטורלאלנות,והראשרתויציבשנותתו,ייפנעקבביאליק

ביאליקשלהמוקדםובשירוהצחנההזוהמהאורייתאתגינה(בראגיז
 11יי).היהדויםבורחיי

נמנעאחד-העםשלוהאריסטוקרטיתציסטיתיהקלסגישתובהשפעת
העממיההומור ,ה~רסהלעברזוהיינטשלהמלאמשוהיממביאליק

 .ו-50ו 46עמי ,)ר"(תשמרישס . 9

O שי'השםר'·בר "הישיגתבצצורהחה·ב ,ף·נרבעלהירב-אתרחרהאררר'תאיוגוכ .ו
 ."חיספ"ביגרר"הרר'אח"מבההלקאהירואיתuכוו :"הצקר

 .ו-77ו 75יעמ ,אךרכ , Iר"תש Iברוחלראו .וו
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גריאד,מקרהזהןישאייתכןחסרת-העכבות.והצירי~תהמשוחרר

רהיביצהתגלהונתרסנה,שנבלמהזו,נסייהשלותריבהמובהקשביסויה
אחד-העם,תירפסלאחרכשנהשנכתבה ,·שוםואלוףתובצלאלןף

הבלורית,בעלישלי"י"הגויהשלונסקאזםיהמודרנשליהתבססותבעת
השפתיים.וחרפיתכר Wהכיסיתהאגרוף,

א~תיתובדרמהא~תיב~פוסהמחסורלעתכופותהתלונןאףביאלקי
ר gהחאתלמלאמאררובכלשואףלחרותיה,העבריתבספריתהניכר

לכתיבהניסיןרגםשום"אולוףבלציתב"אלוףלראותניתןוגשלו.בכוחותיו
(למןלחרותיהשיראלמספרותהןדפוסיהאתהמשוכת~פית-דרמסית,

שלהחסידיתלומעשייהשפלי"פוירם"לעודחז"לואגחתאסתרמגלית
היוונית-הקלסיקה(למןהחרותכלשלהעולםמספרותהוןרופה)יאמזרח
אלבהליכהלראותשיהפpחרס,למרבהאנדרסן).לאגחתדעררומית

עלשעברמדורניצזיה,שלתהל,ךגםהקחמההאגידתהסופודגפיה

אותםלבסאכידוהמהפכה:המלחמהשלאחרבשניםבאיליקלשכתיבתו

 ,העלוםמלחמותשביןתבקופההמדורניהאדםאתהמעסיקים ,עניינים

ומחר,זרו5-סופוסאלזירתהאתלוהעתיקכתיבתואתלגנרהמשוררבחר
ומנוכראובייקסיביכלילביאליקשמהישהאגדהמעכשיו.לואמכאןשלא

עלום.יסדרנתמוססושבהואבסוידרת,נבוכהבתקופהרחשי-לבבולביסוי
.גוובמקוםבזמןקרובים"בעורים",לענייניםאןוסומסיצזיהערך ,בסיעוה

היצירהלשמקורותיהלבחינת

להפרידעלינויקלשלאדומה ,היצירהשלהימקורותאתלבחוןבבואנו
שמהםלאלה,עלילה,דפוסיביאליקשאבשמהםמקורות,אותםבין

המקורותשרוב ,וכחיולהכמדומהניתןאף-על-פי-כן,לשון.חומרישאב
-הרומיעומנואלזבארהאבןאלחריזי,של~P.ימותובהם-הקדומים

היר rבהקסזירהשאתרילוהוב ,חברלמירתושתאאילהצויקביאלשלופתישאעל . 12
 :סגואר . 189-186יעסא,כרך ,)-י(תשבר,לחוהגלודה-יוה rה-אל :ורא ,גילוה
 . 98עמי ,)-א(תשבבולז

 . 136-135 : 86-76עמי ,)א-ב(תששסיר . 13
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צרירופים,מיליםללדיית(תזאורוס) "אצרר"בתורתביאליקאתשימשו
פיתיספצרהייצבהםאיןטיפוסיים.ןיו~פדופוסילהיעלשלמוטיבים

תחהינשאותה ,ומיהרעמנואלשלה-עשרהונהשמהמחברתלא(אף
אתלחברבבואוה,יקרבערלכרעיהעלנטלהשביאליקברגמן),דבורה
שימשלאלהלן,ןונרשביהןקק.מה,זיאנר .שוםייואלוףבצליתייאלוף

ומג~ונים,רביםוחומריםדפוסיםנציוקושלותכו ,קנקן"ייאלאכמרומה
 .בתכליתאחריםכתיבהמסוגיהשאןלים
כאמורשהייתהאסתר,למגילתהציירהזיקתובראשונהבראשבולטת
שכברכפי .המוכןמןצרירופיםמיליםללדיית "אצרר"כעיןלביאליק

לשוןיחומרשלגישדשלפנינומחברת""במצוי"ן,צרהבייהודההבחין
הדוייהמרדכישלםיהקורותפורישבסלציין,שיכיאםן Sהמגילה,מן

הוקק.וtה,שבבסיסלסיפורמסערפתעלילתיתזיקהגםמגתלההאגגיוהמן
לפרתמיהנערךמשתהעלמסופרוכאןכאןבלבד.מילוליתזיקהולא

שציאיריבוערלביקרוחפץשהמלךגיבורעלמסופרוכאןכאןהמלך;

הנרמזהטקסטים,שני .מקוטפותובאוזנייםפניםבבשרתהמלךמלפני

במקרהואמנםמפוקפקים(ויקרדוכבשלבתהלוכהמסתיימיםוהרומז,
שבראש,וחפויאבלביתואלנדחףשהמןוכשם ,החקיין)בן-המלךשל
לזשר"פרישסלהמן,בניגודאך .ונכלםמבושיביתואל "שוםאלוף"גם

בחשאיביתואלשום"אלוףיישב ,קרהו"אשרכלאתאוהביוולכלאשתו

 • 277-276עמי ,) 1975 (נחלביתךתהני . 14

 mהמא"Jמיריבחאלושלהזי,יוביותנחרקיעבגתמהלותOאךלפסתבכורמjחתועמתנד , 15
ךנאמהמלךבשונתההוכסיינםלעו ,-~בהלמךלב-רtמבאבמרחשחאחשלע :בלדב
מלפניאצי-ימינורההי."ינדוונלעאבמךבגמל-ה ,)ד(פקר-)יr(בנםויסינימט
מאותךיכןא .אוךמגו-יזטתוכירךגלחהבהזתדסערךןmתכלתלמmכבלשובהמלך
פרלצתורי •זהןב"ךירתנכ-שאתיכמי )בקהש-דיידר.-Pדינ(העזrהבחתו-הוכמדבהלצנ

 ,רשםלףואלעקרחא ,)ך(פקר-לכת mלmבבהןווכןלטלובנתמהו"וכרגתתכהשעמ

שעייההנייכהיה.":יבמנדדוכחשאבהדבירםאבמירםגלח,בדובכהאיאתה1ריא
 ' mאב(-יכשאךהייהיפיפארתסרבירקרחרא :אי)(פקרורקי-בחפזהמלךאשרלאש-
מלכיאתיעתדנכשארי"אוניך: P-חהןקזגלו-החרטוסםי,מדבירסהדהידם )"י mאב

לשבוכאמחזהרושבריבםהבזקסלאוססםיי.הקש-וירםלע ,)ס(פקר "י mעבינהבאמ
ןכ.ללשונ,הטסריה,מסרגחאחתחגnrאוכחלהסוףינתיו .)ל-על 14העהרי(ראתהינ
לםייyהפלךשךבפקת-nםיהונלימםיפו mיילונםשובם:הויטטהסרגחלש א-'בפקר
 ,)ו.י:דיח.ג:ןס:סאתר(ושהווהמלך-לבןר .irשעלותרמלחסדבר
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.Tשייידלא-ע~f את~i ,;1 /ן~שןב ( ... J ~ 7 ה~שtזtדלא- / ,;י;זק:~ב'ע 1ןז
יב).(פרק ";ד~ 7ס~להד~רים iJב i(1כ 7זןלנ:יי / ,סדר;~ע;לם~יש 7~לה

ליצירה,תשתיתכחומרלביאליקהתאימההפוריםבחגהנקראתהמגילה
בשמחהובגתמול,בגמולטוב",ב"סוףובבדחנות,בהלצהשעיקרה
ששימשהעלילתההוקנאים.הסכסכניםהמזימות,חורשישללאידם
~פית-לציירההתאימהעממיים, "פוריםיימשחקישלרחבהלקשתבסיס

 ....שפילייהפיריםבמתכינתדרמטית
שגםדניאל,מספרלשוןבחומרירצוףהביאליקאיהטקסטל,יבמקב

עלסיפירכללובווגםוהאחשדרפנים,החרטימיםהפרתמים,נזכריםבי
שלפניניבזקק,מההמשתהשילחןזר.מלךשלמידיילצידקהניתןגמול
~ל~ד / ,ה~ך~~ןהוישיןדג~אל רי~~-ל~ךק.~ן R-ם~"דברחסראיני
מקבלדניאלבחזיןשנראההצפיר .)ג(פרק~ךק,יק,ים"ע~ג;ת ,ת;ד~ךtלסם

וקורקבני 16 ,"נמוכה"קומיתממשיתביאליקשלהמבדוחתביצירתו

(דניאלח~ד;תיי"לסםהצירוףהמלך.שלוחןשלהכותרתגילתמשמש
יא).שם,שם, ,"ת;ד~ךt-שי~("דג~אלעצמולדניאלגםכמובןנקשרג)י,

ללדייתאצררכעיןלביאליקששימשיהחשדה,העתבניהמקיריתמבין
נסתפקהירעיהימקצררןולסן~יס,,לייגיצירתאתנצייןלשון,ציריפי

מבין-גיל"שלרביתשציירותהגםבלבד,ידו"של"קצרומתוךבהדגמה
היהאףילייגן Sמקיר.לביאליקכאןשימשי-וסיפוריומשליושיריי,

.בנוסחאחהנב-פרהשלוןולעזאלזעשירשלקיקרבן"אופליושרנם:הקוםםדסח Uב . 16
הפינקציה .ב-רניאל-עזאלז""אותר"יפ Sב""העשיר"אתק,ביאלהמידהמאוחד.

בנרסחהסליםי.שליאלית sהדפרנהפןבקצ~המןייתדאפיאכאןחשיבהאסיתוהפ
בדבין(לא "לבתןאבןביןללבן.שחוד r"ב rnלהבלםדבןיהמלךכישרנםאףזה

כןשביתבתהידעפותהחדיזה).זלות Iשקדהסיביבשאיוענייביםשבי rבאלא .לבתן
ביאל,קשלהתקדמתןלעוסי 9יפ' $Iואבסודדעלוםעלמלתרפהאופטיתלפובקציה

 . "הםלייםשלהיייה~באעצםותעלומיתהובאולסרדוביזם.
שלתיהסביידיסטהפואטיקהשלתהוהתחזקבעת·ומו.שבערובלהיווכחובעביין . 17

הספדותמןשאלשאותןסטית.ירמביכתיבהצ?ודותצעמוביאליקפבהשלובסקי.
דאומיל"ג.~זכוריסתובאמעצלוחברוילשלובסקתשובתועל .לרודות·העהברית
 • 166-164עמי(תשמ-ז).שסיר

במקדאהובששמזה.יצרוף .• '(פקרהחרסםולשהמלאה""הבטןנזרכתלמלש.כך. . 18
לש Uלבסטיר Qבייוסתי1םא". rםאהושהר-(ג"ליבשידתשמשמהההר.כדסיצלןו
לעללי"געהנבף"לjויומחסוד.בייעמרתךלואשובע.מתוךשידייאתהידלוורד.השוב
 • 93-81עמי .)(תשמ"חשמידואווצעסה:כותךתה mאהשונא~ךידו.ךיבשזהשיד
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לזקק.מותכתבואףהחשדה,בעתהביניימיתהזקק.ז;השלפניהממחשדי
 \ 9הזינר,תולדותאתגלולשנהמחורזתהקדמהשלו

ייקצרוביותר,הנועדתהילייגיתהפואמהשלהנמוכיםהקומייםחלקיה
הגיבורנקראבפואמה :שלפנינוהמRימהקצותלכלחלחלו ,יודיישל
כאתןרהחתונהבסקספיואתהפותחיי,יהפערתונעבדוןבןייהללבשם

עלהדוכביםובני-בנים,בניםלשבעיםאבהמקראי,לשופס(בניגדר
לחמורמחמהחלשו,יחידבןהואיל"גשלגיבורועיירים,שבעים
אריותכגוריונערריםחבריומערימיםהחתונהבחגיתגספרים),נשוא

ספרים,נשואיחמוריםאריות"?"כגורישואגיםכחמורים?("נעורים"

הנשיםמעזרתהנשיםמספוריים?),אריותכגוריהבוראלעבדרתהקמים
וכברכתכ"קונ~ז:;כיייוקליות,פוליםקסניות,והקלההחתןעלממסירות

ע.ים 1Wל- yל~ני~םרי~~ים" 20הפרתמיםביאליק,שלבמRימהפריון,
היצירה,סוףולקראת ,)ג(פרק~קולם"נידאותזכךע.י~ים ) ..נ,~:רים

~רע.י~ים~ים (i!1ך ) ..נ, 2~ןלים\ייזכזקז:;כירותהסירותמראשיהגבירות

יא),(פרקזק~ל~ליםיי'ל~לים (iך

חריזיםי-כהסבירובוסחורז,סאוביל-גכתבשבפתחם ,ושלאל"מקמא-ת-ב"שירי . 19
שעהגם ] ... ( /המערבת Uבשלואיןבהוראתם,שוונים / ,בהברתםחוביםדוגמתם,

הואגםושעי /זעראבןמשהריה,רהחהחזיקאחרוי /יתחכמונייבספרוכובתמנתם

לשעותנסהי /עזרהמאלרהיםבשקויראח-עותה /הענקייאויהתשרשייספרי
 Cו 9681בריןוגירת Uשלמאסרה.-הענקבליידימתחרהננס / ,ניוכובדרבתבםוכמתכ

גללי-שקדונוובגלצייה,בגרובניהההשכלהמוברכזיעבריםסופריםנםובאסונה
הזירנ,שלםייהמדורנכליואתשקציהראשןושהואחסהאךה~ק.מה,פניבחוישו
השראה.מקיראלקיילבששיסשרהם'ייה .Pהו;נוובסגנהמחורזיסוסיפורוי

תילללעבמקצתחמהלעשילתה ,'"היפשסינהאו-נהארלי-גשליצרתוילהשוו . 20
כלאתהקשעילי·ג,לשרזוהסחרווסיפגירבר.ציחק,ם-ושאולוף mבוזאליף
לפסחהיהלוא ] ... Jםוירהיא·קפאושנהבאותהכימלוחים,דגיםבקנייתממונו
בפסחכליםואאיןכי ,לתדעולהערוהרבשלח ,החגבהתקרב.אלום,-להדעדגים
וסובים.ובחובותנפשבפחיציא-רניוו-גיבמלוחים,דגים

נחוניה(ובקראייםשובותהםהשסיתישנ.סריר-לובשפחתחףירסבני-כאןנקראהבלצ . 2ו
בנואוהררי(מוניוחדתלוסייומשפחתהיאסררימשפחת . Cאיסו:רבשאיתז.כד:
כאחדחסיוהסו'~קלהלבלצהשםניתןכאןואליו , clסזו,(שסותעיקבבןירלשל

כאןשנעשהתכןיי . Cא]ו,איםימיהידבר J-ימררוקהתשוגוםלוי-בניגם:יארו(
 • C '"ו"מחלושום-·לו-ובורי--שוגום-תשהשןוידובשםרלע'"מררי-בשםשימשו

הפשוסיםהעגלהי"לבלע-גליתבן ·-מוריחסיוהוביארהמקהשםאתכיעדוציויין
 • 221עובי , C(תשנ-אורססאו:ור .הדרך-קפצית-סירי Qהרויבסיפ
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דו·סטרי.עוקץבהשיהעשריםשנותבסוףיל·גליצידתההזדקקות
עציריהאשימושנונוקב,ציבורילוויכוחבסיסאזשימשיל·גיזםהמשוג

כמשכולהעומידם ,ייקלסיים"ובמכובדותבכובדה1\נמסדאתהסופרים
ב"חרזנים"ראהשביאליקבעיד 22המדורנית,המקוריתהציירהבפני

שראו,כפימאין"ייישבריאתחשדנוסחשבראומהפכניםלאםיריהצע

ויורשיההמניאריססיתהחידודשירתשלממשיכיהאםכיצעמם,אתהם

לכן,לי·ג.שלמדשרומביתה~למנ~ראמנותשלוהננסייםהחקייניים
וירטואוזימפגןהשאר,ביןמשמשת,שום"ואלוףבצלותייאלוףז;וה ?:jה~
הצעיריםליריביםלהראותשמתפקידורארותני, tour dc (orccכעיז-

 .מהימילוליתלוליינות
אתביאליקשאבשמהםוהאירופיים,העברייםהמקוריתמקצתאת

היוםי"יויהי"ספרבמחקרובן·יחזקאלמרדכיחשףהציירהשלהפנןלה

מזקןשקיבלאדריאנוס,עלהסיפורהואהקדוםהעבריהמקור .)א"שת(

נתקנאהשכנתובזהובים.למלאהעבידועלצריווהתאניםסלסלתאחד
לאדריאנוס,ולהגישימגדיםבמיניגדולסללמלאבבעלהיהאיצהבו,

 2חי).נאיתקדושים,תנחומא,כ"ג:ב,(קה"רזהוביםתחתמלקותוקיבל

אדם"חמישי,(חלקורבנציקיביאליקשלהאגדהסבפרכלולזהמקור
שמצפהמיכיהעויזיממנוערולהשנ"ה),,סימןכפיים""יגיע , ·רצרכיו
בפחייצואבי,לזכיתכדיבתחבולותמעשיואתומכלכלחומרילגמלו
תכלית.בקשתיללאמ;כווןכוונתללאהבאהגמולהואמבורךנפש.

העממיתהמעשייהאתנציין Uולעניינרבית,באגדותנגתלגלזהעויין
פריהישסזו,מעשייה 24בז·יחזקאל.שלבמחקרוהנזכרתייהלפת",

ונגתלגלברומית,במקורישנכבתסיפןרישירעלמביססתגרים,האחים

 9 (א-תתבטבתט"'יג,גילי ,השהנכתזב'ם,ג·זם·,"-ל"שלרנסק"אברהםראר: . 22

גם:ךאר .) 1931בינראר 15 (א"תתבטנתכ"רי.דגל-י;שם, 1יעמ ,) 1931ניאךיב
ד ,יבגלייה,שנה .כזחבים ,"בלכלייבלרתלעוג"ליייבל"עלשטיינמן,אלעיזר
 ;) 1931ביניאר 9 (תתייאכטבת ט"'יג.יגלי ..שם ;) 1930כתונבר 29 (תתייאכטבת

נתנביאלהגילגלמאמרי . 2 • 1יעמ ,) 1931כיניאר 91אייתתבטבת'ייטיג,יגיל ,שם
באילקי.יחתונבםיהסופרבאדרכתאזשנחרגליייג",·ייבללךגל

נאספרראחריםאלהותננים . 372 • 371עמי ,) 19741שקדךרתבךארתש"א).(לזקאח·יכן . 23
רראר ,דראידטבאלתרלשת'דדוךהיתההבדספרשבסףו )ס"'ביר 1 "(יתבהערךכב

 .להק 26עהרה
 • 371עובי .)עללי 23הערהי(ראשקד . 24
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תרגםאףגרים,האחיםאגדותאתהיטבהכיר(ביאליקאירופהבלשונות
שעירהאחדחיילים,אחיםשניעלמספרתהמעשייה ,) 2Sלעבריתמהן

לאשעיןלפת-ענק,צמחהובחלקתולחקלאי,הפךהעניעני.'והשני
לאשיאישהרלמל"יששהילהגכריהאהאחהחליסלגלדו,כמוהראתה
יבול-למראהשהשתומםהמלךיוכל.לאלאוכלהארףממנואותהיקנה

החליסגורלו,מרעלוכששמעלמצואותיו,אותוחקרהאיכר,שלשדהו
והחליסהעשיר,אחיובוהתקנאוכרי-מערה.אדמותבזהב,לולגמלו
בקוותו-וזהבסוסים-שבעתייםיקרשילמלךלהביארמה 31ברוב

והעמיסלמיסיבו,לגמלוכצידהמלךעדילאוכמה.פיכמהגדלולגמלי
 .העניהאחמתנתוהמופלאה,הגדלוההלפתאתתדוהלאותעגלתועל

אךוהקנאי,העשירהאחמעלליאתומספרתמוסיפההגרמניתהמעשייה
 .שום"ואלוףבצלותייאלוףלעלילתקשוריםאינםאלה
ונסתפקאחרים,רביםףילהוסאפשרזוהו,שכברמקורותאותםעל

ומזרח-אירופי.יהוידוהשניומערב-אירופי,לערזיהאחדבשניים:

ממבושגםאנדרסן,כריסטיאןהנסשלהאגדותקובץהואהאחדהמקור
אחדותגםכללוותלילדיםשיחותעשר(בספרולעבריתביאליקתרגם

שמוטיביםנראה .)"והעשדההמלךבת"שבהןוראשונהאנדרסן,מאגדות
הקסןקלאוס"לאגדהגםנתגלגלוגרים,האחיםשל "הלפת"ממעשיית
מעניינתזיקהשיהאחרונהלזוואףאנדרסן,מאגדות,הגדול"וקלאוס

tלזR שלבהצלחתומתקנאהגדלוקלאוסזו,באגדההביאליקאית.וקה
כסוםבעבורווקיבלהמת,סוסושלעורואתמכר(הלההקטןקלאוס
המבוששלגמול,ומחכהסוסיואתממיתהחי),הסוסערךעלהעלוה

להצלחה,בדוק~רשםשאיןהוא,אלהאגדותבבסיסהעומדהרעיוןלבוא.

איןעדההצלחהאתלשכפלהיהניתן ,בנמצאכזהמרשםהיהאילושהרי
בסמוי,אלהעממיותאגדותאומרותהמקורי,הביצועשלההעתקסוף.
 , "'חרשובשהד"לחרושבמקוםרחוקה.ובתיקולעלובחיקויתמידהוא

ברכה.ימצא,ובושלושכלוואחד,קבול~האדםלויחפש

 ,-תוחיישתוכללובספר .)(-תרפןיבלר ,ריפוא(הצראתםיללידתוחישבספרושער . 25
ס.'גרסיהאחשללובית)לידלתווכשעי( Kindcr und liausןןז 1Irchcזןךומתשגלקחו

תויר rוכאחתותהווהי , 1857-1812השגיסויבמהחרותבשבעלאירצאהיפהיהאס
הגרזננ.'ורהפלוקלשלפתוהזנ
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"הביניימית"-לזtק.זtהביותרוהקרובהחשובהמקורלמעשה,אולם,
מרובנא,המגידשלויממשלאחדהוא ,ביאליקשלפרי-עטיהמודרנית,

הים,ממדינותבמידנהלפונקושנכנסאחד,גתרשלויקורותהמספר
הותקנילמחרתבצל,הםשחסריםמשוםוזאתתפלים,שמאכלייעלוקבל

ובמידנהבעירקולוציאמכליי,התגרשהצויאבצליםעםהמאכלים
זהבשלתרמיללתגרשקלולטעם,כמוהונועדשלאמופלא,ירקשנמצא

לואמרהלימיםשבעשירים.עשירלביתווחזרבצלים,שלתרמילכגבד
שקלוהםששכיחיםבצליםאםמידנה,לאותהוחזורשומיםטולאשתו:

כדבריה,שעה ,וכמהכמהאחתעלשכיחיםשאינםשומיםכגבדם,זהבלך
נפשבפחיהתגריצאשימים,כגבדבצליםהמקוםבנילושקלוהפעםאך

 26לביתו,וחזר

ולאהחסיידם,מעשיותאתביאליקהעריךלאאחד-העם,ומורוכרבו
לאאף-על-פי-כן,שלו,ייהכינוס"בתכניתכבדרשלמקיםלהםהעריד

ולעיצובלעיביד,המתאיםפולקלוריסטיגלםכבחומרבהםהשתמשאחת
המחורזתובמעשייהבראשית"ייספרהמדרשית"ב"אגהר(גכיןמדררני

האכילהתיאוריכילכך,בקשרלצייןמענייןביער"),הנעריילילדים
תיאוריאתמזכיריםמהם,עולהרכלאיתחייםשצהלתוהסביאה,

-.~ב-

ביאליקביצירותהצידקאוהרביבחצרהמסביםהחסידיםהתוועדויות
איי-ךוועל"איךביידיששירווכן,גוף"בעלו"אריההחייט""יונה(כגון

מזכירהשונההארוחהלאחרביםוהמסתיאורלמשל,כך, ,)"עדתיילן

 :החייט"ב"יונהוחבורתוהצידקתיאוראת

הבלדה,אחרישכת,א;תח~במתאי
I .-...... י- ....·ו."' 

אחתרעיםבמסכתעזפב~נשבת -----.;.זיי. .... :

ij ע,ן ,ןי~~דישוח,סW קן~Q להרתו~
קוךה, ij י~~צד~ין lJijס~לע.ם

:פבחת,~מספרכדרנ;ל;ישוג
--ז ,.- ; :-ן ••

ג;ךה, i ~ Qלה z!{1;וק i;~ינסן'נ'~

מןיסט.פיעמין.ואשויכ .הייבשסהויוה •דודיהחוחהיבדהרספב.רגא"ווואו: . 26

 :גםראי . Iתן"חטיעמש!ם. 235ימו oלג'םיייציבכןי .) 19221 1939תל"אביב • 235
תל"אביבון.ל,פסב"'סיםיחסיועויכים . Iסחבבאויהסגמשל,(םשלליזלאמש

ה,מקמו"קיעם , 1956קרייי"יביי
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לם,ועסרדיךיירם QQlיךןקים f~~ים
---~<דליםן~ז-~ןםדר~ם~שיעז~וא

~ל-ע.ןת;ו "~כiןז.יוי:ן /,תה,ןי Qו~~;ולםךי. Q ~חי; l "שלפנינן:ובז;יק.7;יה
םיןז;יז;כי:;נתרקט IJי~ד~נ:יצ~ים / ,ם~ 9~ז;יגע.וה iJת-אוךסם 2$יfי:;נים /

 /~ע.ימות,ן~ש~עiס~ע~~ע.ימות /צY,ןמותס~:ן~לםצךיגי /ל~ם,
l נ:יצ~ש~iJ לי:ן~r.l וכן: :ר)(פרק~~מןס"~ת-א;ךחו~ל" l חי;~ Q .ל'~כרי

ת IJג ת~~ר IJ ~:;נים !fי /ך~ל-ע,דת; ;אורחוiכ~ין~לי:ן /,תה,ךי. Qך~
עולהק,טר:ת iJע.גן-נ:ור Y.l ] ... 1 /ל~םןז;יז;כי:;ניםדע.ימ;תיו:וים Wז;י /ם, iQ~ז;י

לראותתןינואם 27 .ט)(פרקןז;י!~ר"ןז;י~לקרל~iכןרל Qוכל ?t ~ / ,ןז;ינ:ו~ר
הקטורתוהמשקה,המאכלמןתינהנהמלך,שולחןסביבהמסבהבערה

החרטומים,שלשתיאורםהרי ,הצידקביסבחסיריםערתכעיןוהבשמים,
 ,יימתגבריםיילמרניםשלםיתיאורמזכירהמעדית,והחקירההעדתאנשי

 ,ה~'~-לצדירגת ת~~קז~ים iJבן'~ l "קשה:תלמוידתבסוגיההמתעמקים
/ l וקר~ע.~יקןrר~ / ,ע.~הר;~קשןQ ךןרק.ן 1ליקןiח~~טןר~קז;י /ןז;י~לך,ז;י 
l ~ירן:z~~~~הסכמהרווקאיכהעריוןעולהטיןיהשמביו .)י(פרק "ךל

אתהמזכההיאהיאממקומם,םיהרעוקרתשאינהזו ,והפשוטההטבעית

ומעמירהיוצרותאתההופךהמחוכם,הפלפוללרא ,רוביקבכבררבעליה
ראשו.עלענייןכל

חשד-ישןקבנקןהמקמה

םילמחקרמקררשתעישהזכתההיטליובאבספררתיהעברה 9הז;יק.
נהגוהמוררניתבז;יק.7;יה ,זאתלעומת 28 .חשיביתרביספריםמהםאחרים,

אבותייחשרחסרתת,יהעברהספריתשלייאסופית·כבבתהחוקרים
לה).נררשוואלתרמןעגנוןביאליק,יל"ג,-היצוריםשגרולי(למרות

ואתגלוגליהאתשיבחןממצה,מחקרכהערלההוקשדלאמקום,מכל
עלןיגיברריתינשליהחלצומאמרהיראוהמחושדת.להופעתההטעמים

 • 133-127עוני ,)ז-(תשמהג-ל : 155-150עמי , Iו(תשונ-שמי,ראו . 27

שירון.ויהףןתיתהביהדוהגפיס,ןדשלסמחקריהכנון . 28
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לעבודתמטרשיעישה 29האחרוניםהדורותשלהעבריתבטפרותהזקק.~ה
הנטיבותיאתזהשין-חשרזינרשלתפקידיואתשתבחןנרחבתמחקר

פנוהעברית~ה Rהזקשלפניהמחשריאכן,חושר.שבהןטטוריותיהה
 :עלומולהשקפתובהתאםמטרותיולפיש-אשייאשוטת,מטיבותהיאל

אחרבחפשואליהפנההשראה,מקוראליקילבכאמירשימששג,יל"

דרךהפוץרשנונות,ובהברקותבהתחכמיוותמשובץוקומי,חילונינריז

וגבדהממטידות nה~שרואוחזינגדחריפת-עוקץחברתיתלביקורת

עלהנראהככל~ה Rהזקאלפנהביאליקלעומתו,למיניהם.הצבעוים
בשלוכן-הונהנתניהמבדוחוהוויטלי,הארצי-העממיאופיהשום

בציירתו .מטוגנןאוריינטליזםשלאווירהבאמצעותהליצורצרוני
חיפששלו,האץר-שיראליתבתקופהבמיוחדאךולתקופותיה, vלטו;י

יזםיילוכמוביצירתו,ומוטלמייםמזרחייםיטורותלשילובדרכיםביאליק

לעברית.הקוראןתרגוםאת
בהרצאתידבריייעידיחשרים,וטגנונותחשריםזינריםאחרחיפשריועל
בטופהנ O .תל-אביביומחנכיםמוריםשלציבורלפניהאשיייימגילתעל

ההודיהאפיטבנוישעל-פיוהעיקרוןאתביאליקהטבירזוהרצאהשל
שלפניני:היצירהלתיאורגםמתאימיםורבריוודמנה,כלילה
נדרימעשה-רקמהוננרקסומאוחרים,דכריםנוטפוקהיעתאגדהעל

אבן,ועדואכןסוטיפים-טוכותאכניםשלסחרוזתאולסשל,שטיחים,
הנלליןולטחייםשוניםצכעיםוסוסיףסימטרילהיותציריהחיכוררק
אפשרמזרחית.צורהוכייחדועתיקה,צורהעתיק,טגנוןזהוהדכרים.של

 Jמחשו,וכהלהשתסשתחליויאפשרעתוי,עדולהשיזוצשורה ,לקוות

ביטויבווראהלגנאי,זהטגטןביאליקדרשדרכובראשיתאמנם,
הצעירהיי"שירתנוהידעוהבמטתוקדדנטית,לחולשהואותלמנייריזם

המעולים"ינכרה:בחריפותמות Rהו;נכיתביעלהשליליתעדתואתביטא

שםחה ,ביאליקוער-הביבייםפיפייונהזאחסקררמאוברה ,)ח-,חשכבןיו Uבוריח . 29

ננרע,ואיבחרפםייחתיחרשלחלקםילואפז.בםיישסזראלעיוידיבז"צ
 .לרעמי ,בכרןשבעל"פה,סידבד . 30

שביאליקיר,רבהתאחלבשקחירחלעביחםערביחרגמאלםליחשארבהםזה, סנ!l'$י . 3ו
אחחחשבים ,ו 940שבחבלאוראציארבאילקי,ידיביבעןרהוחקזבוכלעיה,אחרהיה

המשירר.פסירחלאחר
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אלחריזי,והאיטלקית,הספדריתלספרותנוהזהביביתורהחלושבסופרי
ומחטיןזכוכיתישברחרוזיהםחידודים,בעליהיו-הרומיעמנואל
 .הרגשיו"ולאעדוילאשובעולםשבאדםהנשגבואתההדראתנצצרים.
העבריתהשירהעלגיהלע-בתפליה"ייעצה-מוקדםרייט Qבשיר
(וכןאלחריזישלםיהנשואמבחרעלזהובכללהקודמים,הדורותשל

לביןהטריוויאליהנשואביןשחיבצריתבשירההבלוטהתוזזםחוסרעל

פסוקים):שברישלפסיפסהעשויהמרומם,ניסוחו

~עךש ijיןת P.1זגצל~זן;את W~מךנ:רי
חךיןי· ijקןמגיגה iJן

ע.ר??בדר~~ייקן?י תי:.rמי'!א
נ 2 •ע.ר~ליzכ~ת l-ם'~~נ;וא

עלבלגלוגאליקיב,ידברהחשדה"העבריתהשירה"לתלודותובהרצאה
ערדהרומימעמנואלהעבריםהמשורריםשלהשאלוהשיבצריסגנונם

ואמתי:כןבמבעולאיסוהד,בלהטוטנותשירתםשעיקררמח"ל,

הייתהשוירתםאקרובטים,הייליירמחעדהריםיעמנואליםרהםשורריםרוב
הערביתהשירהצורותאתרקלאחיקוהםלהטים.וםעשיםלאכהשלשירה
היוולפעםיםשבזםנם,והאיטלקיתהתורכיתהשירהצורתאתגםאיבלבד,
ליםדרספריגםאזנכתבו I ... Jשבזםנם.ההסןרשיריצצללואתאףםחקים

נשבליםדר.גדבראוהשמוררתיולהלויכאהשירה,לםלאכת

בשנותהעבריתהםפרותשלבחללהשנשבורומנטיים,רוחיהלכבהשראת
מיללויתייזיוגבלרי~ת"שלגיליוכלת Uגבביאליקאזידברהמאה,מפנה
לידוק,למקורוית,והטיפוחתרודבריוכלייהפםיק":אחרהירגריתוגבד

מוחלטתלשליטהכרךהצמאיות,עבציובשלובגת uלנאמלכנות,לאמת,
שלכתובהבלתיהחקריםבקקדוסאזשלטוכאלהערותהמבע.בכלי

ןרגכרומנטיים,ערכיםבשםהאראףפיכמן,ועיקבהעברית,השיר""תורת

בהתפתחותובלםמעצורה '9Pב~אזראהאמת",ו"ביטיראמת"יינטעית

לע . 48-40יעמ ,)תשס·ד(ורססוא,רלאלחר'ז' yבא'ל·לשוחסילעממצהיהרסק . 32
 . 40-37עמי ,)ותשמ·(רישמוא.רבתפליה··צעהס'רי Qההשיר

יג.יעמב,כרך ,שנעל-פ.רדנרים . 33
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שלהמצוקההעבריתהשלוזאת"שהחלשיהצורה-העבריתהפרוזה
ההתחכמותחרות".~לחריהעבריתהפרחהפניאתוהשחיתההאגדה
סלאיהשעירהשיבצויהסגןונם,יונקלפחותיםבענייניםהעיסוקהנלוזה,

שלואחרותאלהתכוטת-והגרוטסקיהנגעלאלהנטייהלסאי,גביעל
עודות.יעבבריהפרחאהביטירבכפיאתכמן,יפלדבירקצציו,מה ?:jהז;ו

והשטז,המשכליהמעמדלעברקצירתהבו;נק.זtה:פיכמזמצאלבגאיסעם
ולאהאגדה,רתםאתלדבריו,חיפשו,הללוהעם.מהמוניאותהשהרחיקה

הפנים.כופלותהרמזניתהכתיבהשלהאזוסריהמנייריזםאת
שנותבמרצותהעבריתהספרותעלעשברוהמפליגות,התמורותעם

ובסגנונהבז;וק.זtהדופימצאלאשוובעדתו,אתביאליקשינה ,כתיבתו
להתפתחהספיקהכברהעבריתהלשוז .והסבוךהעמוס ,השיבצוי

גררותיהבסכנתכמקדוםשרויהיהלאכברריהעבוהסופרולהגתמש,
וב"ישיבה",חדר""בנתחנךשלאחשר,דורקםלהפ.ךהפסוק"."אחר
ייפרצוה"מודרניססיתפואסיקהשלבשמההקלסיתבמליצהשמדודור

שלפריחתםחרףכז,עליתר JS .ומוסכמותכלליםשוברת ,"ו"מופקרת
נכתובלא ,העשריםשנותשלהעבריתבעיתונותוהססירהההומור
עצמויאליקבלשמז.ראויות "קנוניותייהומוריססיותיצירותבעברית
בשלב"המעברעדווזאתה, 9הו;נק.שליהפנבחידשווהחללמלאכה,נרתם
העבריתהספרותבההדרתהזכדיעו, ,שעסקבעתגברמניה,ישבשבו

םימחורזוסיפוריםשיריםשלבחיבורםהזבספרד,הזהבייייתורשל
התשע"במאהתורגמואלחרירישלהמקמותכיכאזכריזי J6לילדים.

המחורזורומההעלוהשפעיוק.רסירפרידריךעל",דילגרמניתעשרה

שתיקתואתלהפךוהמהפכההמלחמהאחריבבואויק,ביאלהגרמני.

שעם·שפ.יעמ ,)ך"תש(יכמןפ ,"הנובלה-עלבונאוברו . 34
3S . ,מלה"החירלשינסקילשמםירוגהפרורובאמ ,למשלראוr םידבהשנתפרסם, "ה, 

המררנסאתלראשונהינסקישלסירהזהשבסאמררוונה . 190-189יעמ ,)תרפ"ג Iב
עיבששלריחנםאך ,תריחשלייחוסאמנםע.מיששוהשניר,הקלסי·רומנםיסחיבנ
הםשמאפייניויר,העצסטייהמדורנהונסחאתהעמדימלוו .םיעשוםטבר ,בשויו

יוחסיסמאינסהחשרהרבסחשלה"ממזרייס"ייפוציררות.פקוהההחצופהפש,והח
עוני-ז.תעוזהבהסשיאךזה,מאסרבשלונסקיעסואמנס,

ז;נק,וקההלשהראשונהגרסתהוזוגנוית"חהתןר"גרע . "לוהשעוס"התרגנלויןרכנ . 36
 • 1923בשתבשבגרסניההומבורגבבארשנכתבה ,שוס"אלוףותובלצ"אלוף
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ביןומצאםחיפשםחשרים,ובסגנונותבזינריםשירתופניאתולחשר
בגלגוליההןוגים-איטלקיים,יהספרדבמקורותיההן-מה j2במהשאר

נ 8הפסידו-עממית.הגרמניתבספרות

אולוףבצלות"אלוףשלהארשוןנוסחואתבהומבורגביאלקיכשחיבר
ה,יגברמנהעבריהתרבותיהמרכזפרחשבהןמעוטותשנים,באותןשום"

עסקגענןולחירי.והיההמשורראלשנתקרבהעציר,ענגןוגםבהשיב
מהם"פוסיםשמרטיביםחסידים,סיפוריבאיסרףברבר rמרטעםביחדאז

ציירתושלהראשוןחלקההבלטריסטית.כתיבתואלגםטבעיבאופןחלחלו
ר.כבנתפרסם , 1937שבתנרקשבלשמה-כלההכגסת-הראשונההגדלוה

לשמל,כ.ךזtה. .Pהז:יבסגנןושבחחו"עממיים"',קטעיםשובצורבו ,-1919ב
וחסרדות,נאותחמרדות,ייוכולןבציירה:בפתחהחסדיבנותעלנאמר
בערריהן,ימיהבשליוכיפורח,היןוגובלבןצימח,שוערןבכונו,שרים

אלהבחרוזיםבראדוישזיההביאליק 39 •בתלויהן"מחרפתאותןוגאלואין

שניםכעשררשנתפרסמושלי,עהם"יישיריעקביתאתהעצירערהישל
העצירלעונגןהוראהשרלוויםהפשילכלה,הכגסתשלהראשןוחלקילפבי

ףראלובלציתאלוףייהחרברתאתן Uלעגשלחלימיס,מהי.עבריתמה j2מ
מחוח,מכתב-תהדרבתשובהושכקיבלמחורזת,הקשרהבלרירית "שוס
מה: ?:jהמכדרךמחורזתהיאשאףל-שכם,-Yטפיחהשלווהבמחעל,וענה

" Y,ij ר~הםt$ כ /נ:;וי,Q ; ;~ה ~ Q כ~ים 1!'רr:וגו:ס~ "'ו

ספועללמעבושיוותו ,ראביחבזישמעןוהזעיר-לופר'המווכהסביקשביאליק . 37
תיניוקדסחקרר ,הדרהייפיהפראלצההדוהיזלווכ rזכהזשארבד'ובזיתחכסוני,

 .) 45-44עוכי ) 1983 (בזיחיואב(וראוהוכזו"

הספויתוכתלודותהשאלוסידיהאתקיביאלהדגשילמענתו, .) 1988 (סוויואו . 38
השסית),התובותבתאיהאךהלעיזס,סןהאייאףלוהשא~ה 'pשהוזום(הגהעברית
 .יהווסייהגומנ-האיויפיהשאליהמקוואתוהבליע

הרימןבפתחהיאאףתיססהסצ ,ה rהמלאירגתוכניכותוכה ?iה~לסנגוושיירהזיקה . 39
 ,בינהבניכליאלהאסןפ .האזינהיעסשיארלשסעהכתב:פתשגןיזה-כלה:הכנסת
ייוולרהלב,החסיד rבנ ,ה mהשסלבשקתיחןאכרווחה.ופקבעיןאבהשקיפו

יןאי ,לקחתבאהשונאהבהו ,הכללוותיצרכאושוות,התבלווכוהולרתבלתת ,נ-ז
שונאבויבהאייבאיבמעיתיו.לפיאלאאשיהלאדםולמזווגיסאיןו .אחתסהופו

הפקרים.ייסיבסבפוסהובה.ייצמכלהבהכנסתו;בה .Pהוtןוסגב .-ייתועלמ
ברבסחמחווזמכתבמעןונגאלקייבבליקלסשעה .יפעמיד.כוךיק.ביאלתיגרוא . 40

 • 197עסי(תשל-ד).ופלדוגבאואוו • 1921בשתבעדררן;י.ק.מה
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-האקספדסיוניסטיתהאמנותשלמעוזהעתבאותההייתהבדליך
ישבהואשאףהצעיר,גרינברגצביואורי-ובפיסולבציורבשירה,

בצשףשהצטיינה ,רחבת-טוריםמדורניסטית,שירהכתבגברמניה,אז

בעיתוניהופרסםבארץ-שיראלשישבלעומתי,הצעיר,שלונסקימילולי.
הרוסי,המודדניזםמןבמעטלאהושפעמהפכניים,ומניפסטיםשידים
בתחבולותרבתה (jשירתומאאיקובסקי:שלהפוטוריסטייםשיריולדבות

כליצנותקיאלילבאזשנדאהבמהבחלהלואן-נופל-על-לשון,ולששל

באחשדשיימנהגשיהרגאליקיבניבול-פה.לכידעדוקלות-ראש

הישנים,החבדהסדריכמות,יהקלסי-רוסנטהפואטיקהוכילעולם",

זסנה.עבר

היאהמודדניסטיים,החשדים,הכתיבהנוסחיאלהמשודרשלהסגתלותו

להשיבכנדאההחליטשביאליקרקכאןנרמוז.עצמויבפנלמחקדנושא
"אלוףאת-1927בכשהשליםשלהם.בכליהםהצעירים""למתגנידו

כבנציוגבביאליק,המדורניסטיםמלחמתהייתהשום"ואלוףבצלות
לייצעידים"כמדוסההדאהביאליקאה.יבשהספרות,~מסדשלהבולט

להגפיןביכולתושגם-ייהמכוניתייהכמו-פוטוריסטיבשירכמו-

ייב"זיקוקיןרואההואאיכבלהטים,במיליםלועשותטכניתוירטואחיות
יילייצעידיםרמזאףהואלא.ותולשיר-ילדים,המתאיםששעעו,כאלה

משורריהעברית:השירהבתולדותחידשובבחינתהללוהלהטוטיםשאין
במנייריזמיםלסודרניסטיםקדמוההשכלה,משורריוכןואיטליה,ספרד

 .ובחידדוים

כעיךירק"וארוחתאבוסיישורהמעובדתבאגדהראהשקדגרשון

החבדהפנישינויעולהבלושביקיתהמהפכהעלאליקיבשלגתובה
שלהחניסtכייםריםואיבתהמשופעתנו,ישלפנהציירהגם ..ת.ויהמעסד

v 

םייבחתיהמדורנלתקופהםיאיהרביםדמזיםמכילהאה,יוסבלהיזל
המלישליחסנותםלעוסתוהשוםהבלצשלייהפלבאי~ת"(ובספרות

שבנסיבותהמלמדהחבדתית,מ;נילי~ת] =(הניעןתרעיוןוכןוהפרתמים;

ולמיוחסים>.למכובידםלהפויהפשוtכיםוהשוםהבצלעשוייםמסוימות
וביטאעזים,ניגדויםשולאבסורידותתהפוכותשלבתקופהניצבביאליק

תל-יטתברסיבובאיזיםזירב ,-אלקייבבציירתיתבסבסךהטירה Qהעל-בהאתתי . 41
 .רשפירהתטירלפשבהםיחמשיבמלאת , 1984רףובחביאב
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כבאמנותשנוני-חדו,אוקסימורונייםבצירופיםגדשוהביצירהזאת

(המרקסיזם,חשדהדתשלהיןוצרותהלתקופתכיאההמדורניסטים.
כגתובת-גנדוהלוידוהגזע,המעמד , Mהבותיחשאתכוליכבשביטל

ביאליקטאיבהאנושית),סטוריהיההשיעדהביותרהעזההגזענותאת

עיניומולשנתרחשוהמפליגות,התמורות.לכלעקום"יייראשלבהומור

ביצירהעקיףביטוישיהעלום,מלחמותשתישביןבשניםביאליקשל
היצירהככלל,שלו.הסמויהבהגותעומוקרציניאךלמראה,גרוטסקי-

משבריםשלבתקופהחוקאזמנה:לאירעויתשלילתמונתעכיןמשמשת
תמונהביאליקציירהפרלוטריון,שלכוחועולייתגדוליםכלכליים
שוחריבהשהכלוטוב,בכלהטובלתחצר-מלכותשלווה.שלמונרכית

החיך.הנאותאתבהרודפיםשוהכולהזלות,ואהבתאחווהיעד,
ביאליקיצרעליון,כערךהאוניברסליותאתשהעלתהלתקופהכיאה
ו"כל "מקוםשוםיישהואבלתי-מזוהה,גאוגרפיבאיזורהנטועהזtק.ז;ןה

המציא~תבפרטיהחובק-~-טופוסשלאי-ניטרלינוףלפנינומקוםי:

 ,אולם 42במערב.לספרדועדבמזרחמפרסכלוו,העתיקהעולםאתשלו
ימי-הבינייםסוףשלאיטל,ה-העבריתהזtק.ז;ןהשלומולדתהיש

חצרבתיאורכגוןהיצירה,שיטימביןבמרומזכולה-הרנסנסותחילת
עלוהערמומיים,החנפניםוהיועציםהמתרפסיםהחכמיםעתירהמלך

צדוקזאת,עום ·'איטל,ה.אשוכלותממיטבוייניתיוהשופעותארוחותיו
חהיהבדכךויבשות,םימיחצרהשהגיבורש"כשם Uבטעברזלהלל

לכלמות,יהמקלכלפהישהואובמעשהםיהרבבשוותמעוגנתעצמה
 44 •ובאמינים"ולשאינםניםילוכאוכם,יהזוכנ

הקטנותתאוותיהעלהאנשויתהחברהשלאיולותהאתחשופתהציירה

והחוכדנות.הסקרניתוהסביאה,הזלילהעלמלעיגהובוכיוחד-והגדולות
tהזj:? והביאההארוחה,אחרילעתיםוכושרתהייתההןהבינייםבימימה

דניאל;רובספתראסבטגליתםיהנזכר ,פרסיבבלאצלייהםג~פקר(-הפרתטים- . 42
ספדו.גפניהםה)פרק(וניה-אספו-גפני

השיהדשלתחייההותאיגגי,הקרלוברנסנסהחצרירלתיאהיסאמתאףהתמונהיכאם . 43
שלוזתמויםשעלהרקרוהת,יהתשעיויתנזניהש mבסאאירופהשיערהית,הקלס
שלנותיתנסלו ,היריפבאכיליםונשהוהמלימידםגדלריאתלחצרולקץבהנלחקרל
החר.פניאתםעובסי

 . S67עמי ,)א-תשנ Iזלבו . 44
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ניבול-הפהואתההדוניסטייםלהיהזלתיאוריאתבשאילהלספדותנו
v 

סיטואציותאתביאליקצירשלפנינוזועממית"ב"בידחהוהמרומז.הגלוי
הספרותערהישוהאתייםםיהנהנתניוהזלליההתקרובתבתיאוריהשיא
עללמשל-קיביאלשלהנערויםהזלילהתיאוריעלהחשדה.תיהעבר
בי"שורהממולאזםוהמעייםגוף"בעלב"אריההקיבהפשטידתתיאור

המהותשלייגילומהלפנינוכיצמח,עדיהעיר-ירק"וארוחתאבוס
הזוללתקיבהמעיים,בניהאוכליםמעייםבניבעציומה:הגסטרונומית

הביאליקאית,בסיפורתהארוחותעלזונכוחהאבחנהבעקבות ~ S •קיבה"

~לו:ון ןי~"(שלפנינובמק.מההארוחהשלהכותרתגולתשגםלומראפשר
iJ נ~לי:ןr9 ם~ /זקא~ן;וה,ר: K ךP' פרק ,~ד.ז;נה"~ןה'דש;ןך~~אל רי~~-ל~~ן

המשמעיהרסן,משלוחתלשוןלרבותעצמן,משמעוזותאותןמכילהגי)
ביןהגבלוותכידומהלתיאבון.לשוןבשרוהאוכלתלתיאבוןפהניבולי

הסמל,ןילבהממשביןהפנים-ספרותית,לזוהחץר-ספרותיתהמציאןת

 .לחלוטיןכאןקורסים

בגוהלהומורנמוךהומור IIב-רה Iצ Iהלשהקומןצדה

לילדיםביאליקשיריןיבלמצואניתןלמבוגרים,בציירתילמקובלבניגיד
עלילתשלסופה,כדוגמתטוב"ייסוףשסופהלה,יעלשלאחדותרוגמאות

"ספרתיהמדשרהאגדהעלילתשלסופהאיביער"ייהנערהסיפוריהשיר
אלהאבודהילרשלבשיבתומסתיימותהללוהציירותישתבראשית".

ביאליקנמנעבררך-כללכמת.חשבוהוביתושבנילאחרמשפחתו,חיק

טרגי,אוקומיוחד-ערכי,סגורבסיום"הקנוניות"ציירותיואתמלסיים
למעשה,אחרים.לפירשויםהפתוחותמעורפלות,סיגורבדרכיובחר
ב"סוףולסיימןזו,מנורמהלסטותלעצמוהשרהלילידםביצירתורק

המעניקהטובסופהעל-שלפנינוהז;בק.מהזו,מבחינהכבקומידה.טוב",
אכזבהוהמנחילובתמים,באמתערתהשוחרייהחיובי",לבן-המלךשכר
כספרותלהיתפסעשויה-והטכסיסן,הערום"השלילייילבן-המלךקשה

כמיליצירותלצרפהאפשרזו,מבחינהלמבוגרים.כציירהולאילידם,

 • 226-225יעוב , Cו n (988צונ . 45
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בן"שמחהשל "םיבלסנדלים"אוביאליק,של "והשתלהתרגנולים"
ז:יה.-Pהז;נבמתכונתהוגםהכתובותציון,

םירמזגםושלפנינהזtבזtק.שזוריםשרםפה :הנכוואוהההפרגםלם,וא
םילילדועדתיהמתובספרםירכילאקומםמש ,רונמינסצנואורהומשל

"חרפותרילושי"פלסתרילכתבהיאההסוגמוהםאלהםירמז .לנוערו
 46שנתפקרי.םיתלמדיי"חכמשללחרזניתםנייםייפ 2$ה ,משמעיים"דו

קנהמהזו ,השטחיפנעלרחפתמההתמימהלרוחרהיבסתעומדיםאלה

להזכירראוי .לליידםמשעשעתייפוקוסהוקוסיירתייצשל~תזחהז:י-Pזtל
 "יכתבבוריבחקיביאלחרבהויוילוזיבישיבתלימדויובזמןכיזהקשר ijב

לא"אכזבמקורששימשו,דיפישלדורשותעוקץ"ושנונימחורזיםפלסתר
אלהריםישמוידם.יהללספסלחבריובקרבקונדסולמעשילשעשועים

ייוהנחשייחוה ,"אשםוייאכילתצידק"לעצירתציבורתעניתיי(כגון

לייואפניהםילמ"פהימניבילונים,גמםימרמזהתנזרולאשבא")"מלכתו
לצרכיםמקראותבסירוסביאליקשלדרכועל 4ום.יבוטהיטולוג-Pסמרמזי

הבאים:כדבריםולווזייןמתקופתחברוהעיד ,נמוכיםהומוריסטיים

נםוזאםיעשווהיהכלוו ) ... 1םריהמדבאשרדיתמכסעטהיהקיאליב
הםאיזה ) ... 1ן.ייענמלאיםתמידוהיש ,ודבריאתלשמעוכאפרכסת

ן,חלויתוחישוחותיבד ,מרואויוה ?אצלםםיימצובהייששבנישעויםשע
אתפוסקםיבומהמסאחדוכלהלצה.ררתגוהולצהבדחיהררתוגבדיחה
החריפיםהפלפלנים-ומפולפלותממלוחותלאמרותהיאין .פסוקות

אתהמעקם ,הפלפולדרךעלם:יומפולפלמחידדוםי"תורהרדבגיידםס
גמידיםשללדרשותחיקיוים ,דשרותמשסעייםוהדשרנים ,הכתובים

יפההיהחווכ .והניהעלעליטיןכירייהזדיהייתהאליבשעשעויםגם ) ... 1
היהאחד .הלבאתהמשוכים ,ובידותמעשיותריופיבסובפתגמים,תובבדיח

דרשותאתןכחקההויה ,חסידיםפורייסלספרובאמטתבהיבשילושניואיו
לפנירבותיהםתורתעללחזורבכךשןכלאכתםאלובני"אדם ,"ה"חוזרים

שותהכאלו~או .ם~והיאתסיתפ"( ~ 3rpc dicIןיה-נתותכמבתופר-החירשתמגוכד . 46

המורכיחרפוא .)א'רידם~(יילרגםידדונםסינסדוסתםוארוחיבש )ת~ובונרחמיכ

 :שללמוארו .) dc"rockcd pncstsוהמילהגתאנסואמואןותמוריסהורונתפקש
ס.-שמתביתל-אב ,ץ)פחנחםוב :תינילס(מהנרבזהנימרכ

שליריס Qהםירעינהירשלע .ףיגהתשריבהפיתיספרהקיסיהע- ·ה·גלוי~סק.ס . 47
 . 148-146מיע ,)"ישמת(ירמש :אי,רידצק"הרלעצירברצייתנתע"אליקיב
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כצירתםשלאבפסיקיםהדשריתאתלתבלרגילהיההואקהל"חסידים.
ספשריהיהיססרסם;הופךאלאששינם,אושאינם,מדשרובסאסרי
ב"סגלהבהשסדבריםבלשווומדברהחסזrתדרךעלוסאסירםכתובים
 »סצחיק.סגתלגליםשהשוסעיםעדסםיריו"

יסדוותאתשריסואחד"העםזההיה • 9 ,סזרדבשלהידעוהההנחהעל"פי

לאפיקיםאותהו~פנהביאליק,שלשבכתיבתווהעממז'תההומור
אבישלהמעדוןהקלסיציססיסעמואתשתאמויותר,וצרינייםמוגבהים
שקיבלאימתכלהקלח,כעורךתפקדיובתוקףהרוחנית"."הציורגת
בדחנייםרמזיםאונמוך,עממיהומורשליסודותשהכילשירמביאליק

אחתולאותיקונים,השמסותהצעירמבו"חסותואחד"העםדרשבוסים,
להחניקאפואלמדהצעירביאלקי sסכבוד.אחרהשיראתלוהחזיראפילו

והםירכמו"עממית,ולכתיבהיום"יוםשללשעשועיםהסבעיתנסייתואת
המכילצריני,כתיבהבנוסחהמפולפל,אוהקלילהמבודח,הנוסחאת

 .משעמויותועתירתכבדהלאומיתהגיתגםבדרך"כלל

מורה"ימיוכללושהיהאחד"העםמותלאחרהאחרונות,בשנותיורק
הנמוך,ההומורלעברזוסבעיתלנסייהפורקןביאליקנתןרוחני,ואבדרך
בהברקותיהשהתהדרהבספרות,חשוהמשמרתשקמהלאחרוזאת

 S Iגמור.חידשרבהםוראתהוהגסיםהבוסיםובדימוייההמנייריססיות

שבהןהמאוחרות,הציירותמןאיהשום"ואלוףבצלותייאלוףהזקק.מה
שאינוהפרעו,הציריההומורואלהעממייםו"י"שורשאלביאליקחזר

ססגוניים,בורלסקייםיסרדותבהישהחברתי.והמוסרהדתיבכבלכבול

בדינמיקה(איגיון), " nonsense "שולגחמאשלבהומורהמתאפיינים
בופוניםשללבהשיומוסרות.רסןללאמיללוי,ובשצף-קצףמרובה

ה.-תתןבכסלז-ס ,דבר ,-באילקישלמארשיתו" ,לוגשוסי'ןרב . 48

 "הסזיגהרולא-בסאמרוסןדבתכהעציר,אלקייבלשות"יל Q"השתוהגפשילששרעל . 49
 .) 9 " 8יעס ,) 19631סןדראו(

עורו.-"ילחת ,חצות"וו"תיק ,זרח"י-רבםיריהשןובג . 50
סבחזיםםייובידמבחלשלא ,יבסקןשלחוקאכיהעובהד,איהתיאירובומעשעשת . 51

תוחרפשלבטשוקיביאלאתהאשיםהרוסי,דרביזםןבמבלוכמק"פה,יובביבלו
בקצורבישתיכםי"דאאליקיבשלרגנסיהקשירuגבתמאמרוראי .יביבילי"פה

 .) 1931בסבד Uב 4 ,תת"בןויבמרחשח-כ ,אגזיששיית.שנה ,,.ותביס "ירכם
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גררגיםהמצמיחובלימחוסםובעל,פדחתוכרסבעל, ,גרוססקיים
הכבול(הצירוףםייבכחנלתובמשתאםיפוהשסםיזללנבהשי ;אדומים

םדגייבתרובשריבתרלשתיתנויתאלזלליהכאןפךוהייםיבשרתוייתאו
לשבובגיבלכםמילפנםיהמתרפסועבידםםינוחצרבהשי ;>ניהםילמ

תיוקומתודמוישלקרנבלאיהבכללהרהיהצינמלצים.פהוחנדברי

לגיללהמחיזההרבוכןערל , slapstickשלסואציותיסשולוגרוססקיות

הרך·

פעולתהמבחינתכפלוה,תכל,תרבעדהנוישלפנהמחורזתייבידחה'"ל
המשכילהקוראעלמפעלותהלהבידלים,מוהתהפשוסהקוראעל

ענגתמומשעשעתאיהואכןהקורא,אתלבדרהיעלאחד,מצדוהשנין:
סילופיהוהוקעתהאדםשלהגלעגותחולשותיוחשיפתאגבהקורא,את
 ,דידקסיתונהוכגםכאןגלומהאחר,מצדהאנשוית;ההתנהגותשל

בדרכיממנהעולהאךרה,יציהשלתהיחזאתכובשתאינהשאמנם

תוואלאאךהצעירהקוראאתבעיקר-הקוראאתללמדעקיפיז:
כנותבין ,שופלהערמומיתלמניפלוציהברהכוונהביןלהבחין-בלבד

 .למזויףהאותנסיבין ,פניםלהעמדת
אפילוי,קומבאורבהצגתן ,כאמורנעץו,רהיהצישלהמבדר:זדה

כמו ."אדםכל"שלדולותגוההקסנותחולשותיושל ,קריקסורי
 Sevcn ( "תיםיהממםיהחסאשבעת"אתשהוקעיו ,מותוהקד "מז;;Iכות"ב

Dcadly Sins (, המודרניתורתיציגםכך ,אהיוהסבלהיהזליצרובראשם
 .ציריולהנכנעהאדםאתססקהורגהעל-דרךתרהמתאק,יביאלשל

עולהתיונליבידילחשוניותהנאותארשולאהיילסבלאכילהההתמכרית
הסקרנותגם .שמעמתרתי-שלקרציותמריבוי-םיהמילימשימושכאן

בהקשרמתוארת )'"העדתץעייממחירבכל "ויילאכוללחקורהתון(או
למיניואותגוררתגםאך ,האדםאתאמנםהמקדמתאנשוית,כחולשהזה

שהואאף ,הבצליכלראותזה,בהקשר , rמענ' .ומשוניםניםושחסאים
צירכמו .הקדמוןהחסאכבסיפור ,"פרי"כאןמכ~נה ,נהיהגמירקותרקי

לוהגורמיםכחסאים,כאןמוצגיםהתחרותיוצרהקנאהגם ,הסקרנות
ותהפוכות.םי~פנמינילאדם
 "שוםואלוףבצלותףואלייבאפואמצאיםיוהתמהפשוסהקוראגם

אינהמהםשההנאהת-העדת,~ובדיחהלצה ,שעשועקסעישלשפע

נובעיםאלהבקסעים ,להפךהסקסס.יותולקדקשובהבהאזנהתלויה
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חבופהשל(העוויותותיהדמושלהמוגזמתמיקהיהממןוההבאההצחוק
שלהןהמגוחכתגבומיהיוסיהפמןוהפרתמים),החרסומיםמצדבפרזת

מבותוהמזותיהאבסורדהגורלומתהפוכותבפוחה)כרסאובל,יומםוס(ח

עםבוהו).יהכזיותחבולותשכל ,ימוהערמבן-המלךשל(מבוכתולהן

שאוזבוילמאלא ,יא~תיקומפורקןשלםירגעהציירהבכלאיןזאת,

דו-עממי~ת,יפסהיאהציירהשלעממיותהשנןהסקסס,לקדויותכרויה

 \ vitשל , rלחלופאו,שבתפקר,תלמדי-חכםשלרנת mבהיאובדחבותה

 .שובוןמבריקתרבותי,גיבובים,בעלעירובי
עלהמבוססיםקסעיםבאותםגםהמהתלהשלעיקרהכן:כיהבה

בתיאורלאבעץרחושביים,תזזיתתיאוריועלבוסותאונסצביותקריצות
בעוץעיקרה .זומציא~תשלהרמזביבעיצובאםכיהגלויההמציאית
דאלייהאהקורא ,לפיכךהלמדביים.וברמזיםהמילוליותבהברקות

כים,יהילד-ואגדותאגדות-העםשלהתמיםהקוראבבויארהיהיצשל
כדוגמתומהיר-התגובה,חד-התפיסהוהמיומן,המשכילהקוראאם

ככלשיווה,ביאליקכלומר,באורסה.הסופריםמחוגביאליקשלויידיד

רגישותופיתחשיבה,יהספסל,אתשחבשקוראעיביולבגדהבראה,
שלמז;כפובפרדגםאך ,דקי-העוקץן-סקססואלייםיהבהקישוריםלכל

ומחילולםיהפסוקירוסימסמזעדזעאיבוכןועלהישן,בית-המדרש
המקראות.

כבוליםצירופיםאליקיבהתיךשבעזרתןלות,והתחבאתםיבדג
יועץהחכמים,זקןעלכרצובו.בהםלהשתעשעכדימ~נריםופסוקים

 ר'~ / ,ל~'א-;מ~ךק 1 ;ל~ Wן;<וכץהיודחו'מ"'באמרהאי,למלךפלא
עלבאמר '"כחץ'"יורההצירוף .ז)(פרק "ק.רוכת iJדל;~ל~ה iJן~~ iJ iל

על-המלאה"הבסן"הצירוףאילוו ,)א"עצא,(בדריםה~פרההזרע
כגברהןאפואמתואררחיהקהזקן .)היא,הלת'(קההרההישהאכרס
ובתעברה,שהופרתהכאישהוהןבזרעו,בשיםהוגפרהאובים,מלא
ןילב(ביולוגי)ממשיןיופרביןלאישה,גברביןהגבול,ןסשסושתוך

הזקןהופךכךאגבלאימפוסבציה.םיאובבין(יצירתי),מספוריפריון

שכושר ,דו-מיביכלאייםליצור ,יאהדדוהמופרההמפרההגרוססקי,
 Slומפוקפק.מסופקשלוהפריון

 • 283עמי , Cו 975 (רצהנישייה . 52
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החוטםבעלהחרטוםדייבהשוםקלחשלבחינתותיאורגםל,יבמקב
החריףרקיהשלמויוידתוך ,םייוקונדסםייבדחנווניםילכרץוק

 :מנוסהנאפופיםולאשתזכהלהולבתולנקבה,,לזכרולזקןלתינוק

" l 1;ידןו;רהס~~ףם:ך~ f כשי~ירiםי, / j:! לא~ח~זקי ה~~לחtק.ן!ז
~ת-iכ~לח~וק~ l / ,שר~~נ:וינרקiכזi~ב fדר=ת Q ~-ל~יסהי~~ l /ס,ר.?!

רכ;,. 7ם:כנ}!~,ן'ח 1 ~ / ,:;נזק.נר~'יישיאש;'~ר~ש fז,ן /ן~בה,ק'~ד

רד.~-ם~ןגןך~ך l / ,;ניt~ ר~~ ה~יו:ij ~r-ל? וי~'~~נ:וזק~ט l / ;;וק.נ ;:;נזקנ
;םי P:~ן~ה~ה 9 'ןv~! 11 ... [ ,נ:ייו iע 7~ז~סת~לע i~זו Kי~ / ,וינ:י iלךpד

iזג~שף / ,ךה 7 .~רij הן~~ן!}ר;תן 1ל, / l נ:ו~לij פרקייל-!~ןה 1 ~~לע)
גםהיא-בערשנוקיכתבידהמונחהשוםקלחתמונת-התמונה .)ט

שלתמונתהגםהמנתחים,שולחןעלהמונחמזוקןגברשלתמונתו
הראשוןאדםעלשהופלההתרדמה,סיפוראףהאובניים.עליולדת

השום.צלעותתוחינאורימתעולה ,מצלעותיומאחתחווהבהיברא

בזקק.ו;רהשבשגרהענייןהיונשיםשלגבבותןדברים- "והייאישה

זנוניםלאשתעקיפיןבדרכיכאןמדומה-היובאיטלבספרדהעברית

ב,הושע ;"ךה i. 7רןם i'f ,נ:ויס itרזו~ן~ה~ה 9 'ןv~~-ן~"לפסוק(השוו
 .ה)

שעשעויםשהם ,לשוןשעשעוישלרבותדוגמאותגםכמובן,שי,
הםםירב .מיןיייננלעכללקשוריםנםישא ,לחלוטיןםייאלונטלקטיא

עלםילוכבםיפוריצההופכים ,םייפורוביהאוקסםירופיוהצדוקסיםרהפ
 ·וי .Y'1 ה~~ Kנ:ו~ l "ןייהמןעםיטבן-המלך .חשדתוכןבהםםינרסכופיהם
בראשית,בספרהעדתמץעהאכליהזכראתהעמלהףרריצ ,)ג(פרק

 .)רלפיכחלפיקחההופכוהארהיין ,(כביכלומששעעתסתירהוהיצור
כאילר ,)ה(פרקזעהפביניהמסוביםשלהםיקרחותעלמעלהלהיהאכ

תא~לר,י~~ ת~!~·הפסוקכוונתסיררס(רתיךפררעבייתאלאבהיא
אורות,ייעינהחרטום,ילבחירהשוםריחובהגיע ;יט) ,ג,בראשית "לסם

 .ףיחרירקרלא ,מתיקדבשטעםכאילו
בצתרמששבסיומה,התהלוכהלתיאורערדמכותרתהערלה,הרהציי

הצירוףאם .פרדוקסיםמלאיובניסרחיםארקסימורונייםבצירופים

שםהוא "בצלות"שהרי ,העדתעלמתקבלצירוףהואייבצלותאלוףיי
א~גמה!יצררתכבר "שוםאלוףיילשאסמכתריהרבד),,ז(בחמיהמקראי
הדמיוןפריריד,ואבסרוףילצוטבעיאפשריציררףשלאסמכתי(בשל
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המילה(שהריגיחוךמעורראוקסימורוןיצורתאףהאסמכה sנוהפנסזיה).

ואילי S4 ,ססיקרסיותייארתיונכרקונוסציותבעלתמילהאיה "אלוףיי
 .) ssתיבתכלהפיכותתיוקינוסצולשוםלבצל

תוהזהובלעיהפשיסיםם,יהלו- "םייה"פלבאםיהבצלדיקואדויק,
במעליבשעתי,הידויהמכדריכמיהסל,מןמןיאים-הגליתיתהיהידות

וה~קלההצמחיןהשוםוםגזהב,יאודכמונמלאסלניתןובתמורתם ,)ו(זהב
שבן-המלךהעובהדגםהיאמעשעשת S6 .)ס(פרקמיוחשיי"פריכאןמכינה
תיייהשוםעל(כרבאה "לוייאברךכאןנקראיייחשרו,מצואוחרף ,החקיין
הלשןושעשעוישלו).היחששפלותאואביונותובשלחוקאלואי ,לו-בשר
כלאתהופכים ,והאינסצנייםהגרוססקייםהיסודותאלבהצסרפם ,הרבים
מדורני. '"שפלילייפוירםלמכסה, ,לבולרסקהלשפנינוהסיפור

זבני-אלומייםאלומיים-קוקלטיבייםחברתייםיטודות

חלקם ,רביםחברתייםסידותימכילהאףרהיהיצובסמוי,בגלוי

אשהיבכךההיגיון,ואהקדדקוקיוחאתהמ~רהרסורית,פיגורההיאה!אוגסה . 53

מאותהןאינשת'יקסוגריאשונ'ם,יידבריחלקליפתתסיגו,בשאינוסיןברתסח
שונירראו(והדומרניזםעםהסזוההסגןונצ"ןהיאהזאוגסהחסה.כוהפשסהרסת

לשכורכם ,םזאוגמס"לשוןיפומיריאלקיבסרבהכאן .) 104-99עמי(תשונ"ס),
 "קוינוס \Iדופשיןוקשיוןי"צאצאהםכינאמוהדגיםלעעy.וירים.נההמדורימשורר
 :)סוקיטהאלפתענזכרים, mהניהנחליםשונבתםיצפיושביבמקםושריהמ,ה(בסיף
שמירניים:ןאירםילצרכיריובשזורסוריתהפיגורבביאליקשלוסושישלוהשוו
 • 238 , 124-123עסי ,)ח(תשמ"

משפחותראשיכךובטנים(במקראומשול'ןראי ,ישבסראשיישר:פירשוווף·אל- . 54
זוילהובבשימוששהנעהחשרההעבריתרותבספלי).שיתארביאירשו,'עיבנ
מילהבהשתובשעוגנןו ,) counl, comlc (חיכסףוגדכוגמתולהצאיארלתתרגום""כ

יסצ;ס:תאהורבב·עגוטת"זו

נסתפקןכאלהלן.ויבעסףיןרדנ ,ם'יהףךםיי mגלכיקרותםוהשיהבלצלשקיוםבתפ . 55
שלריתפקוהבלצםיהשםובמלאי,שבוהירק"נתי"בבשיר-הילדיםשלחגובהב

ובקפייידםיןאההמלוהובשלשסחה,בעתירההחבאלםהמסתפחי ,נקליםסיפיסים
 • 178עמי(תשמ"ז),שסירראוהער.ריחםאףעלאותם,םמגשריואין

עבלסקורסי,אריסיפר·רקלאחש"יומךי"פהציריףמןיןלהבגםאמנםאפשר . 56
יים.בצלהחתמספשםשניהשהירהבלצ,אלחסייהמתיפראלא ," rיוחסתגמיל



קו,ודס 1יס l) Iשמירזיוה 90

שבכלהאנושיתהחברהלהבנתיפיםחלקםהלאומי,במיתוסמעוגנים
השלכותבעליחלקםאקסואליות,השלכותבעליחלקםאתר;ובכלזמן

-חלקםואתנוגרפיים,לוקלייםמאפייניםבעליחלקםהיססוריוסופיות:
וקוסמופול,סיים.ברסלייםיאונ

למן-גבלוההיהרובקריםתיאסצריאסיבםינשקרשווםבצלכזכור,

הסרקססיתהאמיהרבמזרח-אירופה.היהרויםלמאכליםדערמצירםלוגת

המהססיםאתחרהארשןו,הציוניהקורגנסהתכנסותערבבאיליק,של
מדבריימתישכירוהעמיםייב"ז;כדברשרעויםהנותירםוהנחשלים,

זקל~ידזירם /זס~ז;כים,ןוים, fב'רל;ם Qל;ז:ים, Qלמ; קי:zקז:"(האחרונים"
הצארכבימיפערהבימי-גבלותשהשייבהמלמדת )"צצ.ר.~ז;כיםן~ים ר~~

בסנגןו sו.)היא,במדבר(השרוושכומיםבצבליםהבשר,בסירכרוכה-

בשירוביאליקתאירנסורליססי-מי~סי,ספקארכיסיפי-סמליספקאחר,

ל"דית;ת, ת;בד!{"וגתרניו:קבצניועלהיהרו,השקואתהיהרוםיי"רחוב

Q לQ וריו;ת;zיrQ / ~~ת i רי םי~~~~ן;בש~םפל;~ן~~Q ף / / .ין~Q יפ~ז:ויםוי:z
במיוחדבלוס .'י~ים"ע;~רים v~ן;בזiמזזחן;בן;ועיף / םי~}!ו;z~~א~ים
אלמסתפחיםהללו :ייהירקגבינתייבשיר-הידליםוהשוםהבלצשלחלקם
והצהלה.ההמלוהשכל ,לגשרםשוכחיםהשמחהובעליהחוגגים,ציבור
גםהללוהתיאוירםבכלמשמשיםהבאשהומעליהנחותיםוהבצלהשום

והמזלוזלים.הנחדיםהעניים,ליהרוםומשלמסונימיה
זקן,כאדםיהיהודאתמתארהלאןמיתקהיבולימבסידעובימוס
עלהמבןססתיאורצלוחית,מתוךושםבעליהםוז;זההעמיםביןהסובב

האמונהרעיוןעםהאומותבין,הסובבאביבואברהםאתהמתארמדרש

ישראללייתעודתסמלהתשע-עשרהבמאההפךהמדרש S8אחד.באל

ייעלהארוךהדיסקורסיביבשירובאיליקשלשורותיו,וידעוותבעמיםיי
זה:מיתלוגיבסמלמענייןשימשו,שעשוהמדרש"ביתסף

הלאזפיס,בזירהשבסי-היהעדייאן
 .. ' 1- .;ז-זזי :-ז

העלליהאתםקרביםוהשוםהבלצ- : 561יעםתשנ-א), Iלחבהיללהעירכךעל . 51
יןאלעטנותאך .ם·ייאנםשיוםהלצהדרךנקראוםיאבטשים .היהרוהבשילולנוסח

רחוב·יקאליבשלוזהגנובשירגםבזכריםהושיםהבלצכך.בלשד·חמייה·יפורהס
ואם .פא-לאהיצשגמשיההםאכליםורבתאיווגף"בעל·אריה.בסיפורוהידום·יה

 .הגיר·אחורי·םבהחשדלמלמדבח.של
לט.רנה.בראשיתראו . 58
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ידסד.~יזסוז~ל~"ל,ו:ריתועם"~ל'~רן
~ים'~ך~יםסו;נ~ז 1ק'ר!~ 1

ירם. WiJג~ררתו n ~סרר tiJו~ 1

במקלוהעלוםבכלהסובב,בן"מלךמתואךיישוםואלוףבצלותאלוף Nב
פלא,זהוהבהער.ריחהבותבתבצליםאגדותובאובתחתו ,לויובתרוב
בדיך,ייבשרםהיהלויכאבברכהבעלוםמתקבלהמצחיןלצהבדווקא
 S9 .ייכמותובעדושלא

בהפוך .בן"המלךשלליהדותוו!כרסיובןכלבטקסטבםמאןיאיגבלו
היוצורובלפביקדומיםעידביתםואאללכאורהחותרהטקסטהוא,
 ,הובלךבמשתהםיהקרואעלת.ווהלשובוהעוביםהגזעיםהיפרוותוהדת

לאובר: / ,תו:.ו~זד~ה ד~~~הן~י~ l "באמר:לזה,זהקירבםשהאוכל
 .)הפרק( ".זכךח!ז;כי~'ה! iJם~';ככלא"~א /~ךח! l ר;ת~~ ,~ןח l ר;ת~~
בעדה,מאוחידםהכלוכאןבבלה,ששפתםהפלגה,דורלאבשיבביגדו
קדם"במציאןתכביכולהשריואוטופי,אילפביבובפיהם.אחתולשון

לעידבירביםםי~זנורכוללהטקסט .הדיןמעלמאשלא ,תימונותאיסט
ינ;ת~ךיי :כגוןדתות,וביזגזעיםביזמחיצותנתגבהוטרםשבהםקדומים,

 6O .)ג(פרק "ו:.וב"ל~וז;כ~ת;~ל"ל;טק.ב;~ז;כ / ,ן iסראש~ןםת iז;כימעז:ריקים

,שאותה "חשדהתורהייולאיזרמזיםמחלחליםהשיטיןביזאל ,אולםו
מרובותידםונדשנותשיעדלאחר ,הנעלםהאיאלבז"המלךאימב

 ת;מ~~ iJז;כ'~עאו 79 "צויקלונותיווישאמתחות,לאחרתבלבמרחבי
אתיעדושלא ,וחרטומיוהאיחכמי 6ו.ב)פרק( "תוזשוב iJוז;כ';נע.ים

קריםייסמבששלתישוםימןר,התדרךעלן,כאםיכזיאףניםיהמצחהבלציהשים . 59
לת,חשובבהלחריר,·דמירם:ידריני

 ,-נח-השםאתק,אליבהענקיגדר-הירי-מאחרייסיפריביגלסגכיכאןרזכיי , 60
רי,התגבעם ,תידרתםעמי rביתליבגןיאהב ,ת'אצםיביחזהירבגייכ Uדמלל
 ".תרהחברסהרמלשיתלרזנירסייהה\גהקנארימאתושטבחנ ,תוציהמחתהבותגמ

ן·ניסדרא( 10-9ילגי ,נחךיכ ,םינזאמ ,ך·והפעלום-יגדרהןידאחמ-יסייבמאראו
 , 103-72עמי ,) 19981רימש :םגואר , 24 ' 19עס' ,)המ-תש

-תשלוניהםיבעושמהכחמותשבע"מתראמלמלך·הבןשלויחותתמאש ,דלבבוזאל , 61
I בקרפC , יםוכםחמהויכמחשבעים·לאןיקאףאיהמלך-I שהםםידספז,נה ,)זרפק

 ,םסיהחכםיבעשאתנםתהעדעלםיעלמ ,תממיעבאנדהלבוכמק ,םלווגייפטי
 ,איקמהאתשדתגמו
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בן-שלגיסיוגוחכמתאתבברכהמקבליםמימיהם,הזההערבהחידשו
וכשיצואובהשתאות,בברכהגקלסתהחשדהייהתורה"הגודד,המלך

ם i! ~-ל 1ךייהר-סיגיכבמעמדבו,גאמרגדולבכבודהאיאתבן-המלך
כזכור,(המשמשות,ו"'כדת"יידת"המילים ,)ז(פרקק;לות!"' iJת $Iר;~ים

כגוזשלפגיגו,מה !:jבמאחתלאמופיעותאסתר),במגליתמפתחמילות

משמשתהמילהואין ,)ד(פרקדת;"ך~ז!ה iJ~רי iJ ס~'~~זי P: "באמירה:
בן-המקשדו:במובןגםאםכי ,)'"קוח'"(הגיסרליבמשמעהודקאךכאז

כתורהחשדה,כדתשכמוהםובשורה,מפתיעחידשר~תמביאהמלך
וחסרי-הםעלוביםרפרודוקציהאוחיקויוכל 62חשדה,וכשירהחשדה

 6,נהמקוריהחידושלעומתערך

כלביזהמחציותאתשווברתהגבלוותאתמשססשתהציירהלהלכה,
שמהואיגהמעמדיים,גבולותלכאורהמבליעהאףהיאוהגזעים:הדתות
וכלשוזלאוויל,חכםביןאצילים,לבןפשוסאדםביזלמל,ךשרביזפדות

האדםבניכללכאורה, ,)א(פרק~ל~לה"ןrכ?ם;ם 8 ~ייrכ?םביןהציירה:
הפשסותסמלהםוהשוםהבצללעיל,כאמורהחוק,לפגיהםשווים

שבעי-לאביוניהםנותניםשהשועים 64דמעה",'"לחםהםאיז ,והזילות
הזדווגותםואלום, ,)ד(פרקבעינואותומלאכולונמנעיםהמרורים,

משביחהדווקאוהתאווההי~קרהמאכליעםעצמםירקותאותםשל
אלמגסיםעםההזדווגותמשמע,כדבעי,אותםבלתומתהמאכליםאת

אינהכבספרות,בחייםכבאמנות,בחברהוןלגריים,אפילופשוסים,

,סופושמריועלוהקופאהשוקסמעמדהוא,נהפוךהשורה,אתמקלקלת

הגהאך"הבצל:החרתתיאורןUכת,וובקשדופלוחניותבמשסעויוחרזויההציירה . 62
סופה .)ר(פקרוהוכשכים"הקסורחובריח 1 ... 1והובעסןמווח-באוחיוחויהשםאח

בשלשוהסשיחביאחשלחיאיריםעללסיריהיגלו ה,"ר~מכליאףהציירהשל
ח.וחאיסיסיבוהסהרחוח

מעםשלקחוהעתיק,הזמןשלאוסוח"העלוםלעקרלא ,הסכמרוכאן.חשובביאליק . 63
"עשבהנאוסוזהבעבייןוורא(לועםבשבאחלווגסלויבתואיססןהזבהעריוןאחשיראל

אזשבבר!<.ה •החשרה-ייחדהעלגםאלארכה),עמיא,כרךשכעל"מה.דכרםזויי,

והזבעמר. mה ,הבלואתכביכלושבילסזםיהסרקסעל :ובייעלגנר
הלוהו:cמושלבאבחחהלוסב,רמעה""לחםהחבר"המשורראוכל ·ירחיש"בגם . 64

"האכלחםר: ,מבתהלים ,לוליהיימםוילחםרמעחילי"היתה(על"פיוהאביונה
שללחם"חקרוהיאהדמעה ,ליכאמחסרי,בכילשבוכשמע- ,פ,שםרעונה·,לחם

 .)הבוכה
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אנסי-!פןריססיתגשיהכאןמומלצתהדרוויניזם,ברוחויתטון.שיסתאב
והחברה.המשפחהתחומילרבות-החייםיתחומבכל

שתרעותוןי(עוהארייםממליציםשעליוהגזע",ייסוהרעויוןמשמע,
הראשוןחלקהחיבורבעתגרמניהיברחבלהשימעהחלהחצוצרותיו

בסכלותיסורו ,) r 1920בקתיהנאצהמפלגההיווסדעםהציירה,של
מרכיביוכלאםגםסעים,התבשיל"'ייאיןייבצל"ללאשהריובאיוולת,
מכיריםאינםושעויוהמלךשפרתמיהיאהאירוניהומזוקקים.סהורים

 "ה~~-ל~ן ד~~-ל~חהן Z "עניים,שלמאכלםהואשהריהבצל,את
כאתרוגהנברקניור,מגצוהואהבצלשלפנינו,באי-הפלאים .)ד(פרק

זוכהוסריוויאלי,ערך-חסרדברע.מושהביאלמרותכיי .)ו(וכמרגל,ת
לחקותהמנסההמתחכם,רעהורב.ובכסףרבבכבדוהראשוןבן-המלך

בצל,םמקבליותר,משובחדברע.מומביאשהואאף-על-פיהצלחתו,את

שלההתודה,להכרתזוכיםאינםהחקייניםכיללמדךזהב,אררכמוניולא
הגדלוים.והגמליםהדרךפותיזוכים

אוהמגלהשלהסוגלייייימשקלםאוהאובייקסיביתחשיבותםלא
והראשוניותהמקוריותתכונותאםכיהקובעים,אפואהםהגתל,תשל

הרכביםולציורלהשתלבלהתמזג,היכלותוכןזכות-הראשוניםשלהם.
חייםבהםולנסוךלשנותםקיימים,יסדוותשלרחבהקשתעםחשוים
בסך-ע.מוהביאאםגםוביקר,בכבורהמגלהאתהמזונתהןחשוים,

~וייצמן,ביאליקשהשמעיודבריםברוחהםהדבריםבצלים.אגידתהכלו
ניותוהאוסי-אירבהתבסאויותיהםוהןהפובליציססיתבכתיבתםהן

ציססוכשון,הואהיהויווכאומה.כפרט-היהויואדוותהמשועשעות,

אותושיםהקרקע:אתמשביחוהואשם,זעירפהזעיראותי,זרהמפיהם:

צחנה.לךוהרי-אחתבערמה
"הדביק"הפלא,זעויהחכם,החרסוםשלפרצופועלדויקאודוק,
 "ש"הדביקוהגזעי,תו-ההיכרכעיןומגוחך,ארוךחוסםביאל,ק

הגזעתורתשכלללמדך,הטיפוסי.היהדוישללדיוקנוהאנטשימים
הגוזמהעקרוןאתלהפעילניתןוכינתכוננה,מפוקפקיםיסורותעל

כלעלזלותו,עלאותוומשניאההזולתאתהמגחיכההקריקטורית,

החרסוםשלהפלססיתיאורו .שיהאככלונעלהונאורחכםויצור,יצור
הוא,שבסיעוו "עבדותוייכליהואשחוטמווהמיובל,הארוךהחוטםבעל

שונאיציירושלפיהםצעמם,עקרונותאותםפיעלבנויומבין,מרחרח
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החוטם.ומעוקלהכעורהיהדוישלהמתועבותהקריקטורותאתישראל
ממסריםכביכולהמטטרלתביותר,האוניברסליתבציירתוגםמשמע,

ממשנתורעיונותביאליקשיקע-אקטואלייםאוהיסטוריוסופיים
ם,יהעשרבשנות 6Sאחד-העם.שלמהגותובעיקרהמשופעתהלאומית,

ליום,מיוםבאירופהה~שיזםהתחזקשלפנינו,האגדהייייחיבורבזמן

התפרסמוומעוות,גרולחוטםבעלייהידרםהמתארותוקריקטורות
 .האנטשימיתמהתעמולהכחלקלבקרים,חשדותבעיתונות
התמקדגברמניה,שנתחברבצלות",ייאלוףשלהארשוןהנוסחכזכור,
 rלבהשררהאנשישביןהיחסיםבמערכתוכןוהמידנה,הכללכהבבעיות
הראשןו,בנוסחמרכזשהיועריוטת,ביקרם".חפץשייהמלךיחיידם,אותם

חלושות,לאותןנכבדמקוםנעדובוגםאךהמוגמר,בנוסחאמנםנתמתט
השלטתכבה Wהביןובמיוחדלערהו,אדםשביןביחסי-הגומליןהמגתלות

בלשןולפרתמיו,המלך(ביןוטוטת-הנאהשכרממנההמקבליםאלהלבין

יכלואינוהמלךימינו).בשלוןמקורביו, rלבה~מסדביןאוהציירה,

הנמצליםהחטפהדבריכלאתבחפץ-לבשומעאךביקורת,דברלשאת
איננהבסמיר,הציירהאומרתמעם,מורמתאשייות(אפילווהמופרזים
שהמלךשנםח-סטרית:היאוהתופעהלמיניהם).החנפניםמפנימחוסנת

משתלדיםגםכךאורת,הסובביםהחלקלקיםלחנפניםאחןלהטותמוכן
שuאיםשהללוושנםהתרפסות;וגבינוניחףנבדירבלהרטתסובביוכל

לותארי-לוגתמלויםלפרסיםהמלך,שלוחןשלעלשפע-לשכרעיניהם
מיוחרותררכיםמחפשובצעמו,בכברדוהמלך,גםכך-למיניהםכבדו

הוממלכה.העםעםהמיטיביםלואלהלאוהביולגמול
ביאליק,לערתהמופרזהרב,הבכדוגםכאןמתוארהקרקיטורהבדרך
ח~נרהציירהלשהראשןו(הטסחלאומי"משורר"כעלהעםלעיושהעתיר
 ,תצר"ג"טבתאיייייהתאריךנשרם,שבשלויונפשי""שחהלשירבסמוך
אתהמשוררביטאשובוביאליק,לשהחמשייםיובללאחריוםכלומר,
כליחסיוכךשכמו).עלשהעומסהאהבה"מ"משאוהנקיעההמעוקה
ליקטרצוהמשהעגליותר :שלוהגדלו,םהרוחאנשיעםהארבאשר~מסד
בשכרבמלךנקרבכךומשוםבעקיפין,הציירהאומרתלהיניק,הפרהרצוה

ברוחבכללהגעזרתיבתושאבבסשיzבייתלותיוהאבדנראלקייבשלהמרומזתהטתו . 65
 .נחמה-חצי"'אחד"העסשלהעדונתמתסויראוהיא.אחד"העסשלררג.רת
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לצבייחלףזהיביםסלסלת "בלציתאליף"לועמניקהראיו,מוכמהפיגלח
גםוהמרמזתיימוניטיו"הקריוההמקרדם,בבוסחבלצ,לדוגבזהבמטבע(או

 ".ותהליה")ייפרסוםעשניינההמליה,שלהשאלוהלמשמעות
וביאליקאוטי-אירוניה,שליסדומשלולתאינההציירהכו,כיהנה

הציבורעליורישהעתהנמלצים,דברי-השבחעלהורתוביקבהתחומ
המשירריםייזיכוהויישבהםהעיונים,הזלזולדבריעליהובעבר,

הולדיההבלושביקיתשהמהפכהלאחר-הע,תיםחליפותעםהצעירים
תקופותשתיליציגאףעשןייםבני-המלךשניבאמנות.חשדןדיעגם

אותה-הזמניםהתחלפווהאמנית:הספריתבחיימשמרותשרתיבעולם
מזכהזהב"מטבעותשל"סלעברובדורותקיבלושבעבורהסחורה","

עלבפליאהביאליקהתבטאאחתלא .בצלים"שלסל"בבעליהאתהיום
לממציאיה,עידגומלתואינהגיבוריהכלאתשחיסלההחשדה,התקופה
גרםהתקופות.שתיאתחווהעצמוהואשלה.-הרוחיולאנשהילמצביא

 .ויקרכבודעליוהעתירןהעםתפצוותשכל , "יחידייבוהיהוהוא,מזלו
נביא rש"אחשוהמהפכה,המלחמהלאחרלאץר-ישראלבבואואך

תרומתושלהאז;כתיערכהלאלהפך.אלאאיתומכבדיםאיושיב :"בעירו
 ,-הקהלעדתאםכי-יומובערובלוהתבררכך-הקובעאפואהוא

החוטם.בעלוהחרטוםיעוץ-הפלאכדוגמתם"ימומח"בידיהמעצובת
שאינםאלהשלמנת-חלקםהוא-בעקיפיוביאליקכאואומר-הכבדו
ממנו,בירחתגדלוה-הגדולהעלייכל-המחזראליו.עיניהםנישאים

 •ניטר-ימ"ארת.רשם"דןרגכ mווכי"לא rבליפיםורזגנ,שממהנה""ומנסיתיהרוסהסליה . 66
על"פי(וכוגיסין-לי-ציאייהביסררה.אשי"שרשלם mחבהשהןסעבוכסבעשוהירפ

צרביאהן I rללשיסלדוג-הןבן:אר.יבעלום-שמי-זיאיהיראתל-ס)רבהבראשית
באילקיכאןהעניקומונייוכן)פרוסםיהלתהליה.לשיטינא-עירעדוי(-מימוניסין-לה

הואאףשנכתב.י·נפששחה-ירושיכלצןיייראר(מוניסין).זהבמסבעיתשלדמרת

הואאףעשרה ,-שרםאולוףבלצןתףיאל-הציירהשלאשןורההטסחכזבר ,בבלרין

במסיבה .)·!ם?י;נ;ו~+דאז;ון I ~ 9יי;:וךינ:ו~ללי. I5-(ייסרנמרההתחיםזבןירברםשישרזב
יברכתנ-וביאליק:אזנרהזיירהשלהררחיבבשבת ,תרפ-ז rבקשנערכה .פסרןתית
כנויתנםיתאיטאוררתןהיילה.וגהיתבאתהרדרבםהגחלים.ריטלחבשליחה

ידהשמלולסאסאכרחיינר,אצררעלשלהםהזהבירברבהםיחהכביבאץוכאן
רקכי ) ... (ספריתניםלובעשרםפהלהגתלגליהתחלישהזנזויפית,הוכטבערתאת
 ,שבעל"פהסיכר 7Iוסהירה-היינקיתספרותהירלציהרעביםהןותנאמנןהתטהכ
 .)קפסעוניב,כרך
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רצוןע"ב)יג,(עירוביןאחריו"מחזרתהגדלוה-הגדלוהמןכל-הבורח
להתחבבכוחובכלהמנסהשאדםכשםההצלחה,אתמביאאינולהצליח

 ,בסמוינאמרשלו,הצלחתו .מסרתואתבהכרחמשיגנויאזולתועל
םיומנסהבאיםאלהלשכר-פעלוה.שציפהלולאבמקרהעליונפלה

אבחנותיום.יפנבבושתיציאוקפדני,תכנוןמתוךהצלחתו,אתכפל wל

ליחסים-הספרותייםלחייםבחלקןהונגעיתאליק,יבשלהסוציולוגיות

אלאותנומלויכית-והאמןה~מסדלויחסיבאמנותשוניתמשמריתבין
רעיונותשלרחבהקשתביאליקשיקעשבו ,"פואםיייה~ךסהמשיור

לוגיוןנם.לעשורםשיעיר rשאומורכבים,מעניינים

והשירההלשוןממחשבתיטודות

הציירהאתלימותביאליקביכרלמינהו,העץופריהשדהתנובתמכל
(לואוה~קלההפשוסלבצל-מכילפחותלצפוידווקאהספרותית

המזוההאחר,לפרי-הילוליםאוהרימוןלפלחלמשל,ענבים,לאשכלו
היותההואזהבלתי-שגורלדימייהבסיסהאונשית).החשיבה~רותעם
הצורההיותוכן 67פצלות-פצלות,רבדים-רבדים,בנייההציירהשל

הבצל:כקליפותזהבתוךזהאחוזיםמעשה-ציירהבכלוהתוכן
בהשתלשלותמסתכליםשכאטוהתוכן.רהוהצןיבהנגלואתלסםןקשהובכלל
םיבצלגכלידהםילשנפשמשתאחתסבעתכיטכחיםאטהאנשויהרוח
לסםןזהםעסםלנווקשהלחברתה,רתושמםשתאחתקרליפהבזהזהםינוהנת
תוךכללאיןבאפתואלרי ] ... Jהםבסבנקתרויותלשהכולםפניהנגלוים,את

 68תוך.הכלו-פהיוקל

השירה,וםחשבתהלשוןמחשבתםתחיםישהרעיונותאפוא,ייפלאלא
שהיאכפיהציירה,שלהכיתרתגלותהםשלפנינו,בזtק.מההםשןקעים

זוללירקהיצירהשלידמויההפרקים.ב"יבןהמוגםר,בניסחלנומכןרת
ביאליקשללגשיתואףמרםזתנידר,אימהודרלפריולאדייקא,ן~קלה

 . 44-35עמי ,)ז"תשס Iירשסרךתב.הקרנ:זנסריים-המעגליםתיבתנ"ראר . 67

 .קסרעמיב,כרךה,שבעל-פדברים . 68
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במיליםביאליקבחללאוכאןכאןהפואסיקה,ובתחומיהלקסיקוןבתחומי
רהיביצהיסבגותזמתמשהןבתנאי ,וןלגריותלוי,אפפשוסות""ובמחוות
ביאליקססיהלאדרכו,תימראש ,כוונתהאתנמזרקובידומבסאות

םיכונמסוייםיבבותרלהם,ילמינםיזמיברבררתיישלתוךאימלהב
מרנילידוקבעזרתםלהגיעתןינאםאסתסי,גפםבהםראהילאדשי,יבי

הנותנת,היאיישנוררים"כרוגמתו~קלה,נמוכהמילהויש ,משמע ,במבע
לפגוםכידבהואיןהייחדוית,אויררתואותסעמוכלאתעברילשיר
צחנתואתהמאבד ,מצחיןבצלכאותויהריהכזאתלהימקר,יעכלבערכו
שלבסופוהמשביחוהוא-הוא ,המרכיביםיתרעםבהתמזגימרירותוואת
סוהר-הלשון,בסוגייתגשיתועלסעמו,אתליומעניקליהתבשאתדבר
בור":יהדולשוןהספר"לשןרבנאומובמאוחרביאליקהעיד

וביןמסוכניסזמיסיברברביןלהבחיןנססינקסיאבהחיהספרותיתהלשןו
האחרוניםואת ,ודוחהפלוסתאיהםיאשונרהאת ,אוניברסלייםזמיסיברבר
אורגנילחלקונעשיםבתוכהנבלעיסוהסומסמעת,ומעכלתקולסתהיא

 69ממנה,

נידרותםימילשלרחבהלקשתלי,במקביישוםואלוףבצלותאלוףייבגם
 ,(חמר-מרתפשרןאתעד:.ומעסיםקוראיםשרקמשמעות,ועמומות

 ,שחלת ,חלבנה ,אספוגים ,ןושפרנ ,קברנוןאקונס,עפיאן, ,פרתמים

משמעותבעלותום,ים-יושלםילימגםותוימצ ,)ערדודוערםיספסר
ררוהמשאלגריששם,יהמוראחדלשאלתלמשל,ר,כתה,ופחתירגיונל

סה~ז;ו"ףורישבצ nבהסייהייבקירשויפמהלעדתביקשובו ,מכתב
אמנםשמקורוזה,יושביסקיאליבענה ,)ו(פרקהיי ij ~ Z ~יק 1 ~ןrכ:;כים

ערוםלאישתנואראחר:במובןווהליןאנשיבפישרגרהיה ,בתלמוד
 70 ,)"ז"בלעדרייער 15 "(צדכלכלפיוידבראתלהסותעדויה ,ףיוחר

עוממיים,ייאריססוקרסייםיייסדוותשלמרהיבמפגןהיאהציירהככלל,
וכולם-ומייםיויום-נידרים ,ופשוסיםנשגביםוהמוניים,םיסרייאל

 ,למעשההלכהכאן,מראהביאליקמפריע,באיןאחתבכפיפהדרים
לפגעומבלישפלי-יחש,אלמנסיםהאמנותצירתיבלשלבתןינכציד

 .קדלעובי ,שם ,שם . 69
 .קלבימע .דכרךליק.איבתירגוא . 70
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 • i1טהראתכלללהכתיםומבליבמעמדההנימהכמלוא

 ,-ארס'"היבתחומלעדתי,הוא,ניישלפנרהיהצישלייהכיבדמרכז"'
דוילאהשמחההן :ויוהחיקההעתקהגבטתהעריוןזה,בכללו ,ייקהיפואט
כ.ךעלזתממר ,ועדתעלואותרהיהעבשהקנאההחקיין,בן-המלךשל

םינוגיה~!בנות,יוהעריעתיקמלכלהומדלו uבמובלעדימעורשהמחב
מלאבסלהללויזכו ,םיבזהובמלאסלבמקוםלמיניהם.והפלגיאטורים

בעשורלזכותששאףיי,שוםאלוף"ועדנוילמשאירעכשםממשם,יבצל
כי ,עצמועלמעידהמספראפילו .בר-הלבברעהועלשהעותרוובכברו,

להתהדרצריךאינוהסופרשכן ,הןילמינבכפיליוותטעםכללדידוןיא
כלןיאואףבעבר,ראשועלהקוראים-קהלשעטר ,כמשויםבזרי-דפנה

בבואו .בעברלהשיגםהצליחשכבר ,פיםיהשיגיםעלכתכןירוחזישטעם
 :גלויהניהובאיר rממלהואהשני,לךמבן-השליותורוקאתלספר

~לךהן. .F ,וכ~דזiJ tך / ,ן;iכראשלדן~ iJ-ן~~ב~ת i>iJ~תארק; iJרק.א:פהיי
:;כי / ,ויש;ן ה~~-י~ 7לדן-ל;~ / '~שי;ןר iJ ~כ;:~ל;ם~ליוט~ך / ,:ק~יש;ן

הסופראפילומשמע, .ט)(פרק "'?לש;ן ל~כ;;~~ךים 1ך הג~~~~ה-~נ:ירן;
קלכיבשויו;ואתהצלחתואתכפל wללנסות ,צריךאינואףיכלו,אינו

 .לולאבכתראובזרלזכותלשוואהמנסהממנו,הלד ,רעהווחומר
הגלוימןיותרורב-אנפיןמורכברעיוןהואהיוהאימיטציהחיקווןירע

להיחשבםייכוליאטגהפלוקציהוהרפרודןישאבלבדזולאן:עיל
כל .רביקובכבודהןיבעלאתל!כותיכדבהןששי ,ושמןתיוראורותיכצי

שולשאר-רוחשלהשראה,שלסודיגםע.מואיןאםמתוכנן,ציירהמעשה

הראשוןההשיגממש.שליאמנותהשיגלהשיגכולינויא,הקושדיייירוח

 "'ההישג"'ואילומ~וון,כוונתבלאהעדת,ובהיסחבמקרהבאהןפורנויבס
כאןשי .כקרומויפהעלוהאיט "מהמשום"אך ,בקפידהמתוכנןהשני
אותןוגבנות ,תיהספונטנהרומנטית,היצירהבזכותמובלעתאמירהגם

הפשטותאתשהשכיחו ,ובכלכלובתכנוןהדוגלות ,פואטיותאסכולות
וום.ילהטובמשעיפלוציותיבמנוהמירוההטבעית

טני,נוהפסושיפחרהובןדרבהבהיהאלשסיצייסoת,הלyרהתעששעייההאסהישרתןרגכ . 71
תהשעשי,נסקושלשלושו-סיתימב ,החשדהטתיסאירימבהיהדשהרגכןיחסיובאך
רואיבכתשו,ארלעיתוא(העמהדיהטבעאלהרשייקיהזבהדיאו ,סיכבלהטס,ליבס
 • Cגקרבפהאי
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ולא ,במרומזהציירהעוסקתהשירובמלאכתבמשורריםשגםומאחר
האגדהשלתיהחיצונקליפתה(בלבדהשדהוביבולאגידיםבבני"מלך

שבז-נאמר,ב~תחהכבר ,)יהנאיבהקוראאתתולהטעעלולהונישלפנ

הםהלא-א)(פרקףיי 9 $י2~~ז 9י iJ ~כל tp ~ 1ם~~: 1 "עדתקנההמלך
המלךעישמשמבדברי"המחמאותגםקדם.ימישליים"המשורריםוהלו

איתזואף ,ד)(פרק "~זןr:וי iJ~ז.tינכזז.tסהו:ז~םז ij "נאמרבז"המלךבאוזני
רטוריותהפלגות .ראשוןביתמימים"הלוויים I'השמוררמןהואיהאזרח
בהןישניימית, I'הבהז;בק.מהמזנתןיכנתכמעטלותושאשהזהגםאלה,
מןפחותלאכאןוחשובמרכזיהואפואטי"'ז.tךס"'הז I'ישהענללמדנוכדי

הםהאזרחיואיתןהימזכי(אףהחברתיים"מדיביים"כלכלייםהעניינים
ברובדכאןםימנכפקדשומותיהםא]יה,איי[מלהמקראשלהקדםימחכמ

כאחד).הפואטיוברובדהפוליטי

ז;בק.מותישכותבלכךלבנותשומתאת~פנהורססאלושמועדו,זאת
ראיהולקמסבהשהיאוההנאההיצירהביןאקבלהשלקולמתוחנהגו

תחכמוביJ:rופרבהקדמה .עמיהולטגורמתשהיאוההנאההסעוהרלבין

 ,כןעל 72 .";נו:rעלמתוקנופךימצא ]הספר[אתאותווהטועםיינכתב:
רקולא ,אנפיןרבותאטיותופאמירותגםהםכאןהסעדוותיתיאור

פשוטה.אכילהשלשירימי~טיקוףיש
השולחןסביבםיהמסובלכלרקולאם,יהמשוררלכלכאזיעצרהעוצה
אלא ,יייייחבעדווהבצלאתאכלוילבל , 1'הא"מלךשלב~טבכלסוהעמ

ו r~ 'Iכ fל]צהב = Jא~ה~ר"יכמטוגז,אומבשולאכליהםמבשלבוהוי
 "אטיופסךt.ז"עיוןרגלוםאלהבריםדבגם .ד)(פרק "נכת;~י fק;ת 9 ~
בטרםם,יחומרשלהמיקדםבדוםיעבזכותדברמהאנפין,ורברכבימ

ניחוחהמידפותליםיממהתנזרביאליקכידועיהציירה.תוךאליובאו
לאוישקודמ ,אולטרא"מדורבייםןומצייני"סגנוכן",נוטריצבע"של

אפילו ,ם I'נר~מסודותיבםיחשדחייםלנסוךתמדיביכרהוא .בהםנתנסו
לקליטתוהדרךתוכשרשלמען ,ליבמקבזיהאמגםאךם, I'ם"טשנ I'ישנ
 ."אשתקדייגבעוליואת "לות t ;הנ"אתולשרוףלגזוםשיהחשד,של

כמ;תייי,חיילאיכלושולאלמאכל,וולהכשירהבצלאתלעבדההמלצה

 • 43-42עמ' ,)"דשמת(וססר . 72

 • 170-168 , 151-150םיע ,ז)שמ"ת(ושמייוא . 73
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השלוניותוהשלכותיה ,א,.,גרjולוינריתהמלצהאפאואיננהשהאו,
ועמנייונת.רבותוהפאוטיות

ביאלjויי rהאמהעבירת,השפהלשפניהבח,.,שו ,שהאר rבעשסjו,כמי
וכיעיjור,כלענ""השפהאיננהשלה,הלדאצרר-המלייםחרףזו,שפהכי

במספרלואצירופים,צלףרשלהביכלותהאושפהלכשלעשורהעjוייר
שטתלשהשלונאיםעלשוובהךכ,(ימשםרבמליוניההצפויהמילים
עהבירתהשפהשלjונ""ניהב"כירנס"תחליהעלסוJוהשלןו""תח""ת

ייחבליבמסתו .השלןו")בייהרחבתתיחליובטםרעדרחאתהחרות,מלכ
הלשןונבשואילשוובאמין"ייהאניאתלראשונהביטאשבןה ,לשןויי

באיליjו:העטיםה,ותחיית
ממןומימיכםראיתםאל'בר • "ה"מלייםמזעהנויתלואהשעירןתלאונלכל
הענmיצהריחפים!המחזוררובלפיהכלולוהפך?הרבה,מכניסקעמא

מחמה,לאאם ,עאריתוממליא""חוסית,על-פי-ריבהיארהאמוגוהסונן
ארפשרתדיריה ,החיוני ,הפניונירכחההיאהשלןולשהגוניהרתהושעיראבל

לורתרבלפרית ,בדומהלוהלו,.,םייצרופצלרףלוציור,להתפתח mהמרוב
 .סוף rאדע ,'וכיי'כילוהתפלצ

גבלו rשואלפצלות-פלצותהמתפלצבלצותוכאהיאהשלןואף ,משובע
לוא ,הובשמעיםובירבירבצירופיםטחהעjויירהיאאף ;עטוביולו;כגחן
רביםצירופיםלהלו,.,שעויהייענייה'"ששלןושכם .כשועלמןבמליים

תיבלוכיקרהמשתלבהבלצםגכיובחבםי,םינכסכבלעתלוהגתלות
אתובאבדשהואתויומשופר,חשדעטםלהןוובjונה ,מאכלותהברוב

לוברותלפיכי,התבשלי.ימרכיבעטםאתוjולוטהעצמיותתכינותיו
מדמעימר,הירהיבעינו,נאלכהאו(וכאשרו~jולהלדצעמושהאו
 .עטםרסאיתפלכלוהאבידעלו ,) rוצפח
ביאלjויימבטלהם,חדהושלןוהלד-השעירהצנללעתיםכיללמדטוידכ

מזורריםהבלצשםלוו;בשמעלמסוובן,הסיובן rבהבגלוותאתלהרף-עין
 ,ספררתרתיצילשה m(ובכהלןוש mובכשי ,משובע .והפרתמיםבן-הובלי
להבאיואפליו ,החשויםאתלעוררהשלןו)בזערתתונפלאהמחלולת

עיטשו. ...אופליובכיצחקר,ןUכ ,ובשוכיותותיפייזלווגרגתבות ,.".ל

בתלכיתפשוטיםדבריםבמלייםלתארהאםדשלודייצקורהשי ,ולהפי
לכמהנזjוjוהאו ,)ו(ובהוצנללהגייררהמומחההשישיבנוא .הפשטות
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בפתלות,עקיפיןדרכימחפשותכאחתשכילןייגררות,שלסוגיםוכמיי
דקדר.לכליימובןוטריוויאלי,פשוטדברבמשיריןלתארמסוגלותואיבן

ביישישרית,·סיטדוכייגדרייהחקיריימשואאתהחכםמגידרתחילה
 ·ן~ ;ב·~ ן~~"ייייתור:רמומכפל·יידברים·סחור,סחררההליכהמן
iJ רירןתpו~~ Q ן~'ריפ,ת· iJ רירןת,מויפןתpו~~ /,~ו· i) :ק~~רן'י.vו~ן· ין

iJ ןיv,ק~ i1 ן~ו· /י:ן,·רiJ ן~ו·~~ץ,ילי"הת;י:ןiJ אחר· .)ו(פרק "ן:י;ת~ו;ק,לי"ה
ולא·לךא·rכםר-pלא·"ן~זגיהשלילה:דרךעלייייגדריישלתורהבאכך,
 / ,ו;מ~.ק iJריrכ. fי~ני $tריח;.ו /~לדח, iJ~ין f ה~~'~ iע.ךיב /ולא·לח, ש~;

היחסית,ייהגדרהשלתורהגמעילבסוף .)ם(ןe;כז.פ;ןיי iJם i! ~~לאך~מ;
הכבד:אלהקלמןדרגות,שלסולםגב'!עלהאובייקטאתיימכיילת

ייייגררותכלייכלו,ככלות .)םש(יי!ךת (Qi ·ד~ולא·~א~:קלל·~ב;ןייד~א
 .הבצלשלמהותואתללכןדכידבהןאיןכולן

יינועזבביסיוןבעיקרמגתליםהשפהשלהא~תייםקשייהבקצרה,
הםאםגםוהמשוגים,ייאובייקטיםשלמייותםאתללכדוייראשןו,
במסתוייידבוראתביאליקכךעלוהרחיבהפשסות,בתכליתפשוטים
האדםשלהשמחייצהלתאתבתארובלשון",וכיסויייגילויהונעדת
בראשיתיותפראייברותלראשוניימפיולהצויאשהצליחבשעהייקדמןו
השום,שלמהותואתלהגידרהחרטוםבבואואכו,ייסבע.לקולותכחיקוי

שוובשובשהתלבסקדומו,שלממלאכתושבעתייםקלייכברמלאכתו
ייואיכולכןערלוסלולה,כבשוייהשביהחכםשלדרכוייבצל.בייגדרת

r;וש:ו;כ iJ~רי iJ~י / ,ה~י~ iJ~ז:יצןדת~ל.יו:וי v!ה"ך~ייבביטחוו:לימר
iJ ,י~·ל~!יי Q רוארל~זלהיאן·ק.ט~ח /לרב,~~ים~~iJ "ירובtjפרק)

יימוכו,מושבלונייאודפוסמיקדם,מלדרבבמצאישכאשרמשמע,ו 4 .)ס
הכיבשויהאאםגם(אךהבאהכיבשועללוהקלעליולהסתמךביתן
 ·יפורצשלבזכותםפחותה),חשיביתותהאמקדומו,ייתרמשוכללייישנ

הדורותשלמלאכתםבעשיתבסלע,מילייכלשחצבוהראשונים,יידרך
לשביהחכמים·יייועציםשביאתבשווהאםויותר.יותרקלהייממשיכים
בצלותייאלוףשלבעלילת·יי~שבהשגםאל·בכון,בביואזיבבי·יימלך,

בזכותםוהראשוביןת,המקוריןתבזכותביאליקמדברשום"ואלוף

 ,)השלמההציירהןמפקר(אחדגלדםיקחןהלהפשרניםעלגהימלעאףהיצירה . 74

ס.יופירשותןאבחנשלםיz:ילz:יליבהותלוים
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ואינםגמומגמיםלעתיםדבריהםאםגםהנחשוניים,הדרךפוצרישל
גמירא.עדמלוטשים
הראשוני~תבזכותבמובלעאפואמדברותהמחברשלהנורמות
עלהעמליםא~מנים,אותםכלאתנחותהבדרגהדותיומעמוהמקורי~ת,

W הראשונים.זכותיבעלשלוההמצאותהתגליותשלוהקצעתןכלולן
במשיכהרעיוןהקוניםומיומנים,זריזיםמניפולטוריםאותםכן,עליתר

עלדביאליק.אליבאבקלונם,שיצרגוסופםבתהילה,וזכותומקווים
בראשית","מעשהשלשמיניתיששבמעשהוהראשון,היצורשלגדולתו
אתנסעלהעלה,שבההנוסח""יצורבמסתוהדיבוראתביאליקהרחיב

מוכר-ספרים:מנלדישלראשוניותו
כל-היא,קלהסלאכהלאזואף-הסוכןסןבנוסחחשדיםצירופיםלצרף
מעיןשיבזה-~תחילהציירתואבלקסעא.בולשטתעליו,להוסיףשכן

עשרהלואהסגלה,הוא-הפשוטההראשונה,הסחטיצררבראשית.סעשה
נשעתהבואדויהשנייהחועשויה,בצבתצבתלתפירה.הסורכבתהמכונה

ן ... ( .שמים"ייסעשהסעיןהיאהראשונההצבתאבל-הראשונהסןפהי
הגדלויםם,יהחשדהכשירונותיבעלבספרות.גדלוהרווחהבאההניסחעם
עלשלהםריתיהציהאנרגיהיסחציותרלבובוםיצריכנםיאהקטנים,עם

סעתהנותניםהםכוחםעיקריאתן ... (הכליםרתייצעלבראשית",יימעשה
הרסאיםהכשירןוסחוסריזה,וכנגדסשלהם.שהביאיהחשד,לייתוכן"
 7Sה"ספרית".םתוךוסגתשריםהלוכים

לאלעולםבמהות,ובתוכןממנוערשירהבלצמןמשובחהשוםאםגם
היאתי~הראשונ .שום"ייאלוףזכהשלוהכבד,בגסוליימגלהו"את'!נכה

הגתליתשלוהשבחתהכללרה Wלרא ,בססויביאליקאומרהקובעת,
שום"לייאלוףגםאמנםמערידוההבנההתבונהחסרהקהלהמקורית.
גם(ובכללםהמביניםאךויקר,כבודכולההאומרת ,ספוארתתהלוכה
פנים)-בבושתביתואלשחזרהערמומי,המניפולטורשום","אלוף

תער-א; , 50גלייי,שנה ,מעלוהמנלד·,שלהע-הבל,ולתחספיביר ,הטסח--יצוו . 75

(יונסחי-כךכיק,אליבהסביוזומסהליו.בשת-וספו-ובויבמחויוכתבבכלרננס
בהשאלהומזהבעם,המקובל,םהתפליותונייגבתוולסס rארהלובםיואוקז-ש]-

 :-ישיות-בפתחאו(ירהמזקעוות-מןבאחדבלתוקובבאישובלכשרגהדורלכל

1-~ iJ ז\סז'קרו;ישיר.וk' yט, I ו:וי"'~יינ;וז,נ~יו'~~ Q ו;חiי-(· 
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עיניהםהנשואיםלחקיינים,המזומניתוהאכזבה,החרפהוגרלאתיביט
צנעיות,מתוךעצמו,אתשהציגאף-ביאליקגםכינשכח,ובללבעצ.
פזרהן-הגדוליםפותי-הדרך ,ומנלריילייגבעקבותששרשרכמי

מולרששימשחשר,ריישנוסחבעצמוויצרחשרותדרכי-שירבצעמו

למתגנדיולחיקוי-על-ררך-השלילהמולרואףהרבים,למערצייוחיקוי
 .גמורזילאוירךהעצירים.



שלושופרק

כקדמנו Iמ Iלחדש

 "ערפהמנולת"האנדהלחיבורהמניעים

~דז;וו;ה,לז;ור~ת~י Y. I5רלא י~'~
 1 .. , 1 :י~ Ij;ו:ו ,'~א~דז;וו;הריוכ.ם~

I5 1,15ף ' i:ר;ג~ו i:וrכ' y ,ור~הן:r-ל
 :ם~~לידi:ודמןתת-:ח Ij n ל~~,
ל~הן,קז;וללר 1iל~שולוא;י

ם,~לריעל-לגיתיר;r;וי, Wת- iIj:וזר

תרב",)לאר", r("דירת

האפוטשלהזהבגיזתלחיפושהמטע

אועלילהשיך-~פוסלכתובמשאלתואתביאליקהביעימיוכל
לשמם,ראוייםגיבוריםהםשגיבוריוורב-~פנים,רחב-נשימהסיפור

משוררישלתםירבששביתהלהשקנתההדמעות,רווייתהליריקהעל
לעורכוכתבהאשייים,וירימשאחדיםעלםגךוחהאתשופכהחיבת-ציון

אשרשירייבכלנפשי"ק.זהל:ביטושלבנימהרבנציקיי"'חוידידו
משורך,כשירוןעלעחתםואיןיקטנות,'הםאלהכלכיהנה:עדכתבתי

-ה"בכיינות"' ] .. , Jהבלויחיימיבאשיכליכתובכאלהקטניםשירים
,והללו"בעתיםהכישךוןולחסךוןחוהרלקטובתמובהקהיותךהסימן
היקהרהליריקהמןמיאוסואתוהבעיחזךדמותוקהמיואיגרותבכל

לבורחשיאתבמשיריןפורשהמחבךשבה ,ססיתיהסנטימנטלו
רחביעלילהשיךילכתיברצונואתביאליקהבעי ,במקבילהאישיים,

שרימתיבסכן.לאחרריכעשפא,עסיתת-ח.ביאב-תלא.כרךביאליק.תוגריא , 1
עצימהתיריהבסברתיעהיןר.בת-צחישירתעל ה".ר~ביאליקערר .) 1903 (חר"רס

בחמהלרבריעיברתימייריתכף .בבהייאבחהקלרמשמיעהלרגעלששיז:מיגיז
יתקירה,

104 
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באמצעותאדבה,שולחדווהשלעזיםרגשותבקוראיםהמעורריםהיקף,
הדיבורבאמעצותולא ,) showing (הרבריםשלהאוביייקסיביתהצגתם

 ,) Ic\\ing (עליהםהסוביייקסיבי

האשייתבבימתםובכנותםםימשכנעלרבנציקיביאליקשלאלהדבריו
מבית-רעיוזשלגלגולאלאהםשאיזלגלותובפתיעכזועלת,יהרגשו

אותוקלס,אלאובלבוזהרעיןוחצבלאהעצירביאליקגתה,שלמדרשו
אדפסציהלושערךלאחרלעצמואותוואימץהספרים,שלבתיווכם
 Dichtuו Jg (ואמתהאוסוביוגרפיחזוןבחיבורו,כהלכה"ורייגיוגיירואשיית

und Wahrhcit (, אלאהיולאהמוקדמיםהלירייםשיריושכלגתהכתב
ציירותלחברהוארצונוכלואילךמכאזוכיאשיי,וידוישלםירסיס
 2בי,יאובייקסלסיפורמקומואתוי~נההרגשי-האישי,סרויהירוסזשבהז

לעבדםזרים,רעיונות"לגייר"חששלאשביאליקמתבררשוובשוב
לילדיםםיסיפורלתרגםהציעמיידידולאחדרוחו,אתעליהםולהערות
לתרגםעיץמעורכיולאחידם,אותם"שתייהדובלבדייהעולםמספרות

עשהעצמווהוא J ,העברי"התינוקלרוחלוהתאים"ליהידילדיםסיפורי

 ,למידיקרובותלעתיםכז
הלאומיהמשורראמרייהאשמגליתייציירתועלבהצראהלחגמה,
כמוותרביםזישואבעבירת,ביותרהיפהפ;ס 2,5הלעדתוהיארותשמגלית
בתמציתיותקידמה,העלילהאתמניעפסקולככלוה,העולםבספרות
ירצקבתחליתלחםתיבבאו'"והמההפסקוגנוזותר,יילולאבגשיית

 ,תגמהאליקיבששאלעריןואלאאינוזהעריןושגםמתברר 4עשוירם'",

א,ווהדשבספרו Hebraerבמאמרעטןתגהכהלכה",גיור"'לןעורךעיבד;

 ,הקסבההציירההיאיירותשגמילת ,) ~ Vestosן ichcr Di\lan (המערבי-מזרחי

שיראלספרותלנולהישהנחהאפית,ובסגלותהבשלמותההנפלאה
יוהידו,עברי ,לאומיממדםגהזההשאלולעריןוהוסיףןביאלקי , "העתיקה

 ,נכראדמתעלהישוב ,כמ;ותעברימשוררי.הרגמנרובמקלוהיהשלא
שאזעםכילב,-ומשוכתמשוכללתאפיקהלכתוביכלואינן ,ביאליקגרס

2 , , 141 ,) 19321 ( 1963 PQ(!fl,)', Nc\\' York 11 ',;.ז ; R e l '('(lI(!lJ .זG()('f/'e (I 8'ינ, Fairlc 

, 188-207 

ותאיגםגאוי :)כב,עוניבכרך , r;ביאלתוריגאומי-עןבמורכ~פריהסלחד,אירגת , 3
יב),עוניש!ם,רזוכבשר-חבוגונןח-פלעיוכים

כס·ל.עמי ,בכרך ,שבעל-פהםריב,דהאשי-יגמילתעל-משהיביאלקישלהרצאתי . 4
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והתחכמותמפעוותמנוסהאלאאינןתולחתיווכלמידנית,היסטוירהלו
שלמם.ראוייםסיפוריםאועלליהשירימקרבולהאיצויוכללאלג!רות,

המצאי~תמןומדלולדיםלדיםםיטיפוסהםש"גיובריה"ספרית,ובמקבלי,
לשמו.ראויאפוסלהעמדיתוכללאאיהאףת,יס-ראריהאנטהגלותית
התוחלתחסרסיפורואלאנהיאהחררבן,מאזהעם,לשחיירמסכתלפיכך,

יישירתשבירו(ככתרבהמרתףבלעטתשנמקוהיבש,העבש rצהשל
אחדמיתרלעהמנסרהצתר,שלהאין-סופיהמיניטונישירואושיארל")

 5יישירתי").בשירו(ככתובוהלדותהגלותשירתאת

ראוייםגיבוריםובהםעלילה,שירילחברביאליקשלהיכלותחוסר
הרעיוןשלכהדגמהרקלואאשיית,עכבהכמעיןראותילהשעוילשמם,

שלאי-יכולתובדברלסו~יה,בציירתוונתפתחשהלך ,ההיסטיריוסופי
בכתבי-עיוןלשמם).ראריסיפוראו!ו(היסטוריה J;ו SIO;rcלהעמידהעם

עלילהשירילכתובאחדותפעמיםניסהשהואמלמדובמכתביושלוהדי
ימהלו.ו~ןיכלהחליףונאלץהכתיבה,באמצעיינתקע"פעםיבכל~פיים,
ליצירתו,הראשוןהעשורכלבמרצותשנתחברייהמתמיד",הגדולבשירו
דברשלובסופוטרגי,סוףעםעלילהעםסיפורלהעמידביאל,קרצה
ראויהעלילהבושאיןלמידי,סטטילירי-הגותי,שירידומתחתיצא

גם 6 .גבלוההעםשלהסטטיהסטגנציהמצבאתמשקףוהוא ,לשמה

עלליה, ,באייבספדוא,דשומודאויסזאפמקדןבלהצסיחהעםלשתוילונסדוחעל . 5
לתלסיריומדאבאךןסה.דבבית"ספיקאליבכלשיסר . 12-7עמי , 1998תל-אביב

לשהחיובךיזרכרבאהשמידה mבמחכגירנשפןגחדיאבתלסחישרסרבדיי(חא
 1 ... 1התנ-ךשאחדימזמןבספריתנוהחזפחסורJליין-שיתל-אביב):כדסיסתיביא

יסאפזהןיאסיףכלסיףהרי ,קצירםסיפוריםלפעסיםאיםמצוארבבתלונךןאם
גנלותשחילעם ) ... (רתו.כספראיןתשמצואיםי)אפנןסח(ואתויןעסלשונו.דאוי
 .-תיאפלציירהכשירזרליהיהישאפשראי

גמלסרסרנשמלאולשבפסחורא •-הונתונרי~הפאומהבוריבחאיבלקילשלבוכולע . 6
עסי • 2010תל-אביבאלרתןוכ).יתבןקיבאילב"חושהאלווניתבשירהנים(עיוהעמים
-לבאילקירי""המתמההפאוונססורנלש"אהמןרביחלעהמבוססים(רבירם 80-13
אואידילווגיה:שירהשבסי.יזועםג:ארותוש"ן).תל-איבבראביברסתסי'ושמתועמ.הבבמ

יעמ • 1987תל-אביב , 19ה"מאהבו-18הבמאהפתחהתווהתהעבירתהישהרללרתתח
ככישבבשונתמעמאותרהפאוהמגיןברכיהדאיתיסרי"·המתלעםיראובב . 163 " 142

באסופנצחמלכיןברוכהבחמספייר.רפביםבזרירעסוראשיהרוצבעידהמפליי;:ואח
מחקירםלירשולים.סזזלינ,ן :ךןבת •העברי·יסס·פאמירבמאהרבירםכסו(סיייבהרי

 • 1426 " 401מיע .ב"תשסידלשוים ,סירסשמאוללפרופיגישםמו
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לקוראאגידעלילהשירלחברביאליקביקשתחילהמדבר",תי"מב
בסופואךווני,יהלאפוסהאופייניובריתמוסבורי-קדםיגבובחרהצעיר,

ךממש.שלעלילהללאאורי-הגותי,יתרישידומתחתציאשובדברשל

דרמטימונלווגשכתבשעהשהתממשהכמעטעלילהשירלחברשאיפתו
החדר"'"'סןשנחטףייהדרילדבפישאיהנהחייט",נהיייובשםךרוא

תהליךבאמצעיינתקע"'זהשירושגםאלאהצאר,בצבאלחיילוהיה

שגיבורנוהואשברורסה .נשלםלאוחיבורונקטעהעלליתוהכתיבה,
עםסרואימחיילעורו:אתוהפךהקטנה,עירואלדברשלבסופוחזר

 "שעיו"מ .במחטהמחזיקאנטי-סרואיחייטנעשההואכתפועלכדיון
הנוסחמןהוידיל-אוהליםישוב "עקב"ילהופךהואהשדה,אלהיוצא
לאחוזעדוי(הלשמוראיריהוידגיבורסוף-סוףכשנמצאגםכלומר, .השין
בנאמנותוהשארביזשהתבטאהנפשית,גבורהלגל;תוגםהמלחמהבכלי

תוואסירסהמנשוא),קשיםבתנאיםדיתוהיהלוקהילהאבותיולמסורת
עולובסךלטיפוסכורחובעלוהפכתוהסדוללדת,הלאומיתהמציא~ת

רחבאפיסיפורלספרביאליקבדייעלהשבאגדותיומאחר ,ואלום 8 .נפש
 '"ערפהמגילת"ב ,"בראשיתספר"בוארבעה",שלשוה(כב"אגדתיריעה
אלאאינואפיתבהיבכתכישלונובדבר "האישי"יושהווידנראהעווד),

~פ;סמקרבולהוציאכולישאינו,הלאוסיהקולקטיביהאניעםהזדהות
בנכר.והאנטי-הרואייםמים Uהפחייותנאיגבלל

V .. 

הנכר"ההאישהואהבתרותמגילת

גמילתנוסחמשוכללת,עבריתאפיקהלכתוביוימכלאפואחלםביאליק

לדבריואיקידמה,העלילהאתמוליימוטיבוכלמשפסכלשבו ,רות

תל-לילידם,גםותנזםופובספרשירים,לילדם'"גמידהבלתיפיאמהשל"גלגלוה . 7
הביאליקאיתהפואמהטדסנד,שמיאלשלבחיבודיגםדאי . 97-71עמי , 1986אביב
 , Iלעלי 6העדה(אויםהעמידיםכלבספי , 100-84עםי , 1996תל-אביב , Iהיסדצם(ד

 • 70-51עמי

שיריםדיבספ.-ביאליקח-בשלגמידההבלתיהפואמההחייס:בה·יידיבובאמ . 8
חיפהסיטתדאיביב( 9ובן ,םיפד . 97-71עוני , 1986ביתל-אב;ילירם,םגופזםוונת
 • 55-29עובי , Iתשב-ב
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-האש"ת"מגילעלבהתאתולמשל,טען,(כרכןלעשותהצליחלא
מעניינתו"נכשל").עברי,אפוסדילהעמביקששגהיצירה,היאאף

החלעבריתאפיקהלחברזהשחלומוהעובדההיאוסימפטומטית
ישבשבההתקופהרקעעלקדומיםאגדותלחברמשהחליטרקלהתגשם

הגירסהאתשראליבאזר-שכהשלים,ובמיוחדמלודתוועלאתועלהעם

ואישהעבריהשיא,שבהוארבעהיישלשוהייאגדתשלהנרחבת,השנייה,

ללאלהיכתביכולאינו-ביאליקגרס-אפוסרות.כבמגילתנכרייה,
היהאפשרכקדם,ימיואתלחשדהעםמשהחלורקוריבונות,טריטוריה

לשמם.ראוייםוגיבוריםעלילהעםאפיות,יצירותולחברלחזור
תרפ"טמאורעותבזמןבארץשנכתבהוארבעה",שלשוהמ"אגדת

למרבהביאליקהשאירבהבגרמניה,האנטשימיותהגתברותרבעת
אתלהחזירשינערז,עבריועלםשיערזהובתנכרייהנסיכההאירוניה

העשרים,המאהשלהראשוןהעשורלסוףלאחור,שנהכעשריםהגלגל
כזכרר,מתאר,זהסיפור .הגדריייימאחרריביאליקשלהנעדולסיפורו

צעירהואמרינקא:ושלנחשלהמוסכמותשווברתהיציריתאהבתםאת

בכלליםשמרדסוחרי-העצים,להוריויחידבןשיער,שוחוריפה-תואר
חזיריםרערת-איוההיהודים",רחוב"ושלאבא-אמאביתשלהנוקשים
ולחיזוריולנוחהמתרצה-אב,יבת-בלאסופיתשיער,זהובתיפיפייה

מפרוורוליהיורומיאושלפורםיסאהבתם.פריאתלבהדנשואתולבסוף
במילים:מסתייםהאוקראיניתהעיירהשלהעצים

מארינקא?עםוברחנחעמדהלילותןבאחד
כחנשאחטנהבשבתהצעים.מפרברהאדםנפשאתירעריםאתםאין

משהכדתוקידשוין,~פהבח~שדכן ,"-לעאחד,מוכסןבתשכרהבתלוה
הצעיםבפרברהוריולביתהחשדהאשתועםבאהשבעוותלחגושיראל.
העציריםהזוגבניכשנתיחחהחלב,סעדות~אחרמריבה.היתהוהשמחה

והתינוקמארינקאעשהבאותהעמהד-הביתמאחורימוטלתקורהעל
סקד.דררוהציצההגדרמאחוריבזרעוה

יימה :פיכמןעיקביידדואתביאליקשאל , 27.12.1909מיוסאיגרתבסוף
הסיפורלסוףייחסשהואונינר 9הגדר?'",ימאחוריסיפוריסוףבעיניר

קכ.יעמ ,בכרך ,אליקיבתואירג . 9
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אחתלואבסופם,נעץוביאליקסיפורישלעיקרםאכן,מרובה.חשיבות
רדת"לאחרשיתרחשהעיןמןהסמויבעתיד-לסופםשמע.ברבמהאף

תצמחלאלבמרעישתתירומנטעלילהדביאליקבאיאלברי, .המסך"
וחסדחןחסריחייםלחיותמשיךיונחנקא,יומרנחשלאהבתםמסיפור

רותלתימגהעצים.מפרוורקשי-היוםהסוחריםהוריו,כשלחמיםור

הסיפורשלסיפוכןעולהגלות,בתנאילהתרחשיכולהאינהמודרבית

רואי. vואבטימאכזבכעור,כה

שיעברי?לבערשהרתה ,"השקצה"מריבקאשלגבורלהיעלהמה
ולכשיתגברקרוביה,שגידלוהכפיכבן-בלי-אב,יגלדבנהשגםלהביח
ציטרףהיאהגדר","מאחוריאמועםלחיותשעתידבחשלילדוהילד,

באותןבבי-שיראלבבעריבשעתו)(כאביי"ילחם ,ה"שקציםיילחבריו
הואדבר,שללאו,נתורב.בפירוטבסיפורהמתוארותבעריםמלחמות

אלאהואשאיןה,ייהיהדומאשתולושייוולדובח,שלבילדיו"לחם
 ,בבואתשהפקירהאומה,אביכגורליהיהבחשלגורלו .למחצהאחיהם
שובאיאדום,לאוהלילצרפולמדבר,שוילחוהבכרית,מאמתולושבולד
זרעו.

מעלהבזרועותיההתיבוקעםהביצבתמריבקאשלתמובתהל,יבמקב
אףבזרועותיה.והתיבוקמרים-מריההאםשלתמובתהאתגםבתעדותנו

עמובביידיעלהגדרמאחוריאלונדחק ,יהידרלאבנולדזהתיבוק
בשמעואליוביחסגםומריבקא,בחשללבנם(ובדומהמקרבםשהקיאוהו

לאחדעםשלהתנכרותשוב,רומאי).חיילשלבבוממזר,שהואטעבות

ההיסטוריהשיעדהביותרהגדלוותהשנאותאחתאתהולידהמבביו
היוםעצםעדמבשרבוםיחוזאבחנותצואותיהשאתשבאה-האנשוית

הזה.

שכךלהביחישחpוא?דה iקעלהיהוידיהואשתובחמתייחדיםמדעו
שומציא~ת ,מקולקליםיערכיומקולקלשהחרקיביאלשלסיפורורמז
רש"ילפירשושלוחיםשהדבריםאפשרהילולים.פרילהביבתיכללאכזו

,שאותוהשופטים"שפוטבימי(ייויהירותמגילתשלאיבפרקאילפסוק

יישהיועוולותיהם:עלהשופטיםאתשפטושבהםכימיםרש"ימפרש

מוכיחואתלהוכיחלבשפטפהפתחוןוהיהמקלוקלין,עצמםהשופטים
מגילתבפתח .)"שבידךחמורהמע~רה~רשו-עיביךמביןקורהטול :] ... (

כךומשוםלמוטב,להחזירוכידערבבושבשתלחפגוםדורמתואררות
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בעמישלבביהםוכל,ון,מחלוןשל(מותםבביועלמתרגשיםאסוטת
ובה ,ומעוותתגפומהמציא~תמתוארת "הגדרמאחורי"בגםואלימלך).

ביופ:םבהבולסיםומריבקאבחורקלרוב,ומסורסותמעוקמותדמויות
צדיקלגיבורהואאףרומז"בחיי(השםשמסביםבהבפסדהכיעוררקעעל

חמס).האץרבמלאהשבופגום,בחרשחיםיתמ
שבשתררההגפומהההוויהאתשיתקןתקוותבתלוהמקראיבנחאמבם
את-שמו("ויקראלשמוההסברומכאןהקדמןו,החסאבעקבותבעולם

 , "'האררהאשרהאדמהמןידיבוומצעבוןממעשבויבחמנוזהלאמרבח
ומריבקאבחשלשאהבתםלקוראבדמהכאןגםאולםכס).ה,בראשית

שבימצדהאיבהעלוגתברהפגומה,ההוויהאתלתקןהיאגםתוכל
לקראתמתבחתהקוראשלצשיפיותיואלאהדתות,ושתיהעמים

שושרהיאלקוראיו,ביאליקרמזכזו,מקלוקלתמציאותהסיפור.סוף

מבצחות,היציריתוהמשיכההאהבההיוקדםבימיולעבה.ראשפורה

 .לתקוויייוכללאיימע~ותבבחיבתהואוהמצבהיצרמסתרסבימיבואך
הציריםאתמבצחיםהחברתיוהמוסרהדתשלוהקיבעוןהקיפאון

שאתבזכירמוסגר(במאמרוהאיבההבידולאתומנציחיםהסבעיים
רש"יפירשויסודעלביאליקבבה ,"היוםויהי"מאגדות ,"בראשיתספר"

מאחורי"סיפורואתיבבהלאומדעוו Oבראשית,בספרהראשוןלפסוק
 .)?רותמגילתשלהראשוןלפסוק '''שרפירשויסודעלהגדר'"

אחריהשבועותבחגדווקאהייהיהודואשתובחמתייחידםומדעו

שלבמסתולמצואאפשרזודהיחלפתרוןהחוסקצהאתהחלב?סעדות
 :בכתב,שבהואגהד""הלכהביאליק

עתיקיםקרבנותבסןרילושוושריסדו-אםובחלבגידבשיןלשלהאיסור
אלא,תורתנוייוכתוחג·עוןהיהשלאבזפו ,הקןםןובזפןהשבעוותחגשל
ולשעתרתלגןערכובקצירם,השםחיםהאןםה,אונשי ,סתםהקצירחג
-ורבייהופריהברכהסםל-גןיזבחשלוחו:-והשפעהםזלאלהי-

םנהג-בשיראלםנהגקייםהיוםעשדהדבר,נפלאופה .~םובחלבםבשול
קצת,סםיכהחלב,סעדותבשבעוותלאכלו-עטםיםחשריכלביותחבס.שנ

 .ייקאליבח-באתמאשיתירבפריסהדובשריתהאגהרעלסאלף:ילהתחליבסאונרי . 10
רמח"גןיין),אלשסליואבמדגשיםה'הידרתתדרבסיפםיחקר(מסיופרמשעהבןרת:
זה.חיבדרשלהראשדןקרנפנםראד : 3S7"370יעמד.תשס-
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(שלוחןשקידםבחלבובבשולבשראוכליםהדריםוהסלבשר,כרניל,שלא
כאלהוידן~בטייםחקריםאפילוכסהעךרואים,אבו .] ... (יוסף).ביתעווי,

האגידתהסיתלווגית,קהיהסיסבולבכלאסר,במעיענזברהם,סעווים
האוסה.שלוההרואית . 

ואםתבשילו,אתהקידחהגךרמאחורימרינקאאתשעזבבחמשמע,
הגדרמאחררישנשאר 11 ,הבכורבבואמו:בחלבגדיבשילהוא-תצוו

תצואות,ואתלעזאזלשועירקרבן-האלוהים)(שה agnus de ;כאותוהוא
הבאים,בדוררתבחצאצאיירגשיווהאיולות,העוולהוהפחז,הפזיזות

שביןקטבותמעולוות .תקהיבה"בביםwוניבוסראכלוייאברתבחיבת

שיררן.מיואחריתןשהיקפןבצח,מלחמותלפעמיםבולדותלחברואדם

המדשריםאחדלפי .ומחריביומהרסיואתמקרנומולידהעםעדת,מבלי
רומינוסדהשעהבאותהלאישה,פרעהבתאתשלמהכשלקחהקדומים,
הט"ז,המאהמןמאוחרמדרשהקבלה,שלשלתולפי ,)ב"עכא(סבהדרין
ירושלים.מחריב ,בבוכדבצרטלדשבאומלכתהמלישלמהשלמזיווגם

באחיומכותיואתאחדיוםיפליאהגדר,מאחורישטלדבח,שלילדוגם
ממוזערתתמובה-ידמיבוטיברקהןשבסיפורהילדים(מלחמרתלמחצה

 .לואומים)עמיםביןהניטשותהדמיםמלחמותשל-

הגזעים,כלאבישלשמואתהבשואגיבורשלפניבומעידבחהשם
שוס"העשהמצוותלתרי"גולאבלבך,בח"בביצמוותליישבעהכפוף
מבדילהואשאיןמלמדותהסיפורבתחילתהליכותיותעשה.לאמצוות

קדם-מונותיאיסטית,במציאןתכביכלוחיבחבצלם.הבבראיםבין
 ,המזללאלילישולמיםזבחוהעלוהואמובחלבגדיעדייןבישלושבה

דתשלמחיצותנבגתהולאמעלוםכאילובוהגוהואוהפריון,השפע
ואתמרינקאאתנושטהואההכרעה,ברגעואלום,לחברו.אדםביןוגזע
הזרההאשיהלביןבינווהמחיצותבקרפיפו,מסגתרהמר,לגורלםבבו

.ייתבזבז·לילידההשידאלית·אשתוהבבןו:הבןאביאומוהבןרזפדבטקס . 11
בךמשוםנמנר.לאהזותרהנשיםשבנילבךורמזרתהשיואלית·אשתי-שהמילים

נלרדשימ-עאלרהיוב:כב.אשית(בון- T ~~·ת $I ;~~·ת $Iק.ח·;א"לאברהם:נאמו
בעדקתמאמיניםהמרסלמים .לפיבךיחרי).בזיצחקהיהלאלרכאירהציחק.לפני

נאמוועליואיליחיד,בןציחקהיהלאהלודתיבוגעשכברוטועניםשימעאל,
 .ת·;ו:וי;ן- $I ן:י~~·ת5יI א;·ח.ק"המול·ם



11  Dןקו,ןד Dז,וי Iשמיר!יוה 2

לאזערו)אלא(שאינולזערהזרעושביןנשרנההישנההאיבהמתגבהות,
אכלואבות"בחינת ,ריוילישלמוירהמחאתבמהרה,תתפוגגולאוגתפ

 ,תקהינה"םיבניזחנבוסר

אלומית?זיקהאודםקשרמה?על Ulגמה

רדת"לאחרהעציםבפרוורלהתרחשדישעת "'ייהתסריטשזהונערכציד
 ,"ערפהתיימגילבאגדהטמונהזוהנחהשללנכונותהההוכחההמסך"?
והובאב:"עמב(סוטהבתלמודורותערפהעללאגדהביאליקשלעיבודו
שקראאחריקיאליבחיברערפה"מגילתייאתטז),יז,לשמ"אק"רדאצל
וכתבוהתרגש,נערשוחורף",ייקיץברידציבסקימ"ישלסיפורואת

נאספהאילוחשרה"בליהיב"בלהשתלביההוליכשסיפורויבסקילבוריצ

אתמגיללבסקיברידצישלסיפורוו 2 , "תויירלהיקראהיהוראויכזאת,

בן ,שיכורחזיריםרעוהעל-ידישנאנסההיפיפייהמרתהשלחייהסיפור

אחריותלךייוגדול,רוסילאשינשיאה ,לימים ,בולולדהויואם,אבבלי
דבריםביאליקכתב "ערפהמגילת"בהאדון",אתהלכבזךכשאר
הפלשתיהערלמאהבהאחרי(ערפה]תלך"וובניסוחם:ברוחם-דומים
טבעוקיביאלשלניסוחואכן, ,"ו"נאדואח"רהכלבזךכאשרעירוגתה
עדיתו,אתקיהרחשביאליקאלאבצידריבסקי,שלניסוחוםותבחכאן

לקחוואבותיואדמתו,עלהעםביששבהםקדם,מייבסיפורואתונטע

כנען,ארץמבנותנשיםלעצמם
ישראלם yעםגורלהאתשקשרה-המאובייהרותהאגדה,ילפ ,דעויכ
שהפנתה-ערפהואילו ,המלךדררשלרבאסתבאלימיםהייתה-

קומה,גבהמלחמהשילאשםנשיאה-מואבהושבהלחמותהעורף
העם,אויב ,הפלשתיהענקגל:ת,היהמצאצאיהואחדם,יהפלשתמו

 ,רעהומולשיאהקרב,בשדההאחיותשתישלצאצאיהזהתיציבולימים,
אלוהיואתבלבבונשאמהםאחדכלבעיניהם,בערהמוותתמומשט
וכלכלשהם,דםקשריעלאפואגברההדתית-לאומיתהזיקהעמו,ואת

מלמדיםהמקראסיפוריובמותו,יריבובתמוטתלראותביקשמהםאחד

 .ריאעמי ,אכרךק,אלייבתירגוא . 12
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יכולהכצידומראיםהמשפחה,בחיקהנעשיםעוולהמעשיעלתכופות
דויהפרהשבטיוהשיוךהדתיתשהאמונה ,קרוביםביזוהקנאההשנאה

פוריהסגםכאמור,זרים.זישבקנאהכלועלשנאהכלעללגבורביניהם,
 ,הבכורבנואתשנטשהאומהבאביזכרילהמחייבנוהגדר"יימאחורי

שלצאצאיוביןהשתררהעלוםומשטמתהמרבר,אלאמועםאותושילח
המועףד.הבזשלצאצאיולביזומקופחנטשובןאותו

"פדרה"הכמו-אוטוביוגרפיבמחזור-ביאליקשלהאחרוובשירועיוז
 ,הללוהנטשויםהילידםעםרווקאהזהדותהבעישהמשוררמלמד-

עצמוחששהתייתם,,לאחרצעמוהארגםג~רה.לארץשלחוםשהוריהם
בימיוהקטנים.מאחיווהופרדהסבבביתשהופקדלאחרנטשו,,לד

מחזוראתהחותמיםוייפרהד"',ייאלמנות"שיריוחיבוראגבהאחרונים,

העווללמעשההידןצידוקאתביאליקמצא-יתמותיי"-האחרוןשיריו
כהגראותולנטוששנאלצהשעהבמתכוון,שלאאמולושעוללההזה

מאתגרהמחזור,שלהשלשיישירו'"אלמנותיי,השירבסוףבשעתה.

להם:ומציעקוראיו,אתהדובר

ז;נך~ר, ijת ;Yתת,י~ך ijם 15~ת-סע-ח~לי Wפןי 9ןה
הזמא,את-ליו;ך~השל,כjןליל::נ;ךל;ךהיהמה

--זז;- .. T .,-,י., Tיז \'

גי, iמ fאליירסם t-~ Yקיr:וים, rij:וי 15ז:וr:ותךב, Wל ל~~~
 ,ך;'~ג~ל 'j) ~ Y'וtהה ifל y~ז;ניך~ננהה 9

~דןה, ijדיוםאור ,~~סר ijך~ר ijס~ךב~אותו
' f ה?i) ~ן~ p' הן??ה~ליהtבן~ג~~זi ~ה, 

---ןבו?הלי 15ת ,ipז,ווס ,זr~ 7~לז~יךנ;ז~' (iה-כךד~ה

כרךהמחזור,אתהחותם"פדהד"'השירבפתחובכז,לאחראחרותושורות
שלובטרלוהעקדה,אלשנשלחהבזציחק,שלבטרלוגורלואתביאל,ק
הנצחי:התלאהנתיבאל,שנשלחבן-הנגר

~לןסע?ים "מ~~7דח, fלי 7f~~יב~ר-י~ב
~ Q9 י~!יורוi םן 9י~ ,סךאשון; ij rp. ך~ר~
y לQ ד~אונומ;נוQI מi ר-~ב '~את-ז(ו5ין~f ה!
i) יני~ךסם 15~~ים~~l ת~וודי-f נi ~לp (ןה

9P. ז;ני,ה~i) ~לה, 7ו;רl כ~רzת-ו;נ~Y 1 ' 15~לט ... [ 
 'י:zי'נ-ל p. ~ f'סו!ה ,א~5ו~ל~ליי ij ;רז-r 9ו
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 /ןגi~ו:;ל~z:ויב-סת t5 ~ :ה~ iלית ה~'~(~ידת
---יו)~ס-ל?ל~z:ויב-סת t5ן~רם, i8ו~~יו 7ן i כ~ו:;

מתחתאלוהשלכתובבןהתעללותעלבסיפוריםעשירהלאומיתוסיהמ
במובאה~'iגויי ijביו:z 1"ל(המיליםהגדרמאחוריאלאוםיחיהשלאחד

שמו via doloroS.1הכבולרוףיצהשלתרגומואלאאינומייפדהר"'
יהירושנלודשיו/שלגורלואתכמובומזכירותהןואף ,האוונגליונים

אחרפעםבציירתו/הדגיםביאליקמקרבם).וגישרוהוהסגירוהוויואח
כיצדגםאךחשדה/תורהיצאההללוהמעוניםהענייםמבניכצידפעם/

עלבסיפורלעם-עלום.שנאת-עולםהאלהוהאיולותהעוולימעשהלו"ו
אצרועלהעםשיבעתקסר/בימיכיבמשתמעביאליקהראהומרינקאנח

נשיואיןלועתיםזרות,נשיםעםנישואיןמפניחששולאמולדתו,ועל
המעוותתתיהגלותבמציאותזאת,לועומתלולים:יהיפרהניבואלה

חפנהכברביאליק.טרגיבסוףלהסתייםרקיכולהכזואהבהוהמסורסת

לאץר-עלהגוו,מאחוריאלוהשליכהלאירופהערפואתעתבאותה
המונותאיסטיותהדתותשלשונצררושבו /ומדברישחוןלמקום /ישראל

העםשלה~תוסשואלת /בניהןביןשוררתעולםששנאתהגדולות/
ישראלעםימשיךהאםהרף.ללאאותוקהיהעסכקדםימיוהמחשד
שעריואתיפתחשמאאותחשב",ילאובגוייםשיכוןלבדרייעםלהיות

ךימשישמאאוערכיו,אתואורחותיואתשינההאםולזר?לגרלרווחה
קלקלותכלאתלארץ-שיראלאתוירגרורני,יומדתרבותיבגטולהסתגר

לה?והג

קדםימיבלאשיה?נקאימראתלשאתנחהתעקשאילוקורההיהמה
המלך/חד(כזכור/הגזעלהשבחתומביאבברכה/מתקבלכזהמהלךהיה
המואביםומאבותיוניים,יעיפהעםאדמוניהיההמואבייה/רותשלנינה
יכולומרינקאנחשלילדםגםהקרב).שבהרכשורואתגםאלויירש
האסופיתמרינקאהדבר.הסתייעאילושיראל/לעםברכהלהביאהיה
לההיולאכיהגדר,אתלעבוריכדאשילשכנעהיכצרהייתהלאהן

הואלעשותעליהשהיהכל ,לכאורה .צעידהאתשיאשרוומוריםהורים

שרותכפי /אליולוהסתפחשיראלעםבגורלגורלהאתלקשורלהחליט

 .)טזא/(רותיי~לiכי~דן ijראל.זpי/ l!~דן l! "חמותה:באוזניהכריזהבשעתה
היולא-םיהרבנובמיוחדהמורים,ההורים,-ה~מסדבימינו/אולם
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אפשרימכשולכלמציביםוהיוברכתם,אתכאלהלנישואיםנותנים
דברים "יודשלקצרו"בהסיחגורדוןייילכברהאוהבים.שלבדרכם
 :םיהמינןיבכהילמשהיהוידתהחברהשליחסהעלקשיםםייסרקסס

" iJ ~ךםםי~ןj9 "או "'?,ל$ווז:ג~ה~י:;כיt! םן.r.:יכ;: /ין,עיt!25 כב 7 ~~ה
אדם . "?ה~ t!25זאתמהיישואלביאליקגםגייליבעקבות ."ן:ו$ל 25~ן~ת

להיועוץלנכוןמצאלאאשיכי ,ימהאהבהיעדלאהיייסבמאהמישראל
הקהילה,צורכיעללענותאמורהיההנכוןווגיהזהזיווגים.בשאלתבו

היחיד.שלויותשוקותויציר ,ויגחמותעלולא
המשיכהסיפוראתה,ועלהאירופהאתביאליקעזבשבהןבשנים

שבהבתקופהדווקא .אקסואליותמשמעויותצברוהלאומיםהגזעיםבין
 "וארבעהשלשרהבייאגדתאליקיבהעלהבאירופה,הגזענותנתבססה

בוזמתוך,שעירזהובתנכרייה,ועלמהעבריעלםשלזיווגםסיפוראת
מהיברשפריסגרינברגחייםהציוניהמנהיגהגזע.תורתלעקרונותגמור

בשנתללייפציגמברליןברכבתנסיעתועל 3.1.1947וםימדברבעיתון

 ,אלזההבלונידניתובתהנכריהיאשיהובמחצית ,ביאליקבמחצית 1924

להצעיהאבסורידברעיוןהשתעשעאליקיב .הכחולותהעינייםבעלת
ילדתה:אתלאמץלאם
 ,ניוהסבסעברהאתהזאלתשכחשבהךות ) ...ושיקסהילהאיהאםומה
ןיובפלומאפריקה.סצואוןיפשוקגזע?סהו ] ...ושבתזסירותיספדמותל
תוואוסוכריםבילדותולבהיסווהגאוןאתספיםוחהיוואם .יסלקיאוהריה
רבזסןעיבורלא ] ...ויהויד?בשארהיההאם-אפריקהתובמדברילעבך
רבנציקיכיןמיותא ,היקווךpוהיפרסלכלכשרהשיראלבתתהיהוהיא

ו.נשלההסבאאוה

לפישהתחנכה ,אריתחזותבעלתילהואפליו "לייהד"אפשרמשמע, • 
תשומתבחינוכהששמעיקיםבתנאיהעביר,לאתוסבתכליתמנוגדאתוס
עולמהעברילעם "אורבעהלששוה mאג"בבהשיאו .ומחשבהלב

תלוייםיעניינ ,""עלנקעבהלאומיהשיוךשעבמנואלקייברמזנרכייה,
לואום mעויניים.שעירכצבעחציונייםסממניםבאמעצותולאתרבות,

ח·בשלייןחרוסיפת:רבזהות .באשהמלשרבחישהירפיוגבבבאיםמוםידהרב . 13
 . 221-220מיע • 1990ביתל"אב .אליקיב
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 ,כןשעלותזכאיםתרבותם,עללשמורירכהסביבהמןלהתבלדהרצוים
צבעבשלוהאחרהזרמןלהתבלדותהדברחמהלא .כרעללגנותםואין

צעמוגמידרשהעםומאחרגעזנות:שפישורהלוהוקעתו,ויעינצובעשערו
אתמלגנותאליקיבחששלאלמשל,שפהכםותרבות,תליויענייניםלפי

עוןרהיהייזה :תיעברהברנתאתללמדםרחשלאלוגבה,יהקהילתהז;ומסד

ונחםיה,עזראבימילמשכלוהיוהנכרויתהנישםאםמסוכן.ואסןרפלליי
בנינו".יייבחינךולמכשלולרנוהיונכריותלנשיםלנוהיואנונוינשהנה

ותילהתוכלהבתשגםוכיד ,ואמנותספרותגםאלא , mרקאיננהתרבות
(ייתכןההיידותשבפהקרלוא ,העבריתשבפהשללוםהילעמעמה,חלק

למדהלאשאשתוכמיהאשייכאבואתגםביאליקיסאבאלהיושבדבר
 .)החותםכספרלההייתההענפההעבריתיצירתווכלעבירת,

גבבולותגםואיתבהסגתרותצידדלאקישביאלראינובמקביל,
עצמוהואףוא ,זירםסיפוריםלייהדלידיידווהצעיהיהוידת,התרבות

 ,ביאליקםען ,ישראללתרבותהזרההתרבותשביןהסינתזהכר.נהג

עצוםפוסנציאלבהשיבהווהוגם ,ראויים~רותבעברפעםלאהניבה

 "העבריתהשפהמגיניגדודייכאשרבארץ-שיראל, ,לכןלנצלו.שראוי
ערהשפהמוריבשצידד,ביאליקלאלתרירישילשוןאתלהכריתביקש

ביןוהסימביחהנתזהיהסאת .ברהאסמיםויתמלאותתחזקשהעברית
חסיםיהמערכתתוברמיייהעברייהספרבמסתותיארבריתעלשיריי
 :לנעמירותיןשב

אלה,אלמנותשתיביך mערומכרותהעלום,תיבר ,חשאיתבריתכעיך

ברותשישמהמע.יךש,הנפדערנגעהלב,אתובעדדודצשלהךבדבקושי
כבדרעלהייתהחהדרהאפרתית.נעמיחמותה,יאחרההלוכתהמואבייה

ויורדתשבליסללקםלשדההיתחתיצואתוהייתה ,הגברתהגדלוה,אחותה
ארמיתלשךריהרויותרשנהאלףבובשךהיהוידםשלהחלולשוך .לשקו
בשעת ..יורדת"הלנגרתהעומדתהייתהונאמנה,סובהוכאומנת .הייתה
הלד.מצרודהתוהאחרונפרוסותיהלהומוסרתדחקה

סביהיעדביאליקת:יוחד-ערכנאיביתהתבוננותכאןהייתהלא
בפניותריסביסחיןגםבהןישאךמחנק,שיובבלדנותרותישבסג

י.כםיע ,אכרךה,שבעל-פדבדים . 14



 117כקדםימינולחדשו 3פרק

שיהרחבהעולםכלפישבפתיחותהיטביעראףהואהתבלולות.
לבדי","כדוגמתייקנוני"שירכךעלועיירוכאחד,וסיכוניםסיכויים

אתלשקוליערביאליקואלום, . '"פרחיםעצץי"'כדוגמתםישיר-ילדאו
מתנאי(להבירלבונותירשבתנאיט,ולהחלהסיכונים,כגבדהסיכויים

עלרביםשבפתיחותהסיכיויםלוגלרו),אדוןהעםהיהלאשבהםהגלות,

בה.הכרוכיםהסיכונים

והאחרהזראלהיחס

אלהמסתפחלגרנכוןיחסשלהדגמהרקלאלראותאפשררותבמגילת
הןומשפחתואלימלךהחשד.לעולהנכוןיחסשלהדגמהגםאלאעמנו,
במואב,צרותעליהםונפלוהרעבוכשפסקהערב,גבללהאץראתעזבו
אצרהלעלותבחרהבניהשניאתשוכלההתאלמנהשבינתייםנעמי

'"העוליםקרוביו,אתבועזקלטאלמלא .)"חוזרתושב"'של(במעמד

ללקטממשיכותוכלתהנעמיהיואליהם,התאכזרשגורלםהחשדים",
לחיקנכנסווהןמזלן,התמזלאבלהעם,כלדתשהרבפאתשעורים

ישראל.עםלתפארתזערוהעמידוהמשפחה,
 לע'"(תל-אביבלעיר 2Sה-יובללרגלשכתבהמנרן-האחרוןבשירו

שהגיעוםיהפליטהחשדים,לעוליםיחסועלבישיובגערשילשים")
ערבשנשאהאחרוןבנאומוגםוכךהשלשוים,שנותבראשיתמגרמניה

ייהישיובשכותרתוזה,בנאוםשב.לאשממנובווינהלניתוחצאתו
ואמר:ביאליק,פתחחולה"
שלבואביבתלגםכימרגשיהננימחלה.ספאתלארזחוצהיצואהנני

כלקרוםהאחרון,בזסןגתנלוהסחלהסיסני .זובעשהחלויםבכללוהישיוב
לדאוגבסקוםאחרות.וסאתותגמרסניה ) ... Jהחרבפליטילאחינוביחס
לסעןאסונםאתניצלנובצריפים,יהאולאו ) ... Jקורהצולפינהלהכיןלהם
שכראתהעלינוהחרב?פליטיאחיטאתאנחנוקיבלנוכדצי ) ... Jכסף.בצע

האחרוטת.פרוטותיהםאתםהםוגזלנוהידרות

הזרכלפייחסאותוולגלותכקדם,ימינואתלחשדשעלינוחשבביאליק

ביאליקראהשאילולהניחמותררות.במגילתלעיביבוהמגתלהוהאחר
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חשרים""עיליםאותםשלבכליהםמפשפשיםימינישלהרבניםאת
שמירתלינליויתאםרקגיורםאתימאשרים ,גבולרניגורלםאתשקשרי
מציירתייפה.ויבעזאתריאההיהלאהיאומחקקות,אדיקהמצוית
םיחטקצירכירייבחגרקאיננוהשבעוותשחגעולהולתקיפותיהלסוגיה

יכלפהיאמפתשולפתיחותשלסובלנות,שלחגגםאלארה,יתמתןחגר
יחד.גםהחשרים"וה"עיליםהגרים-והאחרהזר

מלמדתחהיהפתבפתיחתה.כברנעץוערפה""גמילתאגדתשלסיפה
חייו,מהלךאתמכתיבאופיויכי ,מלכתחילהבונעוץהאדםשלשאיפיו

האמיןביאליקאךהדטרמינזים,מובכךיש .אצצאייגורליאתגורלואת
אופישיעםלכלגםכינחמה"יחצ"במאמריאחד-העםלעדתבניגדר-

שוניםלאומיםבנישלהשונה(אופ:םבנקלמשתנהאינוזהואופימשלו,
גםכןעלהסיפון").ייאשיביאליקשלבסיפורוביטוילידילמשל,בא,

הודי,"לולהפוךלילה,בןעורואתלשנותהוידיהשלכולתויבהאמיןלא
,הוא "האשימיויהיייכבשירוהחשר",ייהיהוידאתתיארכאשרגם .חשר"

לאוכי ,ימיםלאורךהגולהאתלשלוליוכללאזה "חשרהידר"ישהראה
מנוסח(השירלהיבחולאהעםשלחייומגילתאתיביןוהואהיוםירחק
 "האני"והאשיי "ייהאניביאל,קבשירתאךיחי,ךראשוןףגובאמנם

ר~ה l! " :המגילהמספרתוכך .הפדר)לבל,בזהזהכרוכיםהקלוקטיבי

~נ.:יי~ן ,ב~;מך~לן;ל tו}~נ;תי,י v~סד~ב~נית~סי;תת i '~~מ; ijורןת
הוללהר~ה l!דז;יi:וי :ה~~~ק,ע.התו~נל~רו$ה,ת h'ן~י:יו;ית'ו~ה~;~ע.רות

היןדח~נ~הנ.:יזpהונה: vןרןתק.לה,:ק~~ןה~עוךה~ש-1ע.!תךוהרתסו
למדבר,לשייכותהרומזבכרה"יילערפהשלהי.ידמוהשדהיילת&כא

Y'; - r -ן,ז' 

עלבמריבהמתחריהםאתהמדביריםסיף,כאנשיידעויםהמדברואנשי

רקלארבהתיחשיבייחסביאליקמשמע,מחיה.ימקיריתמיםמקורות
איפ:םאתיהעםהיחדייםבמעצשבהלסביבהגםאלאהגנטי,למטען

אביאברהם,שלובנהואשישמעאלבלבדזולאשראינו,כפי .הטיפוסי
אךביה,יאוצאויהיהדותמתוךיהייד.נולדששיובלבדזואולהאימה,
 ,הידרו-נוצריההבראיסטי,האתוס ,נצישהיבמונחהוא,שלהםהאתוס

געזייעםנמניםהםואין ,ראשובהרכנתחטאעלבהכאהשמתבטא

לפישהתחנכה~רית,ילדהלאמץוןיבערהשתעשעביאליק .האדונים"
הסביבהשלביכולתההאמיןכי ,העברילאתוסתיבתכלמנוגדאתוס

התורשה.אתלהכניע
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בימיהנשיםמצבעלהרהוריםגםמעלה "בכרה'"לערפהשלהידימו
קורתויבשבטאתחסךלאאליקיב(כאמור,קיאליבשלובימיוקדם

והפכוהבנותאתחינכולאשלפיהןבדורו,תוהנפסדנוךיהחתומשיט
צאו,לבנותקדםימיבדימוםיהנשאתלבעליהן).זרותייםינש"לאותו

וינותיורעאתשרםשבתוכה(מחברתשלומילים"ב"חקרקיביאלוכדברי

 :העברית)הלשוןחקרשלבתחומיו

חליופיכעחיוארבע)עלשוכבת(שהבהסהרבע ,רבץשלושריםאח-רבק
מצוייםהגללייים)ב~ד~ריםוההברההסבטאי U'בשי(שיסדוםיקי,צ ,עי

פרעפרץ,(פרק,השושריםבהסתעפותרבעררכםוארסיתבעבריתסאדו

כלואאותושסחזיקיםכלוי,סרבץ,עגל =סרבק"עגלייכןאםויהי .)] ... [
וכןלרבצה, =לרבקהשבכבסהצאןוכן .ולהסריאולהלעיסוכיד ,בסרבץ
כן,ו "רחל"שםכובוהרערים,סחיישאלושםרבצה, =רבקההפרסיהשם
ו S .נלאהנהלאה,צאן ="לאה"שם

היאיירבקה"הרערים:מחייהשאוליםשסותאפואהוהאימהותשמות

 :)'"סרבקייעגל(כסוהאבסהלצורךאותהשסלעיטים ,רובצתצאןבת
הספגרתנהלאה,צאןבתהיא "לאה"רחלה:שבגרה,כבשההיא "רחל"

הסרעהלחיותהנשיםביוהקישר ,זהאטימולוגיהיגיוו.לפיהעדראחרי
המקפצותעזיםכאותןעילה,היא "עילייהמשלוחות,לחיותוכווהמקנה,

לאל"המדרמהנעמישלפנינוובאגדההמכלאה,מומשוחררתם,יההרעל
מדומהערפהואילוישראל),לכנסתסמל ,צנערהחיהם,יאהבלתיי(א

תדבקשלימיםבעודואכן,הגמל.נקבת ,מדבריתמקנהתיילחל~כרה,

מצטרפת ,הסדברבתאחותה, ,ייעלוםעדה;ד 9וק.דשועםע 1 .!~"'רות
ורצחהרג"ו·למדזאדם:לפריציםיהרפכובניהם,יהפלשתאוהליאל

•• I i r v ' "זי• 

ךן;וע;ת ח~כi-ת${וי~ך 1רצ.בות י~~ןכ;: ~~י~ 1דדי p.ם 9 ~~ 1 ' ,ם~יעןד tז;נ
שתייצאצאביןההבלדאתמסכםערפהלתימגיישלביפרקידם".

עדרי~ם, Q ~ם i ך!ג;:~ב;תיכ'ס~ךין,~~ריי;~ך~ןז i! ~" :םיבמילהאחיות
משחרבאדםטבועוהקלוקטיביהאשייהאופיאחרות,בסילים ....עלום
 .לדורסחרערוברימיו,
(אוהתורשהרקולאאדם,שלאופיואתאפואקובעתהסביבהגם

 . 309-308עובישזיס.כתביס . 15
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צנעוהמלכתחילהתהייהאמנםרות .)קיאליבשלדורובלשון "דהלהתו"
אביוהמברה~כןלעושם,יהלובאהתחנכהגםאיהאיהשדה,כאיילת
םייחלעלבלהילכתחמדמתהזאת,מתולעערפה,היה.כלאהיהונמחה,
אירהפיהאופאתמהיהעצאיםיהפלשתילאוהלוהצטרפותה ,ימדבר
ביאליקעהשתעשכאשרכילילעראירבלה.ימלכתחבהטבועהישה

אתתשכחשנהבתויכילערהואמרהגרמנייה,הילדהאתלאמץבעריון
לנהיוומהגאזרנחטףולוכישבת,זמירותמפיו,ותלמדהטבטוניעברה

משהסתפחהי.יהדונשארהיהלאהוא ,קהיאפרבמדבריותלעבדנמכרו
ם.ייאכזרערבותלזאביהכפובניהואיההפלשתים,אוהליאלערפה
בסדרתאחד-העםאתשהעסיקהת,יהערבהילבעאליקיבכאןרמזהאם
נקבתה~כרה,ערפהשלהמדבריאופיה ?"מאץר-שיראלאמתיייומאמר
שרולשףיערהשושרביןהדמיוןגםכמוזו,השערהלחזקיעשו ,הגמל

אחתלאקיאליבגבעובהצראותיוומי(בנאו "ןY,ב"השםגבזרנומשמב"ער
השםזאת,עם .)םיהדממאורעותבימיוהחריפהשהלכההערבית,בבעיה

 "רב g! "במולוגיתיאטקשוריםושניהם ,"אירופה"לשםדומה "ערפהיי
טען ,"הכנעניייהרעיוןיומהוגרטשושלומורה ,רוןוחגייעיי.מערב"וב

 "ו"~דב(מזרח)קדם""ברםומק "אירופהייו "קדמוסייהיוונייםשהשמות

ל"חזקשרו "היםוייייגאו ,הים"ייייאםיהמשוגאת .ם)י =( "מערב"וא

 . "םיהמ"וגייהםערפהמסתפחתהםישאלםיהפלשתו ,הימעובביוון
גיתימלווהאטנהיהבחמןורשהק ,ייייערפהבשםשבבחרואפשר

הןהעם,שלביוילאולרמוזביאליקביקש ,"ןY,בו:7לייוהן "ב,Yן"להן
גמילתיישלרהוחיבבזמןלהורוגעליוומשקבאירופהוהןשראליבארץ-
 .היישובבבניהערביםשלחרבםעתאותהשיכלה, "יימבית ."ערפה
הידויבטבחו ,באזוריטי-צרפתיהברהשלטזרגבדשהתקוממום,יהערב

 .ביאליקשלהצעיררעהוברנר,ח"יהסופראתהרגוו ,אץר-ישראל
להיפטרקשהישבהנאצית,התנעוהבגרמניהאזהתחזקה ,"ץויימח
עצמהאתראתההעולםמלחמותשביןהתקופהשלגרמניה .דיםוהימה

להשתרמוליהוידםעורףהפנתהוון,יושלכיורשתהניצשהבהשראת
שהמדשרהיטבעדיביאליקהמעד.והאמנותהספרות,בתחומירבות

שהפנתהזוהיאערפה ."עורףיימלשון "ערפה"שלשמהאתדושר
לארץ-אחריהוהלכהבחמותהדבקהשרותבעדוי,נעמלחמותהעורף

ג"שילהיטביעדגםאליקיברות). ,שמעוניילקוטג;רבהרות(ישראל
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(בשיריעורף"ייהםילהעם"אירופה"הםילהשלהאסיםולוגיהאתקשר

 /דה, $tל~ןr:זים ה~ר}!~~נכהירtנה $t "רות:והשאתכתבים"ייבםצולות
 ."!א??ןז;ר~סהדקלמ;,~נ:יtיה ר~~דק
רותשלאחותהשלגבורלהעלהמהביאליקהראה "ערפהילתייםגב

אצרהאתהלעלותשלאובחרהבעםיתהולחםעירףשהפנתההםואבייה,
הםבייתרהמריםשהאויביםביאליקהראההגדרייאחורי"םב .ולהגתייר

ביותרהםריםםישהאייבםראהשלפנינו "הםגילהיייאילואחים,בצעם
אופיםנוגדותיתיאחשתישלצאצאיהןם,יקירחבני-דידרםבעצםהם

אחר.לאוםי~תוסערםאחרם yע.םגולרהאתקשרהםהןאחתשכל
עליונותיעללשםורהעםימשיואצריאלבשובישגםהאםיןביאליק
ביידבריגם(הכלולהעבריתהיסהאוניברסחתילפתיבנאוםו ,הםוסרית
השיבותםשלשואחתשבכלהעריוןאתהבעיכתביו),כליישבנרוספרות

בפעםהאשונות.לכלחשדהתורהשיבתיהניבהלאצריוהעםשל
החשדה,הבריתאתהשנייהבפעםו,"התבאתבהיהנהיאהראשונה

קנייניעללשםורשתסיעיחשדהםיסרתורתתניבהיאהשלשייתובפעם
כולו:העילםשלהתרבות
הקסובתאתגםהיםיםתיבאחרלהפוילה:נתנהיתרהסגולההואתהאזר

 ,כשדיםסאורהואת,האזראלהתלקסושנהאלפיםכארבעתילפנלגדלוות.
ספורידםידדובםרעריםשלכנופייתתיופוכנערבוםםדברסםצריםםארם,
מעסיםראל.ישעם-ובוםנגםלדוקטןעם ] ... Jנבנהשסהםהם,ילשבט
 :תחשביילאםייבטישיכןרלבדדייעםבאתו.הזההעםיסיויהוערים
צאןרעריהם,אףארץקטנירובם-אנשיםוסקרבםיהקהואואולם

אבןאתלעלוםבסופםשנתוב ] ... Jשקסיםובלוסיאדםהחושריובוקרים,
ןוסשבה,םאותכששלעברולא 1 ••• (סרית.ווהםהדתיתלתרבותוהשתיה
שהביא ,ישיראלגנרבןשיראל,םבביאחדשובדסעהזאתהקטבההאזר
שבהםיכאלפל,סות-הםשיח.הדריאתופבההאללי,לעלוםהגלוהבשירת

םןעדוחלפוהאליליםכללאכי ,היוםעידםכלוביו-אוהההיוםםןעברו
להם.הקודסיםסןטוביםלאחשדים,קסוקיםיהעתהאלילים.תחתהאזר
השלשיית.בפעםאתואלתלקטסשיראל .בלפורשלההכרוהבאהוהבה
אתלשתףההשגחהתתההזאת?הפעםגםהפלאאואיפ",בהלאםדוע
שגרםוזהשבעולם,התרבותעסיכלשלגבורלםישראלעםשלוגלוו
שלשסירתםעלהסוסריתהאחריותהכרתאתבקרבםלוטפחלגלדאולי
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סזויתרהבסרה-לאחריתםהגדלוההחהדרואתהתרבותאותהקניני
ונדלויםרביםעמיםלשעותיכלושלאמהיעדו:מי ] .. , Jהעמים,יתרשל

הקטנהבאתוולדעניעםידלעשותתמצאאותה-עשורסהוסתסתוך
היסיםבאחריתעתירהבתי-סרשווכתליסתוךלאאםיעדוסיעוני,סתוך

ולהתפשטכלההאנשויותלשנורלהעלהזאתהאחריותהכרתתורתלצאת
סצריביןהזההעםאתאלוהיםדינחתהלחנםלאהעסים?בכלאחרי-כן

הפעםזאתביתואלותשיבהושנהאלפיםארבעתדרךשחתוסצוקותשאלו
השלשיית,

אתכבתשעליהשיראל,עםשלהסוסריתבעליונותוביאליקשלאסונתו
ערפה",'"גמילתבסוףביטוילידי,באה "'הסדשוביתסףייעלהסוקדםשירו

שחינוכושלו,רחוקקרוב Iהפשלתיהענקאתלהביסעוסדרותשלצאצאה
נערביידהפלשתיהניבורתבוסתנס,עלהסיףבגורתיאתהכוחאתהעסיר

ם-ז~ l! י~"-הראשונהבפעםלוא-להוכיחעתידהברדי,לדשקלערך,
 ,האנרה"אליישל "'הסיוםייאקורר(זהו "'םיק~~ןין~ל:שרע-ח /ת l!ת~
ותורתנץרשלסטוריוסופיהיההברוחבעלוסיואליקיבשכתבהנותשיר

אחד-העם},

ק' Oוזיבוט'נtגאילקהעשר'ם:שנותלשהאקטואילהאלהפלגה

היאו 6תרפ"ג,בשנתופרסםקיביאלכתבערפה"ייסגליתהאגדהאת

עלייתואתוסכיןהמזודוות"ייעליושבבעדוושלו,החסישיםובלישנת
עשוי-סיויןחושר-האגדהשלפרסוסהסעודתרפ"ד),(באביבאתה

שלקוימתחשהקוראביקששביאליקאפשרססויה:כוונהעללרסז
החשרה,הסגילהלביןהשבעוות,בחגהנקראתרות,מגילתביןאנלוגיה
העליניכבראמן,בחרטהעשריםבשנותשהעלההעתיקה,לזוהשלמה

להגתברותהימים:לאירעויקשורהזומגילה""שלפיהההשערהאת
העולם,אומותביןישראלעםשלולמצבוהטוטליטרייםהמשטרים
עםסמויידאלוגכללוערפה""מגילתהאגהדשיטישביןייתכןבמקביל,

שמשוז,הרומןשלומחברוהעברייםייייהגדוירםאשיזיבוטינסקי,זאב

 . 369יעונג,-תרפסיירןיגח,יגילי ,אישבה ,השלם . 16
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לפיבן-כלאיים:שלבדמותוהחשד""היהוידשלדמותואתשצייר
שעברענקפלשתישלבביאםכימבוח,שלבנואינושמשיוזיבוטינסקי

יחסו.ומכאןייהעקרהייאשתואתבזרעווiרפרהמנוח,שלביתופתחליד
מזה.שיראל,בניוכלפימזה,הפלשתים,כלפיהדואלי

אךפלשת,לנשותוהתמכרהפלשתיםעםשמשןרהתרעעונםילחלא
עמו.אויביהפלשתים,גבדלהתייצבאותוחייבהשיראללעםהשתייכותו
הגבורהלביןהעבריהאתוסביוצלוחמיזוגשבמשוןראהזיבוטינסקי

גאהייאיארלעםאחדבקנהעולהדמותו .האדונים"ייגזעשלוהיופי
ר"ביתאנשישלבנדרגםבית"ר.בשירשלובשלימיםואכזר"ונידב
השמשוני:האאדילעםאחדבקנההעלוותהשורות,שולבו
שת,'נח:פמ;טאנישריתנני;ם

 ','י 1 ·.... ••ז
 ,~ו;ן'ימ;ג~חיןי 1;:~ר!לגfשן

Vית, Q~ל~ל ,ל~י:7-~צך;~ןrכWך~י
 .י~י;ןסרבא;

באץר-שהותובזמןשמשוזהרומןאתלכתובהתחילבוטינסקייז
כוונותבו,שוילב "העברייםייהגדודיםהקמתבזמו , 1919בשנתישראל

כי 1918בשנתעדרכתב(לערייותאקטואלייםורמזיםאלגוריסטיות
השמור 28.12.1918מיוםברוסיתבמכתבבראשו;מוכוכברכולוהרומו
רומולהיותבתחילהנערדישמשוזכמתבררשממנוזיבוטינסקי,ויובארכ
ביססילשללסרטובסיסשימששלימיםזה,רומושלמפשריועברי).

שלהתקיניםהממלכהסדריכיטעונים ,) 1949 (לדרילה"יישמשוןמילדה

הרומומחברשלעתבאותהתיהחיובעדתואתבוםימשקפהפלשתים
תקופתביואנלוגיהשלקוכאומתחזיבוטינסקיהבריטית.האימפריהעל

תקופתלביויעשהייבעיניוהישראישבשיראלמלךאיו"שבהשמשוו
גיבורילהציבשיאץר-ישראלערביישלהפערותשמילוחשבהמנדט,

שאינםגיבירים-יהלניזםהבראיזםשלצלוחתמזיגהבהםששיחיל,
הקשה.הידומידנייתהאגריףכיחמפניחשושים

ביובהמשכים,ופרסמובפריז,שמשוזהרומואתהשליםזיבוטינסקי
ך(זסווייס PaCC8CTנייוהצבשבעריו-17.7.1927ו 13.7.1926התאריכים

יימגילתחיבורבעתביאליקיעדהאםברוסית.לאורשיצא ,)שחר =

עליווהגיב ,ומתרקםההולךזיבוטינסקי,שלהמהפכניהרומועל "ערפה
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שניםללכתישזו,שאלהעללענותכדימשלו?באנסיתזה-t923בכבר
כשנה- .-t909בבאזרביאל,קשלהראשוןביקורוימיאל ,לאחוראחדות

הנבואישירואתחיברבארץ-שיראל,הביקורמןשובולאחרשנתיים
איןהאישי,במישורןו(תער"א).הנקלחשהתפרסםהאישיי,מיייויהי

שלבכתביוםיהזמנמןבזמןשעילעלאדםאותועלהרהוריםאלאלפנינו
זהאיןלכאורהשהלוידום.והמכאוביםהמחויםאתבהם,ויגלההמשורר

תחתונצררומלבבונחצבוששיריומשורר-נביא,שלצרוואהוידויאלא
.אולם,ההפקר"מןבאורזכיתי"לאבשירככתובהגדלוות,צרותיופסיש
בזהזהומשולביםפתוכיםוהלאומיהאשיי "ה"אניביאליקבשירתכרגיל

צוואתיאלאהמשורר,שלננואתו-משאלתירקזואיןיר.,הפלבליעד
עולבונות,מכאוביםרציפהחייוששירתשלם,עםשלהקלוקסיבית

המבקשיםמטמורפוזהבתהליכיה;;כר,לבליעדפניואתנה wמהואועתה
ומעוותיה.מעקשיהואתהגלוהשלשריידהאתבאחתלמחות

המדהימהלתמורהלל" ijושבחיישיריכאןשרלאביאליק

החשר"ייהיהוידאתהעלהולאהעם,בחיישנתחלולהצלעירותמזקנה

אניייהנלהבבשירוסשרניחובסקישאולשהעלהוכפיגבוה,;;כןעל
גביעלתנאיהצבתאגבזהירה,במתינותמנוסחיםדבריוכל .מאמין"

 . "נהיח ) ... (וכי ) ...כי(והיה ) ... (יאם ) ... Jואם ) ... (האשימיייויהי :יתנא
רבים,בתנאיםתלויההזהההגותיהשירמןהעלוההמהוססתהמסקנה

ושירחוריןבןחשר",י'"יהררשלדמותותצטייריתמלאו,כולםאםורק
זה,חשר""יהודיהגלותי.היהידישלמחייישבעתיים~יפושחיייקומה,
לאהשב,עמושלחייו""ספרבעיניולגבדשיתגלהממהסלידתוחרף

ואמפתיה:חמלהכלפייייגלההיהידרלגורליבח

ןי, Q ~א':בר W ~ס~יש '~ ' ijוי
 , '~~~וtה iקרו'י r~ן-ח;ר ' ijו'

 ,'= IJ ~~יו IJךיפ,ךם (W ~~ lן~ם-
- '~'~ Qל~ל-:~ין-ךלא:~יןד~ם
~ IJ ל :ד~~~ולא ח(\~~תQ לא-~ב~ז '~לם;ז

לא-:נ:י~לל. ' Wג~ ב;א~~~~
יתיחדחזוספרעםיהי,נאשרנדר,

 ••• : ••• ': •••• : ': 1" "" .'י

 , 453-452יעמ , cא"תyר 1סיו Iהיחובכ.דכךיה!סל~, . 17
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 ,ראש; .i'p ,~ וי~;ל~~~
~בא~ההם,הזפר;ריתאת-כל-דברישרתה

I .,., ',' 1'-דין-יו"די' 

f !~ה תyמ;וכיוב;ך~~, 
ij7 ובנ;תi ~,~ןעi ~ ij7 ו;נונ~~ק,יו~ל;ת

ל-גחליו. yחינלצהשאגת
- - 1 -' Y I .. V זז

-~רןת WiJ~יז ;ש~ג-ת~ב'ו;נ~ח ע~י:-'~ך~~ה
ןו;נים, '~ R ~וג rl~ש'~ילי
רק,~ים 3l ~~וים ijו;נ~גי ;ו~לד 9 :-י~ן

iJ תלבו;נע.ונ;'~ים~-~ W ם, 9 ~ר
~סגק 7ד l33lךל iJו,ןוסקד ~'ש 1

 ,~~ון!~ריא;~יםו;נ~ין
 ם~!~ב~נ~תק.ז W7ד 31ס~ה, iJ-ת~'~ןה 7ד 31:ו.זהן~י
-ם vי iJ~ל,ם~ז 1לl3ךד

~ז;יוא , iל Q ~ח (1 ~~להןן, ijיו 1י y-ת~~יס vך
מם,ידשםעומדתבפשיוהנה

; • -..:. :.~ T t 

Q ז:ו~ל-~ע,יס 1 ~ש~~הb ,ם,יסח ~'!ל-ו;נד 1י~ד
ה: 1~לב;ה 1 ;ל,~-ל 1י~

ךtוי~ם, '~rכסי~~הו~הל~~יף, י~~ iJייו~ה,
 .~מריי"אם~נתיןמהמה,חי'וכ

t .,. יחי• l' t· • 

 ,יו y'1 ~ך~ע.~זת ,ביז ij~ציץ;~ה 1ןון~ה,
ונמ~ת;ל-,~וכיו yןתו~~ת;

rכ~ילסר~ת~ך;זא,'וכבוכרים 9ת 3lדך~
י. (1~בין iוק.לן~פןרים

אתלחזותייעדבאזר-שיראל,החייםנציביאתראהביאליקכיזאתאיך

הנעשהיאתבישראלדברנפלכיהביךהואלביא.שלעתידהתהליכים
"משהלעי"לאותםידמולאכברבאזרשיגלדוהילדיםלהשיב.איך

הצעים"תחתהידיימשירווהקפוסה,הציציתבעל, ,ו"שלמהלעי"
ק.מיס םי~~-ך~ל"כפוף,מתמידנערלאותי:דמולאגםהם .םיייהירקרק

שמו.אתהנושאתהפואמהמךרחמים,מבקשותהשחורותשעיביו ,ו;נ~חיי

ולהקמתהראשונההעולםלמלחמתשקרמהבתקופהזי,בתקופהאמנם
 ,והתאר"הנלריתיייפיעלמשורריםשרוסרםהעבריים",ייהגדדוים

: -..:. :--
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עלהמאבקבדוררקהמולדת.הגנתעלנפשםאתלמסורהמוכנים
 ,הצהובה""החיהשלהניצשיאניהאידיאללרו;חהחלשיראלעצמאות
שוזופים,חסוניםכצעיריםהאץרבנישלהסטראוטיפיבתיאורםשנתגלגל

החלשויםהכפופים,הגלותיהוירשלפוכםיהעין,וכחלוישיערבהירי

שר,וטרםאזנולדטרםאבנריאוריגם .והעיןהשיערשחוריוהחיוורים,

במרחב,הדוהריםשמשוןיישליישערליועלהניצשיאנישירר-המנרגואת
פניאתצפההמחידדוםבחשויוביאליקארלםבלב.השלהבתונשואים
נתהורהבטרםעדרהזההנישציאניהאידאלשלהתהוותואתוניבאהעתיד
נציניועםהיכרותומתךובהתהוותולחשוהיהיכולהארלמעשה.הלכה
אוריבךךצייבסקי,יוסףמיכהטשרניחובסקי,שאולביצירתזהרעיוןשל
 .זיבוטינסקיחאבגרינברגצבי

הסמלי~ת,רבהאריהאתתיארמדבריי"מתיבשירוכברלמעשה,

בהדרתהזהוביםתלתליואתמנערוגא,שליוהמתים,למחנההמתקרב

שאנןיילעשתרתבוז"לפידהחידתיהפסוק . "ם~~י.ע~נןז ijייול~ידמלכות,
היחס),למ"דבתרספתיפידיהיאילפרייהמילהשנופסוקה;יב,(איוב
בח.לפידיהרשופותעינייםשללתמונתןשלוהקסמיםבמטההפך

שנכתבלעיניכם",בהתערותו'"גםבשירגםמופעיהזונצישיאניתתמונה
עםחשאידו-שיחהמשוררניהל,ובוהאיש"מי"ויהילאחרשנהעשרים

ט (iלו"ל~יאמתוארזהבשיר 18גרינברג.צביארריערםזיבוטינסקיזאב

J ... ( ~ן~ה-ע. 25לז;ר~להJ ... ( דW ~~ע.~מונכיו~צ~דהש 25 ת~J ... ( נ~ר~! ij ב
דמותשל.גלגלוהנ,ז" ה~~יז:יךשע.י~יו /~לדן!או~ר: ;ל~ ] ... 1נכוr:יויו

נקמותאלשלהמלכותיתבדמותוהאש",יימגילתבפתחגםמופעיזו

לסבות~רr:ויב ) ... 1נ~ר;ת~סליםן~ליו ) ... Jונודא",ורארגמן,באדרת
ההגרתמןהמלכותיהאריה .~יו" l! ~.ע~~ידד~ר;ת ?1~יק 'y ;ז~ע.י~יו ט~~~

בתלתלי"הכפיריםאוהצהובה",ייהחיההעליון",(ייהאדםהניצשיאנית
בוז,ברשפיביאליקבשירתאפואנקשרהמשורר)שלכניסוחוהזהב",
שלהיהירהדמותומופיעהכאןואילובוז,ובמדורותבוזבלפיירואפילו

רכ~ה.קללרגעהנציתקלניצוץבעיניו,בוז"ו"נציוץהחשרייייהיהויר
וחניכיההארץיליירבקרבשתתפתחהיהיר,תאתאפואניבאביאליק

בציירתפיאסיקה~רסתיצמא:מאיןהשירהבספרי,מלך·יתחאב-תחבפקרראו . 18
 . 263-243יעמ , nתשמ-תל-אביבביאליק.
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בחלוףכיהיטביעדגםאך ,והמע~ותתתיהעקמומ ,הגלותיתהיההווכלפי
הלבנעוויוענווה.גאווהוותגבהתנהלשלבהחשד"הו"יהיי,למדהזמן

הארץ-שיראליוהצעירהמשורר,כאןמנבא ,לבוזאמנםיויהלותייםגה

אוהלו ,הלוהאבפתחשםאהל;".פתחאליימהם,הצדהיוניעאתסיינ
• y y -.~ 

יהווהדתיהגלותהנפשמדועת ,יישםאוהלייגםשהואץוהחלשלהשח

ם 1וt;ויי~ז:.irכיןה~ר~ה ·;'~~ל '~~ (iה, 25ךייעצמה:עלותעידגנעיה,בכל
I ן'כו: I שלנציץוחייבלזה,התועדוותברגע . "י~ו;נךןי~נ:ון~מיוקה ,וקהי

שטרניחובסקישלניסוחולפי "בארץדוריי-הצעירהדוריבנאצלהבנה
אףזהברגע .היהודיהגורלשלםיהרבראגלגלויואתלהוותםיגלווהם-

אמפתיהשלסתריםלדמעתויהפוך ,הםיבעינשנציתהבוזניצוץיכבה
ורחמים.

 "גהרההרייבעיאליקיבשלרושיאתלרוסיתבוטינסקיזיכשתרגם

מפרי-עטו,רישלתרגומוצירףאוה ,הפרעות)לאחרכשנה , 1904(בפסח

 .יישוט ij י~~ג;::ק~י~ה"מתרויגדולהבשוהאיןכילהתעורר,לעםהקורא
את ,והשחוחהמט ,הגלותיהאחאתלציידיש ,בוטינסקייזשלשירולפי

יהידו"לותהפכנובלבומטמורפוזהשתחלולהיאוזואש , "נזן ij~ש"

- i~לנ Iזj':פ ijו;נזpגה-ךיויוגזpר Iלזמ;r.:זב W ו"(ו~וקומהזקוף , "חשד
האמיןהיותרלכל :"נןז ijש 25ב"האמיןלאאליקיבן 9 .)ד";ו;נזpגה-~ב

ודגבניכיאפואמתברר .ויכבהלרגעיצרתאוהגםו , " nנ ij~ציץi"ב

דב 1ןןי!א I~ךעןלנק.םי, Iע!~~י~ןם"יכםילימבאישננסקייטולזיב
בהשקפתובוקרהישהבסקי,וחירנשלטובניגדו ,)"תריביישיר( "ר!ו;:~ך

המאהףובסעודןישוהאמלאחד-העם,רמאשתרויריםייילוייעצלהצרל

אנייי( "י~נר Qיו~ליו f-!ל~ך I ,ר; 1'ם'ק~ךץ.~~"כיהתשע-שערה
רשהוהממכבלילילה~ןלהיתנקניתןכיביאליקהאמיןלא ,)"מאמין
השמשוניתבדמותוויגתלה,עורואתהידויהיהפוךאםגם .תוהגלומעקת

-בוישיארו ,תוושלכפורעריניזהובהאניתינשצירעמהבעלאריהשל
 ,ארץ-ודרךישנותיבשל "נראיסטים ry "םינמסמגם-קיאלידבבאיאל

והנדכה.החלשכלפיואמפתיהחמלה
ביאליקהיה ) 1911 ( "האשימיהיייייריהששלופרסומווחיבורבעת
ביאליקשיריאתאזשפרסם ,בוטינסקייזעםםיהדוקדידותיבקשרינתון

 .ב,למיע ,ז-שתם',לשוי ,םירשיי.קסנוסיב·זזאב . 19
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הלאומי"המשורר"שללפרסומוותרםידיו,מעשהלרוסית,ם Uבתר
 ,עותקיםברבבותמהדורות,בשבעציאהתרגוםרוסיה,ברחביהעברי

ביאליקרתיצייאתהכיירוםגהתרשבזכות ,ייגורקםילמקסגםיעגהושמעו
עייוסללנין,גורקיפנהםימילגאוןיי,יימשוררשלציירהבהוראה

היייהייייבסקצלהמלצתבניגדות-המעוצות,ימברלהיחלץקילביאל

אבבתיולתריסרלביאליקהצייאהשריוןאתלכסלמהשלסונותשרשרה
 ,עבריםסופריםשל

ביןהידדתוהערכהיידדותיחסישרוהראשונה,העלוםמלחמתלפני
הידידותקשריאתחיזקהידהם,ילשנתגלגלהמשותפת,עבוהד ,השניים

שלבעליו,צייסליןמשהשלמעיזבונוקיבלזיבוסינסקי ,אותםוהעמיקה
בעריכתו,השתתףשזיבוסינסקי )"שחריי(ראזסווטהודייהרוסי-השבעוון

הנעורים,בנילמעןהעולםמספרותמיםותרגמפעללהקמתכסףסכום
 , "תורגמן"הצואתקמהוכך ,ביאליקאתזהבמפעלשיתףבוסינסקייז

(הרפתקאותתםמאזרעותאתאליק,יבבתרגוםקישזטדזזאתאהישהצו

בתרגוםסזאספרטקואתסביובח"יבתרגוםסוויןמרקשלסויר)תום

ולילהלילהאלףסיפוריאתלתרגםהוסליליןדדועל,סגבוסינסקייזזאב
אךביאליק),הציעערב,לילותבמקורהנקרא ,זהלספרהכותרת(את

 ,ריבליןיואליוסףידיבהפעולאלהכוחמןםוהתרגציאדברשלבסופו
ציחקהצעירלרעהו ,ספרקרייתבהצואתכרכים-32בלימיםאוישהצו

אליקיבכתבת,ילעברומתרגמוכםיעלשלוםשלחתנוברקוביץ,דב
לצוותולצרפנהוובכ , 1911נואריבייתורגמן"ווסדילהסמוךבהומור,

 :המתרגמים

י,נסקיסוזיבק,יאליב , rקשיאוסםששםםיונשםאםדבניבאדויסה Uבטקוטשי

הגוןסכוםרשרהיבלהםונפלי,וכולבשיי)שלאב"אסדר(על-פירבנציקי
אתלאנדוהללאדםבניוריצוםבהם,צואיכניםומשאדםבניםאתטוןטשל
לבני-םירספהוצאתיןטסידםייטהםזהושלםונה,ראחסהופרעדנםטטו

הקלסיתתוהספרבחרטאתםידרהיהבניבשביללתרגםתדיהעש ,םיהנעור
 2ו,אירופאשבלשונותםיהנעורלבני

ער-אתבתטב ח"'םסייעיזר]אלובנסייקצובמלגלקיאליבלשומכתבשלמלווא . 20
) 5.1  .גב-קייקעסי .דךרכ .ץ;אליבתיגרוא .) 1911.

 .יג-קדיקיסע .דךוכק.אלייבתירגוא . 2ו
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"תורגמן",הוצאתשלייסורהאתשבישרהבמועדהכילהיווכחמעניין
שמונפקרתרע"א,בניסןפיכמן),יעקב(בעריכתמבולדתשהתפרסמה

זיבוטינסקישתרגםהספראספרסקוסאזכורליראפילוזיבוטינסקי.של

אתוהשיגצייטליןמשהשלאלמנתואצלשטרחהואשמו.נזכרלא
לאההוצאה,מספריאחרתרגםאף ,י"תורגמן"הוצאתלייסורהכסף

המשותפתעבורתובימיאף-על-פי-כן,זו.הוצאהשלבמועדהנזכר
השניים.ביןירירותיחסישררו ,ייתורגמן"בהוצאתביאליקעם

וכךלתיקון,שלוכתבי-היראתהבוגרלירירולהביאנהגזיבוטינסקי
 ,ל"העורב"תרגומיואת 1923בשנתמלונרוןאליוכששיגרגםנהג

ייתכןכייאם.עומרשלולמרובעיםרוסטןארמון,לשירילי"ל"אנבל
היכולתחוסרועלעבריאפוסהיעררעלהתלונןימיושכלשביאליק,

תרגוםלאחרזיבוטינסקיאתשעודרהואלשמם,ראוייםגיבוריםלעצב
העבריהגיבורשמשון,עליצירהלכתובגיובניולי,שלאספרסקוס

האקזמפלרי.

לחורגזיבוטינסקיביןהפוליטיהפערנבעהעצמןשניםבאותןזאת,עם

זיבוטינסקישלעלומוהשקפתעלחלוקהחלוביאליקאחר-העם,של
שנפערהקרעוברוך-הכישרונות.הצעיררעהושלהמריניתררכוועל
המנדאטוהתחלתהמהפכההעולם,מלחמתבימיהעמיקהשנייםבין

ויצימןשלההבלגהבמדיניותאזציררביאליקבאץר-ישראל:הבריטי
(וכתבוייצמןשלבמנהיגותוגורלןאתשקשרוהפעולים,מפלגותשול
למידניותהטיףשזיבוטינסקיבעדרהרמים"),יישלשלתהאגרהאתכךעל

יחסזיבוטינסקי,כלפיהאמביולונטייחסואתתרגבה.ושלקשהייייירשל
עםבשיחהיומובערובביאליקביטאבזו,זהבונשזרושולילהשחיוב
העלום:סופר

ראשונה,ססררגהתעוסלן] = (ופרופגנירסטעיתןנאיהינהוזיבוטינסקי
לוהייתהלפנים .פלויטיקאיגםהארכיבבפשושהחליטהאראסוטאולם

האסבצייהאתהעבירעכשיו,הרוסית.בייחסה"פלויטיקהלשעותאסבצייה
וזוהיסנהיגות;לידילהגיע-חייושאיפתזוהיהציוניים.חיינולשהרשלו

את .שבסלחסתוהסרירותאותהוסכאן .לפביוששיבההאחרונהההדזסנות
פעםנעריהרוויזיוניסטית,בסלחסתוכשהתחיללוחם.הואחייוסלחסת
הססיבה.נקראהסהלשםעדתסבלילשם,נזרסנתיאניואףלכבורו,סשתה
וכוובתיאתה,טובשציוביזיןבטינסקי,שיעדתי,סכיווןארסרתי:פתחתי
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לפיתפנה,אשרבכלתיסילופפלהפשתנחלאות.ךפברךניריה ,רהוסה
 ll .נותוצלינציחןותהיהשםפלתך

אוהתיטיהפלולהוהפעאתיכ ,ביאליקאםראלה,דבריוךשבהמ

יביד-בארץ-שיראלהמשעיתולהעהפאתויצימן,ידיבמפקידהיה

וביתיהצהתעפלוהעלממנההייתיייאמר,ז'בוטינסקי",ייאתן.יאוסישק

הרביעיבפרקשנראהיכפ l.נפעולתו"שדהופהכוחובזהובכתב.בפה
מאורעותבזמןשנתחברהזו,באגדהגם , "וארבעהשלושהאגדתייעל

קומה"ליםיהמאתשלמהבדבריביאליקשילבג,"תרפשנתשלהדמים
אתולבטאויצימן,שלההבלגהמידניותעללהגןוןיסיבנ ,"הבליגה

סטים.יוהרוייזיונז'בוטינסקישלהקשהוהידהאגרוףתיולמידנהתנגדותו
ייראיתיכםשיריאתכתבבבאזל,זי"הנייוהצהקונגרסבימי ,-1931ב

 ,נגדםהמכ~וןריכשהרוויזיוניסטיםפירשושאותוידכם",בקצורשוב

לאחר 201 •לשעבר"ייהמשוררמאמרואתביאליקגנדכתבוזיבוטינסקי

המיליםאתבושוילבמספד,ביאליקכתב , 1933בקיץארלוזורובצרח

ז'בוטינסקיגנדשהתנהלההשמצותלמסערמזשבהן(ן"כשמשולא"
התנעוהשלקלייהרדהאגףשלביטאונוהרוויזיוניסטי,העםבעיתוןחזית

רוזנבלט).צוביסטבסקיאברהםהתעונה,אנשינגדשהתעוררוולחשדות
יציתופןמחשש ,האלהליםיהמאתביאליקמחקקוקהרבבהשפעת
מעלותאפואיעדו'בוטינסקיזלקיאליבןיבםיחסיהחינם.שונאתמהוםה

אתטאיבהוא "ערפהלתיייגמאתקיביאלשחיברבעתכבראךומורדות,
כידףורגלאנזקקנוי,שאשיראלעםשלהםוסריתעליוניתובדברהרעיון

בהיותובעלומיו,עדרביאליקעיהבהזהוןיהעראתו.כוחאתלהראות
הבעי,שבוהמקשד"ביתסף"עלהמקריםבשירואחד-העם,שלתלמדיו

 ,) 21.7.1931 (כח,יבוחיס,ןדכארו:העלום, : 1931מלוייהעלום,סופר ,כהןדחעםשיחה . 22

 • 551-550יעמ

 .שםשם, . 23

לממסריסיהפלוהממסדיןב-קיביאלשלסורגנהקשירידתחון-לפתרמאמריראו . 24
תליאביביסתביברסואורזי),איכלמכתי(בעררותלספריהוהיסטביזךובת,הספרות-

צרובקבישכםיתיאירהשיר m '"ןולפתר-בשםבישפסדב . 131-122עוני , 1983
באר-שבע ,סר)ובגיפחנסבערכית(העהדובתועונתתיהערבהספרותבתיך,ידכםי·

 • 223-178יעמ , 1989
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ןסב") iJ 'Iלוכל (l ~:;ו~ירים iJ 'Iו:י I'ן~ H) 'Iאנ I'הנצישלרעיוןהתגבדותואתגם
-ת~ ףך'~~~כות iJ("לאהאגרוףכוחשלנסעללהעלאתוהתנגדותוואת

 :)לוגךז:יי" I'~ד
~ףיס; יד!~~~כונ:וילא-~~כ·ר
~r.ת~רי iJ '~ללא ';ן'ק רi.ךנננ:יל, 

~יס. fעס-~ה Q ~ריס f ~ 'Iן I' ~~יר f ת;'~נ;ז
 ] ... (:ם i ך~~?וועות (l ~ג;:~~ז:וי iחלא

הזהבבכתלנוייהכפיריסראיתי 1 ' •ו"- •• .,  T-ז .....-

 ] ...לליס.( Q~ים iJ'1רדי iJעל- ןל~~~
 , I'וז:וןז:ו ד;-ת~ף·ר~~~כות iJלא

 ; I'ח·כלא-כליתיןזטניסןנתירשר
 • ••• •ז .;

לiבדנוי,פנובל 1'1'שירלשיר
t . . :י.... -..: . 

 .ו:יי iו,וק-~ס fן;נ~יזקןן, '~Pי- י:~~

בא ,ום" I'ההי I'שב"ודודהמלךאגדותבפתח,המוצבתערפה"לת I'ב"מג
שתי I'ממעשציאווהעמיםהגזעיםשניביןהתהומיההבדלביטוידי I'ל

הרסזוערערפהשלשזרעהבעדומואב.מלךעגלון,שלבנותיואחיות,
,מצאצאיההמלךדודודם,דמעותהאזראת,ומרווההארץברחביומוות

ביאליק,כדבריבזמירותיו.הארץאתמרווה ,ערפהשלאחותהנעמי,של

ם i ר!~ו$בותךכן'~ ,~יר~~~רי~רי;~ןץ Y.f "האגדה:שלביפרקבסוף
~ Q דביאלאליבא .-ע~םעדדיסם'I ,אומותשלנחלתןהואהאגרוףק

תיארכךחייו.עללהגןייאלץאםרקבנשקיאחזישראלועםהעלום,
בשדהזהמולזההנציביםהרחוקים,-הדידוםיבנ"שניאתביאליק
 :הקרב

1 ~i:יקי~ת 'ז.rלiJ ,ז:ויספן 9 ~~ 1~ז;ניםPזכ~ליQ ~'~עלה 9לז:יל~ סr. ,ן~לl ~ין~
~שי~א l~יגיסם. ~~ iJlז;נ!ה ר~~עלע;~ךםן~ל .rוז;נiז! ר~~על~ידם iע
iJ ~ז;נז:ו ם:~יQ נi לת~f ,ה~~ז:ויס i wאשו·רעל~חי~תךכו~ע.חךת,~מותש, 

 ,ת'·~חוים .PיP~ל~יםזכ~ת Qן i'ךי iJק.ל fון;נלנ~,הואק.~ק.~יםWךךיון
 ,ר~יס·אר i נ~~ i~ית Qערז~יו, 1Jf r ~'ת·~חך~דיןiר~ליו,על'ת·~חת Ijןז;נ~

י 1:1f~ו iJ:ע.מך lל~~יו. ה~~ iJונwרא ,ל!ך~ויס .PיPת iזכאשw~ית; Qךלס~ת
l ~זיםזכעךכות~ר.ף:i1~לj .יס~

לע.ך~ה.ים W ל~-ן~ ,ת~~ליPז:וי iJ~ל~תהוא
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לאךטוב-ר~"ם~~' i!-ה~;ע.ם '~;מד5יIר l! ~וךק,את; א~;-ןIי5ל .rרכ;ת l! ~~ן
 םי~~~י ?iז IJן;ו,ה Qlק.וע;ול; .Pוג~םי~וז:ו ;~~זי5יIוגירם,לאולו ק'~
 .יו,~וכע.לים~ IJ~לi:זיםWךםןט;~~וק

ורןת.~זVיל,יםו;נ~ית-לסם,סר~הדךןאןה

להביסכיידהדרךבצקדתובאמונהבחכמה ,בק,לעיידשראלילעם
"אגרוף'"כמולמונחיםהתגנחתוומכאן ,בסמוירהיהיצטוענתענקים,

באותהושהפכועם·זר,תרבותעםמזוהיםיידחלבגישהיוו'"בריוניםיי,
זיוניסטית.יהרווהתנעוהשלמהטרמיונלוגיהבלתי·נפרדחלקעת

iכ~סי;תו~ז~יי~ג"'שלפנינו:האגדהאתהמסייםהמשפטשלברקעו
ij 1 ,ת;·ג;:~;פזY, ע~רי,ר 31גו~ל~ז:ריקi:כ~סדא~~ ~ב~ו;נזiדמלו!l ן,ה

מהדהדגיסםייי 31 ~נ.ןע,הראלiכיו,.לגויאלiכיו lוגי~קו;ו~תוקית,~~זויו;ו~ת
~ןק(ייילאור "'המזיריםביז"'טשרניחובסקישאולשלשירושלהסיום
גםהטרגדיהלמרבההםלדםאחיםשבו ,)"'ןהכיראחיואתאשיהיר·ה,

 •• • T ... : •ז ' 1-

לפנירגעהירייה,ברקלאוררקאחיואתאשיהמזהיםלנשק,אחים

ביזלשלוםלחתורהצורךעלבנאומיואחתלאדיברביאליקהמוות.
בני-הדדויםשניאתשלפנינוהאגדהבסוףביהצכןעולהארץ,עמי

מולזה,ניצביםאחרומיתוסאחראתוסטיפחמהםאחדשכלהרחוקים,
הם.ינעיבמוותומשטמתזה
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הרוחב Iנתודע Iו Iאכן

 "וארבעהשלושהאגדת"בם Iרבדבון Iר

~יז"iכ'ן;רשות, ,ם~י Qדת.ע~~

~r:ו' l ~~ס~די:סן;לדו ל~
-עירס 1~ע~ם~שם,;וקריא

iע~די? ז~'כ~

~נ:יןדה:לדו~ר $tדז ;'עו
 ;;;~סל~~qוך~ה '~~ג

-~ע~ם ~~ס~ה ,ם;ודיריא
 ?ה~ Q ~ונה"אזת

כנפך")תחת(ייהכנסי'נ'

ארסמלךבתאושלמהבת

קיביאליפרסם"יהשמיימןלבן"זוגשזכתהמלךבתשלסיפורהאת
עדיווהועםהמלחמהימישלבעיצומם ,) 1917 (תרע"זבשבתפעמיים.

להיבתחשבקראהקצרה,סהירגבאודסהבריח,הואבלפורהצהרתדבר

בתעלהאגדהשלוהרחבהעיבודאלאושאיבהזוגה"ובוהמלךייבת
ענייםלבויעדוהשהיאבכוכביםחזהכיבמגדלכלאהשאביהשלמה
כתביובמהדורתגםבכללהזוקצרהגירסה .לגורללהתחכםורצה
אך ,תרפ"גיןברלשלו,שיםיהחמיובלבמהדורתהחלביאליקשל

הקצרהנוסחבכללקיביאלמותלאחרלאורשיצאוהכתביםבמהדורות
הריובהתיאור,בלאוארבעה"שלושהאגדת"'הכותרתתחתהאגדה,של

,בשבתהראשוןהנוסחפרסוםלאחרםישבסריכתר .שלמהבתשלהסורי
ביאליקחיבר ,ראלישבארץ"הדמיםמאורעותשבת ,) 1929 (תרפייס

מקודמתה,בהרבה,שונה "וארבעהשלושהאגרתיישלארוכהרסהיג
בן ,האביוןוהעלם ,ארמיתבבסיכההעברייההמלךבתהוחלפהובה

ן 33
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עשירה,סוחריםלמשפחתבןנועז,בעלםהוחלףסופרים,למשפחת
המלךבתעלבומסופרהמדשרי,המקורמןבהרבהחורגאינואינוסח
להילחםכידאביון,לעלםםינישואלהצפובכוכביםשהחוזיםשלמה,

תעתעוהשמיםאךכול,מעיןשומר;:ןבגמלדהיאבאותהכלאבגזר-הגורל,

שלדותועצמבתיךשםלוןנדיידו,בדרךלשהדנקלעאבייןעברינערבו:
השלדאתשנשאנשרבכפור,פו Uאתלהחםכידשיר,שלהמשולך

המלכותית,זוגובתעםהענייםבןהתאחדוכךהמגלד,למרומיהביא;
בעיבודהכלואה,הנסיכהעלששמרווסריסיו,שלמהשללבםלמ~נת

תגחומאזנודרשהמבוא-מקירלוששימשהמדרשיבסיפורכמוזה,
שמותזוגהלובןהמלךלבתאין-תרמ"הן)וילנהבובר,שלמה(מהדורת

תואר),יפיששניהםהעובהדרק(נזכרתחציונייםהיכרותוויפרסיים

שלמעיבדוובמקצתמשופעתגחומאממדרשלאגהדביאליקשלעיבודו
חכמהןיייאבשםוהוכתרהמאה7:יפנהבשנותאירשראה 2לבנר,יי-ב

הכליאהלנסיכהשנתןהיאלבנרשהרי ,'ה-ילגבדעצהואיןתבונהיאין
עםמייד "אנוכיייעבריהעלםמכריזבעיבודוואףקציעה",ייהשםאת

 ,לנערההיועדוותו
משמעותרבישינוייםנעשוס"תרפמשנתהאגדהשלהנרחבבנוסח
נסיכהאםכיבמגלד,בונכלאהשלמהבתלאנרחבות:תוספותונוספו
אםכינשרים,כנפיעלאל,הנישאןיואבנערלואשיער,זהובתארמית
תהפוכותשיעדעולילות,םיפעלרבסוחר ,מלכישערשלבנונעוז,עלם
המסילתותמןהיאתרפ"סמשנתהמורחבבנוסחrוהאגדהרבות,גורל

והתבונןבהשלמתהשמחוביאליקהיום",ייויהישבאגדותיהמלוסשית
שווחרתהפשרנית,עמדתוהמלכותיגיבורושלהגבוההמעמדתובתוקפיה
מחרחרי-ומואבעמיןארם,צור,מלכימולאלהמלךשלמהשלהשלום
בידאלוגיםאפלסוןשללזוהדומהעמדהרקלאהציגה-והמדוןהריב

והמנוסההמפוכחביאליקשלעמדתואתגםאםכיוהמדיגה,שלוהמשתה
יריבימולאל ,הצעיריםיריביושלקנסרנותםמלואלקולמוסבפולמוסי

דיג,ב"רעמיה.כויבןrליק.תוריגא , 1
תרב-ח"הושרח.תוביחג. •ישראלאגדותכליבספוכללולבבו ב-'שלרווביע . 2

 ••ערבואחיאסףהזראותישהזריאגלח(בפווובס 1950בובהדיות . 26-11עובי ,,-סות
 • 361-3S4יעונג.
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הואכלוו.בעלוםהמהפכנייםהצעיריםמולואלהפוליטיתבזירהויצימן
ועםבהיקפה,קטנהכיצירההאץר-ישראליתהאמנותאתבחזוןראה
תיאורוהעין.נםןהסמוייםבמשיוריהין-אנפורבתעמוקהגלובלית,זאת

שהצויאביותרוכללתוהםהמהוקצעתשראליתיהארץ-רהיהיצאתהולם

שלשוהבייאגדת ,.אכןוארבעהייהשלשוייאגדתהיאהלא-ידומתחת

מקוראיההתובעתרבת-רבדים,ציירהשלמלדויקביאלהציגוארבעה"
היקפהשלכמכפלההםשממידהלפימרובה,התעמקותוממפרשיה

הריהםהבודדהאישעלוהמגלדשלמהארמון .הסמוייםומעמקיההגנלה
ומורכבותו.כוברובכלכלוו,העלוםאתבתוכוהמכילמיקרוקוסמוס

מתיישביםאינםהזהוביםותלתליהקציעההנסיכהשלהאקזוטישמה
שלישיובהאתאכן,אידאית.פרשנותומעדדויםהמי~טי,במשיור
במישורלחפשישהזהובהשיערלביןהמזרחיהרקעביןהסתירה
אוטופיכיסופיםלמחוזאוטופיתכמיההמתבטאתשבוהסםלי,

נלוויתהזהובלשיערביאליק,בציירתהזהב).אייאלדורדו,(ארקידה,

הבריאהאטוויזםאלאותוהקושרתנישציאנית,משמעותגםתמיד
(עלוהתנוונהציריהאתשאיברההעבריותשל,היפוכה "יוונות"השל
 ,האוהליםישובהלמןו,יעקב-שיראלשלסמלוהמתםיר,םתוארכן

מתוארתהנכריתהחזיריםרועתמרינקא,אוילומצח,ולבןשיעךכשחור
מזרחית-זהובהנסיכהשלבעציובהשיער).כזהובתהגדר"ביימאחורי

היופי,העצרתעלהמבוססיםונות,ווהיהכנענותמשוגיאתביאליקמיזג

בםועטההסתפקותהיתרה,הרוחניותמןםיהמתרחקווהגבורה,הכוח

ייקצעיה",השםההיסטורית.היהדותשלהחייםמהנאותוההתנזרות

םגהואקשים,בניסיונותשהתנסהלאחרלושניתנהאיוב,בתשלכשםה
קצעיהאוריינטלי.אקזוטיאופילנסיכההמעניק ,ימזרחבשוםשלשמו
מתוארתוכאן ,)א ,ד ב'"בכלים(תיספתאתפיליןשל'"בית"גםהוא
חה.מצעלכטוטפתהברקתאתכללוותיהבטקסשעונרתכמיכהיהנס
היותהאתמסמלבגמלד,מקצעואומקוםלהשהקצוהנערה,שלשמה
המסמלשלמה"'ייהשםלעומתמושלם,בלתי(קטעייקצע"לנשיואיהעד

לאעורייןבן-זוגהעםהתאחדהלאשעידיןלפיגוף,פלג ,השלמות)את

ו.קסיעסא,כרךה.שבעל-פדבדים . 3
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שםהתשע-עשרהבמאההפךזהשםהמעלות.מכלהכללוהכלההפכה
לבנריאבשומרון,באשמת(מאפוהקדוםהמזרחמןכהינסשלטיפוסי

ביאליקרקאךערוד),דדולביתזבכרזנזתפרידברגא·ש ,שראליאבגדזת
קצעים.רבכיהלוםומהוקצע,מלוטשלסמללהופכוהשכיללבדו

 .וז;נקדםייייז;ניםם,ירבמקורותעלבנויההאגדהביאליק,אצלכמקובל
מוטיביםלאתרניתןתנחזמא,מבדרשביאליקשצמאהקחםהמקורבצד

הכלואההנערהסיפורהמערב.תרבותשלוהסיפורתהאגדהמןודפוסים
מןאמנםלקוחלהשיגה,כידאליומעפילהנועזזוגהשבןבמגלד,

גרים,האחיםלאגדותזיקהזהלסיפוראךהעתיקים,העברייםהמקורות
שמכשפהנערה-("פעמונית")דפ~נצלשללסיפורהמיוחדובאופן
הזהבצמתאתהחלוןדרךשלשלהואשרבמגלד,אותהכלאהמשרעת
חדרהאללטפסועז-נפשיפה-תוארלנסיךוהתירהשלה,הארוכה

המגלד.~שבמרומי

 ,וארבעה"שלשרהב"אגדתהמשולביםם,יגרהאחיםמאגדותהמוטיבים
באגדההמשתקפתהססגוניתהמוטיביםקשתמתוךאחדגווןרקהם

כנפיעלחפצומחוזעלהנישאנויי,שלעלילותיואתהזו.המורכבת
זהחסידההכליף(באגדהרביםבמקורותלגפשוביאליקהיהיכולנשרים,

ורשהתשוייה,הצראתלבנר,יאבשלבתרגומושיצאההאוף,וילהלםשל
שאגדותיואנדרסן,כריססיאןהנסשלהמעופפת"ב"התיבהאותרנ"ז,
פורויסאתאליק).יבערל-ידיגור-גרזובסקיעל-יידלעבריתאזתורגמו

הכירהשירדות,דרכיומחפשבודד,איאלביםמסערההנפלטנערשל

מאתהמטמוןאיומהספרקרזזורזבינזוזדפודניאלשלמספרוביאליק
פתרוניםהמבקשתיפיפייהבספרייתו.שנמצאן,סטיבנסולואיסרוברט

אתהמשקףתוכימפי(אודיוקנהאתהמשקףראימפיעולמהלחידות
הואהמפורסמיםןייגמילןואחד ,רבותבאגדותמופיעהלבה)משאלות

מניספורותדוגמאותהןאלה .שלגייהבאגדתהמדברתהמר~הסיפור
בלילהיאוארבעה"שלשרהש·אגדתלהעידכדיבהןשיאךרבות,
והמעובד,הגולמי-האירופיהפולקלורומןחז·למאגדתיסייותשל

והאמנותי.האותנטי

עבריתסהירגבקיאליבשלתיהפרסייתובספרבמצאוהללוהמעובחתהעםתואגר . 4
 .)תרע-גאדוסהרשיונן.פחרבתרגום ,גריםהאחיםשליחזת
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לפסטורלההגלוייםבהיבטיהדומהאףוארבעה"שלשוהאגדת"
להעפיליכלונקלה,חזיריםרעוההואאפילועניים,בזשלפיההאירופית,

בתמימותלכאורה,סעונתהציירהבידה.לוזכותהנסיכהשלחדרהאל
םיהמתאווגיהזאתלזווגיועדיםהשמיםכי ,שראל"יאמונייישלומישל

למעשה,לזה.זהראוייםשאינםםיאנשלזהזהתצמידלאהיידוכיביותר,
םיזריאלעלהמבוססת ,מדורניתחילוניתעסנהבמקבילטוענתהציירה

והבלתי-אמצעיתהטבעיתהימשכותםעצםומפוכח:פשוסדרוויניסטי
סגולה,יחייד "מלכיםי"בנששניהםלכךערובההיאוהנערההנערשל

אםאלאטוב,לדבקיאמרלואכחד,ילאהטבעוכיזה,בעיניזהלפחות
שדכנים,שלערמתםזהובכללאנשו,.תחבלוותמינו"אתמיזמצא"כז

זהווהציר).הלב(כמוהסבעכמוהנכוןהזיווגאתלזווגמצליחותאינז
בעדותהתחשבותבלאהלב,צואחרלהליכההטבעית,לאהבההללשיר

 .החברתיהמוסרובכלל,קדומות

והחינוכיהפסיכולוגיהרבJד :תעוררוואלתעירואל

והמיניתהקוגניטיביתהתפתחותםאתמתארת "וארבעהשלשוה mאג"
אגדותזכוהאחרוןבדורמובהקים.מיזסמליבסיעווהנערההנערשל

לפירשויםס<ינדרלה),לוכלוכיתאדומהכיפהאגדתגנוןנועדות,
שלהחצנהאלאהתמיםהמעשהסיפוראיןלפיהםסטיים,ילוגיכופס

בסמל,עמוסה Uשלפניהאגהדת.יהמינוההבשלהתוההתגברדרמת

הנחשוהכידם,המגדלגנוז ,) bulb (אגסמוייודפאלוסדמוי,גלויים,מין

לראותניתןוהנחשה~רקתסיפוראתהמתה.האםמתנת ,ה~רקתואבן
הגבר)שבנפשהנשי(הידוקן "ו$נימה"האיחודשלכאובייקסיביצזיה

ברקת,עמוהביאהנער .האישה)שבנפשהגברי(הדיוקןוי5נימוס""וה

שלבלעוונבלעהה~רקתאךידו,יבהפקידשאביוהמתהאמומתנת
דמותהאתגמלמותהבלעוהמתנתהוגםהטבעוההאם(גםעקלתוןנחש

כמהשאליההלאומית,והתרבותהאשיה-המלודתשלהקלוקסיבית
שלחדרהתוךאלאיתניםמאבקבתוםמוקאתשנבלעהה~רקת .הגבר

-הנועזתהחדירהעוםנחשונית,בקפיצההנערמגיחשאליוהנערה,
 ,תפקידואתהנחשמשלים-הראשוןהמיניהמימשושלפרוייקציה
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משומתלבנה,מאםלדור,מדירכמסורתשנמסרהה~רקתיאיננו.נעלם
הקונפליקטעלהנערהתגברכיאיתהנסיכה,ראשעלהכלוליתבטקס

העריה-הכלה.בדםיתאמידמיתאתבהמיריוהתגבר,האדיפלי
בלוטהארוטיבםישטם,ובגריינשייםבסמליםכאמורעםיסההציירה

(נקבתשבסלעבמערההעלםנדוםהאיעלההמתנהיביםעודן:ילע
הנערהכלואהשבוהבציר,הםגלדואליירחם,דמוינשי,סםלהיאהסלע
הבתיליןתקופתאתלסמלגםיכלושהואאף ,פאליגבריסמלהוא

על~ןהםגלדהשני).הםיןבניעםממגעמנערההנערהשבההבצורה,
דו-סמל-מעגנתחוויהמכלאותהומבדדרעליהסוגרגםאךהנערה,
יחד.גםהתנזריתשולמינייתשלערכי

נפלאוהמהיישלשוההתאוסופיהפסוקעלהמבוססתהדרמהיגיבור
חלום,כסמלילהתפרשעשוייםיט)ל,(משלייעדתים"לאארבעהוממני

 "השמיםייבתתיהרוחנהאהבהאתלסמלהעשוייםוהנחשהנשרגכון
אתמוביליםיחדגםשניהםודם".ייבשראהבת ,ה~צריתהאהבהואת

אילי .המתעוררתמינייתימימשוארלהבצורההנערהלכיבשוהנער
 ,המגלדאללאאךי,האאלמגיעאמנםהיההואבלבד,בנשרנסתיעי
ילהיהאלרבותבדרך,אותוהמנחיםיםימבעלי-החאחדלכלולפיכך

תפקידשי-במגלדלנערהמחכהםיהאהבאיילתשלהשלכהכעין-
הרעיוני.ה1:נבנהלשלםותהתורםסמלי,
וההתבגרותותההתפתחשלכלויגיהיבפספרקהיא,האגדההשארבין
לפניולקדמםתהליכיםלהאיץאיןיכגורסתהיאוככזו ,יתהמינ

והנערההנערשלהמקבילרםוסיפ .)"תעירפן(ייהס,םעצמםשהבשילו
שבכל ,ההתגבדותשלורב-השלביםהמתמשךךיהתהלעלמלםד
לפגשיתםהדרךובלתי-משוג.רחוקהבאהשלבנראהמשלביהאחד

היערבסבךותעייהיםסערות-רביםמשכלויםרצופהולהתאחדותם
לזיזהנערדוםיהשניכינדמההמטרה,והשוגההדרךמשנמצאהםולא-

 .היוכלאהיוהקשייםכלכיימבראשית,
 "גבר"כולבסוףעלם""כאחר-כך ,כינעריילהיבתחהמאופיין-נתניה

בדרךלצאתבומפצירשאביוהגםבאנייה,לדרךלצאתםתעקש-

שלהמ~נריםסימניוכלאתמגלההבןיותר.בטיחהאךארוכהיבשתית,
שבהסתכנותותכןיי .נםוךסיפוקוסףמרדנות ,רוחקצררההתגברות:גיל
שבההטראומטיתהחוויהאתשובלחוותמבלי-עדתמנסההואבים
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באגדההמעוצבת(חוויהבסביעהאמוממניהילקחעםבילדותו,התנסה
מאמוהילדניתקשבההלדה,חווייתשלכסרנספורמציהשלפנינו
אכןהמנוסההאבשלחששותיוהעולם),ריאוואלהמיםמתוךומוקא

מחשר,לחתויוולהעדשאולחבלימבשרוחוזההפזיזונתניהמתאמתות,

האינידווידואציהיתהליךההתבגרות 5 ,;חסח vanJח;ןן;ח t;aוו Jבבחינת

ומספורית,ממשיתבהיפסרות,גםאלאבמרדנית/רקלאאפואכרוכים
אביעל-יידשנשלח /הזקןהדרךמורהצריךכןערלההורים/מדמויות

ולפנותהיםבמצולותלסבערגםאךלוהנחותו/נתניהעללהשגיחהנער,
פעמייםועצמאות,עצמיותמתוךהנערשלהמלאהלהבשלתוהדרךאת
יתוםבעולם/לבדווהותירוומאשריו,הוריודמותאתמנתניההיםלקח

היאגםנלקחההאב-המורהדומותהים,גליביןלואבהדאמוומיותם:
בציפורנינמשההואהעולםאוויראלצייאתועםעתה/המצלוות,אל

השדהמןלקוחהדימוייםאצרראם,לשידהדומיםכידםשניעםהנשר

הגמילהלתקופתערדהעןנריתהתקופהלמןהרך,הגילשעניינוהסמנסי

שנעקרכתינוקכאןמתוארהיבשה/אלשהושלךהצעיר,הינקות,מן

סבךשכולובאידרכואתמפלסהואילדותו-מלודתו,ומערשאמומשדי
ייויערבמיליםהמסתייםהגבעה,(תיאורסלעוסעיפיפרעגידולישל
אופיבעלותפיזילווגיותהשתמעויותהואאףרווילראשה"עסרהכבד

בסגנוןב"ספיח"המסופרסיפוראותויתימבסגנוןכאןמסופרמיני),

קילחיולדתואמומחיקשנעקרילדשלהתבגרותוסיפור-אליססייר
ידרים,צמוקתמינקת

שאינםהסריסים,משמרתחתמזהרת,בבדידותהנערהנכלאתליבמקב

שלהקצרכבשירוכאןמתוארתהנשיותפרציתבתוליותה,עלמאיימים

מתפקעיםעשנביהגפן,שלכהבשלהע.ברך"אחדשמשקו"רקביאליק
לתקופתמשלויםבמגלדאסוריהימילבצרר,מחכהוהיאעסיסמרוב

S . עםשלפנינןבאגדההסערהתיאוראתלהשייתדאוייבית).(לטמחשדות-יבילחת

יורהיהירהעצתיאורערם ·םיבלב·באיליקשלהגבחהאלגוריובשירהסערהתיאור
שלשוהריפוארולי-ג.לשד·יושלצווב-קבובעוטוהחייסליסהכשרהללאהבזרק

הזההי,אלויטבשיטחאפאוהוא-הים :יסהאלבתביהשלל,ותדירשנהרזה,על
להגשמתויעלהגכידלובזקקוהגיבורהבשי,ערסהאימהיעםסימבלויתמבחיבה
שדבאאו mמהרתי.שינוירבחל .חשדמלובדוכאילהראהיסמןצאתרלאחרהמלאה.
 .) 20עמי • 1984ביתל"אבתשתית.שלוח,ןכשבהר.יזה(לערכהיבמלכהזייאאשיה
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כ~ןנשרים,כנפיעלחלונהאלומובאיםלהמוקצביםהימזונותהילדות:
 ) Mana personality (· "המאנהאישיות Nכשלמהשמים,מידיבעתוהניתן

התוכימשאלותיה.כלאתוממלאמחסורהלכלחאג 6יוגב,מתורת

כיוכתחוזרהואשבהלד,יהשלהשינוןתקופתאתלסמלשעוישבחדרה
ן,ילחלופם.יהמבוגרהתנהוגתאתומחקה ,יוומורהוריוידבריאחר

ההבשלהשלבאתהמקדים ,האוסו-ארוסיהשלבאתלסמלהתוכיעשוי
קולכתיאור ,בשה"יבקורההמשור"כקולכאןארומתקלרו(המינית
אלהנחשרתיחדעם .)י"שירת"בוהעקר,המסורסהיצרסמלהצצרר,
התוכייבפנהחלוןנסגרחדרה,אלהעלםוקפציתהנערהשלחלונה
לפקדולוניתנתאופניםלומאירההנערהאיןשובלנצח.הלשוןמסורס

ימימה.כמימים ,חדרהאת

 ,האיעלחולםשהואהחלוםלאחרההעפלהאלעצמוכשירמהנער
שלישלשי(שחזורשלההסבורומחבלהאםמדמותמשתחררהואשבו

הנרקיסיותמןמשתחררתהנערהובמקבילהינקות),ותקופתהלהדאירוע

ללא ,תיהסבעהבדרהבכוחלזוזהנמשכיםשוניהם ,שלההילדותית
אתאישמצואיםוהנערההנערוכלכליים.מעמדייםוחשיוביםםישדכנ
שלובסופו ,הבלדניתהחברההםיעלמהישהערהמכשוליםחרףערותו
גםמגתלההתואריפההעלםשהרימצודקתשבחירתםלהגמתדבר
לראם,יברוכובכשירונותסובותבמידותננו Qשהסבעוכמים,ישעוכבן
הטבעות,יוראותצואותאפואהניבהה~טיתההבשלהכול.חסריוןכאב

ם.ישבשדכנכטובמתגלה

ואלתעירוייאלנתיבח ,לעוררהואיןהמיניתההבשלהאתלהאיץאין
אחד,ביוםמתרחשתההבשלה .שתחפץ"עד I ... Jהאהבהאתתעוררו
זאתאיןומורים.הוריםשלהתערבותםבלינס,ובדרךתינחשונבקפציה
אתשלמההשאיראלמלאשמים.ולעזרתלסיעוזקוקהאיהשאיןאומרת
מצליחהצעירהיהלאארם,מלךשלולעצתבניגדוהמגלד,לצדהאלון

 ,המגלדאלהצעיראתאילהבבנשרדיןיאהמגלד.למרומילהעפיל

לפנ'אחידסחשדו'ס ,-םרפתובכסלן"שמןבבשנערךסוביבכקיאליבראמכךלע . 6
.ךוגיבחיהיגיבפרג-ארבעה-:ושוהלשתדאג-שלבהמורחהטסחאתשפרסם

אםייחדובווכה,פתההמסוהאתיגהמשברר"'פ"לעו ,פוסלת-הםגרנציה-הנוותכ
שבעל"פה,םייתברס-יוסמיוןובכלעיהסלהשפעיחבךמתנתרובכמרגשייםכיסיתחב
 .)-קמאוקלעמי .אכוך
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ישהאהבה.שללמימשוהלהגיעכדיאפלטונית,רוחנית,באהבהדיואיז

סמל-דותימשפלובנחש-והטבעיותהטבעסמל-רחבבעץגםצורך
אתלוכבשוהמגלדמרומיאלהנעראתלהביאכדי-והיצרה~רמה
הפריאתלאכלושאיזכשםאש.ללביאתוהופכתמתלקחתזוהנערה.
 ,האהבהמשוימואתההתבגרותתהליכיאתלהאץיאיזבוסר,בעודו
ביצירה.המשוקעתוהתרבותיתתיטיהפלוההוגתלהבנתגםיפהזהומסר
םיבלוצויוני $Iמתהליכים(להבדילבמהפכותביאליקצידרלאדעו,יכ
ךוהחיניבנשוא .כלווהעםשלנוכויבחיהןהלידשלכווניבחהן ,)םייאט

מכלשנרתעוויה :מנוגחתגשיותשתיאליקיבשלוברורשררוהמיני

להבשלהולגרוםכהימבהילראצללעוררשאיזבהאמינםמיני,חינוך
היו, .)לעוררולא(להשקיט qu;etaח Oחךח overeנתיבח ,עתבטרםמינית
אתמחסניםופשוטיםטבעייםשהסבריםשסברומחנכיםזאת,לעומת
והריונותותימינעכבותומונעיםובמוריו,בהוריואמוזבונוטעים ,הילד
עשויהרהיהצישליהשנהנוסחמזההיריןומוטיבהשמטת .תיייםבלתי
אל"הגורסתיותר,השמרניתבשיטהביאליקשלדבקותועללרמיז
 . "תעוררוואלתעירו

היבריסמתוך ,כאוךרעוהןשלמה :חינוךבהלכותמרתקקרפולפנינ
כולאהואיעישה.שלאמעשה-צקרתואתלהוכיחהמוכרחחכםשל

ותצאתוכחשלושהאמתובלברבמעבדה, "תוניסיונשפז"כהנערהאת
העשריםהמאהבראשיתהארםומעדיהחברהמעדישלהתורותלאור.
וגלדוצעירגבילמאמםהופרדואובבידודשגלדוילירםעללדברהרבו
מאלפיםבוחזמקרישימשואלה .)"זאבילידיי(הטבעבחיקאובכלא
פריאוסביבה,ונוךיחיפרהןתוהתכונהאם :האנשויותנותוהתכלהבנת

לכאורהאלקייבמראהכאןבלמדיה.נרכשנוישאנקטינסטיואשרהות
באדםטבועיםהםיכמבחץר,ועילסםיקוזקנםיאיניהמצריהוהאהבהיכ

 .ברייתומטבע
יכולוואינשלו,מבשרוההתגברותשלביאתלחזותךיצרמתבגרכל

רישיולאומרומז,עקיףתולהיךוהחינחייבכזעלבמורים.להסתייע
אותולכפותמנסההמבוגרזיכשארקמטרתואתמשיגנוךיהח .יוגממת

בדרכיהחינוךיעישהאםוההטפה.האינרpוסרינציהבדרךהתלמידעל
יישאאף ,מטרותיואתושייגיפהעילהיה,יכפניסיונותללאנועם,
 ,הללוהבדוקיםהכלליםאתרימכבאדם,החכםשלמה,הילולים.יפר
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הנאהלהפיקאותהמלמדאףבמגלד,להיכלאקציעהאתלשכנעומצליח
כאןשיבסמויחוקיו,אתלולמודבסבעלהתבונווהכלא:הבדידותמימי

הנוסחמןחדרייייבותיוהדוגמסתוהנפסדהחינוךסותישגבדביקורת

 6המתוקןיי,ייהחדרשלבשיסותיוללמדוהמלצההשין,

אתרילהכמדתולאיהמהרהעדאךבכלאה,געומההנערהלהיתח
לחיימורחבתמספורהלשמשהעשוייםהמוגנים,חייהשליתרונותיהם

םיניתנמזונותיה .הוריושלוחןאצלוסמוךממוריותורההלומדהתלמיד
 ,חייהאתםיומצהילחלונהאתוםייוםהפוקידםיידידםלהישבשפע,לה

מותר ,ביאליקכאןרומזהילחת,,בתקופתדברחסרהאיהאיןולמעשה
ולרווחתו,כוולחינ ,הילדלסובתוחוקים,איסוריםסייגים,לשיםלהורים

בהגעי ,חציוניתלהתערבותעודמקוםאיןוהתבגרו,הבשלתועםואולם,
אםכי ,הזוגבןבבחירתפעילחלקנוסלשלמהאיןדודים,עתלנערה
הגורל,דיב ,יישמיםבידי"רהיהבחאתמשאיר

 ,ישיבה'""וב "'חדר"בהחינוךשיסותאתקשותביקרוההשכלהסופרי

מגורלגרוע ,ופוסקיםבש"סהרךהנערשלכרסואתפיסמושבהם

םיבנבהעמדתהסתכםתפקידהשכל ,הנערהשלגורלההיההנער
חויהנצ ,בנסללעמודהבשילושסרם ,קסיניםשלנישואיםובהזנתם,

מציאותמציגהשלפנינו "הקדומיםאגדת" ,הזוגבניןיבהפעראת
המאהתיראששלהודים"יהרחוב"בהגהנהומזוכמהיפרניתדמו

התבוננותוקריעש ,רב-צדדינוךילחכהוהזנערה,לפניונ :העשרים

כמההכבראיוהגופהלימשהבשרקלבז-זוגהזוכהו,במנגנוניוובסבע

במרחבימשוססתואינהבמגלד,נכלאתאמנםהיא ,ותהינשאתלממש
בבואאך ,)"פנימהלךמבתכבודהכלייבחינת(הנועזכבן-זוגהארץ
נועצתואינהותעוזה,עצמאותמגלההיאבן-הזוג,אתלבחוריומה
 ,וחכמיםגדוליםבדעת

עםשלהסרגדיה :האומהשללותקנתהלחינוכההבתשלומחינוכה
היא ,"לסעתעת"בןיסמלונסקידברברוחוסעוביאליקחזרישראל,
םייחותילחשרצוהומי ,מהאדמהבאהכלומשושר,מנותקתבהיותה

לגמרכשותףהמוכו,אללבואולאמבראשית,לצמוחביחיבריאים,

שלם,אדםהואאזורק ,מבשרוהשאולחבליאתהזחונתניהךהמלאכה,

י.כםיע ,אכרךה,שבעל-פיםדדב . 7
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שלתקופהלעבורצרירהעםגם .ההפקר"מו"נחלתואתנחלשלא
חייואתבהולהתחילאתועללשבתיוכלואז 1במדברוייסוריםנדוידם

מבראשית.

שנםומצוא.מעמדהבלדי,המבטלדמקררטיטרםרובחינראהביאליק
-דתיים, rוב-מעמידים rבםינשיאומתארתאורעבה"שלשרהש"אגדת

ביניהם.ההבלדיםאתומשטשטשוניםעממחתבנימלכדהחינךוגםכר
ייביתהשערים: mבשנבאץרשרווחהמפלתגיהחינורעלהצירביאליק
 ,ידלינומתאחידםהיויששםהמבצרתמדיהיה-יהחדרי-העבריהספר
 8שהכרעי".הואהכשירןוהלד.לפנישערניכרלואפחת,תשומתללא

בהדיהאביןוהנערזוכהשבוהאגהד,שלאיבנוסחבמיוחדבלוטזהעריןו
הטוב).בשדיורהזוכההואהעלייו :הגלותייםבחיים(כמקובלהנסיכהשל
זוכההמשעה,ובכשירוןבתעחהשחונןהאגהד,שלבימנוסחתנניהגםאר

הנכרייה.הנערהלביןבינוהמחציותאתלוהפילהמלרבתאללהגעי
לאמירההדרךאתסלוליםזובציירההחינוכיהרובדשלהלאומייםהיבטיו

הלכאוה "הכנעניתייהנסיכהשללכיבשרההנוגעתמורבכת,פלויטית

ביידהארמים)לרבותכנען,עממילכללוכלשםשימשייכנעני"(התואר
המגלד.למרומיהביאוהוותעחתושטלרו ,"בריייענער

פוילטיהנחרתיהרודבב.ונ·-חיי:נועיזםנערים

גםביאליקגילהבדדר,איעלשנכלאהנסיכהעלהתמיםהסיפורבמסווה
כתבאתשלו.הפוליטיהזיהיוכרטיסואתהחברתיתעולמותפשיתאת

גורלואתששקרבציבור,המתוןהפלגשלההבלגה""מדיניותעלההגנה
בדרךלחשוףהמשוררהיהיכלולאשאותוויצימן,חייםשלבמדיניותו

מסגירהשאינהמיתממת,מסכהבסיועעקיפותבדרכיםלהיגישירה,
 .תיה Uכווסתריאתהקוראלעיןבנקל

ביאליקהתירלאהקונצנזוס,בסימןימיורובשעמדלאומי,כמשורר
אחיםריבלעוררהעלוליםבענייניםבחופשיותלהתבטאלעצמו
שלוהמפלגותהפלגיםביןבמחלוקתשנוייםשהיובנושאיםופילוג.

צא.עונ'שם,שם, . 8
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אתלרכושכרילאוזאתניטרליות,עללשמורביכרהוא ,"היישוב"
 .שוואולמהומתלמריבותוידברויביאפזמחששאםיכבור,יהצאהדת
למדהרצל,דגניםידיהסטוירישאתאחד-העםכשפסל ,ודרכתיבראש

שלותוזכדוביכושלאיפוקשלנאצלותדותימורבורווממקיאליב
ץ-רהארובעשי.וביזוחרםשלחשש ,בלדברואתעילהשמביהיר

בשירתוואכשהפידו ,ריסוזשלקוביאליקאפואנקטושלישראלי
צוניותיקשכלמבשרוחזההוא "ידכםבקוצרשובראיתיכם"'הקונגרס
 .שכגנדותיצוניקגוררת

ביזומסוכסךקרועוהוא "הישיוב"אתביאליקמצאאצרה,בעלותו
ההבלגה.לחסיידהגתובהחסיידזיב-לפשרניותותיביסטיאקטעמדות

הקוגנרסיםימיבאודסהבחוגעדושנקבעההמפלגתית,שזהותוהגם
םיהציונ"באוזנידווקא(הציבורמעיזנעלמהלאם,יהראשונהציוניים
התוכחהדבריאתביאליקעיהשמ ,נמנההםיתורוששעם ,"הכלליים

מסותיוביז 9 .מפלגתי)ציבורבאוזנימעדוושהשמעיותריבםיהקש

בנוסחהמלכיםילנאומאוזןהכורהכלאךלה,ותעמדבריאיזיוונאומ

סתויתפעיקריאתבהםלמצואיוכל "וארבעהשלשרהאגדתיישליב
שכניםביןהשמיבמרחבתולחיניתןכיצדהלאומי.המשוררשלהמידנית

"שלשלתדהגבאביטוילהנתןוהוא ,אותוהעסיקהזוסוגיה ?םיעוינ
שנראתה ,ההבלגהבמידניותקיאליבשלוצידדועלהמלמדת ,ם"יהדמ

ם.יביאוביןניםיתקםייחהמאפשרתדהיהיחתיוהמידנויינעב

אגדהשלטיילוהפאליטנצובפשהבחיןןוהראשהיהזנרוקלסףיו

קליוהלמ~דהלהבידלברסלי,יהאונ~דהאתבעיקרההיזהואאךזו,
הרוויזיוניסטים,לחוגיםשהשתייךיכמכנראה.ןיהבחלאושב ,מיוהלא

עםולהסכיםרהיהצישלקליוהללמסראוזןלהטותהתשקההוא
תשובתוהיא "וארבעהשלשרהאגדת" ,להערכתוהפוליטיות.השלכותיו

היטלרשעלהקדוםאףהנאציםלהשהטיפוהגזע,לתורתביאליקשל
 ,וגזעדתלהבלדימורגגלעקיביאלשלבציירתוש~ללרומתוךלשלטון,

ו Oשעיר.זהובתנכרייהעולמהיהודיעלםביאליקבהאיהש

מ'ע ,ארוכ ,-פהעלבשסריבדI ,-תתוישתנהכללייםםיביוהצביבקלבהתאה . 9
 .)די"וככו

 • 189-165מ'ע ,תשי-אתל-אביב ,וחייושירתביאליקבו,חקל'י . 10
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הגלויההעלילהשאיןכקלוזנרהביןהואאףאורבךאלימלךאפרים
האקסואליהצדאתבדבריווהדגישרב-פנים,רעיונילעולםכיסויאלא
כתבייהמשוררהמנדסורית:בארץ-ישראלשנכתבהצירהיהשל

בארץ-ישראל,הדמיםמאורעותשנתתרפ"ס,בשנתהזההפרקאת

זקןאריהם,יבמלככ"אדיראזשנחשבמישלשלסיניתחתשהייתה
האימפריהבעולם,ביותרהגדולההאימפריהמלךהואהלוא ,ויהיריי

שלבדריותועלחשבלאשהמשיררהערת,עללהעלותקשההבריסית.
המשענתועלהקנאהואכול,האיבהמזיהשכניםועלבאץרהיישוב

בדבריגםחוזרזהרעיון.וןבמלכיםיייהאדיריהמלךשלהמפוקפקת

פוליסימניפססשלמהשלהשלוםבנאוםשראהאליאב,לובהאריה
ןגפציפיססי.

שנאתשליםבתוךבתבונהאפיותשלאיהואשלמהארמיןאכן,
שלאמונתועלהמלכיםשלהסרקססיתהתקפתםשווא.ומהימתחינם
לעסניתדומהכמוהשמיםמידילאדםליניתנתשהאישההמלךשלמה

בה.ולהתיישבלארצולחזורישראלעםשלזכותועלהמשומעות

עשיר)סוחרשלהנעוזלבנועני(מלמדןהגינירשלבסיבושחלהשינוי
לבת-מלךכאןהמדימההארץ,שללכיבשוהלהגיעכדימקרי.אינבו

באשיולאוטעז,צעירבגיבורצורךישמעין,סמוישיופיהאוריינסלית
אוהלים.יושב ,חולמניספר

הציונותכילהודותביאליקנאלץינות,יהצתלודותשלזהבשלב
היאם,ישנינלעגיחצבעברלשלחנהגשבההתל,של mמיסנית,יהמד

מיסודוהרוחניתהציונותלואהיאהממשיים,ההשיגיםריבאתשהשיגה

שניתבסיף .נעוריימשחרבלבינשאעקרונותיהשאתאחד-העם,של
תפיסתםפרי ,העבריים"ו"הגדידרםייהשומר"השיגילאחרהעשרים,
מחדמזה,וזיבוסינסקימזהבסקייברירצשלהוויסליססיתהציונית

נתנבההאגרה . 62עםי , Iג"תשל(סייוב mבוח , 18כרךהאזגיברסיטה, ,אורבךא-א . 11
דברלונעדושם ',וריפתוריכבונריאנבדאליקיבלשותושהבזונו ,ט"תרפ rבק

ונייב" ,ילצרקריפזכיגס:ירארפר.יעמ.דכרןק,יאליבתזגריא :ייראת,והפרע
תת"א.רייבאיז , 32ייוליג , 69שנה ,רהיהצפ ,אליק"יבעם-אבערותומא

כיות"ייוהראמז . 76יעונ ,תשמ",ביתל-אב ,א ,שחרתזטבע ,אליאבבהילהיאר . 12
בליר.ךשלאתנימזימפגעיהבהימנעיתיהנשקהריבטבהבלהג,אםגונ rהאמאליקיב

 . "םיושיתרב"בניסחם Tלפזיפיהטיףלאמעלוםאד
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 ,וייצמןשלהמדיניתתפיסתופדיבלפור,הצהרתהשיגיולאחרגיסא,
תושג ,בלבדברוחולאבכוח,שגםלהודותביאליקהוכרחגיסא,מאריי

אחד-העםשלמתינותוןיבהצלוחזוגיהמאתלגביוגליםוייצמן .להוהגא
לאחרבמיוחדולהרצל,חסיהשינויעם .התלשלהיפלומטיהדותכסיסי

וישובהתםםיהאביונבןשלדמותואתביאליקהמיראחד-העם,פטירת

דריקיצוריהמחפש ,סבלנותוחסרצעירמןררשלבדמותוהאוהלים
 .המטרההשגתאלבדרכונועזים

םישועבןהיותועלהאריסטוקרטי,רקעועלמעידששמו ,מלכישוע
בדלתלתמויהחלשוובהתעשתמנכסיו,רדישיכמכאןמוצגונגידים,

ו,יחברואתאחד-העםאתמיציגורקעומזגושלפי-זהגיבור .העם
אתיקצרלבלהצעירהבןלפנימתחנן-משה"ייבניאגודתאנשי
אביכשםששמונתניה,אולםחייו.מפעלואתחייואתויסכןהדרי
מוכןאינוהאל),מתנתפירושותאודור""(השםניתיהמדנותיוהצ

באנייהכיאבי,ולא,לאבאחת:נתניהואולםייאביו:לעצתלשמוע

רוחקוצראותוהוא ,ריםילצעםיהמתא ,רוחוקוצר.עתה"וכעת ,ארד

הסטירייםובשיריביאליקביקרשאותם ,המדינייםהציוניםשלילדותי
ואוהדיו,הרצלעליםיריהסטמשיריו.באחדים ·םיו"בכרכי "לד~ת,,,

הפוליטייםויבייראתביאליקארית ,·בוכלינאקט"םיהילדשירובהם
הדריאתלקצרומבקשיםייהנאםיהמשיטםיכמלחאחד-העםשל

ומתרחשביםמסעמתארהרצלשללנךיאלטנושהרומןמשום(אולי
שלהיבפרקוכמי,הסטירםילדיהבשירגם .אנייה)שלהונסיפעל

םינקלעשבהים,בלבסערהשלאוריתכלולוארבעה",שלשוהייאגדת

באגדההדריקיצורואכן, .הזידוניםםיוהמה~שבריםביןאלהספנים
וישגידולהאנייה,מגיעהשאליווהאי ,הדריכהארכתמתבררשלפנינו

האוטופיהארקדיהדימויאתמצדיקאינווצמוקות,מועטותתאניםהם

 .ודבש"חלבזבתארץ"של
 , rוהאמהפזיזהנערדווקאהואדבר,שלבסופוהוא,המנצחאולם,

הנצורההנערהאלוהביאוהו ,ויחדיחברושלוהנפשותעוזתהגורלשיד
הרחוקהחוףעלשנותרווהמתונים,האחראיםומוריוהוריולואבמגלד,

ההיסטוריתבידאלקטיקהכיבעקיפיןכאןנאמר .יםצולותמבטבעואו
שלהרוחקצררדווקא ,בזוזהבהםיכרוכומקריותשתכנוו ,הנפתלת

המבורכתמזהירותםיותר,רותונשאעצמואתהצדיקהמדינייםהציונים
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בקרבתהחלוציםאוהליאתמשראה ,ימיובסוףהרוחבית.הציוביתשל
 ,םילהישגהגיעומערתםיהבעורהצעיריםשחוקאביאליקהודה ,ביתו

המצולות.אלרדהיוהבאישה,הזקביםחכמתלויוא
בכוחאםכיף,ובאגרלאהארץ,אתהכובשים ,יריםעצהםיהחלוצעל

לאחראחידםםיחשדותרפ"א,ץיבקדבריםביאליקנשא ,המעשה

בלבוגמלהשכברובשעהברנר,ח·'יידדונצרחשבהםהדמיםמאורעות

אצרה:לעלותההחלסה
j) וספסריםחנווביםלשבבביהםבניובניהםגדלו:סטורייהלחיזיוןעדיםנונ
פשוטותבידייםממש,נפשותכסנתמתורנוהריםםיבטלנומלמידםו

קהורחאץרלאותהםיונמשכעלויםהם ] ... 1חזונםלאץרצמארתנייםיובע
יסדרהיותנולמעןשונים,חשדוים ,רביםימיםבמשרפררעברדתבהלעביי
רוחתעבורכישיכזה?ווחיזינשנהאיפהלי,הגידו !בעולםופועלעובד

לשםהזכאמץיחניורזרםאבל ,אחריהםיעצירזרםתסחףובאץרמהפכה
שזאתכמחמהפרר,עיבדלעםרוחרעוהמעםלהופכועם,מהכפתציירת
יונתיערבעולםבצחוישוהיתקשיאם .היבהיסטורהראשונההפעםהיא

 .האלהםיריהצעלבברומתוההואםוהמקמןלראשונהצציויהם-חשדים
לוארוף,גהאבכוחלאת,והאנשושלהגדלוהחלוםאתבחייםמויגשיהם
נררבלהושהטיפהעבהדרדתתהוא ] ... 1דהווהעבהמעשהרומתאלא ,ליבח

נובנר.יעמנוייבחםיעמקויסרדרתווגרדרן,

זהוהתעחרבכהמגלדאלמגעיוביאהנעוזהיבתביכלהדגשישיאלום,
עלואותובשואעהימטבתוואהמצליהנשרם.ימשמעוילסקקזונבלבד,
המעצמותיאתלותוהגדהאיאדולוגיותאתלסמלעשויהאיאלכבפיו

ואפשרהלבן"),הנשר"אליקיבשלאגדתו(וראובשרשסמלן ,הגדולות
וביתיהצבתבעוהחייםהיאאףשהפיחה ,בלפורלהצהרתרמזכאןשכלול

כזהפרשביכיווןהרביעית.והשלישיתיהילעלהקרקעאתהכשירהו
על ,ההצהרהלאחרשביםכארבע ,אליקיבובדבריחיזוקואתובקבל

חסרישהותירםהמשברועלאירופה,ובזרחביהדותשהפיחההתקוות
בהגיעשביםארבעלפביניילעינשריחפיהתקוותאתתזכריייהלאכול:

הבסוהיהמעסעודחשבבו:ואבחבו ,המהפכהיוביבעצםהבשורהאליבו

 .ל-לבוניע ,אכרךה,שבעל-פיםדדב .ו 3



ו;וקדם 1ו;וים Iירשחהוזי 148

לרשתה.האץראלונבואגדולבדכשוהטלהמןשנצאהגדול,והפלא
חורין.בשעתהגעיההיאהנהבלפור.הכרזתעלאמרנו-אלוהיםאצבע

כלרכשונו?והיכןלתקוותנו,היהומהגדולה,תוןבשעתבחרהההשגחה
 14 •ולהפקר"לוביזהלשדרהיהגבלוה uלהיהאשר

הצוריםביןהמתפתלפתןאחרוביבשהסיבהארץאלהיציאה
הקדומה-מצריםיציאתזכראתכמובןמעלהבמדבר,העשןכעמוד

שלבמובחגיס:שלביםבשניכאןמותגההמגדללכיבוש .והאקטואלית
במנהיגות,כרוךוהואשחקים,מרקיענשרהוא(שסמלואידאולוגי

והואגחונו,עלהזוחלנחשהוא(שסמלומעשיושלבובחזון)בחלום
שלבשילובםרקעפר).מלחכתובעסקנותמזוהמתבעבודהכרוך

חפצו.למחוזלהגיעהעלסמצליח-והנתעבהנשגבשל-השניים
יחדיו.בוכרוכיםושלילהשחיובדו-ערכי,כסמלאפואמתגלההנחש

השפלותהפעולותבכלקשורגםאךהאש,עמודזכראתמעלההוא
הבאהיימצווהבחינתלגאולה,הדרךאתהסוללותהמעשה,עולםשל

בעברה"'.

כ"רומאובציירהמצוגיםעוינים,אבלבתיהמשתייכיםהעצירים,
מקבלוהשלום,האהבהעלנאוםהנשואשלמה,קדס.ימישל '"ויוליה
אr;רכלאייםוגטעזרזמורת"לאעמו:לחיקארםמלךבתאתבברכה
שגיהםמים,יהבקדמתמיהודהארםנפרדגםואםיהודה,בארץכולך

לצי Qממחצבתנו,צוריהראשונים,אבותינווגםנוקרו,אחדבורממקבת
ברוךמקורךאפואיהינשים.להםלקחוארםוממשפחתכולםיצאוארם

 ,-1930בבקובנהשנשאבהתאהרבבה"'.לאלפיהיי ,ר;rאו.אחותנ ] ...ו

ההבלדאתביאליקהסבירהאגדה,שלבינוסחהשלמתלאחרקצרזמן
שלכוח,של(כיבשוהעלוםאומותאצלהנהוגיםהכיבשוסוגיבין

בטלה)וחייעושרבקשתלשםקלווניאל,סטינציולשולמיסיונריות
לנשלכדיאתהבאולאהחלצויםהחלצוים.ביירהשממהכיבשולבין

האחריםבשבילגםלברכה Uמשעיהאאגבדרךאםייולרשושם:אחרים
דיישדאלבארץשיעתהלעתטוב!כלעלויתעגגוייהנואדרבה.-

להדוףרוציםאנואיןלשגיהם.יספיקלעתידוגםהעמיס,לשנימקום

כמוהמדבר,אלאותםלגרשאומריםאנואין .הארץמןהערביםאת

שם.שם, . 14
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בה.ויתערובאזריישבואדרבה,בנו.לשימעאלאבינואברהםשעשה
 .אתוהמדבראתוהביאהארץאלובאהמדברמזחזרשימעאלאבל

שלארץאותהערושיםהארץ,מתוךהמדבראתומגשריםבאיםואנחנו
 IS •בניה-ביניהייכלבעדותרבותיישוב

לדור.מדורהעוברתהשנאהגנדבנאיםשלמהפונהארםלמלך
בריתכבמעיזכבשימבתרארם,למלךקוראהואהבליגה",ייקומה
כתב-בדבריוכלולכילראותקשהלאהבתרים.ביזברית-חשרה
שקיבלביישוב,המתוןהפלגשולוייצמןשלההבלגהמדיניותשלהגנה
גננותמרומזכתב-קסרוגכאןמשלובבמקבילהמותנה.מירניותואת

(גםוותחלתתכלהללא ,לחרמדורהעובריםוהחשבוונת,הסכסוכים
ההבלגה).מדיניותבזכותסמוימניפססכלולהדמיםיייישלשלתבאגדה

שלפניוניבאגדהוייצמז,שלהדיפלומסיתבמדיניותוהאמיןביאליק
כיירגנה,בלהכרחמתוךהרע,אללרדתאפילוישלעתיםכיהראה

אללהובילנועשויוהחתרניהשפלהנחשדווקאהפרדוקס,למרבה

והשלום.האהבהמימשוואלהמגלדמרומי

תי Iרת.רבהרגנדהארמית: Iהבערישלגם Iזיות Iזבב

ביןפדותשםלאשביאליקניכר ,ופוליסיקה"ייתרבותמסתולמקרא
הואאחת.מקשהבהםוראהתרבות,עביינילביןומידנהחברהעבייני

ארצה,לעלייהדרךהמתיוהפוליטית,מנהיגותביז rחהציבלאגם
ותרבותה.העבריתהלשןולתחייתדרךהמתווהרוחנית,למבהיגות

ביצירהמשוליםהעברית,השפהכיבושתוךבארץ,ההתערות
ומצועפת,יפהמלךבתשללכיבושההמגדלמרומיאלנועזתלהעפלה

יגלהלסוגיהביאליקביצירתעייןגיאלה.לדידהרביתשניםהמחכה
נכסי-לאומייםנכסיםשלצבירתםאתהמשוררהמשילשתכופות

במסתילמשל,(כך,לכיבושואומגדלשללבנייתו-וספרותלשון
שלהרוחבכסיביזאנלוגיהשלקוביאליקמתחואגדהיי,ייהלכה
בפריז,יל"נוסרדם"במילאנול"דום"ההלכה,שלכפיהיציריהאומה,

בח. pבג· Pעמישם,שם, . 15
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וחקיקהתגו"כללאלוהים,ביתלבנותהשאיפההתבסאהבכולםכי
בני-עבודתשלשניםמאותאחרילבסוף,שנצסרפוולבנה,אריחוכל
אףתכופותונהדר").שגיאאחרלבנייןובזמן,במקוםמפורריםארם

 ,למשנהואחרתרבותיממרכזרוחנינכסשלסלסוליואתהמשיל
מצורה~רקתשלכבסלסולהחולערמתבתוךמרגליתשללסלסולה
הרריסלסולעלריברהעברי"ייהספרבמסתולמשל,(כך,לירושלים

לא"בימינוכתב:האגרה"של"לכינוסהובמסתולמקום,ממקוםחול
לחססורוצהיכולארםכלולאעתיקיםספריםאצלמצויארםכל

למצואמנתעלדורות,כמהבמשךכהרריםשנצברונ:ילי-נ:רליםבתוך
 .תחתם"מרגלית
וממנילשון,בענייניביאליקשלהראשוןמאמרוהואלשון"ייחבלי
גאולה"ייחבלילהריי,ייחבליהכבלויםהצירופיםגםבמרומזעולים

העבריתהלשוןתחייתשאיןהמשוררהסעיםאחתלא .משיחייו"חבלי

התהליךאתלהחישניסיוןכלוכיהגאולה,כמובייסורים,אלאנקנית

בני-קיימא.להישגיםיביאולאנוספים,ייסוריםיולידהסבעבררךשלא
כהמחזתםכמוהווהכלואההמצועפתהנסיכהאלבררךנתניהשלסיפורו

חייפריהספר,מלשוןמעברםעםהדורבניעלשעברולשון'","חבלישל
בארץ-ישראל.החשדיםהחייםפריהדיבור,לשוןאלהגולה,

לגלםנתניהשעויוארבעה"שלשוהייאגרתשלהפלויסישברובדכשם
השיגיואתלהשיגהנחפזבציונות,ההתלאיהפלגשלתכונותייעיקראת

ברובדלגלם,זודמותשעויהנערזים,דרךבקיצורי~ן-לילה,המדיניים
בן-(אליעזרהירשולמיהשפהמחשדשלתכונותיואתהתרבותי-לשוני,

ציונילערתהנמהרת,פזיזותםשאת ,'''בא-ןבאיתמרבנו,אויהודה,
האחרוןבפרקכךעלוראומזומנות,לעתיםלהוקעיביאליקנהגאודסה,
זה).בספר

ובסוחהארוכהדרךעלשהמליץאביו,בקוללשמעראבהלאהןנתניה
הדרך.אתהאריכוהמרההאירוניהשלמרבהדרך,קיצוריוחיפשביבשה,

אדוסה,ציוניהתרבותי.הלקחלבגישווהג!רהלגזוראפשרהזההלקחמן

מנלדישלדרכווממשיכיאחר-העםשלהמתונההלאומיתמשנתוחסידי
ולחבריווהרלבן-יההתנגחהעברית,הלשוןהרחבתבתחוםמוכר-ספרים

לאלתרשימלאוומהפכניים,מהיריםבכיבשויםשהאמינן ,ייהירשולמים"



 151הרוחנתוברע Iו Iאוכו 14פרק

פהלהשתמשאפילוהתירוהראשוניםהמתחשרת.העבריתצורכיאת

תיכףהלעזיםאתלהמירביקשוו"הירשולמיםיישירווח,עדבלעזים,ושם
לושאיזלערזי,משורששנגזרובמיליםבחלוולאעבריות,במיליםומייד
ו 6העבריים.במקורותודעאח

אתלרבנציקיבמכבתיו mתכופביאלקיהביאהשארוונת,ציירתובשנות
וגפא,השלוןמותךשאינםבז-יההדר,שלהמצאויםחשודייובגבותעדתי
לושתימצאעדהעברבמטמוניותלאותללאלנבורהסופרשעלוחשב
כמו , rהאמהואהעבירת.השפהלרוחזרהתהאשלאהנכונה,המליה
לאיחסואלוםהדרך.הארכתלמשעההיאקפנדריהכלכיאדוסה,סופרי
הלאומיים.בחייםשחלוהתמורותאתשלובידנמקיהשויקףמקובע,נשאר
לייש'דיזםהאותצירנובזי,ערידתלאחרובמיוחדהעתים,חליפותעם

(במקבילבייהדוהלשחשודייוכלפיהמשוררלשיחסוהשתנההלוחם,
מחדישויושרביםראההואהמידניים).והשיגיוהתלכלפייחסולשיניר
נשגתרו,החשודייםלהשיב. rאהנשעהאתכיוהביזקיימת,לעובהרהפכו
ובסיבם.ביופ:םמשולמיםהםאיזאםגםעליהם,לברךושי

בתניהנשיואילרגלשלמהשלארמונובחצרהנערךהמשתה,תיאור
הלשןו:בתחומילייחגיגהיידוגמההואוקצעיה,

!iכב יל~~~ף 9 ?~~לי~ז 7 'כiצלזג~ליםןןיו 7 ~ ויו;zך,~~ ~?~כiצן~וי
~ f ז;ב~ו:ורע'ן;םל-זגע.דגי~~iכ~ Yt? ך 9~~כל-דגיז;ביםP. ,ז;ביםדיגו:וים~~~iת;רכ 

iכ~~ו:ויםן~י;ויה Wזגע.ןזק~~ל, ח.ק~~~ו;נ~לןךלי~אר, l!ן~~ךהז!די
 ה~~~ ,ה:,ק~סלת~ת ,תך;~ Q?סם~"יםiכא;~ים'יןיiכןק.ו:וים:~~ו:וידי
ו;נ~י~יםiכ~'ק,ים'ידי :תי~~~ן!גו~ס 9 ~~ '~ו:ו?ב JJזג ,ת;פ~~'דה ש;'~

ח: .iPכך r:ןז;כזןג~ן\,הור, r ~נvרן, ן,~ ן': 1~שן ,ד?~כi '~~~~~ים 'yים
~~ידם: תן,~-ל?~ןרזנ;~ים~ע,~יס ם~~~י~ים W ~ר~ים 'ipכ~ןןiכ~זירים

iכו;נ~ךנ:יים-iכאיךו:ויםךאן ,P :~ןם ;;ל-ןגנ~:ו:ו:פו mן~ו;נ'~ל3זמ; Qf~יש~יש
~ uy' :פין 151 ף~~ין 15ם:W; ו;נלא~תר~נ:ין~הך~ין~םל~. 

סחזורלעס,,לשונונהחשד-הסןועוהבגתשותהירשולסיתי~יהלשוןסיוןו,ריראו: . 16
לג,מחןזרשס,בימירב~,השלןוהרחבתראשית·הנ~ל,תש"ם:וכסל ,בקובטרסלא,

תשמייב.מרחשווןא·ב,קובסרסים
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כלולהוהחשר,השיןהייןאווהנא,הצלויהבשרשלבמעורבבהגשתם
הגניזהמןלהעלאתםוהלשון:התרבותבתחומילסינתזההמלצהגם
החשרעםפג,לאוטעמםנמרלאשריחםישנים-נושנים,אוצרותשל

ומנית"וזנוחמכמסייחטיכמונידרותמלייםיי.יטר'"צבעשלריחהמדיף
משושריהןשנרמז(בעודיוםיוםשלכובלייםבטבעיותכאןמשמשים

השלוחןעלשהערלווזנוחיםכמיסיםבקנייניםשמדובראלהמלייםשל
מןאחדכלחרות).גביעלדורותגנוזיםונותרולטימייןשידרולאחר

הנזירים,(יאפילואינסאין-חכיכובשאליתמטעמיםמקבלהקרואים
בתחומירימינים>.בעסיסנפשםאתמשיביםבכוס,עינםנותניםשאינם

מתירנות,רויחה,עשור,אומרהכלוהתרבות,כבתחומיהמציאות
שגםהרעיוןעםהשליםביאליקכידומהוחשר.ישןשלעריריבפלורליזם
עלהמקרובשזהלמי-לויאיןברובם,נשגתריייהפזיזים"החידשוים

המוגמר.עלהנהנין""ברכתאתולברךלקבלםאלא-אתה

נתוןהישיובהיהוארבעה"שלשוהייאגדתשלכתיבתהבזמןיעדו,זאת
בהמעורבהיהוביאליק ,"הלשוניתריבייבשםשנעדוהעזה,במחלוקת
יישידלדברשהעזעלאותישפטוהשפה"ימגינ"גדודאנשיאישית.
 ,ן-927בבאץראששולוםהישרבייןפרץשלביקורםבזמןןובפומבי.

ימכוננה,האגדוהראשביאליק,עלהסופריםאגדותשלחמתהיצאה
יירותבחינתישידיולשוןהעבריתהלשיןשלזיו~גןבזכותשדיברעל

אתלכריתשלאהמלכיםלחבריוהמלךשלמהשלבהמלצתי 18 •ונעמייי

להכריתשלאביאליקשללהמצלתירמזגםישהמגלד,בצדהנציבהאלין,
ערדשירחבעדלעברית,מקבילהכשפההמדיברתהיהיידתהלשןואת

מר:אהעברייי"הספרבמסתו-נאימיבר.האסמיםשיימלאי
אלה,אלמנותשתיבין mערימכרותהעלום,בריתחשאית,בריתכעין
בריתשישמהמעיןהנפש,עדבוגעהלב,אתמעיררצדשלהןבדבקושי

כבדרעלהייתהחהדרהאפרתית.נעמיחמותהאחריההולכתהמואבייה,

ביתבל-אברבאו,יצוהנשלבספרהוארהשפה-,נייגמ mכב·אל'קיבשלשמפסועל . 17
 • 109-108יעמ . 1973רמת-גןות.לוהחעל

פניסבקבלתהלשינית"-ריבשליסי Tבעביאליקשנשאבובריסלמשל.,ארו . 18
דIבריסזתרפ-באביבאנץרסוב'קומסן .אשיהישוב"ןלכדרבב'בתל-אבשנערכה

 .)ג'ר'א-רעמי ,בכרךשבעל-פה.
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שיבלויםללקטלשהדתחתיהיצואתוהייתההגבדת,הגדלוה,אחותה
לשוןהריויותדשנהאלףבמשךהיהוידםשלהחלולשוןשלוק,ויודרת
ה"יודדת"לגבדתהעוסדתהייתהונאסנהטובהוכאומנתהייתהארסית
הלד,מצרורההאחרונותפרוטותיהלהוובוסדתקה mבשעת

ביןהבריתאתכמוביאליקאפואתיארלארמיתהעבריתביןהבריתאת
האלוןאתבינתייםלכרותשלאמחליטשלמהישידי.ללשוןהעברית
ביןסימביוטייםיחסיםשללתקופהרסזבכךושיהגמלד,לצדהצומח

תגעיהמצועפתשנסיכהעודהנסיכהאליגעישהנערעדלעבריתיישיד
כיהנכריהזירטןאתלהכריתאיןזו"בשעה"' .בטןפריותחבוקלכללוות
נפסדת.העבריתתצאהטבעייםעוסיסיותוחיוניותובלעיד

הראשונהבוועידהבתרע"זנשא,שאותהלושון"אומהייעלבהרצאתו
הנוסחנתחברעצמהשנה(באותהבמוסקבהעבר"שפת"חובבישל

כעליישידלשוןעלביאליקידברוארבעה"),שלשוהייאגדתשלהראשון

 ,לשון"(יימאמעהאימהותלשוןכריתתתכלית.כעלהעבריתעולאמעצי
במצולות,האםשלבטבעיתהכאןהמסומלתהעם),בפישכרנתהכפי

עלהערברהמהירהערכים""שינרישלטרגיתכתצואהלביאליקנראתה
להתחלולירכללאוגורףקציוניכהבאופןהגלותאתלשללוהניסיוןהעם.
לארץ-ישראל,הגולהמןהסעברבתקופתריאקציה.ובליכבדמחירבלי
ולשוןבתרומותיה,הלדהישיובאתלהזיןהגולהצריכהביאליק,גרס

ביאליקשלה.בתררמתההעבריתאתלהזיןצריכה-הגלוהבת-ייידש

כיהעברית"השפהמגיני m·גולאנשיהסרפריםבאגדותלחבריררמז

נכתבכברייידשלשוןשלפקודתהיוםהיסטוריים.תהליכיםלזרזאין
החייםלצורכילשהדאתממנהלהפיקרתויאפשרשעהלפיאךונחתם,

באזר-ישראל,המתחשדים
שבהםשהבלוסשלפנינו,באגדהכלרליםפואטיים""ו5ךסמסריםוגם
הואכיהשאר,ביןעליו,מעידשמונתניה.שלנציחונומסיפורעולה
וסיעוסעדלווהעניקברוכיםבכישררנותת.ננושהאלמי-היבחיר
כדבריולאירה,אמת"כיישפתהנשמעיםהברורים,דבריודרכיו.בכל

!l בר-לבב,אדםשלפניושלמהאתהמשכנעיםהםעקלקלים,רמה
הלמדנית,סדסותוהמעברממלכתו.שלהחזרסחרעללהפקדיושראוי
ורבת-הנעוזתלדמרתוהאגדה,שלאינרסחגיבורשלהאוהלים,ישובת
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לישראלמיעקבכמעברכמוהוהאגדה/שלביטסחגיבורשלהפעלים
ייהחשד'"היהוידשלוהיושרהקומהלזקיפותהגלותיתותיהעקמוממן-

מדומההכשירונותברוךהעלם ,למשיוריי)העקוב(ייוהיהבארץ-ישראל

ה~בניים,עלככדהנערהאתאהבתובכוחמחוללשהוא,שעהלאמן-יצרר
לציירתו,היוצאכזיקתהיאכלפיהוזיקתו

שהתחלולרעיונימאבקשלהמחזהכעיןהיאוארבעה"שלשוהייאגדת
גדולותמהפכותבתוךהנבחרהיחידשלמקומובדברביאליקשלבנפשו

מראשנגזראמנםנתניהשלגורלוכימראההאגדה ,עמןעלהעוברות
ותעוזתו,חכמתוהאנשויות,תכונותיוגםביחסייעואך / "שמים"בידי

להילחםהפרטשליכלותןהפעול,אלהכןחמןהוגרלגזראתשהוציאו
אומרתמוגבלת,יכלותאמנםהיאוההיסטוריההגורלשלבסטיכיה
עצמואתלהפקירהיחירשעלדברשלפירשוןאיןאך ,בסמןיהציירה

ולעצבוגורלואתלהיטיבלנסןתעליולשנותו,שינסהבלאלגורלו,
ובתבונה,בהעזהעינין/כראות

אלנתניהטיפסעליוהכרוךהפתןטבעותועלגזעושעלהאלון,
הטעיםאחתלאאלה,פואטייםיי'"ארסיונותברעמשתלבהמגדל/

-I 

להשיגיהברורוהגיעההעבריתהשירהכיובנאומיובמסותיוביאליק
וייזל,רמח"ל,-ובוניהחלוציהשהניחוהנדבכיםבזכותהמרשימים

אפשראיהתחתונותהדיוטותאלמלאויל"'ג,מיכ"'להכהן,אר"ם
אללטפס-כביאליקנבחרולמשוררהאל/בחירלנתניה/-לוהיה

ניתןהאישיהכישרוןבכוחאמנםהמלוכה,אלולהגיעהמגלדמרומי

נועזת/בקפנרריהההישגאלולהגעירורותפניעלללדגלאמןלע.תים
הייתהלאהנחשוניתהנמר"'ייקפיצתהרורות/אילןעלטיפוסבליאך

הדורותאילןאתביאליקתיארהעצירה"י'שירתנובמסתומתאפשרת,
-ביתעלעומדההאלוןובדמותנתניהטיפסשעליוהאלוןבדמות
המוליד(היצרהנחשבלי ,"המתמיד"בפןאמהימימה""מימיםהשייבה

אתולהשיגהמגלדלמרומילהגיעאפשראיהדורות,ואלוןהיצירה)את

המלך,-בתשלידה

להאמיןביקשביאליקכינינכרגרסותיה,בכלהיצירה,מסוףכמשתמע

לחברתה,אחתממשמרתלדור,מרורלהעבירניתןהשרביטאתכי
רברעלהפלויטי,הלקחחצרובמהפכותבמריחתולאנינוחהבטבעיות
למשוררים,לקחגםהואהמסוכניםהדרךקציוריוגברבע.תוהכיבשו
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האולימפוסלמרומיאוהפרנסוסלמרומילוהעפילעמדותלכבשוהרצוים
שום"ואלוףבצלותב"אלוףגםגוויותיהם,עלדוריכהאבות""רצחמתוך
ו,יקודמהישגיאתלחקותשינסהמיכיהצעיריםליריביוביאליקרמז

תמורתבצליםיי"סל-גכמלווקבליבשעתם,למהפךלהביאשהצליחו
כללאנו,ישלפנובאגדהזהב,מטבעותאומלכוכתרלואשומיםיי,ייסל

יגעיהנבחרהיחידורקאליו,עיפיל pאהמגלדאללהעפילהמשתוקק
 ,לאישהוישיאנה-המלךבתאל

המיסטי-מפטיזיהרדבועיליה:צלורךירידה

עליוןרובדעודשלפנינוהמלוטשתבציירהמסתמןהרבדים,כלגביעל
או;נתותלהשגתהחתירהמתגלהכאן ,יטרנסצנדנטאומטפיזימיסטי,-

המעשה,עולםאתהמקיפותחקר,מניערמוקותרחבותנצחיות,אלוהיות

התורהנמשלהתשבי,שיעיהוסיכםוהחסידית,הקבליתבסימבוליקה

לאהובrזאלאגנליתואינהבהיכלהומסוגרתהסגורהיפה,לעלמה"
תחילהמשיחההיא~תוואףההיכל,בקרבתומשוטטאליההמשתוקק

היאאצלהרגילשהוא'לאחרורקלצעיף,מבעדאחר-כךלמס.ךמבעד
תעל)הנעלמיםסדוותיהכל[על)עמוומדברתםיבפנפניםלוגנלית

['אשייםם'יקדמונמימיםבלבהםיצפונשהיוהנעלמים,הדרכיםכל
התורהפניעלהפרשוהצעיףהרמתבסוף),דמשפטים,סבאומעשים':

זוהיהסימבלוי,למעטהמבעדהמנצנצתהאלוהיתההוויהוחשיפת

 19 , "היכלא''בנישלהמיוחדתוזכותםהגבוההמעלתם

העלמהאתלראותשזכוהיכלא",ו·בביעלייה""בבימאותםהואנתניה
אופילוהנעלמיםסודותיהעללעמדוע.מה,לשוחחפנים,אלפניםהבצורה
היאחזותמלכות,בספירתנאחזתתפארתשספירתכשםלאישה,לשאתה
האחוזיםקרובים-רחוקים,נאהביםזוגשלהעליון"הדיוקןאתהמגלמת
מסכתבתוםבזה,זההאוהביםכאןנאחזיםכך 20 ,התשוקה"בסבכי

המלךבתקציעה,הזוג,בתאולבןממשוכיםוגעגועיםארוכהייסורים

 .קמהעםיז,תשיירשוליםא,,כרךהרזיהמשתנ ,תשבישיעיהו . 19
קס.יעמשם,שם, . 20
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ובעררתסוערתללביאהההופכתאהביםלאיילתכאןמדומההנצורה,
ללאמשתנההיאגבבורתה.לחמההחיוורבאורההשחדמאיילתבאש,
מלכותרתיכספצורתה,ואתחומהאתצבעיה,אתהרףללאומשנההרף

ומשתנהמכולםכלולהוהגוונים,התמורותכלאתהקלוטתהפסיבית,

סמלהיאאףרכה,.הבאתגםביאליקתיאר(כךהעתיםחליפותלפיתידר,
מלכות).ספירתשל,סמלהשגורקבלי

חמודות"בתבמיליםפותחוארבעה"שלשוה"אגדתשלאיונסח
המדשרלשוןאתמזכירהמלייםומבחרשלמה",למלךהייתהיפהפייה

הייתה"בתהנוסחאיתהתבניתלפי 21 .שמה" ל'ב~~לאברהםהייתהייבת
אברהםעלהמדרשהקדומים.העברייםבמקורותמקבילהלה,שאין " ...ל

הרמוניתלשלמותמרמזייבכרל",ששמהבתלרברתבכלו,ברךשנתאבינו
המסמלתרכה,.הבעל(גםדברחסרההאלוהיתהתכניתאיןשבהמלאה,

 ,ה~ lJ ~~ל'ב-סועם ,ה~ןפ~יל'וסב ה~~;צל'ב~"נאמר:מלכות,ספירתאת

איןרכה.בל .)"ר yס~ר Wקל- /~קןrנה:ן y-ת~יא (j ~ל~ק:~דזקוכהלי /
המראות.ולכלהגורניםלכלבבואהמשמשתהיאכןערלמשלה,צבע

המשקפתטית, 9המיהאמנותאתמסמלתהיאייפואטי~ךסייהבמשיור
כאלהמשוררכ~הואליהוממדיה,גווניהעלשהיא,כמ;תהמציאןתאת

כולהרכלהעין,לובבתמלרשטתלאספקלריהמדומההיאמקשדו.דביר
פתורה.בלתיחדיה

ארמןושלהרמוניאפלטוניתיאורכלולהאגדהשלבינוסחבפתח
ארבעמכלשנתקבצווקרואיו,ארץ,מעדניבכלעררךששולחנושלמה,

תיאורבאדם.החכםמפיחכמהדברישוומעיםגבנו,מסרביםהארץפינות

ויילד,אוסקרשלהמיסטיקהררוירתויאגדותוחברהנמסרהמלך,גן

העידניםלצוילירמרארתירעלשלו,המשולמתבהרמוניהמזכיראף
בספרהעולםבריאתתיארראתלאוזן,עררבמתואםשילובהמשרלבים

לאהיאםלשלמההמעלרתיישירהכתוב:אתהדורשתיאור 22הזוהר,

ה"תהלאבתהור ,)א,דכי(בן-ככלאברהםאתברריוה-הפסקועליםסחכוהקש . 21

באתוהסםיהתנאבדשות-בכלר-?!נתברךיכלעיומרולניתןכצידיכי ,לאברהםול
-סאיהשאלהעלבהובתשםיהבאשויםירהפדאח , 4ע-בטזב-ב(יהבבלבתלמדו
לדרשוהםאףהרבוהקבלהוהסדובעלי ."שמהיבכללאברהםתהיהתב"היאבכל?-

ניס.ו Uהמכלהכללוה ,תומלכפסירתעלבידוניהםה,זרשויבפ
רלג.יעמ ,לעלי) 19הערהראן(הזזהרמשכתןראן:עא·עב.קעב, ,ח-א . 22
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היפהוגנושלמהשלהמשוכללארמונו .)אקכז,(תהליםוגויבית"'יבנה
להפרמנסיםשפתייםוסמאיערליםאךגמורה,בהרמוניהאפואשרויים

ההסתהילדברמתפתהאינואמנםשלמה .ובמחןבדיבהשלווהאתבו
םימדוהכוללבסוף,(ואכז,ה~ציםביןשלוםלהשכיןומשכילשלהם,

בהיבאמוקפיםוהיופיהנעוםאךבעלום),היובעשיובגדולתובגדולת

ההרמונית,האווירהאתמפיריםםיהמלכשלהעוקצנייםרובזיהםוארס.
"עיניהאגדה:שלאיבפרק(ככתובזדווומבסיצרימהצללייומכניסים

תחמסיםועיניוקופיםנחשיםעיניצובועים,שולעיםעיני ,ושפניםכלבים
בתוךנעוםושלשפיותשלאיאפואהואשלמהשלארמונווינשופים").

הבדדו,האישעלשהמגלדשנםממשעבר,מכלהמקיפוהכללי,הרעו
הצורמתהמקהלהבתוךוהרמונישאנוכדבירהואבתוכו,וקצעיה
קולותנות,ענותקלויי :זיפרקבסוף(ככתובעברמכלואותהמקיפה

נמוגיליליפריצואנקתמסמדהבשרםבכלותיערחיתויללשואגה,נהם
ומתייפחיםמתהפכיםצייםותענייתתשוקהדוויאוחיםיבבתתאוותן,

 .)"אלוהיםלחרדתהיערויהיחשקם,בחבלי
ונקבה(זכרהברואיםכלאחדותעלהרעיוזכיסעו,קלוזנריוסף

ואפילובצומח ,יבחהאנשוית,בספירהזהאתזהםימיומשלהמתאחידם
בדבראפלסוניעויוז-גחלקוסמיזיולרעקשורהדוממים)בעולם
בנוסחםאפילושלמה,ידברניסלולויכאדומההיצור.והמפרההארוס

y 

 ) Dia/oghi d'al1ו orc (האהבהעלשיחותהספרמתוךת,גיגיהחובצורתם

עבריבתרגוםירוכלההיהיליכשביאליקאברבנאל,יהודהדוזשל
עלויכוחבשםתרלייד,משנתנרדמים"'מקצייייחברתעל-ידישנדפס

פחותלאהעולםאתהמניעמספיזי,ככוחהאהבהרעיוןאכן, 13האהבה.

 . "וארבעהשלשוהייאגדתבמרכזהעומדוזיעוהואהסבע,מאיתני
התופעותביזהמונהיקה,בזאגורשלמשלועלנבתבההוכולההאגדה
שלוהתעלומותהסכנותרבתדרכהאתמבינתו,שנשגבות,והמופלא

הנפתלתדרכוואתבשמיםנשרשלהעקלקלהדרכואתים,בלבאנייה
בשהיבובאווירבים,המתרחשותהללו,התופעותעלצור.עלינחששל
שבההדרך-בעלמה"גבריידרךאגםהמשלמצרףברורה,חוקיותללא

אפואמשולוהזיווגהאהבהסודאהובתו.שלללבהדרכואתגברמבקיע

23 . p 185-184עמילעיל), 10הערה(ראןלןזרנ • 
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אווירמים,היקום:ממרכיגי(שלשוהוגיגשהגשמיםגים,ררךלפילוס
היקום:מרכיגימארגעתהרגיעיליסדומקגילההאהגהזה,ילפועפר).

געורתהאהגה,למימשוהמקגילההגמלד,עלהמחולגסצנת(ואכן,אש
 :מיסטית)גאשהעלמה

ו5=לה Q .Q '~~סע.!הן;כזע,ז;וה ti הו;W ~z~זלח~ ה~' Qiה ר'~ל':קכןאלים
v ;z;לל~'ו5ת הוI5 זקש~n וrו ן:י~~~ליQ לס~ה,~תp, 1זרי) 'v'J:) לי (1ו! Q ,ג

~רא~iכ'ים,ור'rכ~עןית n ל~~ ,ה~ר~רי.י n ~~ז zt(Q;ול iJ ~~ ,ה~ר.n ~ ~~Pןז;ו
 .ה~~סזקן~הןב~רזניל,יד~להן~לחכית.~רית'זקס~ת vו w~לשונית

n9 ף~Q וה;zק,ליןיג~~' i1 ~'ק~~ ה~~ (1 ~ ב i ר~ ,;מn ; ו'-ת~שוסה iJ צד~ו;יה
~~לם~ם!ה Q ~:ק~רדולה tiJו5ש v~יל~ת ס~~ ] ... 1ז;ו!תסז~~לנול~~ןה

~ל~לה~ת vוו iJ~יגה iJן~עז-p ~ל'פ~~~עוד.יג Wמלא'ר~גית iJ:ךו-ן~ת
~ן~תי~תקןרר iJ~דשאi~ה fלמדר-~'ה i ~'~ 1ה iר~ז;ו~-z;ויו ;iY!ר~יז

הנרנה.המלאה
... t ... 1 "'וי .. 

הראשןוהעשורגסוףגיאליקשתרגםתפוחי,'"~שלהאהגהגשיר

נאמר:מקור,לשירוהפכודודה,אלפונסמשירתל,צירתו

-ר~זנ Q~נ:ויג ;n 'ין 15 '~
~אנ:ויצו;יה ;צ~ך:~ר f!ה

 .םאהתביראיהלהביא
 ·זד ... ••ייזו "זז

 ?יאהבן.ןנשוםההתעדיואני,
ז'זז .י'וז ;-ד .-: ...

 ! nנשל-ן.ןפ~אהגן.ןיאני
 .. .. \. t •ב .. " •ר

הרוח"ליינתיגהאהגהשלהנעלמותירכיהאתאפואהםשילגיאליק
רפאים),(רוחמיסטי-ימוניכיסדוכמשג-אוירר,משםעיה:גכל(הרוח ,. 

לגרואהארםשלליכולתוכשם-נרדףהגריאה,מיסדוות ,קוסמיככוח
וגיטאםשלו,נופךהצרפתילמקורהוסיףגיאליקואמנות).הגותדגרי
המוקדםגשירגם .האהגהעלהשקפתואתליצירתוהראשוןגעשורכגר
-הרוח"ליינתיגהאהגהאתהםשוררהמשילהמאוחרתגאגהדוגם

פתרונים.להשאיןקוסמיתלחידה
ג"'אגדתהאהגהתיאורימכיליםגייתר,הגגוההההפשטהגרמת

שאיניהגוף,כגל,מתיךהנפשיציאתתיאיריאתוארגעהיישלושה
אלהמשתוקקת "ייהכלהומסוגר.סגירמגדלאואסורים,גיתאלא
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עםלהתאחדמשתוקקתשראלישכנסת-כשם ,אלוהיה(אל " i1רור"
ייסוריה,מכבלישיגאלנה , i1לגואלהמשתוקקתהנפשגםאיההקב"ה)

המוקדםבשירון,יועלבזבולמקורהאלויחזירנהכלאהתימב i1יחלצ
("מלךהכלאקייכאזהאנושיהגוףאתביאליקאריתהמצר"יימןוהגנוז

םיברבמרום,יגובהאללהמריאהאדםמןםיהמונע ,)"םיברהסאסור

 ,המלאך'"ישאל'"ואם ,מותי'י,ייאחריארבתי"(ייהלילההלירייםוימשיר
ותורתהחסידיתהר~קותברוחמתוארת,ועוד) "כנפיתחתהכניסיני"

ואינההאהבה,שעריעלכיונההמירפקתהנשמה,-תיהקבלהסור
שלו"הקונסומציה"השלמההגאולהסיפוררגלה,לכףמנוחמוצאת
הגוףמתוי ,הנשמהאוהנפש,שלהשתחררותהסיפורגםהואהאהבה

רוס 2$הברגעיהואזה,לפיביותר,הגדולהאושרהשלמה,וגאולתה
התנאסוס,כברגעי

שאולערלרדתישכישהאמינוהסוד,ותורתקבלהאנשיהיו

 "אביוןיריםיימאשפותהפסוקיתקייםואזהסומאה,מקוראלתחתיות,

שלהמוסריתבמתירנותביותרהקיצוניתבצורתוהתבסאזה(רעיון

מתאוויםאםמקובלים,גרסו ,הרפשמפנילחשושאיןהפרנקיססים),
פרנקיעקבלישהמשהמשל ,"האצילותעולםייעםלד~קותלהגיע
משלהואהנכספת,למסרהםיכשרהאמצעיםכלכיהסענה,לביסוס
כןועלזממו,אתלבצעהצליחולאהמבצראתלבכשושביקשהמלי
בת-המלי,ואתהמלכותחציאתיקבלהמבצראתשיכנעימיכיהכריז

גיהשוכךהמבצר,אלחדרכךוהשיפכין,ביבאלמחייליואחרדיר

הנמסרתהמסורתסמל-ה~רקתכאן, ,המלוכהואתבת-המליאת
נציגהמאוס,הפתןשלבלעוונבלעת-האם-האומהמתנתלבן,מאב

העלםעולהובאמצעותווהסומאה,הרועמכוחותהססרא-אחרא,
השפהגאולתוהארץ,האומהגאולת ,האישהגאולתהמגלד,במעלה

םילעתהנקניתנה,יוהעלה~כמהלהשגתאפואמשולותוהתרבות
 ,"בעברההבאהיימצווהבחינתושפלות,שפלותבררכים

•• T •• 

לבואכירסומאהשערימ"סייעוברומתייהציץביאליקשלשירוגיבור
וקקום ] .. ,ז,ם!רע-ח"לא-דרדזהקשדויםקושראלהגנזים,גגזיאל
QiJ ו;נ: /~~ים~ Q לחמוק ,נחשיםעלבדרכולפסוחעליומוסל ,"ם,ך,~דן

גחונועלהזוחללנחשבעצמודמותילהואפילו ,המתהפכתלחרבמתחת
 / ,ן;ח~-ל y~ןr:ול l /-ןת 8וקז;כ iקל-~נכ:ם yל?תע;ד-ללא-;כי i:Pרי~ן"(
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אללהגעיכידמשובע, 24 .)" ...ה 1ר; zQ25;וו:ו~הע;ד~ל-,~וכיו ,ר~~כ; Q~דל
להזדהםאדםצריךזוהרו,בברקהעיןאתהמכהלאי,יהעההתעלותרגע

העידאלביאליק,שיריילפואולם,החלאה.אתלוהכירהחייםבזוהמת
מפתןעלפתוגוצונחתואזמותו,סףעלרקהאדםובגעיהזההעילאי
הקוסמית,הסכמהשלהשתגהרגעכ~ה.חייהשוביבהחמישים,שער

הכותרתובןכמשתמעהמוות,רגעגםהואחייו,כלאדםנכסףשאליה

שילרשלהמסתוריןאפופתהבלהדהשפעתכאןניכרת lומת".נהציץ"
Oas VerschJeierte BiJd zu Sais , אל;"סודבשםתרגמהג"שילo ", 

אתנולהסירכדיהמקשד,אללהגיעיוביוכלהגיבורחותרבהואשר
אלהחתירהמשמשתכאןוגםכאןהמצועפת.הדמותשלפגיהובעלהלוט
החיים,לחידתוובשלסובלוהצעיף,הפרגודשובאחוריהקושדים,קשדר

חידיהשלחתירתועצמם.החייםבמחיראפליומשוגאינושפתרונה
אף,הספוגהרכה",הב"'בפואמהגםמתוארתהקשדויםקשדואלהנבחר

נעלמיםבשביליםהגיבורתועהובה ,חסיידת-קבליתבטרמינולוגיההיא

המקשדו:המקוםאלהגיעועדהיער,שבעבי

 ,ב~!י Wp'iמ~יןר i~ב lזכ i~ס

ע.יגן: ת~-ל~- ר.ע~~'~Vךים iJ~ל-קשר
~~לים,,לל~ר?ת ת~~~
 ,א !yדפיי;רק,ן'ק.ט~י .:ש~ם

 , i~מ~~גין'ק.טע~םע.ין fלו,בדן;~י
 ] ...ו~~לים~ין ע~~ ,ז~~ Wקשרד:;ביר

ממדבעליתלציירותבגיגדוכיולהזכירהדבריםאתגיילסשיואולם,
דגטה,שלהאלוהיתהקומדיה,אירמח"לשלעוזמגלד,כגוןאותנטימיסטי
המטרהאיןהתכליות,תכליתהיאהעליונההסכמהאלההעפלהשבהן

בלבד.מטפוריתבצורהאלאדתית,מטרהביאליקבציירתהנכספת

כמחמהפעמשועומדו·עשן.בקו-שאפךוהה .החנששלה~-מימט" ..המ·תורותיא . 24
דראדואצחקיעל-י.,לעבריתם.שתורגהאובדהעןדןבגמילטוןשליורומתיא

האדם.אתיושרגבשםןוזלקיבס
שירואתבאיליקחיברשנהשבהןתהבאשבכתבה.ון"בלשויסיכוירגיל"במסות . 25

הבילמה.בסמלכvכקבלית.בסימלוביהקכןסגישהתשוב .)ןערת"(תזב"ו r"צההםיס'ס
מה).-יבל(:ןכאהמתפרש
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ל"קשרראול"דביר"להגעיהיאהגמלדבמרומיהמעפילשלתכליתו

לושתסיעילהתגלות,האמןנפשנכספתלפיההמשואל,במובן "קשדוים

לתכליתלהגיעכדיהבריאה.רזיאתולהביונכוחההמצאייתאתלראות
החיים.שלוהמיאוסהסיאובאתגםלהכירשיביאליק,רומזזו,עליונה
בשירמגתלההואמפורשתובצורהמראשיתה,בציירתומתבסאזהרעיוו

ן;נשנןאלשחקיםמרקעיהמשורר,שלפיוהמשורר"ייאלהגנוזהנעורים
התהום.שלהחלאהאתמכירגםאךהמלאכים,
פניםביאליקכאוהעמדוכמו-נאיבית,אלגוריהיומובערובבכותבו

יחסשבההשינה-נשונה,הדתיתהאלגוריהאל-ראשיתואלחזרכאילו

הרחוקהמיתמם,סגנ~ןכאוישדבר,שללאן;נתולנמשל.המשלביו 1:1
הסוראלטלוילהלםבתרגוםביאליקנסוגשלאכשם(ממשהתמימותמן

וארכאיזציה).סגנוןלמסרותאלאההשכלהתקופתשלה~נדקסילבי
בדרךשלביםשלשוהדנסה,שלהאלוהיתבקומדיהכמואמנם,כאןיש

אתנתניהמאבדשבהםים,בלב(הייסוריםהשאל;לוגאולה:להזדככות
ועלשעליוהאלון,עוליו(האיסור-הסוהרשלו),הווירגיליוסאתמורהו,

(ראשוגן-העדוכוחותיו)בשאריתהעלםמספססביבו,הכרוךהנחש
האידאלית).קציעה-ביאסריצ'הלומחכהשעליוהמגלד,

אש,וללפידלהבהלסערתבמחולותיהההופכתקציעה,שלתיאורה

אתדנסהשלתיאורואתהמזכירמובהק,נאו-אפלסוניתיאורהוא
הסבעיותהתופעותלעולםהמתקרבהשופעהשכלאורה"אמפיראוס":

ביזגשרכעיןהמשמשזה,בעורגלגל .ומגלוגלתלוגעהצורהומקבל
הנאו-העדותהוגישל"האחד"אלאאינו ,החשריםלעולםהשכלעלום

לעלמההעלםשלהאהבהפלוסינוס.שלהעלום"יינפשאואפלסוניים,
לקראתהאפלסוניהדחףהיאלביאסרצי'ה,דנסהשלאהבתוכמוהזהובה,

זםיהסרנסצנרנםללסכמה.ססוםליתיהארלשאיפההזהההמוחלם,הסוב
ייאבי"הפואמהשלהפתיחהכבקםעביסויליידכאוהבאביאליק,של

אורחהיה"מוזרהכותרתתחתהראשונהבפעםשנדפסהפתיחה(קםע

שלפנינו),האגדהחיבורשנתהיאתרפ"ז,בשנתוהתפרסםנכתבחיי"
להשיגומנסהוהבצח,החייםמעגלימולאל,התוההמודרניאדםשלהוא
חידתם.את

רמזתפילין,שלייבית"גםהואייקצעיה"'הנערה:שללשמהאשר
 ,פנימהיימלךבתכבדוהייכלבחינתבביתה,ספונההנערהשללהיותה
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רהיהגבשמתוארתוכפי ,המקובל,םבכתביהתורהשמתוארתכשם
אלכסנדרשל "סופיהיי(ססיםימבוליהסילפבוכגלדנהוהספשאהיהנ
למרומיעיגלהתרוהחהנער .ת)והאמנוהr;זכמהסמלל,שלוכק,ובל

הנעראום,יהקשדוקושדאלתרו,הח "ומתהציץ"ריבוגכוכמוההמגלד
 ."רכה,הבייקיאליבשלוריבשהחלומותרידבאלהעורג

יוליייגאושכינה",יב"גילומתנסה ,"ייהבדכהאמהוהפגיבורהנער,
אף ,ואלום ."בעיר"הנערהיליידםבשירהנערוכשהגםוכך ,"הויאל

מתוכונתהלקוחיםם,ייססימבמונחיםמצוגתזהעלםשלנפשושמשאת
האמןשלמסרתופואסית-אוניברסלית:היאהמסרהת,יהדתהעלום
לסוהר.םיהשמכעצם ,איאדליעלוםולגלותאותילמצמעבראללחרוג

 ,ייכהדהביי ,ייזוiכר(ייאליקיבשבשירתיידתיהקבלית-חסקהיהסימבולכל

 ,פואסיתאמתלהשגתמספורהאלאכמדומהאיננהערדו) "ריםיייצפר

ןיהמאמדתי,אדםשלכוונה-תיהדתתהוחזחרף-בהלתלותאיןו
ייהקשדויםקשדריי ,דברשלבסופויי.האלוהיתתכנית"בובתמיםבאמת

הואימיושכלהשיגלהשיגו:ממנושנבצר ,הישגאותוהואהאמןעבור

ל.יכלבדיועולההדברןיאולעולם ,לאותללאלעברוחותר

אהבהזאתמה

הסדוותמןםיאחדקיאליבחשף ,ליידםילהתמימההאגדהוהובמס
קיביאלרא.והקןימעהסתירשאותםת,יהאשיהיוגרפיהבמןםיהמצונע

שביאליקלנודיעום.ייהערירנשיאויוחייאתקוראיולפניחשףלא

בניעויבסהשין,הנוסחשעל-פיןיבנשיואלאשיהמניהאתנשא
לגילבהגעיוהשיאוהו ,רייסווכימזעציםיסוחרדויידו,שודכנים:משפחה

בציירתו ,אולם .הצעיםילעסקשותפםאוורבוך,שבחשללבתוחופה
בנשיואילואאהבה,בנישואיציחדואתביאליקהביעהאימפרסונלית

דוך·יש

נשוןשןייתאולוגרעיוןעללכאורההיבנווארבעהיישלשוהאגדתיי
הוולדציירתקודםםויארבעיםיי(שמיםבייידםינקבעהזיווגיםשלפיו

לובשזהוןיעו .)אייע ,בסוסה ,י"לפלונפלוניבתואומרתצואתיקולבת

ומביאהשמים,מןהבאנשר,עלסיפור :מאגילבוששלפנינובאגדה
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בליביאליקכאןאימר ,זהישן-נשוןרעייןזיגה.בןאתהכליאהלנערה

משיטתיתייהרבהומעידכןמידינייןייעהיא-מפושוותזאתשיאמר

ואיישנשלןיולעוהואקיובשכן ,'"םיהיהודב"יחובהנהוגהם,יהשדיוכ
אהבה.

אםכיגים,יווהזבתחוםאדםשלגוילןאתיחתוומוייםהוריםלא
(י"בדייהדתיהגווןאתנמיראםהאשיי.ורגילוהאדםשלהטבעייםציריו

 ,)"הטבעיתהבזרהעקרון"לפי ,"הגויל("בידמודיניבגוון )"שמים
שקבעותורותושארדרוויןתויתברוח-כאןממליץשביאליקיתברר

המשיכהבכוחשלו.אתלעשותלטבעלתת-המודרניתבהיהחשאת
בשיקוליהםשייעזי,בלילוהראויבזיווגאדםזכהיהמקיהוידהטבעית

הקדום,הפידסטינציהעויןוהממוסדת.החברהנציגישלהרציונליים
יותרוקרובמדויניעויוןהואאדם,שלזיווגוייקבעהשמיםמןלפיו
אגדה,שליאבנוסחת.יהגלותהשידוכיןמשיטתבימינוהיווחתסהילתפ

ניסיונואךאיצטגניניו,בעזיתהגורלידאתלכווןמנסההמלךשלמה

שמנסהומיהאהבה,חדיתאתלפענחאפשראי .חיוץבכישלוןמסתיים

איגם .שייכשלסופוומניפוצליות,בהתחכמויותהמהלכיםאתלכוון
 ,סה"(שויירותיותמלאכותיותבדיכיםהטבעיתהליכאתלהאיץאפשי

 .תעיי")פן

כבן-דוייבמשתמעעצמואתקיאליבהציגהצעייהיייישירתנובמסתו
שטרניחובסקי,שלויודכבן-ולאבמקצת,ממנוהבוגיפייארברג,של

חשהואהפואטיקה,כבתחומים,ייהחבתחומיבמקצת.ממנוהצעיר

צעיייםאובני-גילו,סופריםמוסכמותיו:ואלהשיןהעלוםאלשייכות
זיותנשיםנשאואפילומהםואחדיםאהבה,מתוךנשיאובמקצת,ממנו

השין,סח Uהלפיהחייםהתנהלושלובביתו .שופמן) ,(טשרניחובסקי
זמן-מהשהגתוררשניאוי,(כגןרממבוהמדורנייםהמשורייםוחבייי

בעל'"והם"יה"מישונחייואויחותעלתכופותהקניטוהואףבבירת)
ביתייםיי.

ביאליקהגיע ,תרס"גמשנתלקלוזנרהאוטוביוגרפיתגרתויבא
ייהנגלות"כאןעדלדבייו,יסף.ולאהנישואין,תקופתעד '"בי"וידויו

 ,"הלבשל"מכיבשובוהריהן "ו"הנסתרותאדם,כלשלשבתולדותיו
(ובמיוחדההשכלהתקופתשללאוטוביוגיפיותבניגוד.בהןמסיחיןואין

ביאליקכתבלא ,) rהנשיואבתקופתשהתמקדונעורים,זתסאותאביעזר
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מתחלאגםהואנשיואיו.ארוותעל'"האוטוביוגרפית"יצירתובכל
בגנותדבריםשכןנשונות",ייימחזיקשלהנשיואיםמנהגיעלביקורת
שלו,בנישואיודופיכהטלתלהתפשרהיועלוליםהשידוכיםמנהגי
גםקורתובצלשחסוהיששיים,יבהוריהבאשתילצירךשלאולעלוב
נהגומורדות,מעלותיעדושנשיואיואףבתל-אביב.ביתשבנהלאחר

אלהמריבותמנסיעותיואליהששיגרובאיגרותבכברו,ברעייתוביאליק
הצליחהלאנשיואיהימיכלורציוי.פיוסדבריתכיפותכלללים,מעבר
סופריגדולבעלה,שליצירותיואתקראהולאעברית,ללמודמניה

לכךהמחפשכלאךרעייתי,לביןהמשוררביןנפערהתהוםישראל.
הכמוסיםלבוהגיגיאתכיימצאנה,לא"האוטוביוגרפית"ביצירהעדות
בשירו(גכוןציירתושלהאימפרסונליותבחטיבותיהרקביאליקגילה

ביקורייעל"קליפהיילאשיהבעלמספר,שבולי"'שי"פליניהכמו-עממי
היפות).בנותיהבששמוקףהואשבודבורה,שכנתובביתהליליים
לבולרחשימלאביטוינתןהואמקום,,מכלוארבעה"שלישהב"אגדת

הזמןברוחומנטלית,פיזיתהתאמהמתוךאהבה,בנישואיולצידודו
החשד.

הואהפרט,צנעתשלענייןביאליקראהבושאףאחר,אישינושא
בדרך,אלא"האוטוביוגרפית'"בציירתועקבותהותירשלאהפריון,עניין

מעמידהזהבנשוא .זלזל"ליייצנחהמרומזהליריכבשירומטפורית,
הנוסחשלהראשונהבגרסהמעניינת:דהיחוארבעהיישלשוהייאגדת
שממטתנחומא,זiודרשהמבואעלהמבוססזו,אגדהשליהקצרהראשןו

מעוברת.והיאבתואתשלמהמצוא ,האגהדעלילתאתביאליקשאב
לאחרבןקצעיהילודתזי,מדרשיתלאגדהלבנרי"בשלבעיברויגם

יגבריאלמיכאלערידםהייםה' ד.ע"(נעלמיםעידםבנוכחיתשנתקשדה
מוטיבשלמקומונפקדהאגדהשלהקצרהנוסחביבנוסחמלאכיו"').
דרשני.אומרתוההשמטהוהוהד,ההתעברות

ביאליקהשמיטהבאות,למהרירותתרפ"גממהדורתשבמעבראפשר
ולבנילילדיםהאגדהאתלהתאיםכדיוההיריוןההתעלסותתיאוריאת

לוטהאגדהשלסופהאתלהשאירתהשביאליקגםייתכןהנעורים.
להעניקניתןבייגרפיפירשוגםאךשונים.לפירשויםופתוחבערפל

ביאליקעלעברהבילנוסחאינוסחשביןהזמןבפרקשכןלהשמטה,
ילדהשלבתאונהמותהלרבותהאימוץ,בתחוםכשילונותשלמסכת
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בפרקוראו(בברל,ןשבתםבימילביתםקירבוהערירייםהזוגשבני
המשוררגנעלאמכןולאחר ,)"'בראשיתספר"באגדתסקוהעהראשון
זה,כאובבנשוא

ויביטלתתקיביאלולעצמהתיר "'ארבעהושלשוה mבייאגאת,זעם
 ,הייאוטוביוגרפיתייבשירתולולכלהעזלאשאותםכמוסים,דותולס

חייושלריטטיביותןהאותותיהדמומןהתנתקותועלכלו,י-כבהאשיית
שלהיוותרותומרמזותואחד-העם)מוכר-ספריםמנלדיסבו, ,(אביו
כאןנרמזהים,במצולותהשישיהמלווהשלוטבעיתובמרחקיםהאב

הנערנותרולולאבים,נהיהספנטרפהאלמלא(הגורלקשיישלולא
המיתיהעיצובחרף-כאזיש ,המגלדאלמגיעהיהלאלנפשו),יחייר

עליכם:שלוםשלהטרגיקומיבסגנונוהטועןשלמעמדתושמץ-והטרגי
 ,אנייייתוםדי,אשיי

שפקדווהבדידות,תמותיהתחשותעלתכופותאמנםירברביאל,ק

שלמצראותיהעלדיברלאמעלוםאי ,הסבבביתהיעזבועםאותו
ראתההאםלראותה?שבהאםחמיה,בביתאותושהפקדיהלאחראמו

במכתביואפילולעלומה?האםהלכהמתיובגדולתו?בנהשלבהצלחתו
וניתוקוויאבמותלאחרשנטשיתואפשר ,אמואתאליקיבריהזכלא

גורלעלמלספרנמנעהואיכעדחמורה,כהפגיעהבופגעהמאחיו
 ,פייםיטיארכםיריפוסרתויבציפריסשהואאפשרהנטישה,לאחרומא

והאםהאבתיודמושלתיאורןאחרת,אוכךאינטימיים,מסיפוריםונמנע
את,הכשירהוארבעה"שלשוהכ"אגדתת-כביכלוימפרסונליאביצירה

שבוא-תצר"ד),"'(תרצייתמות·יטוביוגרפיוהאהמחזורורלחיבהקרקע
ונטשו,מיותםכילדתחושותיואלקיביאלחזר

בעשורביאליקאתקוישהעסהאשייים,הענייניםמקצתהםאלה
ייאובייקטיבית"ביצירהפורקנםאתשומצאושלוהארץ-ישראל,

מלוטשתיצירהלפנינו ,"וארבעהשלשוהאגדתייכתיייפרסונלימא"ו
צבעיכלאתהמשקף ,םיב-קצערהלוםישלבמבנההבנויהומשוכללת,

לכלמחלחלהאגדהשלהאישיהפןם,יהמרובמפניופןבכלהמנסרה
מכלכלולמהקצעיםאחדכלולמעשה ,האחריםהמישוריםמןאחר

תקופהגםשהייתה,ייישוב"יבשוסעפילוגשלבתקופהדווקא ,הגוונים
ביןפעלוהתוףישוכבדויחסיאליקיבארית ,התרבותיבממסדמרדשל

סכסוכיםשלבתקופהדווקאהמצוי),אתלאהצרוי,את(בשקפוהדורות
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ביותרתיההרמונהציירהאתביאליקכתבמחץו,רמיםומאוערותמבית
הנשגבים.ההומניזםערכיהםשוערכיהשולמית,תו~םשכולהשלו,

התקופהאתבחרטביאליקהעלההפרלוטריון,שלטוןשלבתקופהרווקא
ערשנשתחקוגבורהשולאצילותשלערכיםנסעלוהעלההמלוכנית

אתביאליקהעלהבאירופה,הגעזנותנתבססהשבהבתקופהרווקאקד.
שיקףכךשעיר.זהובתנכרייהעלמהושלעבריעלםשלזיווגםסיפור
איבותמתבטלותשבוהאיאדליהעתידעלמים,יהאחריתחזוןחזונו,את

אינםדבריו .לגזעגעזביןלאומה,אומהביןלמעמד,מעמדביןנשונות
שניםמאותןגרותיויבאשהריואוטופית,נאיביתאמונהעלמעיירם
הכירםיהמוקדמגילוייושאתהנאציזם,מפניחששואתלהביאהספיק
 .בברליןשבתובימי
האמירהאתנסעלשהעלתהבתקופהדווקא :הפואטיבמשיורגםכך

עציב ,ו"צרימה"כיעור""דברכלבאמנותוהתירהוהחצופה,הבוטה

ללאהןהאדריכליתשולמותהשלהההרמונישהתו~םיצירהביאליק

שלכירןשלאבשרבובםדרכובראשיתשהואשםביאליק,דווקארבב.
המהפכנייםלצעיריםכאןרומז 26 ,שיריותוךאלובוטיםכעוריםיסודות

אתצזיה.יובוןלגרפהבניבוללהתבטאחייבאינוהקלסיקהגבדהמרדיכ
הבלוטיםסודותיבסיעורקולא ,אחרותבדרכיםגםלהשיגאפשרההזרה

המצוי).מןומלוטשיםיפיםסרוותיבסיועםג(אלאיהקיצונבכיעורם
שלילאוסכסוךכעיורשלזוייייבשעהלהפוישעויההאמנותיצירת
 .מתפוררעולםבתויהיהרמונשולקהיאסתטשלאיאדליים,םיערכ

 ,הירהיצחובר(או,מלושטכיהלוםהיא "וארבעהשלשוהייאגדת
םגומשתבריםמשתקפיםמקצעיואחדשבכלמבהיקה),ברקתיי"כ

גזית"יוגב,של'"האנימה" ,מא~יהפזכחלוםהיאקצעיההאחרים.הקצעים
האוטופיות,מחברישלואטלנטיסאלדודרו ,הקדיםהאפוסשלהזהב"

החלומות.וחולמיהקציןמחשבישלהזהבואייהרצלשלאלטנוילנד
מוגשמת,היהאוטופשלפנינו,והכמו-עממיתאגירת-הכמוביצירה

וןבירחהדפיסגיובראא·ס . 2הערהשס,שס,עח"עס:עובי ,אןרכ ,אליקיביגרותא . 26
ע'ץובוין,בריnבשלוממערבממזרחכתב"העתעלורתיקב 1895מרסחשדובווסחדו
 ,סומאוח' Oוירבתאיהשזנובץ ,·סהיהרובוח·רהשירלשמחברוביאלקי,ררולובש

קיבלראשעדשלו,רבסהפאתיבתרלובק ,כליישאדככלקרבלו,שלסבזי·לקובת
 .הגוהב-צורה
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כאןהופכיםונס,מציא~ת ,וחלוםפוליטיקהכה.יהנסאלעימגונתניה
-ניויעמלוקיביאלשראהלפלאיםהשלכהםיומשמש ,אחתלמקשה

הראשונההעבריתירעהשלתהייובנהאבותנחלתשלמחשדבשוהיכ
הזהב.תוחולעל

כללתוהמשוהקטנההרהציישלהמרוביםלפניהערהיהקיאלישבדומה
שזוכפישראלית,יהאץר-האמניתאתתיארהארידיו.מתחתאישהצו

ורבת-גלובליתזאתיעםבהיקפהקטנהכציירה ,בארץווצרילהעתידה
שייבראדברכלעתידבארץ-שיראליין:יהעמןהסמוייםבממדיהאנפין
הרייצירהעבודתלבגי ] ...ומיוחדתעצמיתתרבותשלהחותםאתלשאת
הולםריותיא 17 • "צידדםרבתאבלקטנהובדוגמהבאיכותבותיהחשעיקר
הלא,דייומתחתאישהצוביותרהמשוכללתהארץ-שיראליתצירהיהאת
 ,וסבוכהמורכבתכהאיהצלילותה,שחרף "וארבעהשלושהייאגדתהיא
יגיעולאילעלוםבה,ולהפוךבהלהפוךיכוליםופשרניהראיהושקעד

 .חקרהלסוף

 .וסקסיע ,אכרךה,שבעל-פיםדדב . 27
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חמישיפרק

כאבירימתצהלו~ל

ירק"וארוחתאבוס"שורבאגדהופוליטיקהפואטיקה

 ,iכ~לדהרי. Q ~ ,ת~' ;jאונ:י '~iןם~ן
Wf ע~נ,~תQ7t:;l וכתעדיםכת~

ו)לה תi'ך~,ק~ן WY.1 ' Tר q ~ירס J/ר iwכ
 i1 ... 1כקןךה '~~צר iTכוכז;ב'~ל vעם

 )-ס"'חה'רנה-(

נגלזשכתרולמךשלטיפורו

בסוףיומו,בערובביאליקפרסםירקייוארוחתאבוסשורייהאגהדאת

בתל-אביבבנהאךשזההביתאתעזבעתבאותה .) 1932 (תתייבשנת
כירוגםהשוטפותבהצואותיולקצץכדיגםברמת-גן,עראיליררתועבר

מעיסוקיו.ערתואתוהסיחוביתופתחעלשצבאומהטרדנים,להתרחק
הסופריםאגודתאזשהקימהמאזניים,בשבועוןהתפרסמההאגדה

התנערהכתובים,כתב-העתהקמתלאחרכשנהכותובים.וכמשקל-גבד

םיהעורכואילוחסותה,תחתאזעדשציאמכתב-העת,האגודהכידעו
ביאליק,שלביוירי-שלונסקיואברהםשטיינמןאליעזר-הממונים

המשוררגבדונשנותחחרותלמתקפותבמהוהפכוהועליוהשתלטו

שלקיחמםאתלדבריהםחסמואשר ,הספרותיהממסדוגבדהמזקדן
 ."הצעיריםיי

בחלקםונפלהאגודה,שלמאחיזתהאפאואזנשמטהממוסרכתב-העת
עירפויותסדרדפיומעללהשליטשביקשוהצעירים,המהפכניםשל
שלזהכאוטימצבשרבאה,כפיטיקה.יוהפלוהפואטיקהבתחומיחשר

שנשתררהכאוטיהפוליטיהמצבגםכמוגתובות-גבד,ושלמהפכות
מצאוהטוטליטריים,המשטריםהתחזקותעםהשלשוים,בשנותבעולם

 .)ב~תתבאב oב-תת-בבתזוזנ ,-כ(ס·יגיל-.דשהב ,)ןר(שבעומאזניים . 1
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המלךשלמהאתאחרמצרהמתארת ,זוקרומיםביצירתביסו:םאת
ריוןלג"סגח"ם:יהחשרםיהמתעשראת-שביומרצסאן,יכאתשאיבר
העמוסשולחנםעלהמלךאתהמארחיםסבחים,שלשושלתבתואשתו,
ו,בקלונלהתכברכיררבש",כודתיימלוילפנעוורכיםסוב",ב"כל

 ,םיאחדתומקורהאגדהלתילעלמצאחזקאליבן-מרדכיקרוהח

שונאה-אבוסמשורואהבה-שםייקארוחתייסובהפסוקעלהמבוססים

סביהמ,נריםבואדויהיובן-יחזקאלשמנההמקורות lיז), ,סו(משליבו"
זואגדהשלמקורהאתרקלהכלילבחרהואהאגדהסבפראךלביאליק,

העשירהרתוייצאתבבהזהמקורועלסו),(משלישמעוביבילקוסשמצא
קדומיםאגרתשלעיבוררק,שאינהירק"וארוחתאבוסשור"והנרחבת
הפיחוביאליקלמדיי,ומצומצםשלידיהמדשרהמקורכרגיל,בעלמא,

ואימפרסובליתפרסונליתמופת,לציירתוהפכ;הרחיבוחיים,רוחבו .. 
בעתובעולם,בארץוהפוליסיתהפואסיתהמציאותאתהמשקפתכאחת,

סדוותגםבתוכהיהכורכת ,נקרבתביקורתעליהומותחתהציירההיכתב

למכביר,אשייים

התוכחהרי(שחייושלהאחרוןבעשורביאליקשכתבמהיצירותרבות
 ,"ואשמדאישלמה"המעובדתהאגרהלעיביכם",בהתערותום"גשלו

הדחותמתארותלתרגם)שבחרקיסריוליוסהשקספיריהמחזהואפילו
זאתאיז ,) regicidc (מלךרצחואפילומלכותו,מכיסאקיסראומלךשל
השכםניסוםישצעירשעהסראומסיתהדחהחווייתחווהביאליקיכ

םידומםירעוילאעדהיהאף ,כתדויאתסאויכאתממובלולגזוהערב
נמלסהעולםמלחמותזישבבשניםובעלום,באץרסיים,ילוהפבחיים

חלףשקמופרלוסריים,ם,יחשרמשסריםשלמאחיזתםםייפעמביאליק

 29-יעונ ,)אי"תשתל-אביב(ששייספרכנסת.,י-הדיםיירהי"ספר ,אלזקבן-יחמדרכי . 2

ריהא-עם-ירקאורוחתסואב-שוראתשקרבן-יחזקאל ,) 59-58עוניחדובוכי(ו 63

בוכסים ,הקצבבת ,חנהואשותארהיביאלקישלוורפישבסבעדואלוםרגף-,בעל
הדוהסעכאן,-פיםיההרום"הילכלעהדוסרכיםועכרםווכשו ,החונהבסלוםלעלות

בספרויכמןפעיקבות,חבוורנסדוכעמבלוהעמידוחוראהאתליהשפלכירתערכב
יהיר"באגרותלזילההויראתייןבקשר XXIIעוכי ,)ותש",ירשיליםיקאליבתרשי

שיבהשגם ,הקצר"יהששיםו·יהעמוניתלשעמייהיאליקבשלעיבחר rלבהיום-
חהוהארעוברהזהרופיבסםגךא ,) Rablai ~(רנלהסחובולזליהאהיסבשלרואית

 ,רווצלעאורחהאתלהשפליאן-וכ ,םורחיהאאתלכבר
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מברית-יושנבעור 1921בשנתלצאתהצליחהואהשינים:המשטרים .. 
ה~גה-אינפלציה,תחתאזשקרסהגרמניה,אתציא 1924ובשנתהמעוצות,

מלךשללתיאורוהנאצית.התנעוהשללעלייתההקרקעאתשהכשירה
שבו(תרתי-משמע), "הטגח"שלהמהבילמביתולהימלטדרךהמצוא

אפואהיהלב,צורביועלבונותלעוצורביפיגלויםמאכליעליומומטרים
כאחד.וקלוקטיביאישי"בעור·,אקטואלירקעהשלשויםשנותבראשית

 ,ירקייוארוחתאבוסיישורתיקאיהביאלביצירה,כמוהמדשריבמקורגם
הפתחים.עלוחיזרממלכותו,ירדשבהםבימיםהמלךשלמהמתואר
רבים,מטעמיםלפניושרםשלוחנו,עלעמולהסבאחדאדםבוהפציר
לעומתבבכי.לגעותלווגרםגדלותו,ימיאתהמרוחלמלךשהזכיראלא
ודיברירק,מעטלפניושםעמו,לסעודבשלמהשהפציראחר,אדםזאת,

הקדשו-ברוך-הואדיעת"במיליםחתםשאותםניחומים,דברילפניו
טובהכימשליבספרוכתב ,למלכותושלמהחזר .למלכותך"להחזירך
ורקאךעשיראותושהאכילואב~סמשורהעניבביתשאכלהירקארוחת

רגשותניכריםהמודרניומעיבודוהמקורמןצערו.אתלולהזכירכדי
בקלוןלהתכבדהששים,העידוןחסריהחשרים,המתעשריםכלפימיאוס

לוהבליטהטובבמזלםלהתברךכיררקפצעיו,עלמלחלוזרותזולתם
חייםאחרהנהייהבמקבילניכרתאףהעיבידומןהמקורמן .עושרםאת

הרחקהסואן,ההמוןמןהרחק-הנפשאתהמרגעיים ,שולוויםפשוטים
לגדולה,לעלותהמבקשיםחוגיםאותםשלזציהיוהוולגראוביהסמן

 .והשלטוןההוןמברקותועלתהנאהולהפיקשםבאנשילהתחכך
גורלואתמגוללתיייואשמדאשלמהייקיאליבשלהמעובדתהאגדהגם
מלכותגבדילבשסאו,יכאתישרשאשמדאישעההמלך,שלמהשל

שלתקופותשיעראליק,יבהמרוח.המלךשלדמותואתיופנעלועטה
בתחומיוהןהספרותבתחומיהן-כיוניתולבטהורתמנהיגות-אמת

המלחמהאחריזו",·בשעהנפליההנהגהשעמדותחש-טיקהיהפלו

העלוליםעזי-מצח,צעיריםמתחזיםשלהדמוניותברייהםוהמהפכה, ,-
לשלמהשהתחזהאשמאדי,מסוכנים.םיכאוטימצביםהעלוםעללהביא
משגנלוורקעבירו,לפנינעליואתלחלץושלאהקפידהןהמלך,
להאמיןהעבירםהחלוהתרגנול,לרגליםיהדומיו,טלפהערתבהיסח

כתבדומיםדבריםרום.בשרלמלךשהתחזהו;כשחתד Wהואמלכםיכ
ראשומעלמוריירםהצעיריםשיריביושראהשעהאלתרמןנתןלימים
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שלי"חבשירבעפר.אותוולגלוללבזותוומבסיםהשירה,כתראת
מסופרקיז,חגיגתהאחרוןשיריושבספרשבאמעצ"יידבריםהמחזור

תפסוקדאךשמן,לכדולמזוגכידלמרתףשירדחבותשלעבליהעל
שהואיעדלאואשילמעלה,עלההשדצורתו.אתממבווגזלבחושך
שבשארהחנוונישל~מוהגיעהאחדשיוםעדהמקום,לאדובימתחזה
היאכילואמרהובנה,המתחזהד Wהעםשיחתהואגבהמרתף,באפלת

ח;נכם- ל~~ /ף. Qו$ד~ליו~פ;תד. Wijסדןי"ו$זרגליו,כפותתחתעפר
מנסיםכצידשראובשעההגדלוים,המשורריםשני .ף" Wסס~tכרז;כל~~ם
לאותהבזקקוכיסאם,עללושבתכתרםאתלגזולשחתשודישעירים
התרנגול,לרגל,הדומיםהטלפיםבעלאשמדאיאגדת-עצמהאגדה

שנישליטיה.אתלוהידחהארץאתלכבשוהשאלו,מןלעלותשהחליט
ההמונים,אתשלוללהלויךעשויאשמאדיכירמזוהגדלו,םהמשוררים

מסוים,זמןלפרקמטאטא,שללמקלשרביטביןלהבחיןייעדיםשאינם
הי,בחיר ,הא~תיהמלךימוגר.אשמאדישלשולטונוהיוםירחקלאאך

שממנההאפלהאליחזוראשמאדיואילומלכותו,כיסאעלוישיביחזור

והגעי.בקע

יומונערב.ומשורר

וארוחתאבוסיישורלכתיבתוהבין-אישיהאשייהרקעאתןילהבכדי

ביאל,קאתשהקיפהתיהספרותברפובל,קהלהיתחשנתבונן,ראויירק"

למתקפהנתוזהיהשבושעור ,) 1934-1924 (חייושלהתל-אביביבעשור
לכתוביקביאלi:ורבהלאלכאורה .'"הצעירים"מצדפוסקתבלתי

עשויההדורותמפרספקטיבתרתובציילמתבונןהאחרונית.בשנותיו
קומץויבש.לדליצירתושמבעומשוררשלעגומהתמונהלהתגלות
שאינהתמונה-וההדרהאיסוףמלאכתחן"'ל,לאגדותעיבדויםשירים,
העשריםהמאהשלהראשוןהעשוראתש~פייןהציירהלשפעכללדומה

התחייהכמשוררהעבריתבספרותביאליקשלמעמדואתשקבעעשור-
סופריה.וכבחיר

חייו"רכת.ש"בעוגנ,מדשווביתי"ייבעלמשוררשלזותמונהאולם
שבותיודבר,שללא~תוושזבת.מטעהתמונההיאורוגעת,שוקטת
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 ,אדרבההציירה.כוחות"ללושלשניםהיולאביאליקשלהאחרונות
 ,המלחמהעקבשופעת,תירתייצבפעילותנתברכהשלאתקופהבתום

שהעסקנותואףרה,ילציסוף-סוףקיאליבנפנהדידום,נוההמהפכה
צירהואוממתו,מזמנומעסלאגזלהדוממעבתוקףויעלשנכפתה
 .הרףללאהאחרונותויבשנות

ינסריי(צוורהתוכןרייעשותוכחהזעםשיריביאליקכתבאלהבשנים
 ,)ידכם"בקצורשובתיכםירא"כם",ילעינבהתערותו"גם ,"כלבבולו
עודהייייהגנוזשוירוהנעלם"לנתיבי"'כמוםינפלאאהבהיריש

שהספרות ,)"תמות"י(ותיביוגרפואוספואמות,מחזורי"למחסההפעם
ספרפרסוםלקראתבמבע.ול~צמהלעומקכמוהןיערהסרםהעברית

-ארץבהגייהחלקםחשרים,ילדיםישירחיברהוא ,םילדילוישיר

שעיבדומעשיותאגדותהירק").בגינת"'הארוישירו(כגוןישראלית
אישיותרותיציללמוסווקתחתהפכותיהעברפיקה 2$האתותילהחכדי

בסוף .)"ירקוארוחתאבוסשור"ו "וארבעהשלושהאגדתיי(ומקוריות

עדןגןיי(לילדיםביצירותיוהזtק.~האתביאליקהחיהברליןתקופת

ולאחר ,)"שוםואלוףבצלותאלוףיישלהראשוןוהנוסח "התחתון
ליצירה "בצלותאלוף"שלהמצומצםהנוסחאתפיתחארצהתוייעל

 ,מה"י"הבלהקתעלתווסרופסואפ .והשלכותהיקףרבתת,יססיהומור
םובתרגדוילשלוחאותועוררהרבות,פעלארצההעלאתהןעשלמ

למחזהורמו-גיהבלתותרגומתרונונותרהאחומשנותיו ,מופתמחזות

שלסרילוגיהשלבתהיכתעלעדויותוכן,סריקליוסיורישקספשל
עונגייעיירולא .ופסירתלאחרונוימארכשנעלמה ,םיימקראמחזות
העבריתסהיברסיהאונחתיפתכגוןממלכתיים,םיולאירועשבת"

התפרסמומהםשאחדים ,הגותעמוקיםינאומביאליקחיברבירשולים,
 .וכמסותכמאמריםגם

ענפהרהיבציאפואהתברכוביאליקשלרוניתהאחציירתושבות
תרמו ,ועייפותשובעשנותאלההיוכאילוהמסולפתולתמונהומג~ונת,

המשורריםשלפוסקותוהבלתיהמגמתיותהתקפותיהםהשארבין
רובעלמעורערהבלתיבשלסונווראובביאליקשנאבקוהעצירים,

בארץ-הלשוןועדניה,וועיתהעבריםהסופרים(אגדותהכוחעמדות

שמרתמהשלכוחהתייעלאתהבולםמחסוםעווד)דבירהצואת ,ישראל
שאבדכמשוררביאליקאתלהציגוהערב,השכם ,ניסוהללו .הצעירה
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 (רוחנית.עקרותשטתהיובארץשטתיושכלספרותיכעסקן ,כלחעליו
כבראךהסופרים,אגדותשלנהוטאיבתויבראשסיבוכתהיה ,דעויכ

תהוחסואתהמשאתהאגדוההסירההקמתן,רלאחכשנה , 1927בשנת
שהוצאתק,,אליבגנדהמייקריעאתהפגתה ,רהעציההמשמרת .נוממ

ספראתלפרסםשתהשלונסקי,ה.ריספאתפרסמהלאשלוםריהספ
שביאליק,שלוהפולמוסירממאמבאחדקבלנענה,ולא "ביידבירויביכור

דוחקהעוליםהכוחותאתירכ ,קלסיקהרקמצויאהכינוס,תכנית"בעל
 .....תיזוולקרןכדיןשלאהוא
כלפיהםחסוי ?העציריםהמודרניסטייםאלקיביאלשלחסויהיהמה
חיבבהואם.יהשנבמרצותשינוייםעברואףאחת,7:נקשהעשויהיהלא
הזרםשללמחנהוטייתרפפרעותאחריעברשזהאףגרינברג,צ"אאת

ולדרכה.לאנשיההתגנדשביאליקר,"הצהתנעותשלהמקסימליסטי
ממשורריאחדיםכמולהטרסרולאאמת,ררומשנברגיגברראההוא

מערכתעלביאליקשמריריהמאאביגדורעםגם .י"שלונסקאסכולתיי

ביאליקהגיעשלונסקיעוםשטיינמןעם ,זאתלעומתידידותית.יחסים
 .להםעייסואתםדדרימהיהשבתחילהאף ,גמוריחסיםניתוקלידי

כאחד,כולםנויהפג ,שבהםהמתוניםאפילו ,זאתלעומת ,"םיהצעיר"'
שהצסרף ,אלתרמןנתן(למעטביאליקיכלפשולליחס ,ובפומבי
מעלםיקרבלםיחשוהעליבוהונסקיוושלשטיינמןבמאוחר),לחבורה

נברגיגרלויאפו,חרמהידפמעלולגלערייהמארוגדיאב ;סיכתובידפ
קורתיבבהם,ו "קיייביאלשכותרתםריםיששניביתכלבבספרוכלל

תווכאעודו,ייבאליקיבבגד ,אצייגילדברהמשורר.עלנוקבתוקשה
שיריםמשניבאחד .לבממוררבוחזרולמרדגדודיםנסישכמצביא
בותיבמסםיהסוחראחיואתהמעגנכסרחרביאליקאתגייאצהציגאלה

שנדםהביאליקאיהזעםלנביאמשורעתשהמלודת,בשעהשבת"עונגיי
קולו.

 "כדיםוצובקבושתיכםיארייאקיליבלשרגנסוהקוישאתנסקיולשתיאו .למשלכך. . 3
ךתיב. "קיאליבשלהקוגנוסשי,יייואממיואי .םיניקזלקועהושוביולילונשןכב
נדפס . 131-112עסיג.-שמתביאב-תל .~יןויאכלסיתכיובע(תרילספריהוטסיה ,יב
-שבעובא .ניסרגיפנחסויכתעבדוה.העבעתיתנו'תרבעהתורהספ :בספובוש

 . 223-178יעם • 1989

 .~ 26.1.1932 (ב"תתבשבסח"' • 3801יןגלייזר.א,ה "הקצהאלקצההןמ"ובריאמאיר . 4
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דבריםקיביאלגנדטינסקיוזיבגםכתב ,ג "אצשלטיעונובעקבות
אתבדישאמזדקן, "תייבבעל"לדרשןממנהיגשהפךיכמוגוהצים,ידומ
~ב~ען;וה~ייקגר:יהתבקריאתגייאצסייםהשנירוישאת .ההנהגהרכשו

iJ 'כךהיi.כ~רן~~ן~ג / ,תי~רעiיf ~קי~לי~י, / ~ T ם'~נ;ראק.םה~~רד
 ,הזוגריהתלקריאתנענהקיאלישבדומה.ייוי 1שןצלזגקו /זגר~צ;
זינוקאת,המתארכם"ילעינבהתערותוייגםהרנקבבשירועליהוהגיב
וברעמהבוזרשופותנייםיבעהמרחבאלויציאתוכלאומביתהלביא
אתהלביאפרזייכאשרלהתחלולעתדימהתעיריםרמזהואבעורת.
 .ארץאפסיהזהובהבערמתותיויצ ,הסוגר

עםומידיק,ילביאלכתוביסאנשיןיבהעויןהמאבקשלבעציומו
הסצנותישתאתהחשדבביטאןוביאליקפרסם ,סיימאזנהשבעווןהקמת

 ,שקספירשלמחזהו ,קיסרליוסוישלהראשונההמערכהמוהראשונות
שקספי"שלזמנובת ,תיהאליזבתנסהיהתפלפיאז.שקדתרגומושעל
 God's anointed deputy on (האלשוליחמשיחהואהקיסראוהמלך

carth (, וס.הקוסםחוקיכשבירתהואבולפוגעאוולהדיחסיוןינוכל

בשירנוראות.טבעלתהפוכותהמביאאירעוהוא ) regicidc (מלךרצח
ויציםוהדחתלאחרשנכבת( "דכםיבקצורשובכםיראית"הקוגנרס

שלהראשונההמערכהברוחביטוי,אליקיבנתןהציונית)מההנהגה
הםנהיג.הדחתקבותעבקוםיבהמתחוללותלזועוות ,סריקיול,וס

"זיהונייהצגנרסובקאהישהב ,בויצימוםיסטיונוויןיהריריצעבמלחםת
לםלחמתבבואהקיביאלראהת,ינוהציותרההסתדאותימנשלהדחתו

שלגורלתוףישותוהדזהומתוךגנדו,ביתיהתל-אבדרנהוהמירצעי

כתבםצח,עזיםיריעצשלןיעואספסוףמלומדיםוהעגדלויםגיםימנה

שלוביויירואתויצימןביייראתתקףשבושלו,התוכחהשיראתביאליק
שהו:וציםחשההיריביםמקבצוותאחתכלואכן, .אחתובעונה,בעתעצמו
 .הבוטההפולמוסשירעלבזעםלהגיבומיהרה ,נגהדכוונו

רהימזכ "רקיוארוחתאבוסשור"הםעובדתבאגדה "הטבח"שלסגנונו
אוםרהטבחביאל,ק.יביריו,יביוירשלונסקישלסגנונםאתבחידוידה

 :לשלמה

י )_W'2 ,את'ז~יו iJ-לעוסע?ם:לאבוס ס~~~ ?קו:ייב iJ ~~לאי~ו:יז;ני"
v ז;נןק~לא ,ע.גהלך?-9~ןלדןW כהןק~ליםלz~. ~~לן~ראו~פה 9ג~ ה~
~ iJ·l קי~ק,בv !הiJ נ;רבוגl ך?זג .~הי~ ;בI5 יעיונוי~ 1 :.עה'i? ל~ .~גו.קז;נט; 
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 ה~~~ע.ד;r:ייו.ם~ע.דנ:ויו 7 !ב~~ז:;ז.דם,~ום ז~~זי:ן!ךת I ז~'ך~לק.די:ן
 "!ה~סם.~י 1j,אולןדהיוגור ס~~~ו;וגק,ם-בווונ~ל!ס'~ית~לבו. םי~;ע~~

אכןשלוחנו,עלהמלךשלמהאתהמארחהוןלגרי,ייהטכחיישליוחרוז

סלך- ;כוס-לעוס ;ית~-ית~(ותלמיידושלובסקישלחרוזיהםאתםירימזכ

גזוליעזו"מעזומלךמדבריקטעבניאהשוואהלשםרך-זך)·~לך:
ים, Qו;כל~לדן!ים Qו;כ-ה 7t ~~רא~ית,ן~לי:ן:~ר f~לע.יר,~ל"~עךן :"לי
זומחורזתציירהאמנם ."!:;כיt;כים iJע.לים r ~ Qך~-ים Q ~ועדiים Qו;כ

ואלוףבצלות"אלוףהיכתככעתקיימתהייתהלאןיעדישלונסקישל
המודרניסטיםחרוזיהםאתלחקותהיטיבשכיאליקניכראך ,"שום
כנוסחונמרצים,שנוניםחרחיםשחרזוחכורתו,יכנושלשלובסקישל

 Thc (ןהשביבות"החידודיימסוותעלהבנוייםכחידדויםוהרבוהזtק.ו;רה,

C of Wit ןLiI (. כנישליהקלסיציסטלייגיזםיהבגדיצאווחכריושלונסקי

המליצהשלמחושדגלגולהםשחרוזיהםעסןוכיאליקהחלוף,הדור

 .לשמיםמתחתכביכלובמחתהשכברהמיליטבטית,המשכילית

המוקףשלמהשלבתיאורופותחת "ירקוארוחתאבוסשורייהאגדה
חשכןועלומתלוצציםבקלונוהמתככידםאווילים),ימים:(עוליבעווילים

;ז,יר,רןהן,~!רים )tו;כזקנן, 'ע~רי-לכ,:;ני )t ,!}ליו:ריען~ךילים"(עבותו
שליהמיליםכמכחרמזכירהתיאורלבם").כושופחןולצiציםנכלים

. ... I I • I I - ז • 1

-משמעיתרתייהאכירים"תיאוראתשלוביתיורטיגהפהלשוזוכשימשוי
המיכס;ורהגיכלמראהםיהלוצרהשמחיםהחילאבשיהםםייריאכי(

םיארוהמת ,)םיהפרשםירוככהםישעלהציהליםהסןסיםגםהםיאבירים'
ביכם":ילעבהתערותוייגםהשירכפתח

-יו .Pלסע,סYודוע.יגי?ם,תי iנ:י~ו (i ~~ם
 .כאביריםתצהלןאל

-' t וI -•• 

t( כוכלי:ןiוכל);~?ד"~יםללא ם
ל~ו?ם.לע.גאש'ול~דiבע.ךר

~ p' ליסם~ Q ל?םשוף~ Ij לף י~~ת~
Q לי?ם,לבוסגןת~

ע.יגי?ם Q "א~~לם iJ?סע.ו ,ל~:ע.ל-~ו
ו;ועוו;ו?,ם. iJע.ז Qךן
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ומשכנעהמל,ךשלמהאתהטבח""תופשכאשר ,האגדהבהמשךגם
ההמוןצוהל ,שולחנועלאתוולסעודתוילבבעל-כורחולסורתווא

נ:יה i7כ~ה y "הטבחים:בתואשתוייהטבח"תיבבלמלךצפירמהביעדוו

~ ij לתiכ~ Q י:ז 1 ... 1 .ה~ל'ףי~סt1 ~'ריק;ת~~ ,ם:~~א;תי~זj :,ךקם~Y; 
אולiכ;נ:יהלאאת'~זסחה .ממורסי~ג~תיס Qסי~תי~~~ ] ... 1ן~ל:ם

ביאליקתיארהמעובדתבאגדהוגםבשירגם . ·הך 9י. ij;ם 8ן;כריע. 1נ:יהך~~
סוסיםחייתית-~סטיאלית:במטפוריקההוילגרייםהצעיריםביויריאת

הזותיהבהמהמטפוריקה sלשמם.ראוייםאדםיבנלראו,לפנינוחמורים
שוריילהביאאשתועלהטבחמצווהכאשרכבריח:הציירהאתמבריחה

 :אסתרמגילתשלבנוסחהביאליקכתבהאורח,אתסילהאבכדים"יתמ
בהמותהשפחותהיומשלשפחותיה",-אתלהעזדחיפהציאה·האשה

T T "וי I 1' I T T I ' יןייי-:. 

אלערבלעתמעיזיםשואותןהמערהאלהיצואותצאן,בנות-דקות
המכלאה.
משורריהצעירה,המשמרתבנישלחידוידהםאתאהבלאביאליק

 ,בן-לילההמיוצריםוזולים,ים mנזכוכיתחרוזיבהםוראה ,המדורנה

אחד-שלכתלמידווכאב,סבלמתוךאט-אטבשות.המגתפניניםולא
מהפכנותםואתיומם,בני ,פזיזיםוחידשויםמהפכותאהבלאהואהעם
שלכהתחכמות-ילדית"מעשה Hכראההואהצעיריםהמשורריםשל
תיאורלפיכ.ךום,יידיולמהייעדיםשאינםואווליים)םימי ,(עולםייילעו

החרוזיםותיאור )"המרש"לממשלתמהיבשר(ברחוברתובהעהמקהלה
הרחוביבמשחקםדיהילםימגלגלשבהםגולותהיוכאילוהמתגלגלים

גםהמהפכה,שהולידההשירהעלאליקיבשלעדתואתמביעיםשלהם,
הדומהמשמע,תרתיוהמכני,המודרניסטישירוייהמכונית"',שירואת

שלי,הליידםשיריביןאליקיבכלליסנין-וכיאקובסקי-שלונסקי,לנוסח
שלמשריםמפגןאמנםהםטכנייםשהישגים "ריםיהצע"יראולוכען
 , ..קנונית Hוצריניתרהיבשיכירםלאמקומםאךת,ימילולנותילולי

כהתוביסאין"ם:יבוטעלבוןידברמהםחסךלאהואלידידיובוככתביו
לתיאור 6 ,"'והנכפיםהנכיםכלנאספושמהפשפשים.שלקןאלא

פריסבהשירה-.כתרעלריתירהבקמאםלך:רתחאב-תחקרבפרחבהבהראו , 5
 . 263-243עםי .)תשם-ח(תיצמאי,אסרהיהש

רח.'זרעמידיכרךביאליק.ותאיגראור • 5.2.1929מיוםרןש?נאיגרתבא . 6
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מעליבהסנח""ששעהבציירה,הדשיהמשורריריבישלזה "חמיא"מ
 ,םי~יכ;:·'~~"אותםומכנההמודח,למלךהנספליםהימיםעלו,את

 . "םי Vh ח~:·י~י~~ם,יו;:~ב!·יסרו5
השתמש ,הארוחהשלוהמשוקץהנתעבהרשוםאתלהעציםכיר

 ,בך''מור ,'רקעים'שמ('מרוספש',ומבחילותנדירותםיבמליביאליק

משוררישללנסייתםגםהרומזות ,)'אלל'בלרי'ריפות','קונעתי',
המשמרתמשורריעל .ניררותצוורותמיליםלחפששלונסקי"אסכולתיי

ם,יהבאהדבריםאתםיהסופראגודתערדלחבריביאליקב.כתרהיהצע
את , "המליצה"אתלשירהלהחזירניסיתםעלמלעיגשהואתוך

וער~ל,ה:השפהתעתועיואתהמילול,תהלוליינות

אלינישלקלוםהולךשובחשרה.ייםלציה"יםישובעלינוובאיםכיסלוהעתה
 ,תוםםיוקשלהנקבויצואתריהכרכואתשובםכרכרתהחשרההםלציהסרק.
תנווספרחללאתבושםםלאים mורלביתוע .בורהגענותובקולקופהזםהובק

ושפה.ותעתעוילבבתעתעויותעעותים.ערפלבווםשכינים

חסר ,הנקלההשיכורהמלחאתבתארו , "ןוהסיפאישייבסיפורוגם
 ,"תישירייבפרוזהיומנואתלכתובונהגהידויהיאשיהשנשא ,הדת
האגרוף,בעלי-המודרנהצעירישלקסורהיקרכעיןביאל,קצייר

שאלובלרור,בנוסח ,בפרוזהםיריששכתבו-כר Wהוכוסיתהבלורית
המוכןםןמסבעותשאלו ,המהפכהמןססייםיהאתאעריונותיהםאת
העבריתהשירה-כשרהישראלובת ,תיהרוסתיהמדורנהירהשמן

ביאליקשערךתימובעולחת.להםהעמידהואףברשתםנשבתה-
לבין ,מלדתנעצרה,ששירתוהמזדקןססייהאליסהמשוררביןזהפוריבס

מגתלגליםשחרוזיוהפרולסרי,הסיפוןאיששלוהשופעתהקלההחרזנות
במקום .בשירההמשמרותחליוףאתבסמויקיביאלשיקףמעצמם,להם

הסואןההמוןמןשהתרחקודורו,משוררישולשלוהמאופקהסגובז
שלולהגניו~לגריסגנון :"חשריםמלציהימ"יבאועצמם,בתוךוהתכנסו
מרכולתםעלומכריזיםבחבורותהמגתויררםשפתיים,פשוקימשוררים

חצוות.בראש

אתמזכיריםשלמהבמלך"העווילים"הצעיריםשמסיחיםהעלבונות

ר.קכעוביה.כרךק.אלייבתירגוא . 7
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הרואיםהאספסוף,אנשיבביאליק.שלונסקישהסיחהגסיםהעלבונות
"מתחתאותוומכיםמעליביםםידברבומסיחיםבקלוני,המלךאת

נה":ילביישבינוניםיעניעללחגורהיי

,למה." ~ל~~ ,ן i8 ~~נ;ת ,ה~י~ר~~י~ה~"
 ".~ל~~נ;וגiנרrכע.ן.ן~יו 1ן גi;ע~~~ ם~"
 ,. • i1 ~,ק~ו ~ 1~יו 1~~לף~סת iל~~דה~ם~יאת·ז"~ין

 ".םל~~~לף ה~~ ה:~יין
 ...נבי-שיראלאת-נש;תיכם,ייהח:נגיא~

-• I ".' I V" I .. ז'ז.. 

וכ~ת?" Qו~עין i:1דצךן;ע.תירi~אליייתו,י Q~ת-~iגנכי?ם."דה~יא~
"~ Q ,רים, ה~~ה'בןiור~י~לt~~ךQ '~כי עr;סר.יוםנן~ר~" 

יפהשהצנעהלעניינים ad Iו oln;nclnםיהמכוינאלה,כעיןעלבונות
במאמריביאליק.גגדשלונסקישלהסרקססייםבדבריוגםמצויים ,להם
אתשלונסקיתיארידכם"בקצררשוב'"ראיתיכםהקונגרסשירגגד

לושטלד , "פיוסיולד"כבהחשדבשירביאליקמקורבישלהתברכותם

לזקונים:למשורר
הזאתההשתלדותבכלכיםיהצוהלהרגשיוולאחשד!פיוסיולדסוב.מזל
 I ... Jסשובה.שירותהייתההבשורה,בונסחובייחדולרבי,רוחנחתתולשע

 ,הוגייםאצלוהרי I ... Jפקד"יהייושלהיהאסצויאצעלתהמאליהיכעד
 8בשופרות.כךעלתועקיםואין I ... Jיונגנרותיגםהסשורריםתביםוכ ,ב"ה

היצירהיבתחומעקרותועלפריוזעלכאןברידשלונסקיאמנם
שפקדיהממושכות,שתיקה'""הלשניתאירוניתרמיזה(אגבהפיוסית

כמדוסהנעודודבריואךוהמהפכה),המלחמהבתקופתהסשורראת
מקץאפילו .בניםחשיךהיותואתלוולהזכיראישית,במשוררלפגוע
פרשתשלעוקצהניסלשכברלאחרשלונסקי,שלימיובערוב ,שנים
ביאליק,שלבגדולתווהודהבוחזרששלונסקיואחריהקונגרס,שיר
ןיופרלענייניהרומזמעליבדימויבאותןוהשתמששלונסקישב

אילג' . 6שהבתכוב'ם,כדים·,בקצורביש-ראיתיכםאשל),תימת(בחאישליבסקי . 8
ורלה],גליינ , 6שהב ,םיב,ותכשיר-ל,-חב ;) 4.11.1931 (תת-בןייבחשח-כולרג].

 .) 26.11.1931 (תרצ-ביבכסל-זס
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שלונסקיטעןהפרשה,עיקריאתחזר Wשבועיתונאיבריאיוןועקרות.
אבל ,ההתפעלותמובנתשיר,תבוכףודיזנגהיהייאילו :באירוניה

ההשוואה 9 •נוייימאשרהשלכדינהידנואיןהפלא?מהליק,יאבאצל

איששביןההבדלאתהמבליטהכהשוואהלכאורההוצגהףיזגנולד
 ,מדושן~מסדישאוככעסקןק,ביאלאתלהציגוהמעשה,ישלאהרוח

לכךלרמוזכדיגםנעודהזוהשוואהאולם,עורף.לופנו (jתושהמוז

ייהוליד"וסוף-סוף ,םיבנחשוךהיהידידו,דיזגנוףכמושביאליק,
 .כושלשירבדמותזקוניםבןטובהבשעה

ממזרים,אסופים,שלכאספסוףחבריוואתעצמואתהציגשלונסקי
ישוביבית,חסריגבד,קרעויהפקראנשייחפנים,ם,ינודו ,בני-בלי-שם

היהאלהבידמוייםלמחנה.מחץוהמשולכיםומצורעיםשיכורים ,קרנות
יזאית,רהפהבוהמייניתמהשירההשאולההתאטרלית,הפוזהמןמעטלא

באו-למשל-ורטשואלתרמןשלונסקי,כדוגמתמודרניסטיםשהרי

למשורריבניגדוזאת(ווהאשפתותהביביםמןלרא ,ומכובדמבוססמרקע

שאכן-קורבייה ,רמבו ,ורלן-מולדלהםמשויששים,יהצרפתהבוהמה

בבתי-בושת ,במסבאותימיהאתשבילתהמנידרם,נוודיםשלחבורההיו
 .)נפשולחוליעגבתלחוליחוליםובבתי

הבוהמייניתמהשירההםאףשהושפעוברוסיה,המהפכנייםהמשוררים

בחופשדגלוולחבריו,ילשלונסקמולדהםאףשוימשוהצרפתית
ומרבמאשלונסקיוכשהציגהאישות,ייחיומבתחמוחלטיםמתירנותו

אתבושיקףהואוהפרולטרי,החצוףיהמדורניסטהסגנוןאתה""המליצ

שהתיישנההקלסיתהמלציהמול .רהיהציאתמאשרפחותלאהחיים
באהבההדוגלתממזרה,כאסופית ,סטיתיהמדורנהמילהיצואתז:ונה,וסר

 :בחוצפהומתריסה ,חופשית

 ...נאהאך-ויחפהערימה ,ממזרת ,אסופית ,פלונית-אלמוניתמילההנני-
יענה:האספסוף,מן-אלמונייפלונזוגה,וכן
מוהר!רבמשליילשי ?אבאלימיאבא?לימה-

ייחוס,בל,ן Uסגשריוכיבלי-מיליםביןחופשיתאהבהאזרחיים,נשיואין
מירי(יותר !קושודייןחופהבלי-והעיקרת,יואסצויאצשלניהוונדאבות

 .ו)בלשוננטהר-משפחה

 • 13.3.1970 •רב.דשיךיי-ערםעמי-שיחה . 9
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הכלל:זה ] ... 1אחד.לליכללוותהפקר,התססרות,-סיל,םצירוףכל
ן Oיפה.שעלהלשעהזיווגחירות.

לאהבהבעיניוהרומיםהמורדניסטיים,המיליםזיווגיעלירבדשלונסקי
שכמוההקלסית,"המלציה"מלומתידניים,אשיותלוחייחופשית
ביאליק, .יינושנותמחזיקי"שלומקובעיםקפואיםשירויכנשיואי
צהיהמלשלובחשרוגלגולשלונסקישלהחשדבסגנונידאהזאת,לעןמת

'מליצה'ימישובעלינוובאיםםיהולכ(ייעתהההשכלהתקופתשל
-לשון-נופל-עלשללחיררויםשלינסקישלנטייתיאתכיחשדה"),"

ההשכלה,בתקופתהשידהשללמנ~ד Kהשלישידכהמשיזיההלשון
ממנו.נגמלוכבדרודןובנישהוא

ייהעיוילים"את "ידקואדוחתאבוסב"שודביאל,קכינהבמקדהלא
ןלאלנם")ב;שימח~("לצ;צים"לצצרים"בשםגםבשלמההמתעללים

• I I .. I • ז

 . "iךו:יל~ץ:קrנד<ז:ית;שיי~ישכמיהמעוברתבאגרהתיאדםהואבמקדה
ליצנותרברישמשמיעמיגםהןאביאליקשלבלשונווה"לצן"ה"לץ"

לבבכםייעלבשירולמשל,(וראו,כביישיד~שחת,ר Wוגםןמליצה,

;;וך:קד~סירזם,םצל-~ן /לה, 9 ~~סזp"!ה ם?~~לך~ת Q ~"ששמם":
;iך;ות-ס / ,~מיךn ,לה, 9ן~ריק~גי~יים/ W ךוע~יםםi1 ה 9 ~לים~

לואערותו,אתביאל,קהרחיקלאהעציריםייריביועלברבריו .)"~מי,ק;
אתתיארוהריהםצעמם.עלאלהמשורריםשלבעחתםאלאהשתמש
אתמכיריםשהםעליהםוחזקהופרולטריים,י~לגרייםבמשוגיםעצמם
טיבם.אתהיטבויעדויםעצמם

שלונסקיהתקיףירק"ואדוחתאבוסיישורהאגדהפרסוםלפניכשנה
התוכחהבשי,השתמששבהוהגירופים,החרפותלשוןעלקיאליבאת

וגברגברומתקפהשלובסקיההיז(שבהיכדם"בקצררשובכםיתייירא

ביאליקשללשובואתוהשווההתל-אביבית),המורדנהמשורריחברין,

הלשוןשלהעממיהשדןבכלשהסתייעההבלושביקיתהשירהללשון

 ,הירבשםזהסימבלויישרויבאנתלווגיהבושנדפס . 190-189יעמ ,>גי(תרפב ,הרם . 10

 • 155-154יעמתשכ-ה,תל-אביבהשרובסקי,בנימיןכתיבער

לעיל. 7הערהראו . 11
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במומוהפוסל"שלמובהקתדוגמההייתהזוהתקפהגםהרוסית.גן

בלישלונסקיערךביאליקשלוכרפותיוגבדהתקפתואת,שהריפוסל"
לאצררוהשרההרצעוה,אתריהתכמוהועדו.ומימשלובחרפותלבחול ,. 

ענהביאליקהשירה.לתוךלבואהמבחילהלרמספוריקההבוסהליםיהמ
שולונסקיהעברית,בשירהסבעועצמםשהםבמסבעבלשונם,למשיגיו

זו.לשוןלשמעבחמת-זעםשנעזקהראשוןהיה

צוונועת-דכנולווורק"וארוחתאבוט"שור

המלךשלמהשלבבריחתושלפיההפרשניתהאפשרותכאןהועלתהכבר
תחילה-מאירופהביאליקשלהכפולהלבריחתורמזכלולייהסבח"מבית
כללהכחידביקשהאשרלברית-המעוצות,שהפכהרוסיה,הולדתומאץר

דבשממלכדותשהכפהמגרמניה,ואחר-כךיהוידת,לאומיותשלגילוי

שסיבל)מא"יקבעוהקצבהקיבלובהששיבוהעבריםשהסופרים(שעה

שהשתוללההמעצורים,חסרתשהאינפלציה(עשהמוותלמלכדות
הרעעובמצבשהאשימההנאצית,התנעוהשלכוחהאתהעלתהבה,
המשסריםכצידראודורוובניביאליקהיהדויים>.הפליסיםהמוניאת

חייואתוהופכיםהשין,העולםשלשרידיועלמשתלסיםהסוסליסריים
אדמות.עלים Uלגיההיהוידשל

אתפירשירק",נןוארוחתאבוסיישורעלבהתאהשקד,גרשון

 ,מגדולתושירדהמל.ךשלמהבהוולגריהסבח rמאשבההציירה,
למהפכהביאליקשלכוגתבהכרסו,תתפקעאשרעדמשולחנולאכיל

העובריםהו~גריצזיהתהליכיאתהפרולסריןר.ולעלייתהבולשביקית
מהפכתלאחרכברלתארביאליקהיסיבמהפכה,בע.תותהחברהעל

הצאריהמשסרהחלכידצשראה,שעהגווע" rהק"בשירו , 190Sב-הנפל
קצרסבעשירלפרולסריאס.מקומואתלר~נותמגדולתו,לרדתהמפואר

לעלי. 8הערהראו . 12
תולספרבוהחמעסםדרעיביום •ביאלקי-בציירתהירנסנסיתסירה Q-הובהתאת . 13

במלאת . rp 1984בתל'אביבגיברסיסתובאהעבריתתוהפסרר Pלחכץרונטןתיעבר
 . Pביאלילפסירתשהבחמשיים
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שלקריסתהאת-ובסמוילחורף/הסתיומןהמעבראתבגלוימתארזה
הגבוהההבורגנותשלירידתהואתארגמן)אודרתוכתם(זהבהקיסרות
 ,)העירגננימעשהבאפסהמשוטטיםםילבנבגנדיםוטיילות(טיילים

שלומצבורמתוקנותםיינעלמטולאת,(אדרתהפרולטריוןעלייתואת

המרתף).באפלתאדמהיתפוח

מזלםששפרו~לגריים,טיפוסיםהמלישלמהשלמארחיוהיותעל
דברינוסחגםאםכיוטבחת),(טבחמצקעוםרקלאעידיוהתעשרו/

ס~ל.יו:וילן~נכןט:ב~דדו!ך~ע,לז~ר~י~י':בו:וי, i1'"קילאשתו:ייהטבח"
~ביzכ~דוס~דמ~ךיין· ij ~~ן 9יז;נ~ן;נוךה~לי ] ... J~א;רז:וים.רס.אי ·לדו
ij ,ז:י~יף,נורים~ Q קידתד~ל:;כידירים/דד;ר~נכםQ נכ~םI:ס~תתי~ף 9 י
R את?';כז ר'~~הW ין;ניiן 9ןן;נ~ן;נו.ךה~לי !ה'~~בר~~ ij /ו;ז~~ךיין f;1!i ? 

בגאווה"הטבח"מעידאשתועל .~לם"~ז:ייו Q ~י W ~ג~~~זאו:ויו~רחוב
מתחטאהואט:בחיי,שאניתראניאל"דורות.מדוריטבחיםבתשהיא

-ז '- IV •••יז-

ין 25ים/ ijל .$Iךן'~iכ~יו:וי,ת l ~~ /יכ;:ב~~י i! ~ל i! ~"רם-המעלה/אורחולפני
ב. .rז:ינ;וו;נל:;כיםל~~ילדו·או~ר י~~~ד;ךה,?ז:ויןה .ם~~ה 1~יטי;כמיiכ
עלמעלהשהואהבקבוקיםאת ."דורות~ךה ,Yצדט~ז:וים~תט~סת

בכינוייםהטבח""מכנהולהביכו/המלישלחכואתלצרובכדישולחנו/
האחדהתחרתנה:הידוטהמןלטיפוסיםכולםהמתאימים /מחמיאים""

גםושי / ..המרדותנעוותייבןהואהשלשייייממזר",משנהו /"גנב"הוא
לאישההופכתהיאנפתחחותמהשכאשרכרסתנית"',ו"יפיפייהייבבל"
המסוביםללעוהביגרים /ייהערופים"הבקבקויםסמות.ובעלתהומייה

בסערתשנערפוו~גריים,הפקרלאנשימדומיםהט:בח/שלשולחנוליד
פוסל":במומוייהפוסלשלקלסימקרהלפנינוכיזאתאיןהמהפכה.

לתיאורו-היפיםקרימינלייםכינוייםלבקבוקיומעניקהמארחהט:בח""
מינו.בניחבריו/ולתיאורהוא

אינהבו~גריזמים/שהרבתההמדורניסטית/האמנותהכול/ככלות
פואטיקהענייניאחתלאכריוביאליקמודרניים/זמניםשלתשקיףאלא

ו"בכרכיד~ת"ייילשיריו(וראואחתבכפיפהוהביאםפוליטיקהוענייני

עודו).ידכם"בקצררשובייראיתיכםלעיניכםיי/בהתערותוייגםיםיי/

מלחמתימישלבעציומםשנכתב /) 1915 ( "'~פעל"חלפהבשירועדו
הו~לגריזציהמןלברוחמשאלתואתהמשוררהביעהראשונה/העלום

חבורתאלאוהטבעחיקאלולהימלטעבר/מכלשאפפוהוהסיאובומן
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בם:גנעולאעדיהםהגיעלאעידיןשהסיאובוהפה,הלבטהוריהילידם

 ,י~,ר~כ;:חות R ת~~תו}כפ;ת,~לים י~~פ~~
 ,ה~~ך~rון ת;פ~~:י:נ~ן,אר~ע,חינ~;ת

~מינ:יז, y ~זMה (i'וקבי~י~ז y ~!נ~י:ן riJכ;כוילןת
 ) ... Jוע.דיוזע.טי 1 ז~~ג~פן~ים,:ד'דז iJ י~~כ;~~

 ,~ר'נו~נ;ת~ז~זפ;ת iJ ,א~ 15~הן iJ~~רי~ל
 ,ריn~ד~~םים iJ ~ P'QW;לידם, iJ-ל~~ד~ה-לי~קי~האו

-~ם Qלןיסם W~~לףסלם, R ~ב 1V~נ:י~בא
 .יי:נ~'~ווכז ם~;י,ק~~~ ם~"~ר~וכוז:רי iJ9ן

עלציותשלבבימהעתבאותהביאליקשכתבמוותיייימחולותבשביגם
"למבצחהגנוזשוירוהמחולותייעל"למנצחהכמו-עממישירו-זנקנרית

הקוראמתים),ספקעניים(ספקקבצניםחבלמתואר-הגנינותייעל

 ויז:r~~~יש~וכד,ייגz;זל:קןה-~אהפרלוטריים:המהפכניםכמובמקהלה
הכתובהזו,כעיןמהכפנית(קריאהוגנ;וrכקז!"ק IQl!ק Ql!ק Q /ךנ;וז,נ!ג

ייערבביידישביאליקשלבשירוגםמשלובתקיריליות,באותיות
שלטיבןעלהתוההפוליטיכשירבסמויהמגתלהשיר-טבע,פריהלינג",
"מתוארותהגניבותעל'"למנצחהגבחבשירוובספרות).בחייםמהפכות,
וולגריים:ממזריםשלכאספסוףהמילים

-יירם tVהנסןריאת-צiמםרותמים
 • .... ... I ••-ז' •ז

 ,ם~~לו;:ןידז.וכע,ר~ב;ת י~~
ג~פ~ים,ן~ךי~סי~יםים 'p~תן

-iד!יוןוגדסיע.די~~~ןדי
Z ו ,ם~יל~~שZ ש~ i -לf וסם---

לתהליכיביטויביאליקאפואבתןירקייוארוחתאבוסיישורביצירתו
ביןהמדורנייםבחייםשחלוהבשוהוחסריהחצופיםהןןלגריזציה

כשמתוארהטוטליטריים.המשטריםהתעצמותעםהעלום,מלחמות

 ,ל!ר~ ד~~~~ידוסס.ןיקtו~ח (i(ייןקןממיותההוליהטבחביפרקבראש
l וית ;ת~~לי:ן~tה")י~:דק;זtהולוגרית.חצרפתועלהמיליםמעידיתךז

החשדהסגנוזאתשתיארשעהביאליקהשתמשעצמהמילהבאותה
אתשובמכרכרתהחשדה('"המליצהשלונסקי"ייאסכולתבנישלהחצוף
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 ,גבורה"ענותובקולזקופהבקומהקוממיות,שלהבקבויצואתכרכוריה
שלושאט-הנפשאתלהביעכשביקשגםהשתמשזובמילהלעיל),וראו

המעציבוןי(ייהחיזבתל-אביבמסעחתיבעלשלהו~לגריתמהתנהגותם
ההפקרותלמראהמאדודווהיהלבאכןא,יבפרהסטריפהבשרכליואשל

בשוהרגשכליבלרמהבידמעשיהאתעושוהבעירנוקוממיותההולכת
ואחריותי),"·

כמדומההמשוררשאלהמדורניים,החייםשללגריזציה~הותהליכימול
כסעללעלותהשטןציליחאם(ולעמו)לולקרותעלולמהעצמואת

המשוררשלמסקנתולמרותו,הנתוניםעלידואתולהכבידהמלכות
~ין tt,iJ~ם" :האומרלמעשה,וכבדלהלכהקלגנוז,בביתכלולה

~נ;ומ;ל /ר~לדןלי~,רק,רק / ,~נ;ו~ל.לרלאב'~קלאק'ב /~נ;ווlל.ל,
W ?בבחינתהםהיידעהבהייאדיוהיהוגםהמשוררגםן~לדןיי,שר ,ם;ש
ב'"שוראביון,לנוודוהפך ,רוכתאתשאיבדנבחרלעםבנים :"לך (jולך~"

טגחדמותהלובשהשטן,מתעללאיךנכוןאלהראה "ירקוארוחתאבוס

כביכולעליומעתירשהואתוך ,כתרואתשאיבדהמלךבשלמהולוגרי,
מילקוטל"חזאגדתאתכאמורוהרחיבכאןעיבדביאליק ,לרובמטעמים
פחיסהקדומה,העבריתהאגדהאתבהרחיבואךטו),(משליישמעונ
האחיםשל ) HiiIו SC! und Grctc (/ "ותמיעמי"'מאגדתגםמוטיביםלתוכה
לביתרחיהואאתסהימכנבה,ינדלמארחתהמתחזהמכשפה,שבה ,גרים
שלאציהי(ורמסוכנתפתאיםכמלכדותהמגתלהמעדנים,ומטעמיםמלא ., 
המתאר ,התחתון"עןדייגןקיאליבשלהילידםירבשגםמצויהזואגדה
והולכיעצלניםהיתשובכלוכריות,וסותוגיועעשוייםבתיםבהועיר
ולהשיג),להשתלדהימוטיבצכללהםןיואבשפעלהםניתןהכלוכיבטל,

מלכודתכאותהעתבאותהלונראוהמסואבותהיומסבאותהיגרמנ
 "הטהורה'"האמנותבמאמרו ,לבולעוהודייהעלהמאיימת ,מסוכנת
שלשובועםכיביאליקכתבכתביו)שבכל "ספרותדברי"'במרור(הכלול
חיירקעעלהחשדהעבריהתאטרוןאתלבנותלשאוףעליו ,לארצוהעם
העםהקיםשניםאלפילפניי,טניהמטרופולאוביהסמןהנקייםהכפר
ומשוררים,בביאיםמחוקקים,שקמיוובולסינוקדיו ,יורעואיכריו,מתוך

 ,הטהורההאמטתאתעימתביאליקבמה?אמניגםמתוכםיקיםלאמדוע

קכה.עמי.דכרךק.אלייבתירגוא . 14
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והקברטיםהמרזחובתיהפרצייםמאורותעםבאץר,להיווצרשצריכה
בברל,ן:ראהשאותםהסמאים

הסוניימצאו-כזאתישאם-בכרךסהורהאמנותשלאחתפינהלעומת
בתי-הם:מהיערואתהשאיןלסאות,בתי-מחזהרגלכףסררךכלעלהעם

לאלפים,אנשיםשסהינהרוערבערבפרציים?מערותבתי-קלון?מרזח?
שלביורותנפשםואתבשרםאתשםוסבלוליירם,עלסות,עצירים,זקנים,
אזניהם,אותעיניהםאתלבם,ואתסוחםאתלנצחוססאורותחתטוסאה

שלהטמאוירווהאהעיפשוסןוגלדהנזיונהאפם.ונשסתפיהםרוחאת
היאכואםחייהם.יסיכלשםויימקושירקבו-האסנותובעל,הכרך,

שקרכילהאסין,אנירצרהואולםהנאתה!לראהיאלאלעזאזל!תלו-
הושהרהכפרשלהסהורהאויורסתוךהקאכילהאסין,אנירצרההרבר!
הטוביםופירשויהסשסעותיהבכלסהורהבאסת,סהורהאסנותולנתעסדו

בלב,ךהחשוביםאתלראהרוחאתגםשזנהאסנותזו,קדשוהסילהשל
 .אותושמבהמתולא ,האדםאתוסערנתשמרוססת

השירבפתחבית-הסרזחתיאוראתלהביןניתןאלה,דבריורקעעל
הסשוררהכירשאותוי,האוקראינהפונקדשלכתיאוררקלאייאבייי

בימישראהפרצייםמאורותמאותןאחתשלכתיאורגםאלאבילדותו,
מתגלול,םוהסבואיםהשיכוריםהמרזחביתתפתעלבגרמניה.נדוירו

מחגהאומה)אבייעקב,שלבדמותוכאן(המתוארהאבואילובקיאם,

הסומאה,בתוךתומתועללשמורמנסהאךהאדום",ייהאדוםמזלהם
האבעלנאמרריהשבסוףלדפקו.שעלהגוויליםצהובבספרועיננותזו

בלה,בטליתועסוףהנקבראוהלים),וישובתםאישעיקב,שללו u(גל

 ,ז~~לא ד~~ר~zכה Q~ן~ש;zכיי,ק,ורה":ןןת~תספריו:כגוולייהצהובה
ו"איש"מראשותיי".המילים "ר': 1נכם~יש .נפ." :ה~~~~!}ליונכ<.ייד /

מצויאלערלים,ייזלמזוגימיוכלשנאלץיעקב,שלפנינומעידותתם"
סיזיפית).עבהדושלגילהשנותאלפייםמקץנפשו,את

שבשירההי~גריזסיםעםביאליקנפגששכאשרראינוכבר
ובאיםהולכיםייעתהעליה:אמרהואהמהפכה,ילידתהמודרניססית,

אתשיבמכרכרתהחשדההמלציה .] ... 1חשדהימלציהיימישובעלינו

ומבחילות,בוסותבמספורותבחלושלאוחבריו,שלונסקי ."כרכוריה
היוהםולמעשההקלסית-רומנסית,השירהשלהיל"גיזםגנדציאוהן
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במומו-הפוסל"בחינתביאליק,בעיניי"גליההקלמבורשלממשיכיו
שלוהמבחיליםהנאלחיםהםילתיאורתקדימיםביאליקכשחיפש ."פוסל

בהתערותוב"גםב"אבי,,,שילבתםושאם,יהפרציומאורתבית-המרזח

כריזלהשלאהיהוליכלאהוא ,'"קריואריחתאבוסיב"שור '"םיכלעינ
 Lcs Mystcres (יופרמסתריבספרו ) Eugene Sue (סיןיזיאשליריובתיא

dc Paris (. וילנה,זהסנסציינילרומןשלומןקלמןשלותרגומ)1857 

למעלתמתרגובואתהעלההעברי,הקוראיםקהלאתכבש ,) 1860-

הנסיךשלסיפורוזהיהחשדה.העבריתהספרותעלוהשפעיחשובסופר
לתקןכדיפריז,בסובאזכותוובשוטטיענלציירהמתחפש ,רדולוףהגרובני

הבליעלמבניהסובליםהחיים,עלוביאתילהצילהחברתיהסדראת
 ,בבלואיווהתהלךכתרואתשאיבדהמלך,שלמהשלסיפורוהמרשועים.

ביןששוטטרדולוף,הנסיךשלסיפורועםביאליקאצלאואפהתלכד
ויפרממסתרישאבוביאליקן,יואבייר 1בגבדיהמרזחובתיםיהפונקד

כךרוטפש").יימהנידרההמילהאתמשםשאב ,השאר(ביןלריבתיאורים

וחרפותהשיכרתיכוסבעל,המידרניססיםביןאנלוגיהשלקומתחגם

לביןההשכלהכבתקופתרותינדימיליםקלמבוריםהמחבבים ,השפתיים
המערבישהכרךהראהכךבאירופה.הקלוזובבתיבמסבאיתהשיכורים

קסנהבעיראותוממירהואשלפיכךוזדון,שרעשלקןהואהשוקע
הזהב.חולותעלונבניתההילכתכיונה,ולבנה

תרבותאשישלהכרעתואואפהיאירק·ייארוחתבזכותההכרעה
באיריפה,םיריהמעטהתרבותמרכזיאתלעזיבכביאליקמודרני

עלאזשנבנתהה,ירצעירבעליהמזומנת "ירקב"ארוחתולהסתפק
סלוססוימלב-וובדינאיםחוראנשישלהכערתםגםיזוההחלוות.

התרחקו ,פשוטיםאנשיםכעלצעמםעלזיישהכר-גורדיןד"אועד
בעיקר,מותרות.רי Oוחפשוטיםחייםותילחובחרוהסואן,ההמוןמן

וב"עיקב"לוהפוךאירופה,אתלעזובהגלותיהיהודישלהכרעתוזיהי
לוכשיור·).העקובהיה"ו(בחינת "ל"ישראל

אירופהשבמזרחהתרבותיבמרכזביאליקשלהממשוכתהתמהמהותו
נרתעשעליהםשונאיםהם-1924בלארץהמאוחרתעולייתוובמערבה
עלההןהמשורר .באיגרותיואפילואו ,ביצירותיומפושרותמלדבר
אתבהקבע ,הרוחניאביושאחד-העם,לאחרורקבוכאוחר,אתה

לימודיותיראשלמןציוניתלאגודהשהשתייךאףהאחרונה,חייותחנת
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נמצאלאהמאוחרתהעלייהעלמפורשתאפולוגסיקה .-1890בבישיבה
ואתלבסיואתמסבירה "וארבעהשלשוהייאגדתאיביאליק.בכתבי
מביתלהימלסהמלישלמהסימחלשבולרגעעד .עקיפיןבדרכיקשייו

גופא.המשוררגםר.ילמכבמשפילותותיחוויועלעוברותייהסבח"
החלסתו.אתלהגשיםשהצליחלרגעעודאתהלעלותשהחליסמרגע
לבציעוהשעהכשרהבסיומםשרקממשוכים,ולבסיםייסוריםעליועברו

 .ולהשלמתההמשימה
התרבותמרכזילנטשיתשקםרהמאבקאתתיארשלפנינובאגדה

ואתאותושחייבהאתה.ולעלייה-וברליואודסה-האירופיים
במשמעותהו-לדהירקבארוחתלהסתפקהראשונותהעליותאנשי

שעלתהזוארוחהשלהמספירית-התרביתיתבמשמעותוהןהלי~רלית
המלצהגםהיאהאישיתשהכרעתוהנמנעמוזהאיןשולחנם.על

הגולה,אתותשלהשדןהבשר"סיר"'אתכזולעתלנסושהרחבלציבור

זרים.בחסרילונתונהשאינהזו ."ש"מביתדלהירקבארוחתולהסתפק
בארץ,העבריתהתרבותעלביאליקבדברימפורשבאופןעלרהזהרעיןו

ס:ייתרפבחורףפומביתבהרצאהשהשמיעם

ת Uשלוחלעםיסםוכהיינו ) ... Jזריםהןראחריתדרפואלאחד:לאוערדר
זריםת Uשלוחלעםיסמוכ Uהיי . Uתאבונאתשכאלו Uוהרחבשעירים
סעלההאוהריובסשתסשים rאשאםכליבנלשלרוuבזרות,ת Uבלשו

עונילחםלעקרלהתפרנסעלינווגבזרלאזר-שיארלשכבאנולוכןחלהדו.
העברית,השלוזשלהחרבההלחםפתעםקרם,ילדי-לדאחדביום Uנשארזה.

צקתנסעיסאוסר.הייתיאוףזל-פי-כן,לדוגם.בכלכאןנארווהלדותוהעוני
וממעסתשמלדלדת ,זרהבתצורתסיפקונואתללמאף mנאולתאובuבאת

ששיהטובלכאתלהביאציריהלדת.אתלנעלואסורספקבליכוחנו.את
מלשואחדקבאםד·רצוהזירם.יבמאכלהשלוחזלכאתלמלאלאאבלשם.

 Uעליאחירם".לשאבוסמשור uשלחרבהפתוייסובהאחירם"שלמתשעה

ו U .5מתןכ Uסיפקואתלמלא uצעמאתללמד

במסווהציוניגילוי-עדתשלפנינוההנחהאתהמחזקיםדומים,דברים
האוניברסיסהלפתיחתבנאומוכברביאליקאמרקדומים,סיפורשל

 .קסהיעסא,כרך ,שבעל-פהדברים . 15
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מצבועלדיברכאןאתה,שעלהלאחרכשנהה,"תרפבאביבהעברית,
הכורחערללפרזיט,בכפועווללאעלהנחשבהגלותי,היהדוישל

אתבהלמצואלעםהמאפשרתלדוה,קטנהלארץהגלוהמןלהימלט
כזה,מצבעםלעולםישליםלאכבודועלהחסייעם :שלוחידירשות-ה

שכולוודאיאחדקבליטוב , I'לרבלנפשו:אמריואחדוםיקוםיכזהעם

חרבהפתליטובשלי,אינםספקשליספקדמאי,קביןמתשעהשלי
טובהאחרים,שלשולחנםערלובביתםאבוסמשורשולחניועלובביתי

עשויהשלי,וכלוהבשרותיכולהאבלאחת,קטנהאוניברסיטהלי
אוכלשאנימעד,היכלימאלפיהטפחות,ערדהמסדמןידי,בצעםכלוה

כזית,ומרוריםמעטיםמזונותיייהיובבניינם,ני:נרחלקיואיןמפרותיהם
ידימתנתשלוהמלאהמתוקהטעםאתאחתפעםבהםשאטעםובלבד
 16עצמי",

בביזיונותגלותוימיבכלהתנסההאגדה,בוריגששלמה,כשם

עברוארבעה"שלשוהייאגדתגיבורגםמשאול,קשיםובעלבונות

בציירותיומראהביאליק ,למגלדהגיעועדמשאלוקשים,יסורים

הדרךוכי ,"הדרךבייקפציתלאץרמגיעיםגיבוריושאיןהאגידות"יי
מראההואירק"וארוחתאבוסשור"בבששונים,סוגהאינהלגאולה
כשרהזרים,שולחןעלאבוסמשורשלךשלוחנךעלירקארוחתשטובה
פרקולפתוחוהבאשה,אוביהסאתלהקיאאירופה,אתלעזובהשעה
הכרעתואתואופטימי,יעצמאטהור,אךיותר,פשוטבאורח-חייםחשר

לואלדו,קטןבישיוברהיהבחובזכותארצההעלייהבזכותהאישית

שלוהתחפשותםשלפנינו,באגדהביאליקכתבמעטירה,אירופיתבעיר

לטששסצריכהאינהלילידםקדומיםאגדתשלבמסווההללוהמסרים
 17להעלימה,אוזואמת

שנשאבדבריםהזההעריוואתביאליקהעסיםביותרהמפורשתבצורה
לכבודתרפ"ט,בניסןיט,ביוםפרסיץבביתבתל-אביבשנערכהבמסיבה

נב,וכיעשם, ,שם . 16

מזץלארברחתחילהחה,יברבתיךחהיברתהייהלרמת-גזבימתל-אנוחתיבר . 17
תוהחגיגזמחולברנאלץנאזראךה,ינמרגבותוצעומה"ננריתןתואשפאףבואיהס

ולעצמשבנהתיחבנית-המועלישנכפוותיפו"סיןהאתוהפלויסיתובויייוההתח
שאפשרה ,רלוהגהירהעששבלוישקסהבגיםרעיבצונעוהקסנההרל"בתל"אביב,

 .לציירהת Uלהתפלו
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אתעזבלאמעולםהלסביהעםביאליק,לרברירייניסיהלסבהמשורר
לבינינו:בינוהיסרויההבלדנעץרוכאןאצרו,

!i בפעםאםכיהראשונה,בפעםלאלאצרנושבנוואנוסאתו,ציאלאסו
שלעולםחוקמזלות,סחזור ,היססורירל U rסע,שזהולנוברסההשלשיית.

שלוחןעלססוךלהיותסיבלאכיהערזןוסרתךהבהבאטוזריחה.שקעיה
ותיסתרבואחרותבאתותםגנהביבושוסן.שוןהואאםאפליואחרים,
קיבלנו .הבתיםבעליהיינואטלאאבל ,בציירתןהשתתפנואוףעשירות,

לוגבית,ותרבבכלהעיקרשהםהראשונים,הציזרהחבליבליהנאתןאת
 1 ... 1קסןגםיהיה ,יצעסספעלכלציירתבעינינוחשובהתילאוסציירה

 18 •--הסוכןסןקולסוראסקבלתותרי

הואירקייוארוחתאבוסשורייעצמם:בעדמדבריםםישהדברדומה

אתלעזובדדרובנישלרחולוכעצמושלולכורחביאליקשלהסברו
אגב,באץר-ישראל.רקיייב"ארוחתולהסתפקרופה,יבאהתרבותמרכזי

בעשרה,ולאמשלוייאחדקב"בלהסתפקלנסותלעמוביאליקשלהמלצתו
בהצראתו-מסתוכבר .במועסלהסתפקהמלצהאיננה ,אחריםשלקבים

עםשלהאוקסימורוניתהתכונהאתביאליק,הסביר "שראליבהשניות"
ומצדעולם-הבאחיישל "ךיבוחרקב"במסתפקהואאחדשמצדישראל,

נערזים:םיירפורמסורעויונותהרףללאומחפשבגדולותהולךהואשני
סצדת,ידיאליססית-איססיראלדתבתורהדותיהאתרזדגהוביייסולוב

קבענותנות,שניומצדבראשי,בקפציהיהגדלוותאחרלהיטותאחד

בזמךםייאופהםההפכיםכלועולם-הבא,מצומצמתתרבותשלחרוביך
הזמניםבכלמתגליםהוםםיקדומבזמניםגםשורשיםלהםשיאבלהזה,

ואתהלדתאתלנעלוהצעהקיאליבבדבריאין. "רחוקיםהיותרואפילו
להביא"הציעהוא ,לעילכאמורלהיפך, .זרותהשפעותבפניהחלוך
השולחןאתלמלאשלאהמליץגםשהואאלא, "שםשישהטובכלאת

 .הפיגלויםמאכליאתמסנולוהרחיקזריםבמאכלים
במסווהציוניגילוי-ערתאפואאזהייירקארוחתואבוסיישורהאגדה

להימלסערמוהואהחליסומדועבההסבירביאליק .קדומיםאגדתשל

יקיפזשבמרכלםוצמהיוןכרבאוקיאליבתיביוןבארכיםרוובשאליקיבדברי . 18
 .ב·-אבלתסתיסרביבובא
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ירק,בארוחתבחפץ-לבולהסתפקאירופה,שלהמעסירותמבירותיה

וארוחתאבוסשורייבאגדה ,ועודזאתבאץר-שיראל. ,שלהםשכלוה
 ,הסוסליסרייםהמשסריםשלהו~גריזמיםשאתביאליקהסביר "'ירק

שאתופשוקי-שפתיים,עזי-מצחעציריםמפיבאירופההנשמעים

באץר-והמדינאיםהמשורריםצעיריביןזיהההמעוקמתבבואתם

כאןלוםגהאבדוה.התמימותאתולהחזירמקרבנו,לגרששיישראל,
לאסוף-מפיהם"בלעם"להצויאשליאניהלורהקבליןיוהערשלהיפוך
(כלומר,ייתיקוןיילכידולהביאם-השבוריםהכליםמביזהנציצוותאת

כשהעםועתה,ישראל,עםשלהרוחקבייביאתבתוכםבלעוהגויים
בתרבותובסמעולושאבדובכסיואתלעצמולהחזירעליולאצרו,חוזר

בחיקמקיאהמלךשלמהאתבתארו,ירקייוארוחתאבוסורש"'בהעלום).
בלעיאתלהוציאקיאליבמבשקהסגח,שהאכילהוהמאכלותאתהסבע
שדבקיהפיגוליםומוהסיאובמועמוואתעצמואת,לסהרכלומר-מפיו
שלכלליהאתבארץלוהשליסהסבואים,עשיובביןיברופה,יבאבהם

 .ייהסהירהייהאמבות
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ביאליקשלהאגריותביצירותיומעופפיםוסוסיםכנףבעלי

ו"הגיורית"דהוכיפת

רהיהיצשלהסדוריםלכלליהכפופהביאליקיצירתזיאדעו,יכ
םיהסוגביזומובחניםברוריםלותוגבלסמזניתזשנה ,קלסיתוהנא
םייתמטיסודותשלזליגהניכרתעל-פי-רובאליקיבאצלגות.ווהס

בהםימחלחלהשירהמןומוטיבים ,ולמשנהאחד'אנרזמםייסגנונו
 ,כךהיליףם.ולשיריהעם"ליישירינוניתיי Kהייהציירהומזלסיפורת

בה "םימעופפיי ,ביאליקבציירתלרובהמצוייםהכנף,יבעל ,למשל

מטיליםהם ,רגלםלכףמנוחםימוצאהםשבומקוםובכל ,מרחביהבכל
המטא-אוסטייהראל ,יהאלוגראוהליטרלי-הייחויףרישומםאתבה

ז ..,-...- ....

נהרןיב"מפתיהדוכשלעיצובהשונההחטוף.אוהמפורט ,ראליסטי
דומהואין ,ום"יהייהייומאגדותפתיכוהדשל~זה "דקליחונהרפרת
רופילצ "דהיהחסתנפנףוייקיאליבשלזוהגנורמשיהתהמרופיהצ

חוט ,כן-אף-על-פי .אני"הומיאנימ"'מאוחרהינוהקנומשירהמתה

אליק,יברתיביצהמקנניםםיהאחרהכנףבעל,לוביןניהן,יבמקשריסמו
שלהבכורהשירגיבורת, '"הנחמדתהציפורהיילמןולתקופותיה,לסוגיה
ביצירהזוגהבןאתלנערההמביאלנשרועד "'הציפור'"אלביאליק

 . "וארבעהשלשוהאגדתייהמאוחרת
שלהלאומיתפוריהצייבתוארהחכיפתזכתההארץריוציפמכל
אישהלשערכמדומהמותר .יףוקנהאתהנושאבבול-דוארואף, "ישראל

פחותלאאך ,אשהרעלהמתנוססיהטבעהכתרבזכותגםזהבכתרזכתה
מקומהבזכותובראשונהובראשובתרבות,ותרבספמקומהבזכות-מכך

בספרותהראשוןהיהקיביאל .היולתקופותלסו~יהביאליק,ביצירת
אתשהמירשעהזהב,בעטרתהדוכיפתאתשהכתירהחשרהתיהעבר

המתגעגעיםהיהויףים,העםמשירי )"פאועוגאלערנעיף"(הזהבוסוט . . 
192 



 193זהבצת Iצפת Iלדוכענדמן I 6פרק

ך"התנמןהידועהבדוכיפת ,המרחקיםמןטובהבשורהשללבארה
יישיראתפתחהוא .) 27(סורההקוראןומןיח)יד,דבריםיט;יא,(ויקרא

ר ij ~יי;ניןלים:יבמיבי,וכמו-נאכמו-אוריינטליבסנגוןשלו,האגדיהעם"

ז;ו'~ן-לה / 'יו f. ~ 2$~ין ,~~ןק.ל / .ק.ןלן;וzכ~ר רכiכi-ל}! /r:זן~לר ijt ~~ןת
 ר~~~ן / ,'~ןז-ן~ליי .wן~ י~~ / ,י~~חען~י,זiכב!ר i~פ / /iכב. lדן:;כי~ת

.ו "~הי~י~ Qןא;ת; יו:z~כ;: /-ז;ווtן~יהן

בנוי ,"פזמוניים"שיריםשלבסדרההראשוןהזה,העם"יישיר
נוףהואשבמרכזוהנוףמשאלה".ייחלוםשלאואגדה,שלבמתכונת
המזרח-אירופייםהמציאןתלפרטיכללמתאיםשאינוהזוי,קדומים
שיריאסופתמתוךהביאל,קאייםהעם"ל"שיריהמוטיבים~לדושמהם
כאןשי 2מארק.ופיגינצבורגשיהפולקלורחוקרישאספוהיהוידיםהעם

ובמקוםבזמןהקריבההמציאןתמןמוטיביםביןאגדיהיבריידחיבור

הסגור,בחדרההחלוןל,דישיבתהאהבה,לנשיואיהנערהגעוגעי(כגון,

בתה,חתונתליוםאוגרתש~מההרקומיםהמעציםעםהנדוניהארגז
הפלוקלורמןעל-זמנייםביםמוטילביןהחתן)אתלהביאהשדכןשילוח

ביןהזהב):ציפורשלתיאורהנהרותיו,שוניהעןדגן(תיאורהבין-לאומי
המגעיומוזר,זרציורשל(תיאורוהאירופיתהדמונלווגיהמןמוטיבים
מוטיביםולביןמטאטא)שלמקלעלרכובהמרחקיםמןלילה"ב"טיסת
המכתב Jערופאיו,הדקלובוהקדום,המזרחי(הגוףישראלממקורות

תמהיללכעיןבאלהאלהמתערבליםהמוטיביםכל .שגי)בחוטהצרור
ניבורת.אינהלאלהאלהזרותםכיעדואשיי,יחד-פעמ

לאורבמיוחדלטווס,החכיפתאתלהסמיךאחדותסיבותלביאליקהיו
הדוכיפת:עלנכתב )א"'עס"ג,<חלוילתלמודשר"ישבפירשוהעובדה
"טווס(כלומר,א""שלבייפאו"ןלו:וקוריןכרתוגנלגדולעוף"והוא

שנירחימהעמהיסודלחקדהגלות:משוררהצתרבספריבהרחגהכךעלראי . 1
 • 46-41יעס , 1976חל"אגיג .ביאליק

 • 1901פטרבירגס-ס ,רוסל~נךןיאק~לקסל·עדרידושיעסאעדק.רפיגינזבררגמ"ש . 2

ודישראוו ,חיהגרמנהשירהמןקאודוקיגיאלרחילשהגעיזהיריינלסיאמרסיג . 3
ךוחס 33מסירי(שיהדחמרהתסלעץתגגעעמהניוהצפחהאעלשכחגנהייהשל

שלהגחבוריבשגםרראו .) 8I1c /, )/)<יו Lie(lt 'יו(סיריהששבספר "יהלירהאינטרוכצוי
חצד ' Q1 ~ Y '~ןע ) ... 1רם 9ז;ו iJר .r! ~~ז;וישzו;וגך ?Jן iJ(י "החסדיהרתנפףנ"ביאליק

i2 ז-(· 
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שלאיגלהביאליקצייירתשבמרחביוהצומחהחיבתיאוריעיוןהבר").
מתוךכפשוסם,לא-והנירהאילןאת-הסבעאתהמשוררתפסאחת
ובמיוחדבספרים,הסמויהיעדבאמצעותאםכיבלתי-אמצעי,יעד

עתיקהבייידשמעסותלאדנוצסיותדעויכשהכיל ,שר"יבפירשו
ייקוריעלבשיריולכתיבלמשל,~רבה,כןעלעתיקה.ובצרפתית
ל,(משלי"שממית"היחיאדיתהמילהאתתרגםרש"ישנןהשממית-,

הייהעבריתהשליןשלתחייתהבשנית 4יעכבשי:שמשמעהלמילהכח)
בעיקרהסבעאתהכירמישראלאדםלמדיי,עמומותהמיליםהוראית

הדוכיפת ."החדר"לכותלימחץוהמשתערהסבעמןלואהספרים,מן
שיתמהוןופרשקוראאבו.ימיבושלהדוכיפתבהכרחאיננהביאליקשל

החתןאתכנפיהמוסתעללהביאכדוכיפתקסבהכהציפורתוכלכציד
ברבסווסאםכיזעירה,בציפורמדוברשאיןלגלותעשויממרחקים,

מביאשהנשרכשםבת-זוגואלהחתןאתלהביאשאמורגלד-ממדים,

 . "וארבעהשלשוהב"אגדתחתבהאתלבסיכה
שנבחרהוהנאההקסבההציפורהיאביאליקשלשהדוכיפתביןאך

מחברגלד-הממידם,הברסווסשהיא rובשיראל,שלהלאומיתלציפור
שלפילמידי,ונגדרניתגאוותניתציפור-לראשההחרשכתרבציפור
היום"),ויהי"(מאגחתזהב"צציתלחכיפתעבד"מיהביאליקאיתהאגדה
שהצידייםלאחרורק ,סהורזהבשעויבכתרשהדייציעלוםמבוראדשרה
הזהבכתרעללוותרהאוליהרב,בשלללזכותכידולחברותיהלהארבו

שללא~תורגלי.נצויתבכתרלהסתפקוהסכימהלבשקתה,להשהעונק
לכאורההיאחקדיל"',ינהרפרתנהרייביןהשירגיבירתהנערה,גםדבר,

המונה ,)"ןגלייישיהשירגיבירתלנערה,(בחמהורברבניתגאוותניתבערה
וגםהחתן,אתלשמוךכידלאח,ראחדהפרובינצאיליים"אצורותהי"'את

עלירכשוושכלכסרוס,ירהבתןרברבןבחורהירבמייחלתהיאשאליוהחתן
 sגאוותי.עשליה~רסית, iוהאקססרהבאהבבלוריותמסתכםאדמית

.ראוכחל,למלשישר-ישלתרגומובעקבותעבכשי,האיליקביאבשירתשהממית, . 4
שלמקראיקוןיבלכסזהערך,וכן 'שד-היכלירניאביישלנוובמלי-שממית-ערך
נפדריםכמשוגיםהשממית-ירוו-קהעכבשי--ארגומכאן ,)זוברכמיואל,יסלומי

ערדון.ההרגה--בעיר ,--המתמרוהמדשר-,ביתסף-עלבתשובתי-,-.בשיריו

S . שיארליובב ,)א-עכא,.סנהדריןאימית'העלוםנבילשרכיההמזבסמביאיההבלורית
דב-ר ,-זרהעבדוהלשלשמהאלאגמלהאיטריתובלהעשוה-(לגלדהשלאמצ~ירם
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אוהירמערב-אירופאיים,"צעירים"אותםעלביאליקלגלגעתבאותה
הטווסיתההופעהבעליהציונית,בתנועהייהמירני"הפלגאנשיהרצל,

היפבחלשבפיהם,הרהוטהתיהגרמנבשפההתהדרואלהוהמצוחצחת.
המסולסלאנייהנצישובשפםשיערםבצציתאובבלוריתובמגבעת,

ולהביאלאלוכר,הערכיםכלאתלשונתקשויבאלהייצעירים"שלהס.

תלמידוביאליק,בת-הזמן.הלאומיתבמציא~תוקציונימהירל~פנה
בשינוייםזאת,לעומת ,האמיןהרוחנית,הציונותוחסידאחרהעםשל

t$ ~שאינווממשוך~טיובחינוךלבבותייב"הכשרתהדרתגיים,ונייםיב;ל
הגנוזבשירוובמיוחדהמוקדמות,מציירותיוברבות~ן-לילה.משוג

המתנאה ,המתמערבהיהודיהעצירעללגלג ,רדום"צעיראשריך"
גבוהה,נדריצילובמבגעתכפופיםקצוותבעלבשפםמשרימה,בבלורית
 ה!"כננסים:להיראותלסובביווגורמתקומתואתכוליכבהמגביהה

P. ךP. ד!iWiJ ה'זוי~'רiJ י~~ה! ] ... (~ל;רית~, !iv גל:iJ וכt י~iJ ליf ת~/ 
עיטורלהציבנהוגהשבשבתבראש . "ת~~~' ij~ר'אשרב,:קעיר'א"על

לעורבהשחורההמגבעתמדומהוכאן ,)"'בגר"(כלומר,תרגנולדמוי
רוח.לכלהנוטהלשבשבת-והראשרעות,המבשרשחור

התלאוהדיי(שהרתרתי-משמעהצעיר,כינרמזאףזהגנוזבשיר
איונ ,ירהשגיבורעצמם),בפיגם "הצעירים"בקראואחד-העםיויריב

לעשותכלותויבשאיןומכאןבעמיו,גברולאניסיון,חסרת"בתלוה"אלא
אך 6ייהמןךה",חמדוותבכלמתקשטאמנםהואלשמי.ראוימעשה

שמבית.הבלואיםמסתתריםשלוהמהודרתרופיתיהאהיפהחלמאחורי
התלשמאמיניםכפי ,בן-לילהחשד"יליייהדולהפוךאפשריאמשמע,
כהמלצתממשוכת,הכשרהכךשלםנחוצהאלא ,העצירים"ייוחסיירו

ביאליק,שלבשירוהזהב,צציתבעלתהגאוותנית,הדוכיפתאחד-העם.
 ,)ל Hהנהגנזזכבשירהעם"(ב"שירהשחורההבלוריתבעלהבחורכמו

שביהם .כיסויחסרותוהבטחותשוראבשורותבכנפיהם~תסמביאים

אשרבו,צדדילאשהמשורר ,בציונותפלגלאותוביאליקבעיבידומים

ברת(סחת-ירו"בלםיקוראהדוכיפתשבראשרבזשלהעובהדםשסעצייתכן . Cב
יא ,"י"וגאיהה.רהבעשליה mוסחלמשואר.,שהבחברסז Cפרחןרלר"שהעריך
 • Cסמאעוףהחכיפתלוהיית(כ"גוי"נהג.המתרים""העצימן .חשד""יהדר

 ,"~הבפ"המליהמזטחהעורת rאשיקאליברמז"מהדי"הלעוזיתלהיבסבהשתסשי . 6
 .'''באבןתמריאבבה.שול"יהדוהןבחסדהשלםישחח
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שלומזהיריםםימהירהשיגיםבדברמפליוגתהבסחותלחסידיוהבסיח
ביקוריםם,יקונגרס(ציבוריחסישלתוותניוראבפעלויתרבה (jלה,י~ן-ל

 ,)יוכילאץר-ישראל,קשרותומתתנסיעולכים,מולסנים~שבחצרות

שלםילמעשןוחזמהפכילואשמתן,גלהעוגיהלאשמעולםתופעלו
ש,ממ

לבבותהמקרבכשדכוהציפור

 ,"שבאמלכת"הארוךהאגידריהשאתזהבהקשרכירזלההראוימן
נסתיימה.לאוכתיבתוהראשונות,ציירתובשנותקיביאלחיברשאותו
ברגהןיבומקשרםיהמרחקמןהבשורהאתהמביאהכנףבעלזה,בשיר

םיהרואמ~רשיםשי(ואגב,הברתרנגלו-השכוויאלאנויאלאשיה

פעםפקדהמלךשלמהכימסיפרכאן ,)הברתרנגלואתבדוכיפת

נבעתי ,החייתוכשהתפקדולסעדוה,בארמונולהתקבץהחיותכלעל
סיפורובפיו ,במאוחריהשכוובבוא . "ר y ~-ין~'ם;~קד-p ~~י P; "לגלות

ומציידי ,בחזרהשלמהאיתושילח ,קיסורארץועלשבאמלכתעל
רת~~ /ר ,?i ·~נ'~ךי iJ ם~'~ 1 "(האקזיסיתלמלכההמיעודתגרתיבא

ריהש .)"ן~ה 'y ~ד-:ןילםיר ij /ר ?iסןי~םיר~~תzןן~ל /~הן, 1 ~~~ר~ןה
עדיהמתוךינו,יבדמםילהשללויכהקוראונשלם,לאךוהארירופיהס

ת.וחיהשלשלפהוסאתחזייל,באגדותשקנה

 ,האגדהבספרתןואזגימשביאליקאחדות,אגדותעלמביססזהריש

ביןהברתרוגנלנתבקששעהייבאותהי:משלומדרששניתרגוםפיעל

תרגנולענהליסרו.קשיובבכעסלהביאוהמלךצריוה ,נמצאלאוהעופות
אמרתי ] ... 1באזניךדבריויבואוהאץרמלךאחנישמעלו:ואמרהבר

לאדונינשמעתשאינהממשלהאומידנהשיאםואראהכולובעלוםאשוס
רח.זמבארץשמהקיסורעיראחת,מידנהוראיתייהסתכלתהמלך.
ו. "נסעויםשםמבראשיתואילנותכזבלבחצרותוכספהמזהביקרעפרה
המלךלשלמהשמגלהכמיבאגדותשמופיעהזיהיאשהחכיפתמאחר

 .איכר .ח-חשביל-אבח .קרבחחובהירדהוב .' Pבבצייראלקייבכחעריבה,האגדספד . 7
ן.-צהציעמ
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ביאליקובעקבותיהם-שהמקורותהרישבא,ממל~תשלקיומהדברעל
הדוכיפת.עםהיער,שכוויאתאוהבר/תרגנולאתזיהו-

האקסטזהעלמלמדהשמשאלתפילההזרההמלכהנשואתשבוהקטע
בהשתמעויותהרוויהאקסטזה /השכווי-הגברעםהמפגשלאחרבהשאחזה

קצרים/בתים 12כוללתהשמשאלהתפילהלמכביר.ומיניותארוטיות
שפעלקבלתתחינהכלולים,וכולםהשירבתיממשקלשונהשמשקלם
אלהמלכהשלזו.תחינה Hחגבי!נאייחנניבמילים:ומסתיימיםממרומים/

 •-ז • . •• "

,שבהםר" ij"זובפאומההמשולביםהקצרים,הבתיםאתמזכירההשמש
הןאףמסוכנות/להרפתקאותאתםלצאתהילדאתהצפריריםמפתים
האגידבשירשורותמובהקים.וסקסואליים~רוטייםבמשמעיםטעונות

ה~ lJ ;ה fלזגדתת~ה /רת.~~~רי:ן ! ... J~לי:ן iJ "(רגכןשבא"יימלכתהגטז
Yודח Qז;בז:ד~דמדייף /ז;י~{ח תל~~~ייךן~ליiנ /" ...ןת 'p ~נiדז;ביךה.עד /

מכילותןז;כ~ה")ז;כ~ה~לצלז.י:;כריז / ;ד;בכ;:~ ;מ~צ~קב"ה ij"ןאו /צ!ה"
ישיבהשתלמיידהסוגמןואובסצני/ו~לגריאופיבעליחידודיםבתוכן

 8המייגע.הלימדומןלפוששביקשושעהבהתכנסויותיהם/להשמיענהט

המקשרייהגבר"),(אושתרגנולהבד,ביתכקורתם Zשעובברמזיםברמז
אירופיותבשפות(ואכןהגבריהמיןאיבראלאאיבולאישההבגרבין

באגדותכילשכוחואיןלשניהם),אחתמילהבאגנלית,לרבותאחדות,
החידותואתשבאומלכתהמלךשלמהשלמגפשםאתהמתארותחז"ל
מעטים.לאסקסואלייםיסדוותשילו,חדהשהיא

ייויהיבאגדותוהןשלוהעםבשירהןבדוכיפת,בחרשביאליקייתכן

הקדומים.במקורותלההמיוחסותהמאגיותהתכונותשוםעלגם ,היום"

אגדותשלניחוחותאפופיםמזרח,בופיבדמיובולהעלותכשביסה
ולאבקוראן,וגםר"בתבגםהנזכרתציפוראותהלונמצאהקדומים,
יואליוסףשלתרגומואתעררביאליקכי(ייזכרבלבדהמערבבספרות
דבירבהצואתלאורוהצויא;ומסגנונומרוחועליואצללקוראן,ריבלין

מצו"ם~יבהשבבישעשעויםהם-איזהל~יבה:ביאליקשלחברןדבריוואו . 8
הזלה,גרוותהלצהבידחה,וות Uבירחהחלוין.שויחותבירחותאוזבר,וויהאלצם?

לע 1 ... (תומפלופלותוממלוחלאזכוותקץאיןקו.וספאתסקופסהמסוביםאחדכלו
בפסקוים mהשודאתלתבלוגליההיהאו 1 ... (םיהכתובאתהעמקםהפלפלו,רוי
(דב-ובצחקוםיובתגלגלשהשוזכעיםדע ) ... (שאיםנוברושובסאזכויצנוותםשלא

תת"ה).בכסלוז"ס ,דנדביאליק",שלסתחליתו",לושרסיין,



198 I 'שמ'רהוI ןקו,ןדםו,ןןם

ומלכתהמלךשלמהבסיפור"מככבת"הרוכיפתבקוראןשבבעלותו).
יוסףבתרגום , 27סורההנמלים",("פשרתא-נמלבסורתהכלולשבא,

פתיהדוכאתאראהלאליימהויאמר:העופות,את",,פקודריבלין):ייאל

צדקתה:תוכיחאואזבחנהזביחאוקשהאענשנהענשומקימה?הנפקד

אליךואביאאותה,השגתלאאשר'השגתיותאמר:הרבהאיחרהלא

כיראינווכברעליהםי"',תמלוךאשיהמצאתיהנהיציב:דברמשבא
ביאליקשנגנז.שבא""ובלכתשירואתזואגדהבסיסעלכתבביאליק

תכונותלהמקניםוהערביות,העבריותהעם,שאגדותבציפוראפואבחר
עלבה.שמאסבן-זוגהעלכעורהאישהלחבבהיכלותוביניהןמופלאות,

למרחביהנשלחכב"שדכן"בציפורבחרהביאליקשלירובשהנערהכן
 .ייהאיאדליייחתנהאתממרחקיםלהלהביאתבל

מאגיהשלביסרוותכולומלאחיקדלייונהרפרתנהרייביןהאגדיהשיר

 ,ת~יר"(מסתורילחש-נחשבושיוהשבעות:קסמיםמעשישלשחורה,

רכובהגמעיהמיערד,החתןשלפלאיתהופעהבושיןמ;רי~תיי);יד~ת

האירופאית,הדמונלווגיהמןמכשפות(כאותןמטאטאשלמקלעל
שלמקלעלורכובותמחררותמצנפתעונדותהליל,בשמיהמתעופפות

פעולהאיהשאףבעננים,הנערהשלהסתכלותהבומתוארתמטאטא);
רופאישיראל.בניעלהאסורותוכשפים,מאגיהשללפעולותהקשירה
סגילותיבעלהםהדיכיפתשלהפנימייםאיבריהכלכיהאוביטהאליל
השרויותוריאותיהלדה,לזרזיכולבובלחדוכיפתלבמופלאות:מרפא
כךהדוכיפת,שללשונההגברא;כוחלו$בןדמזורובביאותמריםבובים

 ,לאהבהסגולהובשמשתהזה,היוםעצםעדהערבייסהפלאח'סמאמינים
אףהדוכיפתשלהמופלגותהתרפויטיותסגולותיהדרוים.עתומחשיה

הנערהשללמחויהמזורשיביאשליחלשמשביאליקבעיניהכשיריההן
ונה.ולמכאובי

שם ,יי"דוכיפתהייחידוהשםלגביעמוביתאטימולוגיהמצויהלמודבת
-דוכיפתיהוהד:רבייאמרולפיה:העברית,בלשוןורעאחלושאין
זו,עממיתאטימלווגיהשבעקבותייתכן .)א"עסייג,(חולי~פית"' i~ה;ד

אתהנערהבפיביאליקשםכפיית,בשושר "כיפתיידוהשםאתהכורכת
פירשוו:כפיתייהדו;"-ייירש.לפיוהביאיהיייא;תו"כפתיהציווימילות

• • I 1 -"' • • ז

והואשם,וכפותההראש,לתוךשכפלוהכמיודומהעבהכרבלותויי
יפת:דוכהמילהעלמצייןהואלתורהובפירשוו ;"כתרוגנלגדולעוף
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המאידמהשכרבלותולומרצריךואין / "כפולהוכרבלותוהברתרגנול"
אופיבעלותות/יאקסטרוברטבמשמעויותעסונההתרנגול-הבגרשל

מובהק,יסקסואל

פרחון:לר"שהערוךממחברתמובאהמצאניבן-יהדרהלןויבמאכן/ו
בלוריתבראשוששיהואעווףבראתרגנלאהגאוניםהוופישרפתיייהדוכ

בעלאתנצוחימיןמצדלבולוחעלהאדםלשונויתלהאםהעוףוזה 'וכו
האישהתתלהאםוכןנצוחוזההרימלךדינובעליהאאפילו ,בדיןנויד

לעולםזלותהאחרתאשיהבעלהיאהבלאבצווארהתיהשמאלעינואת
אמת",והואןויחכמיוניסוכחמהיפהרואהזוהריכעורהאיהואפילו

מסייעתהדוכיפתכילמידםאנואחריםקדומיםעברייםובמקורותכאן
אהבתאתהיאללהחזירמסייעתהיאשהילא ,אויביועללהגתברלאדם
מעין,נסתריםמיםמקורותבחישוףעתימסיהיאיותרמדבוליורדיבעלה,

 , "הטווסי"ויאופעולהגברשלתוהאקסטרוברטיעלמלמדתתיהבלורגם
ארמינוייכ, "טוראגנרייהואלדוכיפתאונקלוסתרגוםכיעדרציוין

הציב, "ההר"פירושו "שייטוראומאחר ;הברלתרגנולבתלמודהמיוחס

פרוידיאניפירשו ,הרראשעלהמיתמרקדלעלהדוכיפתאתביאליק
 ""כרבלותאו "בלוריתייבעלעוף :אוריהתשליהפאלבצדויתמקד
הדקלבראשמקנןוהוא ,הדקללכפותדומהראשושצצית ,גברית

על-בורכן,יבהרף-עיעגלהשאמורלחתן(בדומהההרראשעלתמריהמ

נתיימאופהנערהזאת,לעומת ,מטאטא)שלמקל-פאליקטייאובגבי
מוקפתאיוה ,) bulb (פקעתיודממעוגל,אובייקט-פזמוןירבאמצעות

 ,סגור(חדרןילוהבתלתקופתםיהמקבילגרים,וומססגוריםםיקטייבאוב
לרבות ,"ייאצורותיהםיטמונשבהה,ינדונתבת ,תחופבאיןהנעולגן

גיבורת ,הנסיכהאתםיהמקיפלאובייקטיםבדומהפוך),נצוותמלאכר
בבדידותעליהעובריםעולומיההינעורשימי, "וארבעהשלשוהאגדתיי

 ,במגלדכלואהבעודהמזהרת/
בת-ישראל ,ביאליקשלשירוגיבורתוהנאיבית,תיהעממהנערה
שוולחתשלה/ "הנפשפוריייצאלאו ,הציפוראלמדברת /לפרקהשהגעיה

להיותהציפוראתמסמיכהאיהם,ייההזואוהא~תיים-למרחקיםאותה
להאיולהבממונה/ישמלהיבן-לאותהלגאולשעתיד /זריזיישדכן"ןיכע

שכילוצבעוני/בלוריתשחור ,יפה-תוארבן-זוגוהמרחקיםהמרחביםמן

עלוהאגדותהמדרשיםכלאתשהכיר ,ביאליק ,ומתשוקהמאהבהיוקד
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הגבראלכוחהנקשרהעוףביןאנלוגיהשלחוסיםאפואמתחהדוכיפת,
שהגיעההנערה,גםלאל.ז:ור.תשוקתואתלממשהלהוסהבחורלבין

עצותבסדרתפתיהדוכאתומציידתנשיותה,אתלממשלהוסהלפרקה,
ם:"נליידהליבריהיצהתעוררותעלהמעדיה

פודונ,ר!יזלו:~~רי
פוסונ;ד~יזה~ע~ל 1

-~ליו~יז ~~ם~זרזנוז
יו.~ל ~ר.~~~~יזי~ ~~

מטתילו:תגידיערדו
I . . . . י. 

~ f ד~?;לה~ה~~z:יר, 
נשרילבגת~מן.ןחת

 .ז I-ב' ..- •

~ f ריל~לה~ךןף?. 

ברישמתוודההייתהלאעללוםהשיןהנוסחמןכשרהישראלבתברי,

שלבפיההמשוםהמונולוגוכלהכמוסים,הארוסייםמאוויהעלגלי
ומרובדת,עשירהבעברית(עודרביאליקשלהעממי"ייבשירוהנערה
שגםכשםגמור,אבסודרהריהוהנערה)שלהסבעיתשפתהשאיננה
ובועסים ,המוסכמותשנרתאתםיתואמאינםזהבשיראחריםמוסיבים

חתןעלתחלוםשהנערההיהיסבעו"סבעית":יירגילה"קונבנציהבכל
סבעימעדת.נעורפרחחעלחולמתהיאכאןו ,חכם"ייתלמידשהוא
בז-עללמתוחהיאוכאן"ייחוס'",עםחתןעלתחלוםשהנערההיה

אמותיה,בדלייתבצנעיותתשבשהנעהרהיהיסבעחסר-כול:בלי-אב

הנערהכאןארילוחתן,לבתםלהביאהשדכןאתשישלחוהםוהוריה
המרחקים,מןהחתןאתלהביא"השדכן"אתבדחיפותהשולחתהיא-היא

המסתייעתשנערההיהסבעיצוניעות.עידוןוחסריםיבהולעצדיהוכל
היאאךושיראל,משהכדתובקידשוין,בחופהלהינשאתחלוםבשדכן
תלוייםשאינםנשיואיםאהבה,מתוךבזקנישואיעלחולמתדווקא
חידשרבבחינתהיואהבה(נשיאריהלכהומוריהוריםשלפיהםבמצוא . 
מוסיבעםמתישיביםהםואיןהשיר,היכתבבעת "היהדריםב"רחובגמור

 ,סוסעלרכובשיבואריאבעלתחלוםשהנערההיהסבעי .)"השדכןיי

מעדיהכול .מסאסאשלמקלעלרכובלבואעתידחלומותיהנברואילו
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לביאימחכהיהנערההנעול,הגז~רותאתלקסוףלהוסשהנערכךעל
עתהגעיהכיניכרומתאווה.מתשוקההיאאףלוהסתהמשיח,כלביאת

בוש.ערלומצפהוהנערהלביא,מבשושהחתןזאתובכלדודים,
דבריהמשמיעוהחתןמתממשות,אינןההבסחותהצער,למרבהאכן,

ליעדו.מגיעאיניהיפותסיים,איממשייםלאחז,נעימיםכיבשוין
וללאבמפושרפושרתהיאשאותוהנערה,שלהמשאלה"חלים"וכ.ך
בבידדותהכנראהתישארוהיאהיא,אףמתממשאינוכול,לפניבשוה

המונולוגשכלהריהנפשיי,ייציפוראלאהחכיפתאין(ואםובשממינה

הזיותיהפריפנימי,מונולוגאלאאיניהציפורבאוזניהנערהשמשמיעה
לבואונהבכלמשתוקקתוהיאלפרקה,הגיעהמכברשזהבתילהשל

סיפוקם).עלמעלוםבאישלאהממשוכיםמכיסיפיהשיגאלנהחתנה
שלשאיפיתיהגםכמיהדוכיפת,שלהיפותההבסחותדבר,שלבסופו
נשואתוהיאלבדה,נשארתהנערהפרח:כעורבאמתבררותהנערה,
מצפהעהררהעבים,אלאםכילים, (jתכבמזמוריההרים,אללאעיניה

:;גים l! / ת~~ W~ל~יזל;לה,zכא 2$ "המתמהמה:לדודrו-גואלהלשיוא

לה;ו / / .ה~~ K י;I~לאzכrו 2$י~בי /~ה;'ס iJלzכה l!לה l! / ,ת~י<;:~ד iJ~ךסה
~ו:וירד;די /ן~ז y'iJ ,םיכ;:!:;גים l! /:;גים, lv!~לע.יגי א'~ /:;גים 1Y.1ר jZ 'נ
לקורא,הרומזגידי"ייגדשירובסוףביאליקבתןדומהסיים . "?ז~ 2$:;גי 1ל

לא 9 ,זב;ר" iJר iJ~לל;וד vייששהגידשכשםהסקססלדקוייתהקשוב
כאןהבסחתו.אתיממשלאובעלםשהבסיחהחתןגםכךלביתו,יחזור

להבסחותשוואבציפיית-הילדאוהבערה-התמיםהגיבורבשארוכאז
ן O .סיפוקהעלתבואשלאיבתיחלתשווא

-דםאיחליסאז
 .... ;-ז-

הלם?הגידהשיוב
ג· • : ...נ·וי

לי:אםרןחסד,אבשי
'" 1 " Y 'I l' • 

הגיד?שייבאיסתי
 •ז ..י"'ז-

הראלברביהאבהלוכיםשביהעקהד.פירילסדuייבבבדוסהיבשחס.בעקד .כלומר . 9
הרכוישהלוהנר,שליבסיופר .יתחתייבשחסרוהעקהבןאתמציליהאליהסיריה.

 .המרוגמלרוישציילימאין.ררפהלהר
ב.י ,יבמשלי ;-בללה' Oז,נ~הו;ו~תלרתtי-קילפסהשוי . 10
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דמיוןקוויביאליקמתחכאחד,והמורכבהפשוטזה,כמו-עממיבשיר
היצואתהציפורלביןהשליחותאתהיוזמתהנערהביןמעטיםלא

להישגיםלהוטותשתיהןשחקים,מרקעיותי~מרותלשתיהןמה:ילמש
אתחשיישובלבדהבטחה,כללחתןלהבטיחמוכנותהןישתמיידיים,

בעלהמיועד,החתןביןדומיוןאנלוגיהקוויגםמתחהואואולם,בואו,

ששניהםוייתכןהזהב,צציתבעלתהחכיפת,לביןהשחורה,הבלורית

לחתנההמייחלתלה, Wהבהנערהשלהקדוחדמיונהפריאלאאינם
יפות,הבטחותמבטיחיםשניהםהכמוסים,הארוטייםמאוויהולמימשו

'," 

מצפון,נקיפתללאידם,ואחלתרפיונםבשלהבטחותיהםאתמפיריםאך
שלההיכרמסממניהיאוהבלורית"בלורית",מתנוססתשניהםראשעל
המתיימריםבני-ישראלשלאו t tעייא),כא,(סנהדריןהעלוםאומותבני

העולם,אומותלבנילהידמות
תרגנול(גםגבריותדמויותובהומורכבת,ססגוניתתמונהאפואלפבינו

ואקסטרוברטית,רהבתניתבלוריתמתנוססתראשןשעלבגר),הריהוהבר

כיסויאיןהיפותלהבטחותיהםהצער,למרבהמרגליות,מפיקופיהן

מבטיחהואגםבלורית,מגלדהגדר"יימאחוריגיבורנח,גםממש,של
סוסועל"טס"הואגםלקיימן,טורחאינואךיפות,הבטחותלאהובתו

בסופואךהשכונה,בטתכלאתהנאהבהופעתוומשרים ,בן-ח:לכקוזק
נרפה,עבודהלסוסאצילמסוס,והופךזנבו"אתיימקפלדברשל

 Wהביתלשוםייאתהמפירמפרידכגורםהציפור

מאדוהבכלמבשקתביאליק,שלשירוגיבורתהייצרית,הנערהכיראינו
כמקובלאהבה,בישואילהינשאומקווההפורחת,נשיותהאתלממש
רחוב"בכמקובלשדיוך,בישואיולאהעולם,שבאומותהמתוקנותאצל

הדוכיפתאתשלוחתהיאזאת,(ובכל "נשונית"מחזיקיאצלהיהוידם"
היא ,)ן 'Vהאלעביםבעבוותתקשורהעידיןהיאשכן ,יישדכן"כמין

כמלדהאירבויתובל-העשוהבה:להתהרוו ת,.ובללדגלשלאמצןו'םש'ואלבב' ,ון
מקתננשב'ביהםהקרלכפותיכלעהיוואויו ;)ב,וב-וזוה-הדועבשלשומהאלא

 .ואשהשעלהנצרותלצצייתרמתודהדוכיפת
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ההפךאתוהפבימיותהחציוביותבתכובותיוהמגלםלחתןמייחלתאף
האישחתןלבערהחיפשואירופהבמזרחהיהידותבחברההמקובל:מן

בתורה,והבקיהישיבהספסליאתהחובשלכת,מצנעיחכם,תלמדי
הנוער,ואששחורהתיבלורבעליצירי,פרחחלעצמהמחפשתהיאלויוא

דיוהיייאו ,מזגסמוק'"צערני'"מין-תורהומתלמודמעדתבעורשראשו
אבותיו,שלהםיאורחותאתשנסשעשיו,באדרתיעקבכעין ,חשר'"

השין.המדשרביתשלספסליומחובשי
בשורותהמביאיםסווס,אודוכיפתשבמרכזםק,יביאלשירישכלייתכן
מחורזת,יידיתמימרהעלפרידוהמותךבולחכיסוי,חסרותסובות

~יךייכלה,ססוציקוב:בחוםמאתייידשלשןואצורקוןיבלקסהכלולה
 "'שבת-שירהאויףקומעןוערסחתןיד!.ן-בשורה ~~בז~גןדירוערל

חתבך / ,בשורהלךלבשרברצוביייכלה,הוא:אף,מחורזעברי(ובנוסח

שיר-עםיסדרערלזועממיתמרהימסודיעל 12רהיי).ישבשבתיבוא

הזהבלדוכיפתהנערהביןהדיאלוגאתביאליקחיברעליההמסתמך
בשירוה'ערשכוויעלהמחורזתהאגדהואתפרת"בהרמ'"ביןהאגידת
 . "זהביסווס"'שלוהקצרייהעםשירייואתיישבאלכתיימהגבוזהעממי
הבפשמקןהפורחתלתשוקהמספורהכעיןהיאתיהאגדשהציפורמאחר

דמיובידיאלוגספקהוא "זהביסווס"שגםיהרוהמרחקים,המרחביםאל
או ,נפשהלביןביבההבערהשלפנימימובלרוגספק ,לציפורבערהבין

tו~סנכעןף, ה~~ /- iל~ןחיס:;ו!ייtוןס :שלההבפש"פוריייצ iילבבינה
~ך~ה- /:;וי 17ד iך-~ת~םז:ור~ה- /-=ם-נr~די~ל י~~~ף- / ?יו;:!ס

ה~ך:-ם~ ,~ה Qijם iייי /ה: ?iזקת'ןה i~ש בכz~~~' /לף, בכz~~ן~:;ויא
Wij כר /-םr~W ל~~ת-fm "לפיהברשטווסראיבו(וכברזהבשיר .ה

אירנהוא :בבערהמתעתעהטווסהדוכיפת),הריהומהמפשריםאחדים

ולמעשהמחייב,ובלתיסתמ'בתאריךאםכיומדו'ק,ודא'במערדרנקב
הבערהכמוממשית.בשורהכלבלאבותרתלחתבההמייחלתהגערה

אלםירבימיםעדרלהשתוקקךיתמשהיאאף ,לוא ,"פרתגהרבין"ב
ובצורות,דולותגמבסיחיםביאל,קיריבשוהדוכיפתהסווס .שאיגג.והחתן

בשירוהחתןשלהמתוקהלהבסחההבסחתודומהומכזיבים.מכזביםאך
~ה Qij~ל / ,ה=כrע.ת f ,ה~~~עך;~" :"גןליייישביאליקשלממי-עהכמו

 • 563סימז ,לעלי. 2.הערהומארעקגגינצוברדאו . 12
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קבלהגהמצינערהשלמשאלהחלוםלפנינו ,ןוכאכאן ."!ה~~נכלף,ג
לדהכלהאלאאיהןיאלמעשהו ,ומאשורתרהיעשכלהפניועלוםםע
ירישיירותויבגכך,ילפערד.מהאתחרהיאפןהחרדהטחון,יבחסרתו

אייבש"שדכן"',ןמיכסוובטואפתיבחכתובוחרקאייםיהביאלהעם"
 .ויידחללאהחתןאתהןיאל

שדכןשלדיתפקביאליקיריבשהכנףבעליםיממלאתמידלאאך
וקאודהםלפעמים .הורמוניהסדרבעולםולהרבותתולבבלקרבשנועד
 , "הטובהסדרייכלליאתמפיריםהםובבואם ,םיהדבקביןםימפרדי

יעדלא"אליקאייהבעם"שיר"בלמשל,כך,לוכאוס.למהומהוגורמים
עלארוטייםחותוניחהמפזרתהבשלה,הנערהמדומהשבו, "היאימשיא

נערהצייןמההעם,שבפי "יגעלעיפיילכינוי(בדומהרופילצתיה,וסביב
המקרבתפתילדוכבניגדונו .ליד)דמיהעוברתגנת,ומהובלתיעדתקלת

םיהנששלבובותיהםפחדרעתווזהזוגבניביןדהימפראיה ,לבבות
הם.יהבטחותאתויפרובדרכםטעויה,יאחרהבחוריםויתעפןוהזקנים,

 , "ךח;ק.הה 1~וpך /ה,:~ר 1רץ:~~"הרדומהלעיירהמגיעהזו "ציפוריי
ההוריםגם .לבעלהשהיאביןהקטטותמתחילותלעיירהבואהעםומיד

ופרויפןאו ,"הביתשלוםייופריפןמחששלות,יבלןיעםיעצומנםיא
נתממשו:לאשעדייןהנשיואיןהבטחות
תואןפוואבות

I יזI • 

 ,בליל;תןלא-שינ
T ו--

ם ryו:זz;רב.ינ:יע~~י

 .אפלותת;בסמס
 ..י I •נ

םייהעברכבמקורותק,יביאלביצירתשיהאפליםולמבואותלסמטאות
גםוכך ,)ג ,וססוטה(ראומובהקותסקסואליותהשתמעויותם,יהקדומ

מרמזותאךלחושרה,אמנםהמיוחסות ," i1'י'רןין i1, 25!נ'ק,ןין 25 "למילים
לויחסישהופרוהנשיואיםלהבטחותהבדביתכקורתוישעובברמז

הבלוטעהר,הנלשיסניסחההפיהואתאזהרשילעהםואםבהגשיהו rייכובתבורי . 13
בסיכנראיאיהיפשיאעדילא'-רהאממוארי ,הרהע'יבישוילשתייהופירטנקרעלע

עם' , 2000 ,א-סשתרףחו , 44ח,שי ,לע ,-קיאליבלשםעשיובייןעט:נגומכארו
152-145 • 
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המשוחררת,הבערההגיעהשאליההקסבה,בעיירהשבשתבשוהאישות
זומשוחררתבערהשפורחתברגעוהבה,והמוסרות.הגבולותחסרת

"ל~רבבשלום:למקומוחוזרהכולבתיבה,אללהובעלמתמהעיירה,

W זז.ינ; /~ח~רב~ij ~;,ל /ה 1ע.ל~ך~לה /.וכהQ וr~ךו5~ך:;כים / /ה. 9 ~~י;נ~.וכ
 / /ם.יק. lJו;כ~ך~לן /ז.יידם Qו;כך~לן /ק,ים, Q ~~ום v'W ~עם /י~~ים

~ויל;ת.~ים ;W /ןףוכ;תך~ב;ת / ,ת;ל~~ו;נI;נןקס;ת /;פלהת"ז:ר,נ 1
-~ע.יר /ה W17ךWךל;ם /iכמן;,ין 25~ךח;ב;ת /~ןץ,~יו~~ז:רים / /

שהפרדיהלאחרשבאה,כלעומתבעלמהאףבאלמה,הציפורףו;ימ;ן".
המצבחוזרהיעלמה,עםלומהומה.לראגהוגרמהמכלותיהם,חתבים

ומפוהק.מרכרךבשיממוןשרויהכולההעירשעתהאלאלקרמותו,
אלגוריהלפביבוהפשוס"),(ייהסיפורהליזןרלילרוברשבמקבילאפשר

כבערהשכמוהוומוררבי,חשדרעיוןהשיר:היכתבבעתהלאומילמצב
עםשלחייומציאותלתוךפץרמקובלים,ובלתיחשדבייםמבהגיםבעלת

 ,ה~ר~~ייז.י~חבמפתיע,הגיעהרעיוןומקובעים,קפואיםבחייםהשרוי

וחסיריו,הרצלשלהבצישיאבייםרעיובותיהםכמו-ךח;ק.ה"ו;נזpדי~ה /

הזרההאישיותאירופה.ממערבמבחוץיי,ייהעםשלחייואלשפרצו
החייםאורחאתירחויללאשבשסורבים,לצעיריםקסמוועריובותיה

וכלליהסרריהעלוהמקובעת,השיבהההוויהאתבכךוסיכביהקדום,
החסוףמותיאחרישבאה:כלעומתבעלמההציפורואלום,הברוקים.

הישבהוהמציאותהעם,שדרותבכלותוגהדכדוךהשתררוהרצלשל
 .היהוירם""רחובעלוהשתלסהחזרהוהמשמימה

זהודומה:ריאלקסיקהלפנינוהנרר'"ייימאחורביאליקשלבסיפורוגם
אסופיתליישקצה"להוריו,יחירבןיהידר,צעירבח,שלאהבתוסיפור
ק.בהכמובןמירראהבתםסיפור .בשכבותוהמגתוררתחזירים,רעות

ב~תוסהתחשבלאשמעולםהמרןר,בחרבר,שלבסופואךהוריו,מעיבי
אתעצמועלומקבלהבכרייה,הבערהאתזובחהיהוירם",יירחובשל

בחופהעשיר,מוכסןבתיהדוייה,אשיהבשואהוריו.שלהערכיםסולם

אהבתםפריואתאהובתואתוזובחוישראל,משהכרתובקדישוין,

אבחתיייאבחהיהידר,הצעירשלהוריוכמוהשמרן,הקוראהגדר.מאחורי

הקורא,אלוםהשקצה""'שליידהמאחיזתביזלהיהדוישהצעירעלרווחה
אורחאלהחזרהאלהמתלווההמדכדךבשיממווויבחיןיתאכזבהמודרבי
אתמעתהשתגלדהזרה,לבערהשגנרםהעוולעליצרוכןהשין,החיים
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אתולהשליךגישן,למרדוסיוןינלפנינווכאן,כאןעצמה.גכוחות m,ל
מהירות,שמהפכותלכךעדותולפנינוכאן,כאןהגו.מאחוריכלליוכל

נקודתאלהמהפכניםאתרותימחזשהןטיגןגן-לליההמתרחשות
אףנקודהאללאחור,אותםמסיוגתואפליושלהם,הקינהחהיהפת

 .גקיןלמלחמתםצואושממנהומזתרוינמוכה
 "פשוטיםיישיריםתםיוהגצדהללו,ייהעממיים"השיריםשכלייתכז
שלסיפורהאתגסוכירמספרים ,פולקלוריסטייםוניחוחותצגעיםומלאי

לגוא.מגשושוזהמכיסופיה,שיגאלהל"חתנה",המגתעגעתהאומה,
למוכשומזומנהוכוכנהוהיאהצורך,דיהגשילהכגר ,הנערהכמוהאומה,

הידייםורפיוןהדכדוךונעלם.הכזיגשהחתןאלא ,הלאומיהרעיוזאת
החלוהללו "העםרייש"'ימימה.מיםיכמ , "הידוםיהגירחוגלשלוטחזר

רגגותשסחףיפה,שחלוםשעההצרל,מותשאחריגשניםלהיכתג

ולרפיוןעמוקלמשגרוגרםלרסיסים,התנפץ ,מזהלמעלהלאאםהיידם,י
המזוהה ,הגרתרגנלו(גםגגרנחץר .הציוניתהתנועהגשורותידיים

אתויגיאשחריתקריאתשיקרא ,)"הגגר"גכינוימכןנה ,הדוכיפתעם

עדתמנהיג ,גרונםרגיהתרנגולשלדוילתפקוהשוו(הגאולהגשורת
גיאליקשכתגוהשעול",התרנגלוים"המחורזתגמעשייההתרגנולים,

הצעיר).הקוראלמען
אפואגוםישמשמפת,יהדוכוגכללםק,יאליגגשירתהכנףגעלי
גייאלוכמיחד.גםותיופלויטתיופואטתוהשלכגעל ,ןירג-אנפכסמל

החוםתוצראאלנשלחתהציפור ,שגאיילכתיימהגנוזוגשיר "הציפור

~ו;נ!ןת"להגיאמתגקשתהיא "הציפורג"אלגשורה.גפיהלהגיא
v ~מפרשתהיונהשהגיאהלענףרמזזמורה,היאהארץ"('"זמרתץייך

"הקלימשקל(עלן~ע;ת" (i ~ל~ר 1f "'כינאמרהשירוגסוףהמגלו),
והציפורשיראל,עםאתמציףדמעותשלים .)המגולמפשרת "המים

 .המגולושוךהגאלוהגשורתאתלואילהגכהיצר
הפעםזוחוזרהחום,צותרלאשנהכלהנדדוותםיפוריהצכמוהעם,
(כמוהחשושהשכווי,שגא'"כת"מלגשמקדם.ייןגיתואלתישיהשל

 ,המלךלמצוותותויצי-אעלראשוייערףפןולילה)לילהאבלףשחרזדה

תליאביב .באוליקח-בשלהקצרהל·ירהשיר :ושכלבבהגיןוגירבפסבהרחבהאור . 14
 • 83-65םיע • 2011



 207זהבציצתלדוכיפתדענמי I 6פרק

שבא.ממלכתאיגרתבפיולוומביאיפה,סיפורשלמהלמלךמספר
העבריהנערשלכאיחודוכמוהסשבאומלכתהמלךשלמהשלאיחודם

מטפורהנוילפנוכאן,כאן .ייוארבעהשלשוהדתגבייאארםמלךובת
כנען,ארץהזרה,הארץעםאוהזרה,האשיהעסהייייהשלחייוילא
סייחסתשהגמראמאחרוככמה.שולתעחהשלבהפעלתןכרוךבשוהישכ

שהנערהיהרהסקשד,תיבלבנייתריהשסאבןהבאתאתלדוכיפת
ייקחנהמכיסופיה,יגאלנהיבוא,שחתנהשוואבציפייתבשועדהמחכה
המשיח,לביאתבשרעדהסייחלתכאומהכמהרבית,להויבנהלאשיה
בנייתוכייתהלאתויאזימייסוריהיגאלנהפעסיו,אתיחשישזהומצפה

 .סיוהלאהביתשלהסחושדת

O וIO מעופפםI בשםI בואדגהר

סשסעותבעלומרוב,ךמורכבססל ,כאמורהיא,ביאליקבציירתהציפור
והיא ,שיררופיצהריהיהפואטי,במישורכאחת.טיתיופלופואטית

 ,"סדברמתיייבוההשראה.השירהסמלהמכונפת,לשכינהדומהאף
במדברםיהשרעוהענקיםעלז.רשיר-העופותמלך-הנשרלמשל,
קולמוסהתופסהמשורר,שלבהיהכתמכשירסגיהריהונצרהאחת,טצה

מאיןרהיייהשקיאליבשלזוהגנםיהעלומריבשככתוב ,ררוהמש 15וקסת.

אוהלילוואתהכסף,אלרורקמומכבמסחר,מויואת,עשוהמצא"ית

ןיימעאתויתובפרסשהבקיעהמכונףהסוסהריהו-לפגסוסשימקד
זות:והמ

~לי, י~~ (P'iז;ימ~הסרינרשרךרוק
 ,~זתת ה?~~כ-רך~שוםרוס

ל-יסזבפיירוצלשוסל-יזבשליוריב-חבאיבהייוגבל-צאוזבלתןני ~דרבזבימת-ב . 15
 ,ח·"ונ~ךזוכו:::טסד-הכתב: mתייאוהכתיבהמלאכתיניינעשיטהסמנהשהוןמ

-ד 1 ,נסיו:ו 9ךהו1j~- ,-ן~ $I ~תוגבןרל y ,בנ;ו~~- ,-~ן 1 ו;zן!ךטת Qיכי 1 1-ז~ לע' 1
יליסמןהת-קסי-ת-קש"'-,~צ~ת~·גי~ר 9'ז,ו"רי",בשנסיוסמקלוהמכ"שקלמ
הנצרה(ד"'~סתו.ז,וצUוכת~" ,-ידס,ו;זתןח;ל" ,)תיהליטאהייהגהפילמייתינירזבה
הומבר( ";נושרי.Pז~יג," ,"יסו:ור~i1לסz;וב~~ר 9ו;כ)סיתופ ?y " ,)בהיכתירשכמכ

 . "z;וב fסס· Yתבi~ס:כסו:::" ,)תיתייהאצקיולע
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f כת ה~י~~~דר ש~~ע.סרןבr~-
l לזי~~סיסרק~ר 9דירז:ני י!:;ך. 

-וכיויהי~ןד; 71:לי'י~י רt~~ן
- תוrר::נ~~~~ר~סף 9f~ררר;ת~ס

 ,תכr~~~יךנ:יי W '!:;י;ז 1~ס~ס~ל 1
 .אליחהבינספיעיזויהי

 ._ ', •.•- .,וי-

היוונית,המיתלווגיהמןהמכונףהסוסהואהלאפגסוס,שלדמותואת
שלהמוקדםבשירוכנזכר-הפיוסיתוההשראההשירהסמלשהפך

המאוחרתבשירתוהמשוררהכליאיייי- "תימצאמאיןייהשירהביאליק
מוחמדהנביארכבגבושעלבוראקאלהפלאיהמעופףהסוסדמותעם

ביאליק .לשמים"והעלייההמסעב"לילאל-אקצהמסגדאלממכה
וצירזו,עלזואותןהרכיבהללו,המיתולוגיותהדמויותישתאתשילב

עשלההנביא,אליהושלבסיפורוהמסופראתהמזכירה ,שלשייתדמות
מספרימרכבה"יורידיישלבסיפורםאוופשרים:אשברכבלשמים
משתמעבמתוארתהאהובה "הנעלםלנתיבך".בשירווהמסתוריןהקבלה
ארבקחילרתחיומעלהשבמאהל,המכלאהמןלז:נדברהפורצתכסוסה

מכינף,לציירהיפכתהיאיהשניבבית ,הראשיןבביתבפרסותיה.
שיריואתוממסירהמשורר-הנביארוכבוגבעולהלליהיבשמהמעופף
קיביאלשילבסלאםיהאמןהמכינףהסוסאתברכה.גנשמיםיממרומ
ייאגדהבתת-הכיתרתריהכת(שאיתהיבלקיס"יישלמהבאגדהלימים

בעלהפלאיהסיסוגםהקוראןמןהדוכיפתגם "יימככביםבהוערביתיי),

האירופית:האגדהמןהכנפיים

ו~וסה.ך~רים ij-ת~ '~ Qז;י lב Wו;ו 1גע,;וה, ר,~-ל f-ת~זז.הי~י~ת ijן
 "?ם~~ןה W ~~~ר~יסם ר'~~שןt;כים ה~~ ij י~.~זtיו: Qל~לף ijר 9א" 1 ) ... 1

ם,יצבעסרנהסןספלרניניסראינןהנההאוהים!נביאהויייאליו:אסרן·ו·
יי:-:. .:.: ..ז-. .דדיי': ,-:.

 16 ."~ראשר~רת r ~~רנ?תןלו ס~~~~

שלהגבתומשירהברשוכו'אלתייאמקרבתהמוכנףסוהסארששלעכרלובתה . 16
רזושמקאלהןיהסו;בישסקורןהאנריתהן-סחמיהקיתאני.שבא--מלתנאליקיב
עיף.שרלבהמהשלףוצירלפבינוכאןוהיגרידיים.יםורציבוביח-קרםז,ב
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המוקדםהכמו-עממיבשייוכיהזכינוזהלספיהפתיחהבפיקכבי
משיריהזהבטווסאתביאליקהמיר ,) 1906 (חקדיל"נהרופרתנהר·בין
וזאתהקוראן,ומןהתנ·ימןהידועהבדוכיפתהאותנטייםםייהודיההעם

 ,ל" ,?ri:וןר iJן~~ןתר iJ ~"~יןהמתרחשת ,ניתיוהדמלמציאןתלשוותכדי
עםהמקראש~ןהקדוםהמזרחתמונותהכלאת(אבג-מזרחיוכמיאופ

בת-ישראלישובתשםמזיח-אירופה,שלשבבתי-הכנסתהמזרחאותיייי

ןונס).בדרוחתנהלבואלגאולתה,ומתפללתבע.זרה,
הטווסייייולאהוא,טס","הסוסקיביאלבשירייכלהיווכחמעניין
הילדיםבשירהדוברקוראלמשל,כ,ךטו·ס.השורשמןנגזרששמו
י, Q ~ס-ן~'"רזי,ובליל:ביום·לטוס·עליוומצווההדוהיהסוסאל"פרש"

 1-ןל:ל,ירם 1ה, 91טרזיה, 11 !רכi~טיס 1 ,ה~,ק~~י~ץ /ר! iJיררזי /
משוםכול,קודםביאליק?ביצירותהסוסטסמדעו :'!ל:כr-ן~~ / י~~~ןש

כןועלהקרקע,יפנמעלמתרומםהואכאילוניאההסוסדהירתושבעת
תיאירו ,למשל ,ראובאוויר.המעופףממדים,אדירכנףלבעלדומההוא

ורנ:יח /ךחרת·iכא תכ5rיl~ק (l ~: ש~~-ז y~שןר W ~~ש ן:י5י1"מדבר":מתי"ב

ע;ו$.בף ;רי~5י1 ף~~~לן~ד~ק / ,ה i1כדע. ם~~ך::ז~ליגiכlי5~יר-סיס;~ת
~ i ףi!lij כrפוריהסשלוי,בפיקסוסועלנחשלהדירתומתוארתכיי . "ד
עליהם.רוכבבעצמושנח ,מוריםגסוסיםוסוסים," :·דרגהאחורי"מ

 ,אוכףןבלא ] ... (הפרברבכלכמוהומהירריכבאיןכעיף.פווח,הואכע;ף
 :" ...~יו!-דויפנו-וטסהסוסעלעלוהכשהיאואשו.יחכף,ואבלא

ם·פתאימתפץרותחרהסוסועלמשםשבייכשהואמתוארהוא 'טובפרק

כבקואחתבטיסהעיברהואהשכונהכלאתדיר!פנועוף!-לשכונה
בעלי-שלבנותיהם ,בתולותראשיזהברגעמצצייםהחלונותןימ ] ... (

הפיוחהסוסשלרגל,ואבקאחויעצורהנשימהמתורשמביטיתהבתים,

אלהאורווהמןבבלוירותהסוסאתמשריהזקןייי] Jהעלמםעדורוכבו
שלהחמשיה-עשרובפרק .כדרכו"גויית,זקונמתויויאלןמדברהנו5ר

מרכבה":·יודוישלאוייהםיתאתהמזכיותיאורשי"ספיח"פיריהס
זהיהנה .אחריהםדלוקיםםיניער:כןפיריםדדריןיאשיסיסיאשיירכב

המיכבהמתוארתבראשית·ייספר.באגדהבאשיייורדהודונראהאלהים

וקן~דה,ה 1 ~"ן~ךבאוויר:וטסהדואהאברהגלדכעיטלסוסיםהרתומה

 • 49עובי .ד.ש. nב'ב Kל· nלחלוין. rוםהא,לודברג.לאהראו: . 17
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 ) ... J~ס 31:קי;דדת ,ם'~ו;יא~ה 9:ג ה~~ ,~ירים 25ס~I;כיםל,"הךת~ליה

l נ:וQ עג:קרפי:ןJJl צלאן~~ p' ן~חיא ,חיריn יiכ"· 
מוטיבאואפהוא ,ריוובאטסאוהכאילוהנראהאו ,ריוובאהטסהסוס
שלהוראתםכן,עלתרי .הילותקופותהילסוג ,קיאליברתיציבקבע
ר,~~:קייוראו(ףומעאגבותרהסתעאיהש"וטוסיטיהאחיםםירשוהש

לדיהםימתוארהר"'זייהתזזיתיבשירוכו). ,טאיוב ,וי-א?,ל" ,Y ו.erט;

אור:כנףעלנשיאיםשהםבעתהצפריריםוחבריו

j2 כוו.יו:ו.יו:;ו!i> י~~'ו:זאורגף , 
 !י~גד:; ם,?י~ו:ו ,~ים (i;טזוה,
זה!'נפנש~טה,לככר ,לככר

 ...,וי " .,.. .. ...

 ,יםלי~ל (iוי~ךV~~נ;ו~לשגו;יצוס,
'Qך 1יךה (i !ג Q ג~~י~יםןיםQ ה'ר!, 

 ...םי~ללu~ל 7גp;רירY.ק;צל-7:יעז

כנפייםלוהענקיההוערביתתיהיוונשהאגהדמשום ,טסהסוס ,אזתואף

סוסיהןעםהמרכביתממריאותהעבירתבאגהדוםגאל-ובראק), ,(גפסוס
הבניאאלהיושלופורילסוו(ושהאתהםיהמחממןשעוטותאף ,למרומים
ביצירתהסוס .)"מרכבהיויור"שללוסיפורםהשמימהאשברכבהעלוה

הסוסהואהלא ,גפסוסםגהאוהסוסביאלקישלצאמשום "טס"אליקיב
הקוארן).מןפףעוהמסוהס-ראקואלבם(וגימדווךווימאגחתהעמופף

באילקישליומדרכאחתתהייהסלאםיהאירופימסתויולדמההדישרות
שלמחשדותולהשתלבלשמותרומהלוהירםי,שהמבמדחבלהשתלב

שנשתקפהכפיאץר-שיראלאתשקיף "'יצהפורשבי-אלשבםזדח.מבהעם
מאגחתשאוובתאותירההאץרעלועידיותישכלם,יתמחברלשבדמיוט

 "חלקדיונהרפרתהנר rב"בשקיףכך ,האויורמןהקלוטותומשמעוותעם
הימשוגשכלתמימה,נערהשלונהיבדממשתקףשהאויכפהמזדחאת

המרורניהמחברעומדבגם.מאחודיהפלולקורמןנקנוהמזרחלעועידיותהי
עדירטתס-תמימותםחשבןולע rעקצירותקוראיועםףיומחל ,והמתוחכם

ביאלקי,רתיבצייים mהמזביםיהמוט .העממייםגיבוירולשחשופת-הובחת

לתוךשחלחלריינלטזיםואאלאאינם ,הקוראןמןשנשאבוםימוטיבלרבות

ת.יאמעצהבלתיהחויוהפיראוינו ,הספירםמןהציירה

לעבריתעבורושיתרגםבבקשהיליןלדרול"המוביאליקפנהן 9ב-ןן
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הואארצה,בעלותו·דבירייהצואתאתובהקימוולילה,לילהאלףאת

עבראףהקוראן,שלתרגוםריבליןיואלייסףהמזרחןאצלהזמין
רבעיסוקווהבנתו,טעמולפיותיקנוריבליןשלתרגומיעלבקולמוסו

שללשילובםהביא;אףבספרדהזהב"תור"'שירתבההדרתהשנים
האהבהשירפתיחת(כגוןייהקנונית"בשירתוהערביתהשירהמןמוסיבים

איזורשירישלהפתיחהנוסחאךתבמתכונת,הבנויההנעלם"לנתיבך"
ערביות,אגחתלמציאתןינהיוםייייויהיאגדותובין ,)םייערברערביים

ובלקיס",יישלמההאגהדאוזהב",ציציתלדוכיפתענדיימיהאגדהגנון

העיוורים",'"חמשתאגדתגםערבית",'"אגדהתת-הכיתרתאתהנישאת

פייחהמוריםבעריכת ,) 1906 (ליידםשפתבמקראהפרסמהקישביאל
המשוררהודיתיי,שיחהייתת-הכותרתאתנשואתברכיז,שוייחברגמן

שללעבריתתרגומואתדבירבהצואתלהצויאבכוונהרבותסרחאף
ביןהראשוןהיהשביאליקחמהודמנה,כלילההקדוםההוידהחינור
גםהכירשאותםואוריינסליים,ערבייםלמוסיביםשפנהדורו,סופרי

שערבומערבייםעיביידםמתוךגםאךולרוסית,לגרמניתמתרגומיהם
הילדיםסופרשלספרילמשל,(כך,המזרחלסיפורימדורנייםסופרים

בוורשה,לבנר'ייבבתרגוםשיצאחסידהכל,ףהאוףוילהלםגרמני_ה

הנשראברתעלהרוכבהנערעציובעלבמעסלאהשפעיתרעייא,בשנת
וארבעהיי),שלושהאגדתייב

כגןר ,ביאליקשלהאגדותבעיבודיאחדותפעמיםמופעיההדוכיפת
איגרתהדוכיפתמביאהשבהיי,שבאומלכתשלמהייהמלךבאגדה
 "ו"מתווך"שכןר"שלתפקידוממלאתשבא,מלכתאלהמלךמשלמה
הזההתפקידאתממלאגנזו,שביאליקשבאיי,"מלכתהמוקדם(בשיר
שולחהמלךשלמהזו,באגהדהבר),תרגנלוכלומר,העיר",יישכוי

יימשלחתכמיןכנף,יבעללהקתיבליווקיסורלאץרפתיהדוכאת

ם:יבירשוללביקורלבואהמלכהאתלשכנעשמתפקידה ,'"דיפלומסית

" l י~Q בiJ יגי!.<~ן~ר liiJ לס;~ןיי,זךו 1 ,?ךl ~לזנל~ר{תז.ז;יבf ,הl ~ו:;ןר~,ק 
לז;כךיגתנכאן 1,ס;ז;יה, iJנכ~ל l ו:;י~ 1:קדן:;כי~ת iJז:ו~רש lד:;כןי~ת, iJ י~~נ;~
 . "רי;:ו..ח~ז;כעו~ףאד, ?l ד~;סח.~הב,'לרף 1fעווףקיס;ר,ע.ירל $I א~~
שאינםיסירותפולקלוריססיתכבאגדהביאליקצירףזהמוקרםבשיר

מפיהמסופרהסיפוראחר,מצרהפשוסה:במציאותזהעםזהמתישיבים

מצרובאפריקה.התיכוןבמזרחכלוומתרחשהואאךעיירתית,סבתאשל
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מקלפתאינההיאשני,מצראךובלה,זקנהאישההיאזוסבתאאחר,
חשרוהאךשזה(מילה"תפוחי-ארמה"אםכיכמצופה, ,"בולבוסין"

מצרו 8סרייי),צבעיישלריחהריפהוערייןהוהד,יבן-אליעזרעל-ייי

מכילהסיפורשני,ומצרלילרים,ועריממספרתזושסבתאפוריהסאחר,

ביאליקיצרכאןניעזות.סקסואליותבהשתמעויותהרווייםתיאורים
שאינהשלו,העםיייישירישלהכמו-עממיתהרםותאתלראשונה

תרבותית.אוחברתיתמוסכמהלשוםמתאימה
מלכםאתשלמההפלךשואל ,זהבייצציתלרוכיפתענדמיייבאגהד

מעליפןוהצילוהושהםעלגנמלוהחכיפתיםיבשקומההחכיפתיםשל
את'זרב, Qי ijר 1~ן ~ 3 ~;נו;YiJ zןזpי י~~"הייתה:המלךשלתשובתו .במרבר

~ I'5 לJJ ~ע.םנ~ij :ל~ל~א:נכן~לוu זצי;ת:!iלאןרות 9 ~ ,בכW מובן, ,"!~ני
החכיפתיםעםאתררפוצירייםלבזיה.םסרהאותןהופכתהזהבעשסרת
החכיפתיםשבאועדמלא,בכסףאותולומכורראשןשעלהכתראתלמלקו

נתןייםיהאגהדלמשל,הזהב.צציתאתמראשןשיסירשלמהלפנילהתחנן

ליהידוהמםלציה ,לאופיתכאלגוריהלהתפשריכלוהזהבייצציתלחכיפת
אז;כתיתעליוונת,שלבכתרלנפףנלואהנבחר,העםעסרתאתלהשלי

אפשרחץו,כלפילפחות ,העמים"כלכפו"העםינהגאםםדופה.או
זו ,שבעוכריוהזהבציצתאתממנולהסיראחריוידרפולואשינאוהושלא

ראשו,אתולבקשאותולציילמדרפיוהוגרמת
שכותרתהערביתייייאגדהגםכאמור,פצויה,יקביאלאגרותבין

ובההערביים),בפישבאמלכתשלשמההוא(ייבלקיס"'ס"יובלקיישלמה

ן 9 ~~ס~ם ij-ת~?ךא;תלהצז(יי:;כימיםמקורותלחפשיצואתהדוכיפת
iצד~יש:קךא;ת ,ה~ד~כ~ij ,(שולחשאליהחשדה,ארץוםגלהנז~:;כיתיי
כאןאתה.בואהאתלהחישכידשבאפלכתלרייהםגיעהאיגרת,שלמה
אתלשכנע,היועדופניפולסיבינעוזתשוייה,רבכציורהדוכיפתמתגלה

זוהיאמים,םקורותלחפשהיצואתזיהיאצרה,מכלולהינצלשומעיוכל
ביקורהאתהיחמתוהיאשבא),(פלכתלבלקיסמשלפהאיגרתהפביאה

רצוףשבילשלפהבונההפלכה,שלבואהלפניבירשולים.המלכהשל

השגיעיקרבפראו .ההדויבויאלזעירשלס,הונזלחשח'יקיבאילשלוחסיעל . 18
תירגציוחשויתעתקייתסי(ובזם~ימקרתאסןפגיסוגדגשתן-צפיחי-הזספרשל

 .•לועוברלייידלסביאלקי
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פונההואהמלאכה,בכלותכסאו.עדהמלכהאתשיוליךרזהב,כסףלבני
בשאלה:חכמיואל

 "?~~~ ה'~~~ר~יסם ר~~ים Q ~ס~ ה~~ ijיי~י
אליו:אמר~"ו
 t-נ •

ל;כןנפיםצבעים,סרנהס~סל;ני gניםראינןהנההאלהים!נביא ';היי
T 'י'- ••Vויי 0י I I • -1 -- '" 1 "-' 

 .נר'אש;"'ר yשתיצתלת'וכרנ
 : T ••-. ': :י"י :

שלסה:ו"אסר ... ',' : 

 .כרגעייאליייהביאןה~
T T- •ד I -

אסר:·ו-הt;כןסאתל;גיאי 8ו .. ., . ..... ..~ 

'' P' א;ג~~~רןהן ij ל~ן~ט זי~:~~זן~תt פ;א 9 ~יו" . 

מופעייםשנהביאליק,שלהאגדותעיבודיביןהיחידההאגדהלפנינו
צציתבעלהמעופף,הסוסוגםהשיער,צציתבעלתהדוכיפת,גם

הבשורהכסמליביאליקאתשימשוהללוהאגידיםהציורים.שניהשעיר

סוגיבכלאפואהגתלתההמזרחלאגדותביאליקשלזוזיקתו .והשירה
הנאוקלסית,הכתיבהאתהמאה~פנהבשנותשנשטמרגעכתיבתו,
בני'"ואחד-העםשלהאריססוקרסיבחותמםהסבעוהוהמכובדת,הכבדה
אגדותזקק.מות,עם,שיריבכותבוהכמו-עממית,לציירהופנה ,"משה

חידקל"ונהרפרתנהרןי"בהמוקדםהכפו-עסמירויבשכברומהתלות.
העםימשירפ~ועו")לעדנע 2$גיידי(הזהבסווסאתאליקיבהמיר ,) 1906 (

המרחקים,סןסובהבשורהשלאהולבגעגעויםהסבעייםהיהוידים,
הקוראןוסןח)ייד,דבריםיס;יא,(ויקראהתנייךסןהידועהבדוכיפת

ר ij ~"~יןהסתרחשתת,יהדסיונלמציאןתלשוותכדיחאת ,) 27(סורה

הקדוםהסזרחתסונותהכלאת(אגבכפו-מזרחי,אופי "לתiז:rר ij1ן~ןת
שםסזרח-אירופה,שלשבבתי-הכנסת"המזרחאות"עםהמקראשזpן

 .נס)בדרךחתנהלבואלגאולתה,ומתפללתבע,זרה,בת-ישראלישובת

והפרושהפרשוהפרש,

ביןאנלוגיהשלקוביאליקמתחייבראשיתספר"באגדהכינוירא

בכוחליעדומגיעזהעצמו:שושרמאותושגנזרוהפשרן,ןילבהפרש



וקו,ןדםו(יםןרשמוהון! 214

המוחואישהכוחאשיהמחדדו.מוחובכוח-וזהוהרומח,השרירים

הרואי,כיבשויםבמסעשניםגביעלשניםהעשויםאבירים,שניהם
~.' 

וליל.יומםבתורההוגהוזהובליל,בייםדוהרזהמהמורות.ומלאמסוכן
מאבקיםאותםבמוקטןםימכילייהמתמידייבפיאמההמיליםציריפי

מתוארהמתמידהגדלוות.החטיבותשלבחזיתןהמצוייםקוליסליים
היצואייייוני"חילגכיבורגםארהמקשד,בביתעבריככוהןגםבהן

כנזירגםמתוארהואמאיוה.זהב""גיזתאיזובעקבותרואי ryלמסע
להכניעהמבקשכאבירוםגאמות,בד'המסגתרציריו,אתשהחניק
שלהדפניםבזרולזכותבצורותעריםלהכניעהיצואככובשאודרקובים,
לסינתזההמתמידאתהוכפתוה~לוסיביתרטיבית Uהפיהלשוןהמנצח.

חילולגיבוראוהליםלישובילגיבור,לנזירולנביא,לכוהןהפכים:של
יעקבלתולעתאיתן,סלעולצוקיבשקשלצלולאדון,,לעבדיייווני"

 ;המקשד-ביתלבבייןהדרשוותהגזיתאבניאתהמ;גקעתהשמירולתולעת

לאלאלמצואביתןהמתמיד","הפואמהאתהמאכלסותהדמויותבין

אתוהקוראהכתיביםאתהמפשר , "ן,ר~ iJ "ואתהאבירשןיי 'tייהאתרק

t'iJ .שכלנצחייםתלמידיםאותם ,הפרשויםייייאתגםלמצואניתןשן;ת
פר"ש.השורשמןגבזרשמםואףהתורה,בלימודעליהםעובריםימיהם

 , "לה .i ~ 25ל ה~י:ו~~~רידhם iJ ·ן~ ..אחדעםנפגשיםאניהפיאמה,לאורו
 ,~לים"~ר~םגי fייעםוכן , ";תא~ tןא;'~ברזף 9י ר~ח~·ל~"עםוכן

העומדהאליןשלאירייתכילשכוחואין . "הל~~'יונהיrנ wל ~ר~~~"ש
בביתהישובהפרשואתהמתארגיל"שלקעטלפייבביהישיבהביתלצד

כתב:ביאליקהמדרש.

ח;שך, iJע.זי~ת , 1i?!iJ ן;ל~·ם~
v ;עP כדiםי~:~~לי p' ,דמ;~ים

הששרו"בשימירמלאושנבר
'\, I זןזז•.... --v 

-או;ניםפרימ~ש;תמנברמש 8ו
 ..... ; .-ז:' ','-ד

 , mרק,~ב 9~י 1~גע.ר iJ i?מ~·הוא
---ה tt ~סל Q~ן·ל;לה,ה 1 ~ן~

ליבדיינל"םציריםשיהישיבהלבבישגםהמלמךהקטעלרבותזה,ותיאיר

 /~~קךן,שן;ת Q ~~י~ה iJ~ית p: /ך Pע;ש 't~ר ם~~·ם~~~להםי~:(ייךב
בשיריהפרשותיאורעלכאמורבנויח'מך")יצרחי,לבלבניהגםכי

 •• .',---ז ','.: .. •
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וךא;וכrונ;י«ב~ ,ש~~ iJ~ז~רשו, iJם~"( "'ידרשלקצוו"יל"גשלהגדול
זה,בשיר ""הפרשושלתפקידומה .)"תן~;ח ש~~ רכr.~~ל;~ם:;ני /-

שיק,יאליבילפ ?"ןי'~ iJ "ואלה,שן"ייהאביראלנקשרהואוכיצד
עצמםעל,לכפותבוריהצמןלפרשוםיהמסרגלנעוזים,אנשיםמעסימת
העל-מסרתםאתלקדםכירחשבוןללאעצמםאתלהקשירשות,יפר

 "המעשיםעלרם"מלהיותיכולהזומסרה .השחקיםמרקיעתאנשוית,
השתמששבהםהמשוגיםצמדאתלנקוסאםהאצילןת",מ"ערלםוא

בכלהחותרשהאדםבין .קשיוטדווזלתרגומו-עיבודובהקרמהביאליק
השייבה,שבביתהמתמדיאוהמדשר,שבביתהפרושהואלמסרתומאדרו

~ה vן / ,בדחב;וכ~א lח;'ת-מ 2$ה 9Q " /מןךה Q~א tד~- ל~ן!\ l לכz~~"ש
היצוא ,ממששליראבלהיותיכולרהוא ,~צןךה"עירמ;ריד fיו 1 '~~

רומח.ועםמגןעםלמלחמותיו
בלאהמדברללבויצואהשיירה,מןפושרהנעוזה~שןמדבר",יב'"מת
יצואיםמדבריותויורדיימיםיררדילמסע.חבריושלהמגוננתחסרתם

 , noןןו an's landשהואלמקוםיצואיםהםכיבצורתא,למסעותיהם

לצאתחוששיםשאינםונבחרים,מעסיםישלבדם.אליולצאתרחוששים
נעלמים:לנתיביםלבדם

;תחךא ij תכr~~ק m :עז-~~ש~שןר W ~ .:וeו5י:ן

 ,ה~~ ij ם~~~ליג i)1סו5~יר ;ס~ס-ת~חוךו:ו
 ,פ;רrכ iJ:קע;ף ף~;~ ;ו5~יר ף~~~לקן~ד~
 ,~רןית;~ף f-י:;כד~ת;י:ןוקדיס;יד;נ; P:זורק

~ןק, iJיו 1ד~ךיר~זוי:ן iJ ~~לן f~הך~ו
 .לס~~ין 3~זwס'י~ית ;סt~;תךףו Q ~דלוקהןאו

הךס~לפןס iJףוt~~~ךסקה! Qז;נ iJן~~לם
ם'ן~~א-ל~~יםעלן;וז;נ ) i~בצןקאש'~ל-ר ;נ (j:ת-ר;~

ק;~ן;ויןת.ל~ח;רו~רו:ועף P !~ןו5~יר ij:~נרן;
-~יס iJךיר 1על-עי ;אל'מ~ז.וןל iJן~שן riJו Q:נ;י

על-~גיהן,~ל~יםו:וו:ותןע,ם-סןס;~rכע ij ~~ 7ו
 ...~ח;ר 7-,לןrכ r~iJוזן ri~כ ;ו5~ירןך~ק

Z ד~יקij ל~לסםח 91אךסה-Q 7;והיר 1 'עך~הtדז~-

אתלפניהםומפשר ,התמונהאתהשיירהלפניפורשהפשר ,בשובו
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בראשית""ספרמהאגדהשהנערראינוכבר,ועיניולנגדשגנלההחיזיון
אותושואלהמלכות,סאיכמלובארמוןובעומדופםישר,על-יידנחטף
(עבידתלתרגמםרקאושבספר,םיהדבראתלפשריעורהואאםהמלך

כלהמדרשתיבבביםישוההפרושיםשלוהתמדתםהלמןד-הפרשן

במרחביהפשרשליוכמסעותכמוהןם,יהספריפנעלונידםנעים ,הימים

החיוורהלמןד,הנעראת'"המתמדי"בשירוביאליקתיארכן,עלתבל).

בצורה:עירהמפיל , rאובכפרשהבשר,ולר

חוף, ijת i~לילגצר iJלב~ס;ב~
ה~רחמגיא oל-וו~כלכי-בפתל

ז •. :ז: ,: •- ... ~. •

חוב, iבותבא iאת-מחששחסה
 :" .. ,...זיוי ""'ז.יי.

-~צ,ןהרע.יךיד iמ fדע.י~יון~:ה
~ק,זןתע.ה 7Rוהר ri1:1iJכןא~ז
בצח;ב;,משכותגנ;רב~אש'לר

I .. . 1  t •זי "'

התת,חת~נובבסיבעחל;םוחלם
- T f · ·1 • • l ' ---

 .דוקי;נ;~זכדלי ך;פ'~~סז~

מלחמותשעניינוהסמנטיהשדהמןנטולהכזהקטעשלהמטפוךיקה
הואקיביאלשלפ;ס $l ,אמנם .הקלסיס iפ $lכבבושיהם,יוכהאבירים
ock epic ןןl$) I הבדביתכקורתם:שעובברמזיםברמזאך~רידר),פ;ס

בורגיייאיזהו :חז"למימרתעלבהסתמךגבורה,איההובוחגבורתםגש
םיהיצואם,;טיקשידוןהםיובוריג .)אד,תויצירו"א(באתהכובש-

םיבמרחקמש~טכנף-שמוטיחוזריםאךהציר,יובנחשםיבדרקונלחםילה

שלבמרחביההמעופפיםהזהבךיוצויפהסוסים .השיןהספריםארוןאל

הדמיוןאת ,החימרעולםואתהךוחעלוםאתובחבריםביאליקיצירת
 .האין-סיףמחוזרתיאתהזהבעולםהחייםאתוהמציאות,
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~~ I r:וtו n :)ש(:ד '~ i99 ו~ים;» fn קים

ביאליקביצירתוחדשותעתיקותמילים

-~יויס~סןדיס 9ז Yת" 2$רינ;וו;כיס
 ,ם~~ו~:ןויד~רןכ;ת (l~גי
f ג~פן~ים,ן~רי~ס,~יםתןקים

- 1נ:ז!ייסי 141 1ע.רייסוקזדי
---~צל"~ךיכם:ןש ,ם (iס~לי~ש

נגח) "עםדיריי- "הגניניתעלמנצח·ל(

המתחדשיםהחייםלצורכימיילםחידוש

עלייכידועעמדן ,הלאומיתהתחייהדורשלסופריודורו,ובניאליקיבנ"ח
המדרשביתשלבקרקעיתונסועיםעדייןהיושושריהם :"דרכיםפרשת
שלעולמם-החשדהעלוםעבראלוהשתרגוהתפשסוענפיהםאך ,השין

החשדיםהסצויאל,ססייםנותיוהרעושלםיהראשונהציונייםםיהקוגנרס
ות(חסידהחלופותכלאתששקללאחר .ם"יהוידהב"רחובשפעימו

אולאומייםמאבקיםיידשי?אותיעברמערב?אומזרח ?השכלהוא
ביאליקס,החל )?העמליםהמעמדותזכויותלמעןכלל"אנשוייםמאבקים

בהיוצורותםליפעחלקוליסלושראל"ינצחייתיהציונלאגרוהלהצסרף
נבנההחשד .חשדהעבריתותרבותחשרהארץחשר,עםשלהמואצת

בסחירהצעוביאליק ,שיניםקשרים""משלחורבנם~שבריבחיפזוןאז
אלהכוחמןלוהצויאה ,שלו "הכינוסתכנית"אתליזוםוביכולתובכוחו
המתעורר.הציונילמפעלמשלוסגלויתתרומהלהריםביקשכךי.ל Yהפו

ץר"לאהלוגהמןרהםעבעםהאוםה,שלהרוחיקנ'ינכלףיסיאשקיעריזה,עריןו . 1
קיאליבאתיקסהעשני,ביתימיכבזהייגנחתיסהשלפעלוותעריתכתיךש'ראל,

כלרךבכשספרית-ר··רביר(בדונהעברי··הספרירמאמראיח'יו.תחניתבכל
שבעל"פה,דIבדיס-חיהרסיניכעלי-ערוהריח-ינוסכ-עלייהתאיתןכי , Cייכתב
שלירגמהפרהכיללת ,י-העברר-הספביאליקשלמסרתעלסךעב).עמי .אכרך

2 17 
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הנהיוגשאותהאודסהשלהסופריםחבורתאללהסתפחשבחרכמי
וכמיובתחומו,בדרכואשי"אשיומנלדי"ובוכר"ספרים,אחד"העם
אתאליקיבבשיגם,יהראשוניםיהציונםימהקוגנרסבאחדיםשהשתתף

רתו,ילציהראשוןבעשורכברהעבריתהלשוןתחייתיבתחומוותימידנ
לואו,יובנאומויבובאמרסחינהיקריעאתם.יבשנרךעלםדוובע

עצמו,עלקיבלהואלסו~י~.בציירתועקיפיןבדרכילהרמזאףאחת
שלהיסודהנחותאתללווגיה,יהפבתחומיוהןהפואטיקהבתחומיהן

במהפכותולא~טיים,אבולצויונייםבשינויים,שדגלה "אודסהאסכולתיי
התירלא(פוריזם)בטהרנותשדגלאחד"העם, .בן"לליהשלחפחות

אליקיבאךבשיריו, )"שנורריםיי(גכוןבייידשיזמיםלהשתמשלביאליק

האפקטאתליצורכידהכללים,אתםילפעמלהפרהצורךאתלוהסביר
אחראליקיב,נטהדברשלבעיקרו ,זאתעםהקוראים.אתולזעזעהראוי
 .הלאומיתהתרבותיבתחומאחד"העםשלותוימידנ

 ,העבריתהספרותשלהדורותבשלשלתלהשתלבביקשואדוסהסופרי

ספרייהבביתוהחזיקלמשל, ,מנלדי '.ימאיןשיייבבריאתהאמינוולא
קונקודרנציות,ובהעידר ,תוהדורמכלהיהדותמקורותשלעושירהגדולה
םימילבחיפשולושסייעוצעיריםסופריםשלחבורהבביתוקיהעסהיא

 ,צעיריםםיסופראותםןיבהיהביאליק 2הספרים.יהררבתוךצרירופים
כשלויהשםפעלהואהמאה.מפנהתיבשנמגדלישלבביתושעבדו

צורייישלוראותיוהילפהגדולההיבספריונבררב"אמן,שלוצתיבובח
ותימידנאתקיאליבבשיגכאן .)ימנדלאתביאליקכינה(כךסח"והנ

לנבורצריךדה,יחויאחתמליהאפילולחשדשבכדינו,יידהשלו,הלשון
מןבזמןבראוהלאשעידיןולודוא ,יהודיהםיהספרארוןבכללהיתח

היהודיםיהספרארןועלשיריםלכתובביאליקליהתחגםכאן .הזמנים

 ,סהמבובסיפורקיאליב :יכיסוללייו( rב ,ססרויששלחבספראו ,גוסיהכןוערי

ותסדויש ,שד"ללשומשתבעלובססמזהןרעיו , 127-109מיע ,דמ"תשתל-אביב
אל uעמכתיבער ,תכביםו,לצרסד"ש :וראו ,העס-אחןשלרגתולהוחלחלהבממ

 , 201יעםו,תלש"סישלורי ,ב ,םהרסו

 • 18-16עמיס,"שתביבאתל-יק,אליברקיפ ,)לסינב"רטרןןנתלשרובספואר . 2

דבלשוםראמבואר ,קיביאלשלתינשולהוקפתשהשלהתשובהתגתושיארעל
שלותיאש("מרןיילוחיבאחדםירגסי-רלחדתפיישוררסשיהשלחרבין,ייסשדגלו
 ,)ה·תתןבכסל"זס ,בר,ד "אל·קיב
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ספריבארןואניומפשפש"עומדהגנוזשירושלהנוסחיםשני(כדוגמת
 .)"םיהספרארון"לפניהדיעושירושלהקמאיהנוסחשהםזקני",אבא

פגשוהו , 1905פרעותלאחרלג'נבהמאדוסהימנלדמשנמלםלימים,
הספרייהבלאכאןמתקייםאתהךיאייסבא,שואלוהו:םיהגולהסופרים

והראה'הגנרלית',קומתוגובהייבכלהתיציבומנלד,שלך?",הגדולה

 נ."'שלי!הספרייההיא,הנה'צעמו:עלדיוייבשת
המיליםחדישוילנשואמרובהמחשבההצעירקיביאלהקדשיכךבתוך

-U ההצורךבשלהציבוריהיוםסדרבמרכזאזשעמדשאm בקבעיתוף
לאבזרילופרחים,לעציםול~רות,לירקותראויות(ךנוםציות)מילים
ועוד.עודו ,הרפואהההנדסה,המשפם,למונחיוהחג,השבתלוכליהבית
ובגאומםריה,בחשבוןבסיסייםמונחיםנדשרובאץר-שיראלהספר-לבתי

העברית.בשפהאזעדנמצאושלאוגביאוגרפיה,בכימיהבביולוגיה,
מהןאחתשכלשונית,אסכולותשתינצורומזהובאודסהמזהבירושלים

לפי ,לבקריםחשרותמיליםחישרו "רשולמיםיהיי :חידשויהאתהציעה

הלשןושללפרדיגמההתאמתןעלהקפהדמתוךתמדילוא ,השעהצורכי
וביכרותר,יו(פןריסםית)םהרניתבמידניותדגלובאדוסהואילוהעברית,
ביאליקלדורותיה.ישראלבספרותובידקהחקירהפרי~םיים,שינויים

אםלדורותבכייהזושתהיהוהאמיןאודסה,סופרישלםתםילשהלך
יהיהתןינבנקלשלאםעם,וסריפזיזיםםיחידשובארץ-שיראלישגתרו
לששרם.
השפהכמחשרביאליק"במאמרוצמרתצבישלהנכונהכטענתו

עצמואתוראהלחשר,ישןביןנתזהיסלערוךקיביאלשאף ","תיהעבר
הואהחידשו.בתכל,תחשרהגםאךשינה-נשונה,בדרךשהלוךכמי

יישיבבריאתהאמיןילאהשין,ממכיתותהחשראתלבנותביעדויןבחר
 ,הצעירים"יימקרבאחדיםכנעניים"ייפריםי-םילסופרבנירגדמאיןיי,
ומידרניתמהפכניתמערבית,הייתהעילמםשהשקפת ,הרצלאוהדי
ביאליקהיהאחרים,בתח,מיםגםכמושל"הלשיןותיבמדינמשל,.

לשמםמלהםוםיםימיוכלסלדאשרשמרן-מהכפני,אומהפכן-שמרני,

 .י"טרייצבעשלריחהמידפיםקלהלשעהומחידשוים

 . 333יעס • 1976תל-אביב .אדםיכבנםינוהארש . rביpרבייד . 3

 . 296-289עסי • 2010בךסת • 23חשדים.כיוונים . 4
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אתלהסיגביאליקחששלאשירתו,אלחשדהרוחלהביאכדי
בציינילוהשתמשלאחור,שנייםאודורסגטנואותשלוהפואסיקה

בשנותכלחעליהםאבדכברשכביכולוכמו-קלסיים,מישונים"ייסגבין
יימודרנית"שירההשתגרהכברצייןחיבתבשירתהשערים.המאהמפנה

ביאליקוהנהיליימלציהיי,פסיק"יילנזקקהשלאמיילייג,משירתייתר
שברישלצפוףפסיפסהעשוייםשיריםילייג,בנוסחשיריםלכתובחזר

יחיאדיותממיליםלהתנזררבנציקישללהפצרותיושעהלואפסוקים,
ההשכלה).בתקופתהעבריתהשירהאתש~פייןאירנמנסליסגנון(ציין
קניינישכליל"ג,שלהמרובדתלשוטואתכתיבתואתהעדיףהוא

בדורושרווחההשסחיתהכתיבהפניעלבה,משוקעיםהעבריתהשפה
התרבותנכסיעםמעמיקההיכרותללאשכתבוצעירים,סופריםאצל

וענף".שירש"ללאמיליםבחופזהוחישדוהלאומית,
יכלותובכלחותרהואכילרבנציקי,יהסבירביאליקחזרבאיגרותיו,

שללחהידודיםכללחמיםאינםשלוהלשןושמחקיוכי ,ז;נרנילידוק

שלןו-ניפל-על-שלבתחבלוותהשתמשושהללובעדרההשכלה.משוררי
קלמןלש "הנאוויםהניבים"והנעימיםייהנאומיםיי(קשיוסלצורכילשןו

הדרשיה 5נמץר.בידקוכוונתואתלהביאידכלהםנדשרעצמוהאושלומן),
שלוין,פואסיקהבשטאיהראשוניםמכתביובכלהשניכחוסעיברתלידוק
במלייםהספרותנכתבהאחתלאההשכלהשבתקופתעדיביאליקשכן

קיביאלנמץר.בידוקכוונתםאתביסאישולאהמוכןמןלסופריםשנמצאו
אףהואלמסרתן.בידקומותימתאשהןבתנאישהתשייטממלייםחששלא

פניעלחיליויאישיבובגיםימקהלתכחגמת "מישוניםייצירופיםהידעף

 .יפחזפזןויחמתוךהעבירלמליןונכנסואךשהזמליים

חדשות"מיילםלשחרושת"ביתנגדביאילק

אתחשדותבמלייםהעבריהמליןובהשערתראהלאביאליקכאמור,
הואאחד-העם,לשמובהקכתלמדילהיפך,הלשןו.תחייתשלעיקרה
שיארך ,יוסידו~סיתהליךהעבריתהשפהבהתחשדותלראותבישק

מקימית.יבעןו ,קיגעמי .סגעמיא.כרך ,אליקיבתואירג . 5
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דשרהאו .) en gros (בסיסורבתחשדותמלייםשללצייורןוהתגנדחרות,

מלייםשלחרשרתלייביתהעבריהמילוןאתיהכפולבלייהירלשומים"מן
בזהירותלהעירךחייבחדישרשכלוגרס ,)"לשוןחבלי"(במסתוחשדות"
מןהעניותולאהשעירותלא"ובכללעמוק:פלילווגיעדיוהקפהדומתוך

הכלולוהפך?הרבה,מכניסקעמהממדימימיכםאריתםלאוכי .הימלייםי
בעינייהיוחשוביםשהציחפיםמאחר .)םש(והצירופים!"המחזוררובלפי
זה.בתחוםביארקתבןחליורובשאתהריהחשדות,הדרביצסותמןכמהפי
תצר"ה)(תל-אביבאבינריציחקשבעריכתביאלקיישודיחמילוזכן,על
ביאליקשהירםהאידרההתרומהמןשמץעלאפליולהצבעיכידבו rא

הצירופיםבתחוםביאליקנתןחליועיקראתכילוהחייאתה,העבריתלשפה
ייעריםהמקראיהצירוףבסיסעלשחשדיונצורותיי,ייגלודותהצירוף(גנדי

חשדות.דרביצסותשלביראתןבתחוםחוקאלואוובצורות"),גלודות
עציבהעבריתהשפההחייאתבתחומיולמעשהלהלכהדרכואת

(תרנ"ד)וספרותהיי"הלשוןבמסותיואחר-העםדברילאורביאליק
אחר-שלהשקפתועיקרימקופליםשבהן(תרנ"ה),ררקדוקה"ו"הלשון

לאומית,השקפהזוהייתהעקרונותיה.רובעםהזדההשביאליקהעם,
עלשצמחוהעתיקים,האותנסיים,התרבותמקניינילהיזוןהמבקשת

האוהלשליריעותיואתלהרחיבוהמבקשתהאומה,שלגידולהקרקע

ייהצעירים"סיפחולעומתה,העלום.לתרבותחלורבתבוולקרערהלאומי,
לדאוהלהלאומיבאוהלהרואההשקפההרצל,אוהדיהמתמערבים,
ארמוןבן-לילהתחתיוולבנותהחצוה,צלאתביקשושממנוופרובינציאלי,
של"ארמונותיהם"המרה,האירוניהלמרבהרב-תפארת.מערב-אירופי

בחלוףבדעיבד,התגלו ,המקום"ליייצרשעסנוייצעירים",סופריםאותם
העובדההיאסימפסוובטית .באווירפורחיםםיכגמלדהקוגנרסים,המולת
מתי?",ייעתיהעברטויילבכשנזקקוגםימיו,כלתיעברלמדלאשהצרל

 ad n).6ן os ~ 11 (לועזיותבאותיותכתבוהוא

ל"טריסוריאליססים"כיעודשהתייךהלצר,שלחסרדיבן-יהררה,אלעיזר
ושיבממשרךלפרק-זמןהאזראתעזבאףאוגנדה,בתכניתשתמכו

באצרות-הברית,שנפטרבן-אב"יאיתמרברב,גם(כךבאצרות-הבירת

ומציאותאגדה"בפרקתשלייח)אביב(תלמפתחזתנובrורנריתשלבספרהואי . 6
 .) 33יבעמובמיוחד I 49-20,עמי " rרביבובלעיקבהשומויעסשיבידחיב
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ומתגנדםאחד-העםשלחסהיביאליק,לים).מעברממשוכתשהותבמהלך
שהצעיולפתרוטתהתגנד ,הלצראוהידהתמעמרבים,"העצירים"של

גנדבוטותרותיט Qדרכובתחליתוכתבזעם,עיבורעדזמגימקלטמקום
ומורורבושאיןמניסיוטלמדוביאלקיפרסמן,לאאחד-העםאךהלצר,

אלעיזרגנדשכתבשיירםםגיירביו.גנדעצקונייםדבריםלפרסםלהוט
אורראולאושמנתו,אחךהעםשליירביהםאיתמר,ובנובן-יההדו

באסדוה,העבירת mהעיתוגלעשחשלאחךהעם,אחךהעם.שלבעיותניו
נאצלותמדיותעלשומרלשו,בגי-הפלותגאגנדדבריםבעיתוניופרסםלא
ווביזוי.חרםלשחששללאדברואתלהשמעיהיריבשלזכותוכיבדושל

ועלהפואטיקהעלאחתלאלגלגוביאליקוגםאחד-העםגםזאת,עם
צר"שקובלנתםעלגםכמו ,הרצלאוהדיהעצירים",יישלהלשוןמידניות

נובעתהיאכיטעןאחד-העם .שם"ייאוהלירעיותביןהמקוםיילהם
 "הלשוןאתתסלסלוהיאהמחשבהאתייסלסלולהםוהציעלדה,מהשגה

יישירתונובמסתובעקבותיו,הלךביאליק .)"וספרותהייהלשןו(במסתו

החוזרתמשרתתשללזוייהצעירים"שלהתנהגותםאתהשווההצעירה"
אתמעקמתהיאועכשיו ,עשיריםבביתשניםששירתהלאחרלביתה
במלאכתולהתחיללטרוחבמקוםאביה,ביתשללדותולמראהאפה
 ,"גופאהלשון"מתוךשאינםבן-יהודהשלחידשויואתשוכלולו.ויניקו

 8אחדות.בהזדמנויותביאליקהוקיע

עמיתרנ-ו,הושרגלוירן),עזאועבירתכ(םזזבהשנרפס ,יח-המשייעקביתשירוןרגכ . 7
 )העצ·רים"·(התלירהאוגנד,שטןר "רדוםריעצ"שאירךזהנונשירוכןו.כו , 128-126
באילקי .בפרס,-םדוריר-עצבפסנודביםלשהתמששהנגי,-אב"ןבתמריאיגנד ,בכלל
מןונחהעדותיןשאלרמת,כיר "ברפםמכנסייםערל ,בכלל"הובדוהלעזהבשירכתב

וער"תשליבמחריהבן-יההדולשירניתיבעשהתאזרח ,·~פנה"הירשולמיהחשודי
עול '''בן-אבשלסובבנולעתיוררבאיגיםוסבהתקפהדירנכתבאףהשוכוררחמרה.

לואסגורות-בלדתיים"מרושנאאלקי,יבדבירשלגסיתםשובפאתאלא .אשייותו

 .ההתקפהמישאשלימשאת ,האיגרות,עירךברילחיפהשוביםלפדסום,בעוח
שלתםופזיזדברעלייבפרקםגאוועודו.עה-עוד,עעמי ,אכרך ,ביאליקאיגרות . 8

כןי : 93-88יעמ , 1991ביתל-אבא,ןבה,אתזם,ןיבספרהעברית-,שהפהמחשרי
 • 183-180 : 172-162 : 144-141עובי , 1986-אביבתלליידלס,סגזמזנותפוסישיריבספר

תימ"צן.., rמאהשי,ןרבספירגםראי ,בן-יהדוהלחדישויאליקיבלשהתגנתחיעל
 ,השפה"ובחשדיעםשיח-המלפפןו"עכיןבפרקיכן , 229-222עמי , 1987תל-אביב

 • 233-229עובי , 1998תל-אביב ,םיהבובגעליתאליקיבסיפיריעללי,ן: ,באיבספרי
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 N"המתמערביםחוטבנישולבן"יהייהשלהמהכפנייםחשרוייהם

ההרדו"השפותמןופזיזקל ) caן quc (שאליהתרטםלעאחתלאוהתבסס
 avionו" savon ,potlpCCםיהמלימןויאויורןוייננןו Q 'ננהי,~ביאירופיות:

 BQrstcמ"בן"יהייה)אליעזרשלבלשוטמבqזןהיי(אושבצרפתית:ימבשרתי

 ponו odoroומ" gelatoמ" 'הר iו'~ר 'להדי'גשבאגנלית; brushאושגברמנית

זרות.מתרביוותשואלוותמיובאותמלייםבאלהוכיצוא ,שבאילטקית
עתיקהשמיתשלפהמתאימיםנםיאכאלהשאילהשתרגומיחשבביאליק
 , "התבלטותךומתייחיקיושמוםבהםשיוכיהעברית,השפהכמושעוירה
לעשות rא'"שביאליקהעסים "לשרןחבלי"במסתואחר"העם.שלבשלוןנ

עסן-לשןולכלאחרת",'לשןולשהתחייהלגידלויקעקראחתשלןו
 "השתייהו"אבןלשההגלודי"קעקריישלה, "הפסיכיקהיישי-ביאליק
בן"איתמרבן"יהייה,אלעיזרשלשבחשרוייהםבצרימהחשהאר .שלה
 .חלופותלהםלמצואקשיבו,הירשולמיים""וחבריהםאב"י

בזכותנשתגרובן"יהייהשלהמצולחיםמחידשויוחלק ,ערתילעניות
עבריותמיליםלביןמקורלהןששימשוהלעוזיותהמיליםביןמקרידמיון

 ,גברמניתאמנםשמקורוי,בשרתימחידושוגכון(סמנטישדהשמאותו

יגלדיהיחידשוואו ;מברשתצורתשצורתוי,העבריברשוילחמההואאך
ואולם, .)יהעברהקרחיליגלידדומההיאאךבאיטלקית,אמנםשמקורו

יסודעלורקאךשחושרומצולחיםבלתימיליםחדישויםגלבן"יהוהרויה
נשתגרו.לואנקלטולאואלה ,ירופיותהאהשפותמןבאחתלמילהדמיון
ה"וכשוירה;~ד'המילהאתלחשרכאמורבן"יהייהניסהלמשל,כך,

לקיתיטהאלהיהמבסיסעל( 'עגבנייהינוימיבלשוןיהקרולירקערך
pomodoro , י,בנדורהילהאץרבשוקיוהפכהמחברתבערביתשהשתבשה

תונאייוהעהסרפרבן"יהייה,שלנינונתקבלה).לאכדיעוזרהצעתואך
בן"יהייהחמדה(שאמרבז"אב"יאיתמרסבושבביתסיפרחרבב,גיל

אליעזר"בןבעלה,שלשלמיתרהירבעיתונרתהו$פנהמדרריאתכתבה
הלעוזיתלמילהכשורה"ערךיאופנהיהמליהאתכידועשחשדייהודה

כיניהזיקטואתיתיפלייםיבשםהבית"נעליאתלכניתנהגי ,)ידהימי
נעלי"ילנערלממשיכיםנריבימגםדעויכאך 9י;ייעקיבית-יעברבשם

לגליתשמחתי . 2.4.2007םמיי lynנ l ?-'תראובכברלהתעמלל ,ב"סביחיבב.גיל . 9
האקדזניהשעדכהלתחדותשביסלפביששלחתילהעצהיסשבחחיבבגלייבדבד
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למרפסתקראוגםי"בן-אבאיתמרשלבביתוביזיקס:ולהתהדרביתי
המודרני, deckל-וםיכלהתאיםאולייהושyל"חזמלשןווז(מילהיידקה

דתיכנשארהזומילהגםאך ,)מרפסת rכמםיבתלצדלאחרונההנבנה
שרותאלממנועברהולאברית,עההשפההיימחשלמשפחתובחוגרק
םילימבהחייאתוהצעיתיכללואההדויבן-שלויחדישוכללאם.יהרב

כלו.בפיולהשגתרהמדיברתבעבריתלהיקלסאפואהלציחועתיקות
שהתישיןשלו,רב-הכרכיםבמילןוגנוזיםנשארומחדישויורביםלהפך,

בימינו.לונזקקיםמעסמתיירקמאוד,עדבינתיים

פיזזיםחידושיםשלבגנותם

שלק)יביאללעדתזים,י(והפזהמהיריםהםימחידושרוחומורתאת

כמעסעקיפין,בדרכיהמשוררהפגין "ייהירשולמיםוחבריובן-יהדרה

הקץייישלוהקצרהסתיושיראתסיים ,למשלכך, .העיןמןסמויות

להשתמשהיהכוליביאליק . "~ך~הי (Iןפ Ij.~~ינן ,א~"במילים: "'ג;ת
בחידשולהשתמשבחראך ,)"'הירקבגינת"בשירו(כמויבולבוסילהיבמ
התרחק(בדרך-כללסריצבעשלריחהמדיףאדמהי,יתפוחי"ירשולמ"ה

אותיהמב ,מהפכותשללסיבןלרמזכידאוליכאלה),ליםימחידושי-מ

 .והלאהמהםשהאנינותחשדים,םיומנהגםיחשדםיטעממןע
םייססוקרטיהארמהיהגלוהכתרימצבערדיהיהאתויבסמ,המתארריבש

ביאליקאפואהעידף ,הקבצניתהסלאיםאדרתואלהמרתףאפלתאל

שלשאילהתרגום(תפוח-אדמהייולןגריתייייוההחשדהבמילהלהשתמש

במילהלוא-היישיד-גרמני)יעפפילערד'ל'"הירשולמיים"'םיהמחשד
אחריההמשוכתכה,וארמסורתבעלתשהיא ,י'בולבוסהיומיןעתיקת
 bllן bllS ,ביוונית bblllס s (ההדרו-אירופיותבשפותתקידמיםשלשובל

אחדוזהוועדר),בייידשבו$לבעסבאגנלית,פקעת] = [ buJbבלטינית,

 ,התקבלהלא- ·yורת o·פל-תי.צהערה·וקסירל·קעירבתמליהשודילחשלןרל
תריוושגהסיכארבעילפג ,)·,תללואיס·הליהםתאהיגפלערהכיבהמירקהאו
שבירהמ"תשררכהעשתורחתבןר")גי,,"קלשמעל' ·yויג ?:j •מילההתאיתישוח

 ,בעשתההלהתקבאלרזהצעתיגסאך ,כבאר"שבעאזשהקיםהתרלחב ,·צלרכן
 ,תוברסישגמקזקרהרגשגת ·ירזקג·ליהםהר
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ורקד~א"שהירק",גבינת"'בשירהבולבוסשללהצטרפותוהטעמים
המחולשלהזוגיהדגםאתרימפשהוא(תוך " i תז;r~'נ;זל fצלהןא ] ... (

מילהשלשרבובהבאמצעותלרוב).צאצאיםשלשובליואחרוגורר
המעבראתאליקיביגהצ ,'"ה 9~דןסינ'!יtנ~י~~ ןא~"'במשפטהחשדה
 .כיעורועולקעריועל-המתהווהההווהאלהתמלומעולם
שהריומיותר,פזיזחישודכאזשתנחשדלקואריוביאליקרמזכך,אגב

לפעמיסמזה,חמןרצעמו.רפרנטלאותומתאימהמליהבמקורותכברשי
ת.יהעברבשפהמיותרתמהומהחערוהיצורות,את'"הירשולמים"הכפו
עלמאמרםגבן-יהרוהאלעיזרכתבי rבמובאבן-יהרוהבאתרהנה,

לחורבןד"אתתכחשוןומכ"'ח"ביהאורינכתב:ובושלו,השלווחשודיי
את ,בו-יההדוא.העורך,מציגהלשןוי,יתחייתבמחר ,) 1892 ,(תרנ"ג

אתנו-יההדומרחיבתחילה ] ... (עוקב.דרבגןתזמ;רת,חשודייו:שלשות

לחשדהקרוםננויןגבלינאנסטככה 1 ••• (לחידשויוהמנעייםעלהידבור
זה.מהיעדויסכלוטקונצרט.להמשוגתלבשות,משקלעלתזמורת,השם

היעודהמליםספרבעלהזאתהמלהתרגסאיךהקוראיםנאשימעואך
זהשחשודיהביוביאליק ,.ואלוםייעוגניבהיכליימגנינהשטיינברג:החכם
בעקבותמערכות:לוטירוףלשיבשויםרגרם-יתזמורתי-בו-יההדושל

 orchcstraל-יתזמורתיהמליהימינו,עודמאז ,ברביםנשגתרהזהחשודיו
שמקורהיתזמורתי,הנכיו.האושההיפךבערו , chorusל-ימקהלהיוהמליה
ירבשכו,על .קצובתיתשליהרהמתאימההמליהאיא-היהזמייר,בשושר
אלקייבהשאיר~תףיי)י Q ~ / ,רגi~~י Q ;י"(ם"ינוגניימקהלתשלוהליידם

לפיכיסיי),ינוגנ(יימקהלתההשכלהמתקופתהמישוןהמיליסצירוףאת

המשר"שלת"לממבשרימתו(גסממנוטיבפתרןובעבירתצמאלאעשה
 .)'תזמורתילואי,צבאינוגנימקהלתנזכרת
מלוןאלאאינושבמקורותימלפפון',המילהשלגורלההואדומה

אבן-זוהר,איתמרהראהכבר .זרעים)לסדראליקיבשלרשוויפ(ראו
המלפפוניםיאלאנםיאמוכר-ספריםמנלדיאצלהחמצויסייסהקשיואיש

 "הירקבגינת"הילדיםנשירמרקידקיביאלכאשרו Oשבפיני.יהחמצוים

שמנמןב"גבר"מחנראםברורלאהמלפפון,-אחותעסהצנוןאת

O באכלווכהגיסלבלשיה"מה .ו' r העבריתהספרותבלשןרהרבצסריה(למעמר "ברייק
 .-6ועםי ,)ו 976ראקרסוב( 23הספרות,האחרוניס),יתחוב
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זהובהבאשיהאוהירוק,המלפפוןדמוייתודקה,גבוהה '"ו"'אשיה
בסיפורומלון.אלאשאינוחזייל,מלשןרהימלפפוןידמוייתועגלגלה,

המנלדאיבצירוףקיאליבהשתמשעידין ) 1898 (גוףייבעלייאריה
(שנכתבהן"והסיפייאישהמאוחרתבשרימהואולםכבשויםי,יקשיואים

התפרסמהאךבאנייה,ביאליקשלמסעבעתהעשירם,בשנותכנראה
גולגולתשיער,כ-בהירהשוידוהמלחמתוארהשלשוים)שנותבראשית

הספןשלהשיערצהובראשוכאןמרתארהאםמלפפון").כעיןמוארכה,
שנשגתרלשימושביאליקכאןנכנעשמאאוהזהוב,המלוןכעיןהארי,
תיק-ו.הירוק?המלפפוןכצורתומוארכתצרהלגולגלותוהתכווןבימיו,
שהשתרשהלאחרכלומר,על",-ערל~יןן~~ז;רא W "גרסו:חז-ל
א:קיב(פסחיםלעוקרהלנסותלואאותהלקבלמוסבבציבור,השגיאה

מלשוןישבשתאימפשרבן-יהדוהמילוןכילהיווכחומעביין .)אכאב-ב

לשיבשוהזההמאמרכוונתאיןייממבה:להיחלץאפשרשאיימלכודתי,
לציפור:מלכדותהמשמשתהזמורהבמובןלשבשתאאלאולקלקלו,
ציא).לא(שוובבכבסהעוף,בזכר!)(יעליבהשנכבסכיווןזו,מלכודת

מילה,אותהשבשתאי'בארמיתגםואחר-כךבשיבשו,שראוימשוםואך
 ,".אכןלמלכדותלשבשתא,דומהאישהמשוםהסעותכךבקראהכיחשבו

אפשראיוימקהלה'יתזמורתיהדבוסציותהוראתאתשהפךהשיבשומן
להשיב.ןיאהבעשהואתונשתשוה,בשגתרה.הסעותחלץילהוםיכ

להאטוביקש ,-ייבסיטוונתמיליםלחידשויהתגנדשביאליקמאחר
ברשימותיוהרבההוא"הירשולמים",החלושבוהמאוץהתהליךאת

ברשימותיוהמתאימה.המילהותיצמאשירחבעדזרות,במלייםלהשתמש

 'יטראם(מברק),יך~~אי(סיגריה),י'פפירוסההמיליםאתמצואיםאבו
(חומי'ברו~טיםי(צמחובי),יןגיטאריי(ספדייה),יביבליותקהי(חשמלית),

(בירה),יפיקציהי(תקליט),ידיסקוס'מכס),(הברחתיקונטרבנדה'שיער),

 .ערדו(כתובת),יאדרסהי

העובדהתעידהמדוברתהלשוןבתחומיאזששריהאי-הצייבותעל
שונותדבוסציותבשתיעצמהיצירהבאותהביאליקהשתמששלעתים
פעםמשתמשהואהמתמיד-"בשירולמשל,כך, .עצמויפרבטלאותו

 ,השממית""קוריעלביאל,קכתבפעם(לאביעכבשייופעםבישממית'
כח).ל:במשל"זויחידאיתלמילהשריי'שלפירשוו-תרגימובעקבות
ימכתביבצדבן-יהודה,שלחידשוו ,היעיתובים'בזכיים"סוחר"בשרימה
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פעםהשתמש '"הגדר"מאחוריובסיפורהחולף,הרורסופרישלהעתים'
שביאליקייתכןצעמו.רפרנטלאותות'יוב'חמנופעםב'שמשוניות'

עלתתחבבהחלופותשתימביןאיזולראותיכדניסוי·ייבלוניהפריח
ןיבהספרותייםגיבוריושלשבהתלבטותםגםתכןייותשגתר.הקוראים

שלללבטיונית,ירואוטו-אקרקיטורית,בבואהמשוםשיהחלופותשתי

שתיביןהתחבטהסע.פים,עלפסחגיבוריו,כמוהוא,גםעצמו.ביאליק
 .יותר"יפהמשתיהן"מילהחליטוהתקשההמילים,

:(ן~יואוטביבוו

שליחסובבירורעולהלילידם,ביאליקשכתבחנוכה,שירימתוך
שלהחרשותב"ביתבן-יהורהשחישדםיהמילחירשויכלפיהמשורר

י"חאחר-העם,אדוסה:סופרישללזודומההייתהעמדתושלו. "מילים

ראוישבההנאותההררךעלערתואתן 2ליליינבלום.ומ"לרבניצקיןן

שבכידאומרהיהנסיפ"'פינס:עלבנאומוביאליקהבעי ,חדישויםלחשד
אצררותבכללחפשתחילהצריךהלשןואלאחתחשדהמילהאףלהכניס
נמצאתאול,מחשבותיהם,אתהדורותכלגנזושבהםהעברית,השפה
 ) ••• 1יךבולוציונבאופןולא ) ... 1עבריתבצורההמבוקשתהמילהכבך
ידסהרמוניהמביאההיאבצורתהובמשקלההשפהלרוחזרהשהיאמילה
צריך .זיםיהפזהמחשדיםראשיעלחלהתיוהאחרוכל 1 ••• 1בלשון

ן(בשושריה".עבריתתהיהתיהעברשהמילה

שהמילהולוודאייביימטמוניותתחילהלחפשצשריךהאמיןאליקיבגם
בבנתהאםגםשנשגתרה,מילההעתיקים.במקורותחסרהאכוקשתוהמב

מןתיעקרבנקללאוריסהרמוניה,מהומההמכניסלאוזן,זרבמשקל
השפהתחייתאםגםהמילוך,אלכללתיכנסשלאמוטבכןערלהשושר,
חנוכהנרותמלדיקהאבביאליקשלהחנוכהבשירי .תתעכבנהוגאולתה

 • 28-9מיעתרג"ז,סהדואשבי,רספ ,פסדרתן",פשרש'ראל-תח"תןבובאזבר .וו

רתב"ח),(שבטו 898רפבראו , 1 "(ביבוחג,כרך ,ח;~ההשפה-,להרחתב-זברובסא .ו 2
 .ו-32ו 25עמי

קעה.עוביא,כרךשבעל-פה,דבריס .ו 3
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לראיכרכר',לילדמביאהמורהבהם),תזיכריחנוכייה'שהמילה(מבלי . . 
נפקד(אךילביבהילילדנותנתוהאםבן-יהודה),של(חידשוויסביבוןי

דודשחישד ,"'"ירשולמיתמילההיאאף-היייהיסופגנשלמקומהבשיר

ו 4תרנ"ז).בשנתילין

נשגתרו,לאשלוהחנוכהרייבשלשלבביאליקשבחרהדנוטציות

יבסקטשרניחושגםולאחרביאליק,נכנעהיסביבוןיבענייןכידוע,

אתשכללוהמקראות,לעורכי,התירהחליללילדיםשיריובספרשיבצ;
ה'חנוכייהיבענייןיסביבון:בהיכרכריאתלהמירשלו,החנוכהשירי

כיהןשבהןהאחרונות,חייובשנותאפילונכנע,לאהואיוהיסופגנייה
להשגירביאל,קניסהבארץ-ישראל,הלשוןועדשלנשיאובתורת

ףואלובצלותיאלוףהמאוחרתביצירתומוצאיםאנוכךאחרות.מילים
'האספוגיםאתהמלך,שולחןעלהעוליםהתאווהמאכליביןשום',

שווה-לביאליקנראתה'אתרוגי)משקל(על'אספוג'המילההמתוקים:

היסופגנייהינגזרהשממנה , sphongosהיווניתלמילהההולםהערך

נשתגרהלאזוהצעהגםאךהאנגלי, ' spongc cakeוה'העברית

מלמדבדבש'ל'צפיחיותיהאספוגיםישלזיווגםמקום,מכלו.נכידוע
להשתמשרצוי,ואףמותר,הלשון:בתחומייקביאלשלהמלצותיועל

ואתוהלניזםהבראיזםהמשלבתסינתזה),(מלשוןסינתטיתבלשון

קונטרסיםלג,סחזורלעס,,לשונונביסיט"הלשיוהרחבת-ראשית ,סיווןראובן . 14
ב."חשסחשיויסרא'ב,

חשס"וטבתאיסיוםסעריבבחטהב",ביאליקאלכ"סהבובסארישהראיחיכפי . 15
.כאןז"סתשתל'אביבלליףס,גסמוונתפזוידסישבסידפםסילישנכלל ,) 1.12.1985 (

להשתשמ"הירלשוסים"המחשויםשלהנפשותניסיתםעללגלגבאילקיכיהאריחי
 , Iוחכמהינהיייחמ :נהיייעבגיוסנגפהיי: ,חיכוניהיייששמהיי:(יסטיידה: ~~וחסבסי

שכבתאבנ"רמשואלקיידלא~יח,וחסבסיירהלהמהזדמנותבכלניסהכןעול
שביאליק ) 17.12.2010האזר, ,"חבלהלומלאכיש?ידםהלשוואתפזו"מיובמאמר(

לאבההושתמשזו,לסיומתהחגבדלאכללביאלקי ,ב"רבמיוחד.זולסיותמהתגבד

שחשודייהםאלא , Iעוייזכר"היוירחמנייה: :יפיפייהיבסילים(כוגןבצייררתאחת

שימשויהםוכוזו,בסיומת "םיובירשרלייההשפהמחשוישלובקונריםבלתיהוהתוכפים
יצלורכזומתיוסנהדעוביאלקיעדת(לyו xבסיומתלעדתוהצידקווחסריהתכופים
המשקלעללאיקורתבאואפמתחאליקיברר.והמשיביבעחןבשאולא Iהקטבה

להשתמשהמחשויםובחרשבוהמשקלשביום $Iהתוחוסרעלאםכיו,כשלצעמ
אינוחויייעילהיהסשלהרפרנטלמשל,(כך.החדישושלותיסהןלביללא'הרף

 , Iמשקלהלביןהיהדטטצביןתוא.םזובסליהאיןכןעולהקטבה,דישו
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בשערינו.נכנסמקרובשזה ,החשרעםבמקורותינוהמצוי

לאליםימישדשויויחביןאךמילים,בחידושאמנםחרבהלאביאליק
ירקעי,וייצואי,ייבואיוימטוסי,יטייסי :בפזיסולאלאשערכןמעטות

כדוגמתם,יחשרשמות-תוארבצדוזאת ,יפריוןיימצלמהי,יכרזהי,ירסקי,

םימילשלגדולהקבצוהבלוטתחישרדיוביןויטידוני.'יחייכנייידורסניי,

-ייידששלשןרחשביאליקכיזאתאין(ידמינוטיב).הזעיירבצורת
העבריתואליווחיבוב,זעיורשלבמיליםעשירה-האימהות""לשון

במקבילכך,כאלה.בצורותיממעטתיקשה,גרמית-האבות""לשון-
ביאליקחישרוהעשירים),הצפיריםשלהזעירים(מקביליהםצפריריםייל

במיליםהעבריתהשפההתעשרהוכךהזעיור,בצורתמעטיםלאחדישוים
יזהרוריםי,יזהבהבי,יחוורוורי,אפלולי"ייאיוריריי,יכחלחלי,כדוגמת

חישראףביאליקהקטנה.שלמיליםבאלהכיצואועודישבריריםי,

דשויםיחבעקבותיצתורי).החרקקרוי(במקירותייצרורייגחליליתי

ההדייראתבהדרגהלנטשוהחלההעבריתהספריתהחלהואחריםכאלה
ייתר. "טבעיתייי"עממית"ונעשתהההשכלה,תקופתשלהקלסצייסטי

מקראילפתוסהטבעיתנטייתהאתבמקצתמנמיכההחלההעברית
יביטוייהווישיחיתלשוןיקללית,בדיחותהייידשמןשואלהת, Uילשכלת

צורותאתהרחיבההיאנמוכים"."ש~קבירייידעממייתמימריתעגה,

ובצוריתיםבמילהתעשרהויישיד,בלמצויבהתאםגזרותיוואתהפוצל
אז.עדבהשr;וסרהומתפנקתמתעדנתרכ\תלהפוישהוסחשרות,

ישניםלשוומבטעותולהבריקצלחצח

בחידישדרכועללהעייכידבושי-יצפריריםי-ביאליקשלחדישוי
פרסםכאשר .השיןשלהחייאתואםיכמאין"',ישייבריאתלאמילים:
מפשרת:הערהבשלוייהוסיףהיא 16 ,"צפרירים"שיריאתהראשונהבפעם

הדמינולוגיהמישגאתהמקובליםי.'בפיהביקרריחית-ריםיצפר"
קלות,בוקרלריחותאפואהפךנשונים,קבלהבספרישמצאיצפריריןי,

בקון,יצחקהראהכברהעברית.לשפהחשדה-שינהמילהףיהוסוכך

חרס-א.באדר-גב , 12ןוגלייא.שבהפרישובן.דחנעריחנ •החד . 16
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המערברוחעם ,הזפירעםהמפגשמזכתצואה ,במקרהנולרשהצפריר
שלעטופריהערביי,ייבשירהנזכרתתיהיוונהמיתולוגיהמזהקלה

שלמשירונועדתשורהעםרויבש(שייהתכתב"ייהיווניייטשרניחובסקי

שלבלעוםנבלעיםקנייניואתאפואראהביאליק 17ייבשדהיי).ביאליק

כךואביה,תילבאבדהולהשיבהםימפבלעםאתלהוציאוהחליטם,יזר
היווניתלמילה(דמיונהשחשרייתריבהמצולחותליםיהמאחתאתחשרי

והמריבדת).העתיקההעברית,הלשיזשלעשורהאתמדגיש
 .יצפריריםיהבציירתיחדיישחברי ,המהויותמזאחתמהותרקאיההרוח
היהדריוהפלוקלורהחסדיותהקבלה,מזהכירםשביאליקאלה,יצורים

למהותיסודותיואתהתיךשביאליק ,לשונימעשה-כלאייםהםוהעכו"מי,
או(בוקר,לויצפירהיליצפראיקשורההמילההגוונים.לכלהמתהפכת

קישריהקדמוניםוהרישמש),פריץעםהראשונותהקרניים,בקיעתשחר

הבקר.שלהניגחותלקרנייםהשחרשלוהנוגהותהבקועותהקרנייםביז
ביימשיריוכךקרניים,בעלכצפירגםמצוגביאליקבשיריהצפריר

 ,בקרנייבסביהנאחזוהולל,פיחזכשעירמתיארהוא(תרס"ד),ייהחורף

 :העקדהמפשרתהאילכמו

~ן'~די!אזוספ~~ריר
~~ l) זw ד~~י:ן 9 ~םY. t ,יו

תנלהזהר;ת; e~בציצ
I •• 1ז ' • I ז

W צל~~ילזםt!iv ·ף

חז,והפשם~מתלנט ',._ " .. -
ק,ל~ה, iJצל'ר~דר~ד,

-~כלר U~יךאת Jל ס~ר~~
לספה.ויהי-עזפתאם

• I ז-•• I • ז

מדעו ,מקורנזתישוגםובשחת)שדאוייר,משב(ריחשהיא ,צפרירלפנינו

בריותמאיתז-תאיוהשסיףרישעשל-סטירשלתכיניתלויעונקולא
יכאז .בזימהימיהןמעבירותוהןאדם,חצייןתיששחצייןמיתולוגיית

הגוףתובהנאשטוףהקליפה,עלומפרכסרעודוההוללחזוהפהצפריר

17 . r 180- 176עםי .כס-תשבאר'שבע .אליקיבשל,ךפרחודיהיז.בקחק • 
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אינהביאליק,שלבלשונושיקליפהילומר,צריך(ואיןהיצרובתענוגות

~;ייםף 72$ "(לו"שיייפלוניכבשירוערה,אישהגםאםכיעץ,קליפתרק

שריםגםהםשהצפריריםומאחר .)"תכr~יקל~היל~ב i!סלי /ה,"ל,למ~ש
זהבשירהנאבקשהצפריר,הריהרמונולוגית-קבלית,המסורתמןולילין

במאבקולבן,ובכליבצצייותחסרישלקריקסורהגםהואהקליפה,עם
סמאל,עםאויצר-הער,עם

אפואנקשרתהיצפירי,שלבת-זוגוישעירי,רבת-המשמעיםלהיהמ

שיבולתמסר,(רסיסהגדולה"היההוויישלשלתמתוךרבותלחוליות

וקרניוהאלגוריים),הפשוסיםבמשמעיויעשיוימשחת,שרשעורה,

הואאףשהאלייףלקוראמזכיריםוהבקר-הבוקרהצפיר-הצפירה

שירי I'וכהבוקר,בקרניהנקשריםואלפים"),(ייצאןה~קרבקרנימקורו
בבוקרחשרים,לחייםמתעוררכשהעםהכלוככלותעוסקיםהצפרירים

הםויצעירישישעיריומאחררעננים,רוחלמשביהחלוןפתיחתעםחייו,
והשידיםהמלאכיים-שהצפריריםהריהיצפיר,'שלאחיהםתישיים,
שעליהםהצרל,אוהיד"הצעירים",לחבורתגםלרמוזנעורו-כאחר
שוממותעלמרקידםיישעיריםלאחר-העם:ממכתביובאחדביאליקכתב

להסירנהגהואמילים:בחידשוביאליקשלדרכומתבסאתכאן 18 ,חיינו"

לוהראותברק,עדלצחצחםשינים-נשונים,לשוןמסבעותמעלהאבקאת

היהדריהספריםארוךשלהשיניםשבספריםלוקוראיוהסופריםלחבריו
השאוליםהמיובאים, "זפירים"המןכמהפיעשיריםקנייניםמצויים

 19התבוללותי,'מתוךייחיקויבחינתגכר,מתרבות

המרקרםיישעיריםברמותאלהםיבשנקיביאלהציגהתל,אוהר ,-הצעירים"את . 18
רכךכך .)כאיג,(שיעישם·יקרחםיריישועיהפסוקבסיסעלחיירב",שוממותעל

כךתגה.שלססוובפארגיסילופלליתיאורעםיהמקארהפסקואתבאחתביאלקי
(·שעירים· "םייר·העצעםאהיריפילקלורומהפהידשם·העשיירםאתנאחתכרך

החחייההראשית,סמלאתגםכרךכךית.האקסאולובהצמיאות )םיצפיר ..תישייםי
(שעיריהאחריתסובלאתישחר)עםהקובעיתהצפירהקרני Iהעםשלחייוובקור
מייםלאחר"העםובכחןבאויר ,)והמוותהרקבקרוריאתהמרקרםוצרפיריהשחת

 . 25יעובתש·נ,ביתל"אבז,כרךניאליק),לזכו Iכנסת , 25.2.1898

הפיוטייםריחייוקמלוחשיפתהמשוגלהבהות-יצפויריםייינמאמריבהרחבהווא . 19
(נעירכתיקבוrלח-נבציירתזמחקריםעיזנים-לביאליקהללבותי:ןהאאךויים",

ק:יאליבשוב:נדפס . 201 " 191יעם , 1989ז"גמחונו"אליז,יסחאוביברסיוס),הלל
 • 149 " 138יעמ , 1992יושוליםשקד),גשוזרבעריחכ(הביקזרתבראילסזגיהציירתן
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וחמנייהעבגנייהנמקוםוחמניתעבגנית

אליקיבשלהשקפתולהבנתלא-אכזבמקודהםביאליקשלםיהילדשידי
דאההואובהודאה,שנותיודובעסקאליקיב ,םיהזנילדשויחבנשוא

התגנבהלידםילשידיואלהשפה,להודאתנאותהדרוגםהילידםידיבש

כבדדו-אגבהילדיםאתללזנדייחתרניתיי:פדגוגיתמגמהגםאפוא

באותהלולמדםהעבדית,השפהדוחלפיחשדות,בדניצסיותלהשתמש
לדורותיו,ישראלעםשלהרוחבנכסי-בתדבותםפרקיםגםהדזמנות
המצולחיםמחישודיואחדאתדוקואשיבץ(שבכותדתויהמכוניתיבשידו
ולהתדחקבתבונה,בהגהלאחוזלנהגהמלצהכלילהאב"י)בןאיתמרשל

אתהמנווטלכלימשיתפתיהגהי(המילהבפזיזותםיהכריכמאסונות
ימילותיו),השירולצליליהמכוניתמהלר

בן-יהדוהגזדושעל-פיהםהמשקליםאתחיבבולאאידסהסופרי
החישודיםאתהתקיףלמשל,ליליינבלום, ,חידשויהםאתוייהירשולמים"

 ,וכדימה)'ידחוןיישבעוןרי,יעיתיןי,י,'שעון(כגוןן', xבסיומתהמסתיימים

אלהחשדיתיליםבמולוזעיוד,להקטנהסימןהיאזוסיומתלעדתוכי
בשיד-ביאליקשלוחכרשמשוםייתכן 20זיעור,אוהקטנהמשוםןיא

השעון ,";מ;;~זגחע;ן, Wij "עלקללתיאת "ילדותמעשה"שלוהילידם
שולחכבדרו-אגב, ,אר ,הילדאתשהעידמשוםהקללהאתסופגאמנם

כאלה,r:וציםהרוחות),לכלהודהיבן-שחשדילהיהמאתגםהמשודר

מצוייםהם,יחישודוכלפיםיייייהירשולמיובדוחבן-יהודהכלפיהמכוונים

שועל,צעדכלעללילדיםקיביאלביצידת
'עגבניתיעםהסלקאתהמשודרהרקידהירק"ייבגינתלידםיהדיבש
השימשומןונחהעדתושאיןדומזשהואתוך ,'חמנית'עםהתירסואת

הדאיתיבעברה,: Xבסיומתהידשולמים"יישעשווסר-הטעםהתכוף
המחשדיםשלהנפרזתנטייתםעללגלגביאליקכיאחדיםבמאמדים

ישמשייהי,ימטרייה',(במיליםיה Xבסיומתלהשתמש"הירשולמים" .. 
בכלניסהכןועלוכחמה),יחמנייה' ,'יעגבנייהסופגנייה',ייחבוכייה',

לא,מחזורלעס,לשושהחשד-,סןשההושבגתותתיהירלשומןו·השלסיוןו,ראונן . 20
תש-ס.כסלו ,נרסבסיק



 233מחוקים~ים Iפ Q >:ו!בךגשח Iצפיח' I 7פרק

לסיומתהתנגדלאכללביאליקברי, 2וית. xבסיומתלהמירההזדמנות
 ,ייפיפייהיבמילים(כגיןבציירתיאחתלאהשתמששגהכשלעצמה,זי

מבוקריםוהבלתיהתכיפיםהםימשויששאלאעווד),'זכרייהיירחמנייהי,

התכיפיםמשויהםישוכןזי,בסיימת-רשולמיםיייההשפהמחשדישל
מ"לשללעדתירקולאביאליק,לעדת(שגםז ixבסיומתהצידוקיוחסר

המשורר.בעיניחןנשאולאוזיעור)הקסהבלצורכירבעדהליליינבלום,
חוסרעלאםכיכשלעצמם,המשקליםעללאביקורתאפואמתחביאליק
מהותולביןהרףללאהמחשדיםהשתמשושבהםהמשקליםשביןהתואם

הקסנה,דורשאינועיתןוייהמילהשלהרפרנס ,למשל(כ.ךהחידשושל
משקלה).לביןהדנוסציהביןתואםזומחשדותבמילהאיןכןועל

המצויירקומזווגהיכרוביתי,עםהיכרוביאתקיביאלמרקדיזהבשיר

(במקורותמקרובזהלוניתןששמוירקעםדנאקדמתלמןבמקורות
אפשר .)אכלאיים,זרעים,וראויתרובתור',בשםהיכרוביתיקרויה

שהרימיותר,חידושבאץר-שיראלנתחשדששובבשירורומזשביאליק

בחידשויםצורךואיןחז"ל,בלשןושםכברניתןלבולבוס,כמו ,זהלירק
שביאליקהנכון:הואשההיפךייתכןויתפוח-האדמה:יכרוביתיהכדוגמת

הפואסיקהתחומיובהם-םיאחרבתחומיםשגםהצעיריםלקוראיורומז
מלשון(מילהיכרובילוהרקידוחשד,ישןלשלבותוימותר-והחברה

בן-יהדוה).של(חדישויכרוביתיעםחז"ל)

חבורתאלמסתפחואינוהצד,מןהמסכן"ייהאפוןעומדומדעו
נעים,בלתיריחהמפיציםהנקלים,והשום,הבצלאפילוהריהרוקידם?

התנהגותוואתהאפוןשלדמותואתבריקוד?ונסחפיםלחגיגהמצסרפים

צעירשלקפריזיתהתנהגותשלפנינואפשרשונים.באופניםלפשרניתן
ערדייןתיאריפהלידאינושכברכמירופסת,שחורהבמרההשקוע,יתלות
שצציתמזקדן,אדםשלפנינו :שלהיפךואפשרהפריון:לגילהגעילא

וכברמפרי,ריקיםעידיןתרמיליווזקנתו,קרחתווחרףנשרה,כברראשו
דיוקןשזהוהריופסימי,צעירגנדרןשלידוקןלפנינואםי.פריישאולא

 , 143מיעז,תשמ-תל-אביב ,םילדילגםתונמופזושיריםיבספריכתבתכרעל . 21

פזר-מיריבמאמ(שכחבאבנרישנבארלקידלא . 15בהערהריכאסערדר. 181-180
שביאל,קשבתכשעה ) 17.12.2010םמייאזר..החבלה-לומלאכיידשלםיןהלשאת

 .בוביוחדזילסיימתהתגנד
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שהתפקרבשעהאודסה,בתקופתביאליקשלהעצמיוקנוידאתהמזכיר
תכןיי ,ואולםזהב.לת uעםהליכהומקלאמןשלהיישכמלעצמווקנה
ו,יימבסוףררוהמששליהעצמודיוקנ-מהורהרזקןשלןקודיושזה
יוראם.יקיהרו,לרמיתעםומקלעלנשעןאווהנשר,שוראיערשכש

ימצהעווקנידאתקיאליבלבישרותיוימציאחתבכלר:יולהזכרולזכ

םג ,כןאם ,לפנינואחת.מקשהשעואם ,יהלאומהקולקטיביהידוקןעם
אך ,תםנדידוושנתיבוהתרמיל,המטהבעלהנודדהיהדרישלאהובב

ויעלמוטלת ,התלאהנתיבלסוףהגיעועם ,עתה .והלאהממנוהשמחה
קשייו .חייואורחותכלאתולשנותהנופלתכתווסאתלקומםהמלאכה

 "גוןיניוב"חבלשלולשון"חבליייבגםטוייביידבאיםהאפוןשלוזרותו
 ll .שלו

בידמטרכתוביםשראלית,יהארץ-בהטעמהםיהכתובהשיר,בתיכל

אתמחייבהאפון,ידבראתםיהמביאהאחרון,תיהבורק ,יאנפסט

המטריתהסכמהעללשמוררצונואםהאשכנזית,להגייהלעבורהקורא

 ,"ייהספרידתההגייהשלטתביאליק,יעד ,שיראלבאץר .המקורית

ילדיםשריםםיהעשרבמאהשגםראהאילו(להתיישןעתיידםושיריו

נ:וה tcו י~~ י~~דק" ,אשכנזיתהגייבהמיליםבהםומשלביםשיריו,את
ספק).ללאמופתע,היההוא ,"אן~~ם·~זנ~~יםנ~י~~ ) ...ו

להשיבאיוהנעשהאת

עדתואתגםכךדוובתהתל,עלעדתואתאליקיבשינהוימיףובס
וחסדייו,התלשלהחיפזוןאתשגינההוא,בן-יהדרה.שלוידשויחעל

היהירות,גםאלא ,השטן"מןהיאהמהירות"רקשלאלהביןליהתח
הוא .השטןמןהיאהאריסטוקרטים, "משהבני"ואחד-העםשליהירותם

 "לבבותהכשרת"עללהמלץיאפשראי "זובשעה"כילהביןליהתח
ביימח ,בתוכםגרמניהדיוויה ,אירופהיהדרישלמצבםיכשוכת,ממ

 ,התלשלחזונובמקביל, .דיחויללאידוהיהלעםלאומיביתהקמת

תיר rבנהיכביבלבסקסוהע ,) 1988ביתל"אב(סישביעיזפירופשלריספנשם . 22
 ·אליקיב
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 "תל-אביב"ו /וגדייםעורלקרוםהחלדרכו/בראשיתבוזלזלקישביאל
םיהקשבהתוססתעיר(תלהעלהעומדתרילעספרשלמכותרתהפכה
ביתו),אתררהמשו

אףשכךרשולמים"יייהםיולמחשד-יהדוהןלבשרחשהבחל/יבמקב

ןיאהנעשהאתיוכ,ונשתגרוונקלסאלהםישחדיושראהביאליקהוא,

אחריאתהתולעלתכנן(ביאליקאתהלעלותהקידםאילוב,ילהש
מעשירהיהשהואאפשר /) 1924עדוהתמהמה-1903בקישינבפרעות

ומתיסבעלמילון'/השגםאפשר(סעמוילפםיבמילהעברילוןיהמאת
ביאליק ,שמו)אתביאליקלוהעניקאילואחרת/נקראהיה;ן Xההקסנה

 :"הירשולמים"ובן-יההדושלמעסיםלאחידשויםבציירתולשלבהחל
 :בוןי'סבלהיהמעםכאמורוהשלים /''שעון ,'תימכונ' ,'אופניים''בובה'/

עםלוהשליםראשואתףולכשנאלץוביןהחשדותהמיליםאתשאהבבין
 /נשתגרוכברהללוםיהמיל :בילהשאיןהנעשהשאתןילהבהואהקיים/
 ,משושראותן"רשלאואשי

חידשוהיהביאליקהגתאהשבודיהיחהחידשושדווקאווכחילהמעניין

שילבfזשררשו','המילהאת "איןמשייישבראלאחר ,בן-יהודהבנוסח
בצתומשלפתעמצאfזואחר-כךלעריכה,לושנמסרשופמןשלפוריבס

זומחשדותמילהעל ,והמשורריםםיהסופרחשובישלהםידברבתוך
אחרילבדוקעלתהלאמהםאחדעדתייעלפרסקי:אלידנלידידוכתב

הכולםיוהעוד ?אתימבת :תהואלולשאוזומילהשלומצואהמלודתה
תלמידות,ואתימדשר ,קהיעתמילהאישהיםרסבוהכילובהמחזיקים

זאתהלהמיהאהרכי ,יעמהתערבקלוזרבר"שהדכך/ליידהדברעיהג
י,ואנ ,מעסדועואולם ,בןידזכהשלאוימאלמובן ,בתלמדואובמדשר

לאחררקנן,"'םיהמדשרבאחדהיאנמצאתאכןכיןילהאמאתחילאניגם
הכניס ,הרביםשרותאלשופמןשלמסיפורועוברה ,להיהמשנשתגרה

הנערייהילידםריששלמוקדםלנוסחאחתפעםזהדשוויחאתביאליק
 ,"ביער

שלבמעמדאינן ,כלוןלאאםביאליק/בציירותהאונומסופיאותרוב
בהםשאיןכביכול,שרירותייםםיליצלאותם ,דאיגראהיפומסונוא

 .רנייאב " :גסןאר .בברימע ,בכרר ,קילאיבתיגרוא • 1922ראיבבפר 6םוכיןתיגרא . 23
 • 44-43מיע ,ה"תתביאבל-תיק,לביא .כח.דשויחיוומיל
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בעלותממש,שלמיליםהםיהר ,הטבעצליליאתלחקותניסיןואלא
בשיריותיהמכונכאשראפילי 6>2עשיר,סמנטיומעסןעצמאימעמד
משוישאםיכ ,בעלמאצלילשלקיייחניילפניןא "טו-טו-טיט!ייציפרת
 ,)א"עטן:ןקטמעודשרייי,וטיטאסרטוטיי(המקוריתמןלהיבממשוכל

לייצלמשמיעילדות"יימשעהבשירוכשהלדי ,שופרעתיתקשפירשוה:

כי ,בלבדוהשריקההחריקהצלילישלקוייחולפנינאיןק,ישיריק-חיר
'רשרשו'המילהרקי, Xי-ן Xצלילי-והחירקהשורקלתנעוותרמזאם
אלאהיאואיןשיראל,במקורותהקייםעברי,שישרעלמסתמכתנהיא

 "מאיןש"יבריאתאפיאילפנינשבטבע,והרחשהרעשצלילישלחיקוי
לנהיגילהתחשביאליקלכךדעות-בו-יהודהשלייחידשובמתכינת

בכיונת-לפתעליהתחהואגםהמילים,חידשובתחוםלמידניותובניגדו
 ,"עונףשירש"ללאמיליםלחשד-העדתסחיבהאומכווו

יסנםפיףשיר , cהלי.,םריינשפיאהמסן Uהאי(למעמד-!הך,ו Uנקר-קיז-קרנפארן . 24
 . 152-145עמי , 1986חל-אביבללידיס,סגופזמוונת



רפייםגוילביבההקיצוריםמתירש

כ.יתשיאביב"תלהיג,ביאל,קבלשוזמחקריםאבריגיז,אי •(תשייכ) rאבריג
ה.יתתאביב"תלביאל,ק,חיבחידשוימילוןאבירני,יי • )(תתיהיאבינר

תשליד.אביב"תלחרו,וסופריביאליקאוגנרפל.רובי =(תשל·י)גנרפלדוא

 • 1979תל"אביבההתחלה,-העבריתהליידםמפרותאופק,אי • ) 1979 (אופק

תל"אביב ,הילידםבספרותביאלקישלעופלו-ח"בטמותהביל, •(תשוב",)פקוא
תשוב",.

עובי , 198.5תל"אביבראשןו,כריילידם,תולספרפקואלסקיקזזל,"הנ • ) 1985 (פקוא
78 " 80 • 

 ,)סיתשי(תמוז 31,כירםדלוי,חזייל mאוג"באיליק ,אירבךא"א =(תשי·ס)בךורא
 • 271 " 269יעמ

תשליס.תל"אביבגיה,ול Wא-ביאלקינ"חשירתעורך),(אולרןיח •תלשיא)(אולרן
 • 1992תל"אביבשנאםת,גםאהכתםגםבאר,יח = ) 1992 (באר

שנירעיןו-השערילדתלעמתיפקים r·"עייאלקי"להובן,אי •(תשניח)אלקי-להסן
תשניח,תל"אביבילידם,כספרותעיוניםבאיליק",נחמןחייםמאתהעשריימאחורי

 . 58 " 39עוכי

 , 52,שבההצעיר,הפעולוארבעהי"שלשוה mיאכייעלבוסאק,מי ..(תשייס)בוסאק

 • 22עובי ,) 21.7.1959ז;ובתמ(ס"ז 43כלייל,כרך

ונ,ולחפשילבעריכתה,-אכרכיםת,ואיגרבאיליק,חיב ..(תת"ח-תתיס)ביאליק

תת"ח"תח"ס.תל"אביב
תרצ"ח.תל-אביבב,-אכרכיםפה,"עלכשדכריםל,"בה •(תת"ח)ביאליק
ת"ש.תלא-ביבחיים,פריקל,"הב =ש)י(תביאליק
תלש"אתל-אביב ,אוגנרפלד)מי(המלבהי"יגנוזיםכבתםיל,"הג •(תשליא)ביאליק

שז·ם).כתכיםלהלן:(

מעדית,מהדזרההקשרה,שיריילידם,שיר ,בישידיםישירהנ"ל, .. ) 2000 (ביאליק

(להלן: 2000תל"אב'בב,יתל"אבאוניברססית ,העתירבתיהפסרלחקרכץמבןו
 .)ג ,תיםעדםהחרה

חש"י.בתל-אביזיכרוונת,פריקביאליק,ובי .. )(חשייביאליק
ספרבאיל,ק),(לזרככנסתםרי",יהייוהי"ספרבן"יחזקאל,מי •(תש"א)בן-יחזקאל

 .) 372-337עמי(תלש·י),שקיתניךשוב(ברפס 63-29עמי ,)א"שת(תל"אביבשישי,

 • 1981ביאב"תל ,שםיםוכחלוחלוותזכיסמן, Uיביבן"עזריא .. ) 1981 (יכיסמןן"עזרב

בח-כילירנ,(שהביעןו),םאזביםהסספר","באיליקבבשלים,ב"צ ..כ)"תת(בבשלים

 . 17-12יעס ,""תת(כס

בן"איניברסיסתלישרי,הקתרדהליידשי,תיעברכיזכיאליקן,יבק'י = ) 1987ןבקןו
U באר-שבע.בגננ,ירין

ון,כקפסרשיםי",יאליףבלצותיאליףשלארבת"ייחוסרגמן,בד • ) 1992 (סןרגב
 . 90-73עמי , 1992עבבאר-שקומם,אהרןבעריבת

יידלם,כמפרזתםימחקר ,עירונת)(פרובסזנןימיבריךמי .. ) 1984 (יפרובסמןבריך
 • 1984ירשולים

237 
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השירהתלודותבסדרתביאליק,נחמןחייםהתחייה:תירשבחל,הי ..(תשנ"א)ברזל
תשגיא.תל~ביבב,,כרךיםינועודציןו"מחיתבהערבית

האחרוניםי,בדורותהעוביחבספרותהמקאמה"סנגוןגובrו,ני •(תשכ"ח) rטבר

כונס . 417-394עמיתשכ"ח,תל-אביבח"ס,כרךסזר),דובכהןשיראלכתיערב(מאסף
עמי , 2002יבבתל"אא,במגעליה,עברית mפסרדהוחת:תאקירל,"הנלשרהפסב

417-369 • 

 , 48,שנההעציר,הפלעואורבעה"לששוה"אגרתנגרינבלם).טןרני •(תשס"ו)טןר

 • 15יעמ ,) 1.3.1955אדר;(זי 13גלייוכ.כרך

 •רוסלא.נדאזלקסליעדר !Iפעשידיי ,מאערקופיגינזבירגשי • ) 1901 (מאקרוגינזבורג
תשנ"א).רובת"גוביר,רבעריכתפקסיובלייהתורבמהדציא(הפסר 1901פטרבורגס"ס
בציירתיםבלמוטיזיקותיה-והשעוליםהתרבנלויימקאמת"גלבעו.ימ .. ) 1988 (גלבעו

עוביתשונ"ח),(אדר 17ה,אקרי.מגעליניימ"ם"ייובי"ביםבלוובוטיתיהקאנונביאליק
 . 106-94עמי , 1994,תל-אביבונעורילידםספרותעלבפסרהכונס . 104-99

 . 1985םיירשולזבארה,אבןפאירליוסףםיששעעוספרשידןו,יי = ) 1985 (שידןו

 •אורבעהי"שלשוהיאגדתמקררשלחץםסח U "הברמו,א"וב •(תשל"ה)הברמן
 . 91-88עוביתשלייה),(טתב 2חוביזב,כרךמאזניים,

,ספר " Uבספרותהמקאמהלמסורתבזיקתובתלייפני"הספרורסס,שי =(תש"ל)ררסס

 . 148-135עוביתש·ל,ירלשויםשירמן,ם"ח

שלשוהביאגדתעיןו-יתוהספרדוולעיבסיפור-עם r"בהנ"ל, •(תשס"ב)רססו
,כרךיהדזרובפלוקלירשולים,מחקריוגבירסותיה"ביאלקישלאחדסח U !עהבאור

 . 75-60עסי(תשונ"ב),ירשוליםג,

תשוב"ד.אביב-תלזבמסה,בסיפורביאליקךכיסיו:גילויביןל,"הג •ד)"(חשונורסס
בימג?יתןיוע-מחורזתפרחהשלתןבמחלצובשכילית"הטפההנ"ל, =(תש"ן)ורסס

 'עסתש"ן,ירלשויס ,ההכשלהבספרותצוורזת,גממות " rהרחויההדומאתסדירםי
205-187 . 

 . 226-205עמי ,)אינ(תש 7דפ'ם,טןודר",ל·יבייצירתחמןיימרתבהנ"ל, =יא)נ(תשורסס

גרוננימטקססובת:וטת Uכוותופהזיתי Mהןדעליגןייהרךרםןיר,גי ..(תשוב"ח)רירם
(אדד 17קריאה,מעגליבאילקי",שלהליידםשבירתעברילטקסםרוסידגםדרך
 . 30-17עמי ,)ח"תשמ

תלשיג.ם,ירשולזרגפיה,"ביבלזמקארהבאיליק:בשיריהלשזןטנא,ר 8;(תשל-Iבטאב
מעגל,תית), Uהאונגהדאהשלהפי(לאו "במערההמלך m "יסףי,עי •(תשל"ס)יסיף

 • 50-39 ,)ט-תלש(סיון 6יבחוקריאה,

תש"ד.אביב"תלא"ב,יציורתו,חייו-אליקיבבר,רלחיפ ..(תש"ד)לחובר

תשנ"ט.ירשוליםיזת,חומשימיסטקיהמירנגשטרן,אי •(תשנים)ובורנגשםרן
 • 9-8עמי , 1963תל-אביבלחשבןו,דיןביןהסזיגה","לאחרסזר,יד .. ) 1963 (סזר

תשכ"ה.ירשולים ,אליקיבבמכסתישידיתייסוגהניל, ..(תשכ"ה)סזר
םירשולימחורזת,פרוזהבאחדיםוסיפזריםעבריותתזמקאסס,יפנדי •(תשל"ד)פניס

 • 343-322עמיתשל".ד

ירלשויםלט·ה,יובאבפסרדהעבירתהחלובשירתומסורתחידשוהנ"ל, z ) 1976 (פגיס
1976 • 
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תי-קנט"קסא. .פח"פטעוכיתשיו.ירשוליםיק.ביאלשירתן.פיכוכ " .. )(תשיופיכמן
תיא.

בעלומיהרגרטסקהגמליריכמהעלובנצנץ:רשכהתיה" .פשילרבד • )ט"שמ(תפשילרב
 • 98-77עמי(תשןניט). 6-5דפים. .-ביאל·קשל

 • 1976ירשולים •המסתרתהלביאצובח.יע = ) 1976 (צמח

-הםסתתרהלביא ."שנפסקההסעהדוביאלקי:של"סיפירירצמח.עי • ) 1988 (צמח
 • 240-208יעוב • 1988ירשולםי ,ביאלקיחיבלשרתז Tבםיעיוב

 .ייארבעהושלשוה mךאגשטייבנרגהדוהילורןנותירםייקוובם.יא .. )ה"(תשמקוובם
 • 47-33עובי .תשוביהירשוליםח.בי.חריהידוזרבפלוקלירשוליםםחקיר

תקזפתז"סעודמארשיתההעתירב:תזבספרהנזבלהקלחבר.יי ..(תש"ז)קלחנר
 • tתש"תל-אביבההשכלה.

ראביד '"חנבימין(ההידררביאל,קעםשיחות'" . rראברדיבשי • ) 19831ראבוייביז
 . 1983תל"אביבפר·לדבדר).רהדוה

 • 1974,לשרויםהערב·ת.המקאמהליקזטתהבי.יי = ) 1974 (תהבי

לציירתמזקשדמאסף:העונית".המחברתלאורבצלותאלןף" .הנ"ל • ) 1975 (תהבי
 • 287-272עמי ,) 1975 (רובת"גןבחל).הילל(עירך:אליקיבח"ב

 • 1988תל"אביב .נ·גןוחבל,שב·ט.עי .. ) 1988 (שב'ט

תש-ל.ירשוליםהספרזת.בדרכישטרארס.איל .. )ל-(תששטראוס

 . 1994ירשוליםהסטלה,אזרבשערישטזר,ד • ) 1994 (שטרן

א.חלקשני.ספרזבפרזבאנס.בספדרהעבירתשהירהירמן.שיח ..(תשנ"א)שירמן
תשניא.ירשול,ם

 • 1980תל"אביב(ידסרצסיה).הראשזניסביאליקיירששמיר,זי • ) 1980 (שמיר

ח"נבש'רתהעממיה'סדולחקרהגלזת:םשזררהצתר .שוכירזי =(תשוב"ו)שמיר
תשוכ"ן.תל-אביבביאליק,

לילדםביאליקתירצילחקרללידים:גםת Uופזמושיריםהנ"ל. •(תשוכ""שוכיר
 • tתםש-תל"אינב •ער uלו

תל"אביבק.יאליברתיבציפואטיקה~יסצא:ימתאמזירההש .ל"נה::(תשוב"ח)שוביר
תשוכ-ח.

תל"אביבהמרדונזים.ברא'אלתרמןשירתהניןט:חוזרעדוהנ-ל. =(תשוכ"ט)םשיר
ט."תשוב

תזהעדלעלוםצוהר-וארבעהישלשוהיאגדתאהבה:זאתמההנ-ל, •(תשנ-א)םשיר
א."תשנביתל"אבביאלקי.ח"נשלהאשי'

 • 1998תל"אביבבמעגלותוי.ם,ביאליקפויריסעלילה:באין ,ל"הנ = ) 1998 (שמיר

תל" ,אלקייבביצירתיאןאירהפשרתעקובתהנעלם:לתניבההנ"ל, • ) 2000 (םשיר
 • 2000אביב

לח-באורבעהילששוהיאגרתשלהעממייםהירותי-לוכקשנהר.עי = ) 1984 (שנהר
 • 32 " 15עמי , 1984תל"אביבתשתית.שלכוחההנ"ל,של,בספרהק"יביאל

",מקושרמאסףברתך: "יהעשריררמאחיבשיר-עיןרשבהר.עי ..(תשל-ה)שנהר
 • 238-231עמי .תלש-הרמת-גןהלל.ברזל,ערך:ק.יביאלח"בלציירת

 • 1974ירשוליםהביקורת,בראיהילסזגציירתו-ביאליק .שקדגי. • ) 1974 (שקד



240 r 7שחיןיןה) I דקו,ןס 1יס

8crec .. I,;ah 'ס,cs וab ~ atcd (roll' thc Fox f וcs o(a )c\\';sh Acsop: Tn11,s וHad3s, M, Fab 

, 1967 II, NC\\I York ('olumbia Univcrsity Pre!>S נ:a-Nakd וI 

, 11 5-224 , a. \'01, 7. 2-3. pp ןJ<150n, H, Typcs of JC\\lish-Oricnt31 Ornl Tal(.'5, Fabtl 

ore: A Sourcc Book. Utah Univcrsity וk וf"o ~ drc/)  $ utton·$lnith, B. (ct 315, cd). Chiן :

. 2000 Prcss. Ut3h 
I.·s) of R"bb; Bcm;/,;"h ןn1 (Fox Fab ן;c Shu'tf ןI , Thc 1I,;sh ~ SCh\VarLbaum. 

. 200 · 194 . 1977, pp ןIla'lIakdafl, Kirol 



מפתח

 235ציחקאבינרי,

 69מאירבןיוסףזבארה,"אבן

 225איתמראבן"זהר,

 126אודיאבנרי,

 233,228שמאול ,יאבנר

מנלדי(ראו:עיקבשלום , rאבדמוב
ספרים)פוכר

 154הכהןאד-ם

 37,מרדכיאהרנפרייז

 56 , 33לורנסאלויפנס,

80משהאוגברפלד, ,14 

 130,128מנחםאוסשיקין,

 88 , 82ימורוןאקוס

 145אלימלךאפירם ,אורבך

 174 , 130מיכלאורןו,

 , 50 , 25-24 , 19 , 16-15 , 12אחד"העם

85,69,68,67,53 , 120 ,118,94 , 

127 , 129 , 144 , 218 , 222 , 231 , 234 

 78,69רייהדוהאלחריזי,

 79קאסםאלמוחפדאבו ,אלחרירי

 145לובהאריהאליאב,

 56 , 33רגייוגאליוס,

 60,תמראלכסנדר

 77אנרהם ,אלמליח

 206 , 12לוילהלילהאלף

 110יואבאלשסיין,

 , 172-171 , 76,37-36נתןאלתרמן,

180 

 , 12-10,8 " 7כריססיאןהנסאנדרסן,

16 , 37 , 40 , 60 , 69 , 136 

 162 , 134אפלסון

גריבנרג)(ראו:אצ-ג

 81אקספרסיוניזם

 130חייםב,ולחוררא

 152שלוםאש,

 80מרסין"מרדכיבובר,

 134שלמה .בובר,

 85 , 68בורלסקה

המשורר)(אםידנה"פריבהביאליק,
166-165 

נחפןחייםביאלקי,
ליידם: • )י(אגהד: • )א(ציירותיו:

 • )ש(ר:וסיפ • )ס(מסה: • )מ(
תרגום .. )ת(שיר:

 186 )ש(אבי

ו, 4ו, 2 )א(וארבעהשלשוהאגדת
25 , 28 , 31 , 32 , 34 , 50 , 56 , 64 , 

 ,ו 73 , 168-133 ,ו 30ו, 08 , 107

 207ו, 99 , 192 , 189

ביימעלעךנינקעגריידאוגסער
 )ש(הירקרקים)העצים(תחת

125 
 159 )ש(מותיאחיר

 74 )ש(עורציילןיך~אוערלאיך
 226 , 178 , 118 , 62 )ס(הסיפוןאיש

 84,68 )ש(אשםאכילת

 38 , 11 • 7 )ש(האגהדאל

 , 206 • 192 • 12 )ש(פוריהצאל

210 

 • 15 )א(שוםואלוףבצלותאלוף

32 • 34-33 • 103-64 , 173 • 228 

 113 )ש(אלמנות

 185 )ש(יתעללביהשסןאם

 , 90 • 83 , 74 • 68 )ז(רגףבעלאריה

170 , 226 , 227 

 222 , 195 )ש(רדוםצעירךיאשר

 20 )ש(התורהבאוהל

 , 223 • 173 • 90 , 64 )י(הירקבגינת

232,225 

 )ש(חיקדלונהרפרתנהר rב

241 
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13-12 , 192 , 194 , 202-198 , 209 , 

210 

 183 , 146 )ש(יםבכרכי

 139 )ש(יםבלב

 194 , 127ההרגהבעיר

 159-158 , 48 )ש(חותפבשל

 201 ) 1' (גידיגד

 66,37 ) 1' (בעירגדדו

 , 126 )ש(לעיניכםבהתערותוגם

170 , 173 , 176 , 183 

 11 )ש(לליהגמיד

 185 , 173 , 79 ) 1' (התחתןרעךדגן

 55 )ש(וt$ירסלעצסעוזיס

 128 )ת(שזטיקדןו

 )א(הרוחעםווכשפסההאשיה

30-29 

 185 )מ(הסהורההאמונת

אשם)תילאכ(ראו:תשובההבעל
 162 , 161 , 157-156 )ש(כהדהב

 68 )ס(נתבישיההחצצורה

 173 )ש(לימחסההפעםעדוהיי

 159 , 133 )ש(כנפךתחתהכניסיני

 159 )ש(ארתביהלילה

 110 , 23-21 )מ(ואגהדהלכה

 232 , 81 , 64 , 46 , 28 )ש(המכונית

 211 )א(שבאומלכתשלמההמלך

 , 194 , 125 , 60 , 20 )(שהמתמדי

216-214 , 226 

 , 54 , 45 , 34-33 , 28 ) 1' (ביערהנער

56 , 61 , 74 , 162 , 235 

 148 )א(הלבןהנשר

 , 150 , 116 , 59 )מ(העבריהספר

153 , 217 

 224 , 192 )ש(ועוגהקיץ

 160 )ש(ומת rהצ

 , 71 , 13 )ש(תימצאיןאמהירהש

208-207 

 206 , 84 , 79 )י(הושעולהתרלוגנים

 159 )ש(המלאיישאלואם

 128-124האשימיויהי

 161 )ת(טליל"לםו

 193 , 192 , 57 )ש(החסיהדיתנפנף

 210 , 197 , 162זjiרר

 37 ) 1' (לשבתזמר

 223 , 221 , 150 , 100 )מ(שלוןיחבל

 84 , 11ש)(הונחשחוה

 184-183 )ש(פנייעלחלפה

 211 , 14-13 )א(העיווריםחמשת

 203 )ש(זהביסווס

 170 , 68 ס)(הקצרהשישייים

20 )ש(החייסיינה ,11 , 45,36 , 

169,107 ,74 

 175 , 173 , 170 )ת(קיסריוסיול

 102מ)(הנוסחיצור

 183 , 146 , 85 , 11 )ש(ת~לד,

 204-203 , 194 )ש(גן ,לשי

 173 , 166 , 113 , 44 )ש(יתמית

 211 , 77 , 14 )ת(זדמנ,ןכליל,ן

 124 )ש(ההפקרמובאורזכיתילא

 204 )ש(איהמיאשייעדלא

 117 )ש(לבךי

 66ש)(שפיהלבונת

 23,9 )מ(האגהדשללכיונסה

 177 )ס(המאשרלממשלת

 184 )ש(תוהמחלועללמנצח

 217 , 184 )ש(הנגינותעללמנצח

 , 173 , 30 , 13 )ש(הנעלםלתביבי

211,208 

 21 )ש(הספריםארוולפני

 , 91 , 68,11 )ס(הגדרמאחורי

112-108 , 135 , 206-205 , 209 , 

227 

 20 )ש(הענייםמבני

 105 , 36 , 17 )ש(האשתילמג

 132-104 , 37 , 32 )א(ערפהמגילת

 32 )'(הםיצועצעוידותמשרי



 192 )ש(יאנומהיאנמי

 64 , 32 )ש(החרחדרדעלמחאה

 , 13א)(זהבת rצכיפתולדענדמי

194 , 211 , 212 

 10 )א(ומלדהדיוסמלד,

 , 197-196 , 84 , 11 )ש(שבאמלכת

198 , 205 , 208 , 211 

 159ש)(המצרמן

 236 , 37 , 19 )י(ילדותעשהמ

 225 )י(נובגיםתמקהל

107 )ש(מדברמתי ,58 ,36,16,12 , 

126 , 206 , 209 , 215 

 234 )י(נדנדה

 227-226 )ס(סוחר

 90 )ש(םיהאחרונדברממתי

 209 , 139 , 68 , 31 , 21 )ס(חיספ

 , 28-27 , 25 )א(בראשיתרספ

33-32 , 37 , 63-42 , 74 , 107 , 165 , 

209 , 213 , 216 

 196 , 73 , 26 , 21 , 9האגדהסםר

 219 , 22-21 )ש(ומפשפשעומד

 181 )ש(ששמםלבבכםעל

 , 58.19,8 )ש(המדשרביתסףעל

90 • 131-130 , 194 

 17-16 )ש(זפעשרעל

 117ש)(שישליםעל

 78 )ש(הליבתפצעה

 117 )'(םיפקח rעצ

 222 )ש(המשיחעקבות

 164 • 27 )ש(לוישניופל

 113 )ש(דהדפ

 60-59 )'(פרש

 165-164 )ש(זלזלולצנח

 229 , 162 )ש(יםירצפר

 146 )'(כל-בונאיקס

 )ש(םידכבקצורבשוכםיתירא

30 , 44 , 130 • 144 , 173 , 174 • 175 , 

179 • 183 

 243מפחח

 85 )ש(זרחרבי

 90 , 20 )ש(םוידהיהברחו

 140 )ש(עברדאחדשמשקורק

 • 32 )(אירקוארוחתאבוסרשו

34 , 53 , 64 , 81 , 189-169 

95 )ש(ינפששחה ,94 

104 )ש(שיראלתירש .36 

140 )ש(שירתי ,106,102 ,92 

 78-77 )מ(העצירהשירתגו

37 )א(ןהדבורההמלישלמה .9 

171-170 )א(יאדואשמשלמה ,10 

 • 211 • 208 , 13א)(ובלקיסשלמה

212 

 149 , 50 , 31 )א(הדמיםשלשלת

 85 )ש(חצותתיקןר

 )ש(ידצקלעצירתציבורתענית
68 • 84 

 150ופלריסיקהתרבות

 164המשורר)שת(אניהמק,יאליב

 56 , 33גירדוןגיורגי,הלודרוןרייב

71-70לשןר .אל,תוביו-סקסס ,60-57 , 

79 , 

 123ר"תיב

146.133 , 33ירארתור,בלפ ,56 .54 , 

148 

 , 222 • 221 , 195 , 151איתמרי,ייבן-אב

232 

 , 212 , 151 , 40-39אלעיזרההדו,יבן-

232 .227,226,222 ,221 

 195חמהד ,בן-יהרהד

 , 51 , 44 , 43 ,ן 7מכדרי ,בן-יחזקאל

170 ,73 , 

 46,28אהיי ,בן-זער

 )םי-רמב(ארר:שמה ,בן-מימרו

 105מרדכיי,מבן-ע

 229חק rבקןר,

 84 , 77 , 39שמחהוסמן),ג(בן-ציון

 68אלכסנ,רגיו,ארב
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 , 67,57,26יוסףסינהבrדריבסקי,

68 , 112 , 126 , 146 • 

 90,82,70.69הללבלח,

 147 , 120חייסיוטףברנר,

 154 , 116עהברתיהשפהעביניגדח

 221 • 77,76 , 71נוירתוגברין,

 , 64,46,43,28,17נחםווגססן,

בן-צןריי)(ארו:שסחהוגססן,

 218,85דב • rבלושדסי
 136יהדוהוגר-חבובסקי,

 187דדואהןרוגןחר.

 , 103 , 76 , 73-71 , 15ליביהדוהוגןחר,

115 , 121-120 , 154 , 160 , 186 , 187 • 
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