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בשתב תרנ"ו ,שתב התארגנותה של ההנהגה הלאומית לקראת הקוגנרס
הציוני הראשןו ,נשמעה ברמה קיראתו של דדר פרשימן~" :ראו נא ילד~ת
ללייד שיראל! הקימו נא להם עלום אשר ~ם לכ דבר דרבר ייתכן ,אשר שם

מלאכים יוידרם ערלוים למרום ,והבית מתהפך ערומד על רגב (... J

תונ לונ

עלום חשד אשר שם אין עדר יהידרם עם רתרה ומצות ומרת נפש וחשבונות
אדוגית וחקירות! תנו לנו טל

ליחת!" •1

מניפסט נלהב ומלהיב זה של

פרשימן ,שנדפס בפתח תררגמי לאגדות הנס כריסטיאן אנדרסן ,שיקף את

רm

.1

הזמן לוא נפל על אוזניים עלרות .סופרים ומתרגמים רבים התחליו

פרשיסאב,1

בסביא לספר י הגד ז ת זסי פז ר י ס לה ,אנדרסן ,כתיבים עב יות סאת ד,
יאשוה תרב " י  Iבתיךכל כתב' ד  .פרשיםן  ,יאשוה תר-ע ,ג ,עמ '  ,1132-123על קריאה
זי ערל השלמתהי .ראי איריאל איפק .ספדות הילדיס העכרית :ההתחלה  ,תל-אביב

•1979

עם'

. 304-281
ד

8

,ווה ש מ ור I

D'Q

ן)j77,דס

להצויא ספרוני אגדות לליידם ,חשרים לבקירם ,יספרות הליידם העירבת

הייתה נתונה אז בנתופה יצואת דופן.
כבר שנתיים קדום לכן ,ב  ,1894-חש ביאליק הצעיר שהספרות העברית
א י נה משופעת באגדות לילידם לונערר .היא הפשיל את שרווליו ,והחל
מתרגם את המיסב שבאגדות אנדרסן למען הצראת יימוריה" ,שהוא
היה משותפיה )לימים תרגם גם אחחת מאגדות האחים רגים( .בעשותו

כן ,הצסרף לשווה ארוכה של מתוגמים וובעבידם שפעלו בקריית ספר
העברית בדוו התחייה  .הבלוסים שבהם היו יהודה בנימין לבנר ,יהדוה
שסייבנוג ,שיראל חיים סביוב ודוד פושימן עצמו .אגב מעשה התרגום,
חש המווה הזייסומירי ,ששיב אז בויחוק מסופרי אודסה אך פעל ברוח
אחד-העם ובני חוגי ,שאגדות סבסוניית ונווידות אלה אינן מזונו הווחני
הסבעי של הקורא העבוי בן דוו התחייה ,וכי אגדות כחגמת ייכיפה
אדומה" ו"הנזל יגרסל" ,הספוגות בעוכים זוים ואכזויים ,אינן האגדות
שראוי לחנך לאודן את

תלמייד יי החדר המתוקן" .

לועיןר זה תנן ביסוי דיסקורסיבי ישיר במסותיו ונאומיו ,בצד ביסוי
עקיף ביצירתו לסוגיה לותקופותיה כבו בשירו המוקדם ייעל סף בית
המדרש יי ביסא את העריון שלעם-שיראל יש  t$תוס משלו ,שאינו דומה

לזה של ייiכ ~ fירים l)fלז:יוי iכזסב "  ,שואין הוא יכיל להשתנות בנקל

)"לא iככ;ת

t ~fר'ף ~ת~-יד לסדהי/ ,

':tנ:וירשר 'זנ~~ים לא;:-כוינ:וי "(.יו':ןכ

עריון זה עולה אובנם בקנה אחד עם הועיון הניצשיאני ,המדגיש את

v

v

ההבדלים שבין ה" נראיזםיי הסגתפני ל" לניזם" הנה נתני ,אך בניגוד
לייצעיריםיי הנישציאניים ,איהיד התל ,לא האמין ביאליק ביכלותו של
היהויד לשבות את עורו בן לילה ,ולהפוך ל יי יהויד חשר" בתהליך מהיר
של "שינוי כל הערכים"  .ברוח תירת אחד-העם ,הובלץי לא אחת על
הכשרת לבבות" ממשוכת ,שהספרות העברית תיסלו בה תפקיד וברכזי,

וספוות הילדים העברית -

על אחת כובה וכמה.

בתוך כך הגה ביאליק את עריון ייתכנית הכיניסיי .בתכנית זו ביקש
לאסוף עם חבריו  -לרגל העברת מרכז התרבות העברי מן הרגלה לאץר-
ישואל  -את קנייני הרוח של עם ישואל מכל הדורות ,ולבצע בהם
פעלוות של עריכה יגניזה ,כבימי בית שני .ביאליק וי"ח רבנצוקי נרתמי
למלאכה ,ויזובו יחידו מפעלי עריכה ,פשרנות ועיבדו ובים בתחומי
הסיפור המקראי ,ה~שנה ,אגדות חז ייל ,שירת "תור הזהב" בספוד,

מבואן לאנדה פנים מאורות
פגתמי העם עודו .כבר בשנת

,1908

9

הוציאו באדוסה את קובץ האגדות

לילדים ולנעור דבר י אגדה  ,שאינו אלא מהדורה מצומצמת של ספר
האגדה .הקובץ דברי אגדה כלול  520א ג דות בלבד ,ולכל אחת כותרת
מ יו חדת ,פרי המצאתו של בי אליק .כאן פנה בי אלי ק לראשונה לעי בוןד
של אגדות חז"ל ,מתור תןו להעניק לק ו רא העצ יר סיפורים מש ו בבי
נפש ,המשקפים את התרבות העבדית ואת ערכיו של עם שיראל ,ואינם

בבחינת " חיקוי מתור התבוללות" ,אם לנקוט מטבע לשון שטבע אחד-
העם.

לימים התרחב מפעל איסוף האגדות ,והיה J:rופר האגדה ,שדחק את
רגלי קדומו וציא במהדורות רבות עוד בחיי עורכיו  .במבוא J:rופר האגדה,
שהלר והגתבש במשר שנות דור )המהדורה הראשונה נערכה בין השנים
 ,1911-1908אר העורכים הוסי פו שוכללו את מפעלם עד לפטירת ביאליק

בשנת (, 1934

הטעימו העורכ י ם ,כ י ייהאגדה ה י א ,לפי שעה ,ספרות

הילידם היחידה שיש לנו משלנו" .ספר האגדה נעוד להיות ,כדבריהם,
יימעין אנתולוגיא ספרותית גדלוה ומלאה ,הכוללת בסדר נאה את

הטוב והמובחר ואת כל האופיי והטיפוסי מכל המקצעוות החשובים של
האגדה " )כר נכתב בסוף המבוא לספר הלימוד דברי אגדה ,דוברים אלה
כלולים בכרר כל כתבי ביאליק במסה " לכינוסה של האגדה " ,שבשוליה
תבן המחבר את הציין '"אודיסה ,סיון תרס"ח "(.

במקביל לעבדותו המשותפת עם י"ח רבנציק י בער י כת ספר האגדה,
התחיל ביאלי ק לחבר טיפין טיפין גם אגדות איש י ות יותר ,שאותן הכתיר
בכותרת ייויהי היוםיי  ,שבהן :iזרשה לצעמו חופש רב מהמקובל בע י בוד
אגדות .לא אחת הוא התרחק וכמעט שהתנתק בהן מן המקור המדרשי,

אגב הפלגה למחוזות זרים ורחוקים  -אשייים ובין-אשייים  -עוריכת
סינתזה אישית בין אגדת קחמים לאמירה אקטואליסטית .באגדות האלה,
שאותן התחיל לכתוב כבר בשנת  1917ראה ביאליק ,ובדצק ,יצ י רות מקור
לכל דבר ,שבהן המקור המדרשי אינו אלא סף ומפתן לאמירה האישית

ולאותם הרהורים היסטוריוסופיים ,הנקשרים לענייני השעה ייהבוערים" .
הראשונה שבאגדות אלה היא ככל הנראה האגהד יישלמה המלר
והדבורהיי ,שציאה

ב1917-

בסדרה

ייספרי"

בחתימת הפסבדונים

יימ.

חן "  ,על בסיס מקור ערבי בלתי ידעו )בנוסח שונה במקצת מזה המשלוב

תחת אותה כותרת ב " ויהי היום"( .לחלופין ,אפשר שהאגדה האישית

סן

זיןה שמיר ן ו;ו'ס 1דקו;ןס

הראשונה שחיבר ביאליק היא האג דה " מלך  ,הידוס ומלך "  ,שה ו פיעה
בשבעוון לילידם שתלי ים )מוסקבה  ,(1917ונכללה לי מ י ם ב ייו יהי ה י ום "
תחת הכ ו תרת יישלמה ואשמאר י· .כי או אחרת ,האגדו ת הא שיי ות
הראש ו נ ו ת של בי אלי ק ,שלימים ה תפרסמ ו בק ו בץ "וי ה י ה י ום" ,נ צר רו

ב ימ י ה רג רב  ,שבהם רוב העיתינ ות העברית שותקה ,והו מכ ילות ר מז י ם
לענייני ידומא לוענ י ינים אשייים ובין-אישיים שהעסיקיהו בא י תם ימ י ם

של " הסתר פנים "  ,בערי ם התיתחים ובערר המח י ת נאלמ ו ת דום  .גם
בבחירת מקירותיי השרה לצעמו ביאליק באגדות "ויהי היים " חיפש
רב מהמקובל בעיבוןר של אגדית ממקור ישראל ,יבחר לשלב בהן גם
מוסיב י ם מאגדות העלום  ,שהעש י רו את הא ג דה העברית והעניקו לה נפח
ומשמעות מודרנית .כי השיג את הסינתזה הראויה בין מקור ו ת ישראל,
פרי העלום העת יק ,לבין פתיחת החלון למשבי רוח ~~ ך,Yב ו~ך,Yב -
~ים ו~קדם .

בעת שתרגם אגדות אחדות מתוי כל אגדות אנדרסן לילידם ,כתב
ביאליק לעורכו ויידח י" ח רבנצוקי  ,באיגרת מיום  21באוקסובר :1894
יי בסיפורי אנדרסן צפונים רעיינות נפלאים לגדזלים ,אלא שמעסה
הדמ יין אשר יעסם מכשירם גם

לליירם " •2

צוירתו לילדים אף היא כזו:

צפונים בה מיסיב י ם ורעיונית ,שמעבר ליכולת הבנתם של ילדים ומעבר
לע ו לם המושגים שלהם )לא אחת ג ם קורא י י הביג רי ם י תקשו להבין את
הרע יו נות הגלומ ים ביצ י ר ות יי תמי מ ו ת ייאלה( ,אי המש ו רר העסה ע ליהם
מעסה רי ו נעים ,שגם י לד י וכל להבינן די צורכ ו לופי דרכו  ,לעכל את

מקצת המסרי ם הגלימ י ם בהז ,לחבבן לויהנ י ת מהן  .ככלל ,כתב ביאליק
יצ י רות ילדים רב רובירות  ,שאפשר לחזור אלי הן שוב שו וב  ,ובכל גיל
לגלות בהן פנים חשרות  ,בהתאם לניס י ון הח יי ם שצבר הקורא בין קריאה
לקריאה  .ביאליק שילב באגדות אלה מסרים הסרוגניים :אקסואליים,
היססוריים עול-זמניי ם ,אשייים ובין-אישיים  ,לקוליים וא י ניברסליים.
כי הש יג את הסינתזה בי ן העילם העתיק לב י ן הפרובלמסיקה של האדם
המידרנ י שול האקסאוליה יי הבעורת  ".כי ה mיק את עדותו  ,ובמסווה של
אגדית קדומים יכ ול היה לומר אמירה חשרה וחירשה בתכלי ת .
לא~תו של דבר  ,ניתן לאתר את ראשית זיקתו של ביאליק לעילם
 .2אירגו ת בי אליק ,כרך א  ,עמ ' ע.ד

מבואן לאגדה פנ י ם מאירות
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האגדה כבר בשנות ציירתו המוקדמות ,בתחילת שנות התשעים של
המאה התשע-עשרה ,עדו בטרם השמיע פרישמן את דבריו ובטרם

נחלץ ביאליק לאיסוף אגדות ,לתר Uמן ולעריכתן .לא זו בלבד שכתב
את שירו הפרוגרמטי " אל האגדה " )שיר המשקף במישור הלי 9רלי את

הזיקה לאגדה כסוגה ספרותית משובבת נפש ,ובמישורים האלגוריים -
את הזיקה ל~תוס ולמיתוס העברי של כל הדורות( ; גם בציירותיו שולבו
רמ י זות לאגדות שיימבית " ו"מחץריי .הרמיזות ששליב בציירות הבוסר
שלו לאגדות עממיות ~זמגים שוני ם ומתרבויות שונות העניקה לציירתו
מראשיתה את אופ:ה ההיברידי ,הממזג מזרח ומערב ,עבר והווה ,יהדות

ואוניברסלי זם.
כבר בראשית דרכו ,בעודו עשוה צעידם מהוססים וכותב שירי בוסר

שאת רובם גנז ,נהג ביאליק להביא בשיריו בליל של יסדוות מאגדות

חז " ל ,מן הפולקלור היהויד המזרח-אירופי ומן הפלוקלור האירופי -
בעיקר מאגדת העם הגרמנית והרוסית .כך ,למשל ,בסיומו של שיר-
מערכון אלגורי גנוז בשם ייחוה והנחש"  ,שבתב ביאליק בנעוריו ,נופלת
תרדמה עמוקה על חוה ,הנוגסת מן התפוח המורעל ,כתרדמתה של
שלגייה מאגדות האחים גרים .גם בשיר הבוסר הבלתי גמור יימלכת שבא "
ערך ביאליק בליל של חומרים מאגדת חז " ל ומאגדת העם האירופית ,

אגב שאילה של מוטיבים משירו של פשוקין יי תרגנול הזהב  ".בפואמה
המוקדמת הבלתי גמורה שלו יי יונה החייט " הפך ביאליק את גיבורו מחייל
עם כידון לחייט עם מחט )כחיילי הצעצעו שבאגדות הילידם ,ובאגדות
אנדרסן בפרט( ,ובש י ריו המוקדמ י ם ייג מיד לילה " ו"ילדית" שילב את
הגמדים ואת הענק י ם מאגחת העם ומאגדות הילידם האירופ יו ת.
ש י לוב מוטי ב י ם מאגדות אלה הפך את שירת בי אליק מראשיתה לציי רה
המתאימה לקהל קוראים  9vרוגנ י של ילידם ו מבוגרים כאחד; לקהל
קוראים של י הודים מן הנוסח השין ושל יהודי ם משכילים ומדורניים גם
יחד .לימים ש ילב ביאליק גם בסיפוריו ובעיבדוי האגדות שלו מוטיבים
מאגדות המערב :סיפורו של הכלב שקוריפין  ,השומר על זוג הנאהבים
ב "מ אחורי הגדר " בעיניו הפקוחות ,מזכיר את המסופר באגדה של
אנדרסן " החייל והנסיכה" על הכלב בעל העיניים הגדלוות השומר על
פתחו של העץ החללו ,בעוד שס י פור אהבתו של יי בן המלך" היהודי י פה
העיניים שוחור התלתלים ,בן יחיד לה ו ריו ,לרועת החזירים יי השקצה "
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שמאחורי הגדר  Iמזכיר את המסופר באגדה "הנסיכה ורעוה החזירים"

I

אף היא אגדה נועדת מאגדות אנדרסו .סיפורה של הנערה הכלואה

במגלד ב"אגדת שלושה וארבעה" םזכיר את המעשייה על יי רפ,נצל" ,
המשלשלת את צמתה ממרומי כלאה ,מאגדות האחים גרים.

במקבלי פנה בקילאי בגאחת ייירהי היםר" םג אל מויסבים מו הקוארו

וםאגm

ה·אפי" הרחב ייתמי דמבר"
העם האויירנלסתי .כשכבת את ישח
.
'".;.

)השיר דערנ בתחליה להיות שיר-אגהד לליםר( J ,האר ביסס את היציהר לע
זוגמאותוי של רבא בר בר חנא )בבא תברא ,עג( ,ששי להן מקבליות באגתח
האיסלאם )ןרגכ אחת הזוגמא mשבםרמה הסיפור לע הדג רגולוד ,לעשה לעוי

חלו ונראה ל,וידר הים כישבה לש אי פוm

)שם[, ,ו"ע הצמיר םג בסיפויר

סידבנ המלח מךות אלף ללי,ן לולי,ן( .למשעה ,םג את יימתי מדבר" ניתן

לפשר ~"כ tהן וlז:ריק.ה ע-ח "ת~~ שאשונות שייתח הגלמםי לע דשבmהין.
חזןר תעעותי הדמבר ,יצברףו הדמןוי הםזרחי הפוהר ,המחבב פנזטהי וזוגמה,

שעייום לספק את ההנםקה הארליסיסת הופסיכלווגית למראה הנשקף לגנד
עיני ה~שר םלע צקוי המדבר.

זקיות זו לש ביאליק לאגחת הםזרח הגתלתה אף היא בכל סוגי כתיבתו,
מרגע שנשט בשרבת ~פנה המאה את הכתיבה האנקולסית ,הכבהד

והםכיבדת ,הטבעוה בחותמם האריסטקורטי לש אחד-עהם ו בני שמה" ,
H

ופנה ליצירה הכרמ-עממית ,בכותרב שירי עם ,ןקק.םות ,אגחת וםהתלית.

r

כבר בשירו הכמן-עממי המקוםר ייב נהר פרת ונהר חקדיל " ) (,1906המ י ר

באיליק את סייס הזהב )יייד ג~לעדנע פ~ועו"( משייר העם הי היידום,

המבעי ים געגעוים לארבה של שבורה טובה מן הםרחקים ,בחכיפת העודיה
מן התנ"ך )קיורא אי ,יט :דבירם די ,יח( ומן הקוראן )סוהר  (, 27חאת

r

ידכ שליית למצאי  rnהדמיונית ,המתרחשת ~" ~ iJר ~ןת ~~iJר ו:וק,ךל",
אופי כמו-מזרחי )אבג הלכאת תמונות המזרח הודקם שז;נן המקאר עם
"המזרח אות" שבתבי  -הכנסת לש מזרח-אירופה ,שם ישו בת בת-שיראל
ב~זרה ,ומתפללת לגאלותה ,לבוא חתהנ דברך נס(.
הייתה זו אחת מדרכיו של ביאליק להרים תרוםה להשתלבותו מחשד
של העם במרחב השמי .כשם שב"אל הציפור" שיקף את ארץ-ישראל
.3

וא ר פ י לח ר ב ר .בי אליק  -חייו ו ציי ר תו• תל-אביב תש " .ו עםי  :397-378רא ר גם:

אירג ו ת בי אליק  .כוך א .עמ ' קבג.
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כפי שנשתקפה בדמיוט של דובר תמ י ם ,שכל דיעיותיו על האץר ואתריה
שאובות מאגדות עם ומשמועות הקלוטות מן האוויר ,כך שיקף ב"בין
נהר פרת ונהר חדיקל " את המזרח כפי שהוא משתקף בדמיונה של נערה
תמי מה ,שכל משוגי ה וידעיו תיה על המזרח נקנו מן הפולקלור .מאחורי
גבם עומד המחבר המדורני והמתוחכם ,ומחליף עם קוראיו קרציות עז
על חשבון תמימותם ויעדנותם-חשופת-הבור~ת של גיבוריו העממיים.
את פגסוס ,הסוס המכונף מן המיתולוגיה היוונית ,שהבקעי בפרסותיו
שאותו שילב ביאליק

את מעיין המוזות והפך סמל השירה וההשראה -
בשירו המוקדם "השירה מאין תימצא '"  -החליף ביאליק בשירתו
המאוחרת בסוס המעופף הפלאי אל בוראק שעל גבו רכב הנביא מוחמד
ממכה אל מסגד אל-אקצה ב"'ליל המסע והעלייה לשמים יי )בשירו
"לנתיבך הנעלם"' האהובה מתוארת במשתמע כסוסה הפותת למדבר
מן המכלאה שבמאהל ,בבית הראשון ,ובבית השני היא הופכת לציור
מכונף שעל גבו רוכב המשורר-הנביא וממטיר את שיריו ממרומים(.

את הסוס המכונף מן האיסלאם שילב ביאליק לימים באגדה "' שלמה
ובלקיס "  ,שאותה הכתי ר בתת-הכותרת יי אגדה ערבית יי (  ,ובה " מככבים "
גם הדוכיפת מן הקוראן וגם הסוס הפלאי בעל הכנפיים:

ןiJת~'~ד ז.rה ר'~·ל~·ת~ גחהzl ,כWב lנ;י~Qר -ת~iJד1רים ל~ומה  .נ (...
lזא9ר ~ iJל~ ל~Qו;ייוiJ ~'.. :ה~~ :ס~9ים ר'~ ך~ינכם ~~ ~ Wה ~ ~  :ם? " lזא ~ר~
אליו"' :היי נב י א האוה ים ! הנה ךאינ~ נ ים פל iנ י ס ~ס טינה צבעי ם~ ,כנפיס ל i
,. -

':

ז

'~

.-

,.

.

1' 1

t

•

40

:

••

נ

יי

'

ז י

• ...

ן~ךנלת ~ rת nיר ~ר·אש; ·.
ב t9tt -פנה בי אלי ק המ ו"ל לדדו יל ין בבקשה שיתרגם עבורו לעברית את
אלף לילה לוילה ,ובהקימו את הצראת יי דביר· בעלותו אתה ,הוא הזמין
אלצ המזרחן יוסף יואל ריבלין תרגום של הקוראן ,אף עבר בקולמוסו על
תרגומו של ריבלין ותיקנר לפי סעמו והבנתו .עיס וקו רב השנים בההדרת
שירת "' תור הזהב" בספרד אף הב יא ; לשילובם של מוטיבים מן השירה
הערבית בשירתו "' הקבונית '" )כגון פתיחת שיר האהבה '"לנתיבך הנעלם ",
הבנויה במתכו נת נוסחאות הפתיחה של שירי ~זור ערב יי ם ערבריים (,
ובין אגדות "ויהי היום" ניתן למצוא אגדות ערביות ,כטן האגהד מ"' י
ענד לחכיפת צציית זהב "  ,או האגדה יי שלמה ובלקיס"  ,הנשואת את
תת-הכותרת "' אגדה ערבית" .גם אגדת "' חמשת העיוורים  ",שביאליק
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פרסמה במקראה שפת ,לדיס )  (, 1906בערדכת המורדם ח"פ ברגמן שר"'ח
ברכוז ,נשראת את תת-הכותרת יישיחה הדודת" ",המשורר אף טרח רבות

בכוונה להצויא בהצואת דביר את תרגומו לעברית של החיבור ההויר
הקדום כלילה וזמנה ,דומה שביאליק היה הראשון בין סופרי דורו ,שפנה
למוטיבי ם ערביים ואוריינטליים ,שאותם הכיר גם מתרגומ י הם לגרמנית

ולרוסית ,אי גם מתוי עיבדוים מערביים שערכו סופרים מדורניים
לסיפורי המזרח )כך ,למשל ,ספרו האוריינטליסטי של וילהלם האוף
כליף חסידה שיצא בתרגום י " ב לבנר בוושרה ,בשנת תער א ,השפעי על
IO

עציוב ייאגדת שלשרה אורבעה"(.
מכיו,נים רבים ומצטלבים מתברר כי לקראת סוף העשור הראשון

ליצירתו -

עם התכנסותם של הקוגנרסים הציוניים הראשונים ובהתקרב

המאה העשרים -

הנמיי ביאליק את המודוס של כתיבתו ,סילק ממנה

את ההדר הנאוקלסי ,ופנה אל ~גוון רחב של ערצוי ציירה כמו-עממיים,
פשוטים לכאורה ומורכבים כהלכה :יי שירי עם " בעברית וביידיש,

פזמונים ,שירים לילדים ולנוער ,אגדות מתורגמות ומקוריות ,בדיחות
ומעשיות עממיות .כל אחד מערוצי היצירה הללו מבוסס ,בעת ובעונה
אחת ,על מקורות מתרבות שיראל לדורותיה ,ועל מקורות אירופאיים

-

קלסיים וחשדים ,וכן על מוטיבים אוריינטליים ,מן האיסלאם או

מן האגדה ההודית .כל אחד מערצוי יצירה אלה אף נכתב למען שני
ציבורי קורא י ם מנוגדים :על הצי בור האחד נמנו אותם קוראים שעשו
אז את צעדיהם הראשונים בספרות העברית )בני הנעורים או משכילים

שחזרו אל עמם "~שיט במרחקיםיי ומתעייה ב"שדות גכר"( ,ועל משנהו
נמנו אותם קוראים שה י ו בק יאים ברזיה של הספרות העברי ת .כי הלכו
ונכתבו עשרות יצירות פסידו-עממיות רבות רבדים ,שעלילתן החיצונית
אינה מעידה על תוכנן  Iושבהן העלילה אינה אלא קליפה דקה המכסה
על תהומות של הגות מעמיקה ,
על כריכת ספרוני האגדות ,שהצויא ביאליק בהצואת דביר שבבעלותו
ובבעלות חבריו האודסאים ,רשם את המילים "לילדים לרעם" .כאמור,
הציירות הללו נעודו ,אפוא גם לאותם משכילים שרכשו יעד ובקיאות

.4

האגדה -חונשת הע יוורים~ .ראו :ח~נ ב י אליק  .כתבי ם גנז ז י ם .הונלביה ~ ך משה
אורגבפל.ד תליאביב תשל  -א .עוני . 267-266
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ברוסית וגברמנית ,חזרו בשנות התחייה הלאומית לעמם ,לאחר ששימשו
יישמן על גלגלי המהפכה" ,וביקשו להכיר במאוחר את תרבותם הלאומית
לאחר שנחלו אכזבה מחבריהם המהפכנים שהפנו להם עורף בשעת צרה.
הללו נזקקו לציירות שהן אגחת לדרקדים רק לכאורה )מנוקדות ומלןות
בציורים מאירי עיניים( ,ולמשעה הריהן יצירות מורכבות ומתוחכמות,

המתחפשות לציירות פשוטות .כך ,למשל ,באגהד כדוגמת ייאלוף בצלות
ואלוף שום" כלל ביאליק עלילה משעשעת ומחכימה לילידם ,מלאת
הומור ,יסודות גרוטסקיים ורגעי  sl<tpstickצמחיקים :במקביל ,לפנינו
זדיק 9.ה מחוכמת ושנונה שנכתבה למען הקורא המשכיל ,זה היועד ליהנות
ממעמקי הה Uת ומנפלאות השיבץו .בהרצאתו הראשונה על האגדה,
מיום  5במאי  ,1923בסניף המורים בתל-אביב ,התאה הפותחת את הכרך
השני של ספר נאומיו דבריס שבעל-פה ,אמר ביאליק כי יירמב " ם אמר
במקום אחד ,שיש שני מיני יחסים לאגדה :יחס של ההמונים המשכילים

ויחס של ההמונים התמימים  -בעלי האמונה .בעלי האמונה תופשים
את הדברים כפשוטם ומאמינים בהם" .אגדות ייויהי היום" נועדו לאלה
ולאלה גם יח,ך ואף לקומץ יעדוי ח"ן  -מידדייו הסופרים  -שזיהו
באגדותיו גם את מישוריהן הסמויים מן העין.

אל כל ערצוי היצי רה "העממיים" ו"הפשוסים " הללו הגעי ביאליק
לאחר עשור שלם של התחבסויות פואטיות ופלויסיות ,שבו עידין חרבה
לכתוב י צירות הספוגות באיאדלווגי ה האריסטוקרטי ת של ייבני משה"
והמתהדרות בסנגונו העמוס והמפואר של י ייל גורדון ,גדלו משוררי הדור

החלוף .הזיאנר יי העממי"  ,ה " נמוך" והייפשוט "  ,לא נשא חן בעיני אחד-
העם האליטיססי s,או בעיני איש אמונו י"ח רבניצקי ,וביאליק עשה כול

שביכולתו לשאת חן בעיני השניים ולהתקרב אליהם .למרבה האירוניה,
פנייתו של ביאליק אל הזיאנר ייהעממי" נועדה לסיעי לאחד-העם,
שאיבד בשנות "ז;נפנה המאה " את הנהגת התנועה הציונית .יישירי העם"

שוירי הילדים ,הרשימות המבודחות והיצירות האגדיות ,הפזמונים ושירי
יידיש חוברו כדי להגעי אל המוני בית ישראל ,שהגתבשו באותו זמן והיו

.5

וא ו במאמרו של אחרהעם "ויב השלותט·  ,כל כתבי אחד-העם ,דהפסה חמשיית,
תל-אביב  ,1957עמ י תה ,תעוה  " :1ייייו עם י הז י וגוביים שאסןפ וו  nי א ו גיבזבוו,

וזנאערק שיר י ם שאיך בהם אף לצ לש שירה או לש ערייו  ,אלא פספוסי מליים בלבי·.
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לעם חשד ,ל? j:רבם ולהחדיר ללבותיהם אמונה בצדקת דרכה של התנעוה
הציונית .הצ יו נות )מה גם הפלג האחד-העמי של התנעוה הציונית שבו
האמין ב י אלי(,ק היי תה רק אחת מן האופצ יו ת שני צבו מול פניהם של

בני הדור -

דור של ייעל פרשת דרכים" ,ששאל שאלת "לאן?" .ביאליק

הטמין ביצ י רתו יי העממ י ת" את מסריו האדיאלווג יים מבלי שתינתן
לקוראיו תחושה שלפניהם מסרים גממתיים .יל,ן או קורא תמים ,כך

חשב ,יקלוט מציירותיו אך ורק את "הסיפור הפשוט" ,הגלוי לעין .בדרכי
עקיפין סמויות מעין יחלחלו ללבו הרעיונות הטמונים בס י פור יי העממי , ,.
ויחרתו בו את אותותיהם  .לכשיתגבר יאמין ברעיונות ובערכים שהוחדרו
ללבו ,בחינת "גירסא דינקותא" .כך החדיר ביאליק רעיונות לאומיים
לתוך האגרות לילידם ולנעור ,שהשכירו את הררך לבני הדור העציר,
מבלי שאלה יחושו בכך ,ומבלי שיבינו את מסריו האלגוריסטיים של

"הסיפור הפשוט" .
ביאליק עסק אפוא באגרה מכיוונים אחידם :אגב עיסוקו בתרגום

אגרות האחים גרים ואגרות הנס כריסטיאן אנררסן ,הוא החליט לחפש
עבור יליד שיראל חומרים ש"מבית " ,הספוגים בערכ י ם לאומיים ברוח
ייישראל סבא " .הוא חיפש ומצא אגרות ראויות לעיבור בכרכים השינים-
נשונים של ארון הספרים ה י הידו ,עיבד אגדות מאגדות חז"ל והרחיבן
לס י פורי ם מושכי לב ומדורנ יי ם ,המכי לים בתוכם מסרים אשייים ובין-
אישיים ,וכן מסרים אקטואלי י ם בצר מסרים נצחיים שיפי ם לכל הרורות.
כל אותה עת ,אסף ביאליק בשיתוף עם ערהו י" ח רבנציקי ,את אגדות

חז"ל סבפר האגדה ,שניצב על מרף הספר ים של כל בית עברי משכיל
והשפיע על בני הרור העצי ר .במקביל כתב ביאליק מאמרים כרוגמת
" הלכה ואגרה " ו"משנה לעם  ",הפושוים את מחשבותיו על אגדות חז"ל,
ובעשור הארץ-שיראלי שלו לימר אגדה בשיעורים האוניברסיטאיים של
השלוחה התל-אב י בית של האוניברס י טה העברית.
בשנות ~פנה ה מאה ,הוא ניסה את כוחו םג בח יבור פאומות המבוססות

על אגדות חז ,ל" וכך התחיל בכתיבת "מתי מרבר " על יסוד גוזמאות
רבה בר-בר חנא המסופרות בבבא בתרא ,ובמקביל התחיל בחיבורה

של פואמה על דדו המלך במערה ,הפותחת במילים " iל רג!ש ' tז" ,
שכתיבתה לא נשלמה .גם בה ,כמו ב "מ תי מרבר  ",מתוארת דמות
קרומים רדומה ,שזרמי חיים זורמים בעורקיה גם לאחר מותה .פוא מה

מבואן לאנדה פנ'ם מא'רוח
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זו ,שביאליק כתבה בהשראת הפואמה האגרית של ק " א שפירא על
דדו המלך במערה  ,קרובה לאגדה "דוד המלך במערה" ,שאותה כלל
לימ י ם ב י ן אגדית ·ויהי

היוםיי 6 ,

באותה עת החל בא י סוף אגדות החורבן,

שאותן שיבץ ביצירתו החשדבי ת יימג ילת האשיי ,כך בוצר ז'אבר ספר ו תי
חשד :ע י בדון האמבותי  ,האשי י והחופש י  ,של אגדות חזייל ,ת ו ך ש ימ ו ש

במסכה אימפרסובלית ,המבסאת כםתוך אי םעורבות ו רוחק אסתסי,
את המצוקות והםעוקות של ההווה  ,שילוב כזה  -בין העבר הלאומי
הרחוק שחוםו כבר ביסל ממבו ,ורק גחל,ו עוממות ברםץ הדורות,
לעבייבי אקסואליה " בוערים  ",שזה אך בציתו והתלקחו  -מצא כמדומה
לראשובה את ביסויו המלא ב"םגילת האש",
בספר זה

-

ז;כים וז;כקדם

-

אבי מםשיכה את עיסוקי בחקר עיבדוי

האגדות של ביאליק  ,שבו פתחתי לפבי כשבי שעורים בספרי מה זאת
אהבה  -צוהר לעולם העדות האישי של בי אל יק  ,הצראת דב י ר )תל-אביב
תשב"א(  ,ספרי ז;כים וז;כקדם םתמקד בחםש םאגדות ייויהי היום "  ,שבהן

העלילה השאובה םאגדות חזייל א י בה אלא הרובד הליסרלי -
הפשוס "  -המכסה על תהומות של הרגת מעמיקה שול סודות איבסימיים
"

" הסיפור

כםוסים  ,על סיבן של אגדות " ויהי היום" עול התמהיל הייחודי שלהן
בין עבייבים א י מפרסובליים לאשייים  ,בין סיפורי קדומ י ם לבשואים
אקסואליי ם ,העי ד ביאליק בעצמו בפתח הקובץ " ויהי ה י ום "  ,שציא
לא ור לראשובה ,בלו ויית צי ו ר יו של בחום גוסםן ,כשלשוה חשדו י ם לפבי
צאתו של המשורר אל הב יתוח בווי בה  ,שממ  uלא שב  ,כאן הצה י ר בי אליק

כלהלן :
האגדות המכונסות בספר זה כולן הן פרי עי בדו ספרותי של אגדו ת שלמ ו ת
שוברי אגדות ,שאובים מסקור ות שובים ,רובם ממקורות שבכתב ,עבר יי ם ,

ערביים לועוז יי ם  ,ומעיוסם גם מאלה שבלע-פה ,מסיפו רי העם ,מקצת מן
האגדו ת אחיזתן במקור רפויה ומעוסה עויקר בג :ב ן והרחבתן א י בו אלא פרי
דמיובו עובדותו של כותב הספר הז ה ,אוולם אפילו רובת מ אלה שתוכבן שאלו

 ,6על מקררות ה אגרה  ,ראו מ ר דכ י ב ן י ח זקאל ) בותך גשרוו שק,ן בי אל י ק -

-יגיר תו

ל סוגי ה בר אי הביקו רת  ,ירשולים  ,1974עמי  (, 359-354אר י גם  :עלי י ס יף  " ,רור המלך
במע רה· ,מעגל ,קרי אה  ,6 ,סי וןד תלש .ס· עמ י  :50-39ארו ג ם :זיי ה שמ.רי שי רים
ו פ rמ Jנות גם ל י לרם  ,לחקר שיר ת בי אלקי ל,לירם לו נעור  ,תל"אביב ת שןב"ז ,עןבי
. 95-94
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כלוו  -אף הן שי שהכותב"," ,לע שינוי צורה וסגנןו~ ,ןל על,הן מרוחו ונתן
להן צבע תביון מ' mד ,מה שאין להן במקירן הראשון .האגדות ברובן כשרות
גם למקרא בני הנעורים ,אף"על"פי שלא כלון נכתבו לכתחילה לשם כך .ן

משמע ,ביאליק הדגשי ביעדרr

את אופ:ן הס~רוגני של אגדות "ויהי

היום" שלו ,השואבות את המוסיבים שלהן ממקורות שונים ,עבריים
ונכריים .כן הסעים את ~דן האישי של אגדות אלה ,פרי דמיונו של האמן
האינדיווידואלי ,בין שעקבותיהם של המקורות העובמיים ביכרים באגדה
המעובדת וביז שהם סשרסשו בה עד לבל ,הכר .בסוף דבריו הזכיר גם
שאלת קהל היעד .יצירות אלה  -אגדות מעובדות ,מנוקדות ומל,ות
בציורים מאירי עיניים  -שייכות אמבם לענף ספרות הילדים ,אך לא
למען יל"ם בלבד נכתבו אגדות '"ויהי היום'" .בדעיבד גילה ביאליק כי
מבל ,ערת בצסברו בידיו אגדות בעלות חזות באיבית אך תכנים עמוקים.
יש בהן גילויי ערת בנשראי הרחבת הלשון ,פרקים בפסיכולוגיה של
ההמונים ,עקרונות ייהאני מאמין" הפוליסי של הציונות ובבית מדשרו

של אחד"העם ,וכיצוא באלה בשראים שאיז להם קשר ישיר וסבעי אל
עלום הילד.

ביאילק המורה

-

הטפרים ו"הוחר"

אף שעיסוקו של ביאליק באגדה נבע בראש ובראשונה ממנעי י ם
אידאולוגיים ואידאליססייס ,אין לשכוח גם את ~דו החומרי של פנייתו

אל האגדה ,שהייתה לגבי דידו הסיפור העברי המקויר ,הספוג בערכים
יישמבית" :ביאליק היה גם בעליו של בית דפוט אדוסאי  ,כשותף בהצראת
יימוריה'" עסק בהצראה לאור של ספרי לימוד ובלסריססיקה ,אף שיובש
מורה ב"חדר המתוקן" ו ב "שייבה הגדולה " מיסודו של חוג הסופרים
שבראשות אחד"העם .ליקוסי האגדה שלו בערדו לשמש ספרי לימוד
לילדים ולנוער ,וביאליק השקיע בהם רבות מהונו ומאינו .כמי שהשתקע
באדוסה בשבת  ,1900לאחר שנות יימלמחת" בסוסנוביז ,כדי להצסרף

.7

בפתח הספר ויה' היו ם  ,תל"אב י ב תת.,-
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למפעלי החירבך והמו"לות של אחד-העם ובני חורג ,גיבש ביאליק לעצמו
ערות מצוקות בנשוא דרכי החינוך התוי ות ,ואותן ניסה להחיל לוהנחיל
לתלמיידו ב"חדר המתוקן" ,שפעל מסעם ייחברת החינוך" של אחד-
העם .הוא עצמי במבה עם חבר מוריו של ייהחדר המתוקן" ,אשר בערד
למשוך אל החיבוך העברי-לאימי המתקדם את הציבור המשכיל ,ואפילו
את הציבור המתברלל-למחצה ששב לעמו ,דה שה"חדר" מן הנוסח השין
היה לו לדרא.
א"'  'Iן סתירה בין החיים יהחדר" כתב ביאליק לרבבציקי באיגרת שלא
בשלחה ליעהד ,ואת אמובו בכלל ברדל זה שיקע בעבדות עריכה רבת
היקף שערך עם עריו להוראה ב"חדר המתוקן" ,שהיו גם שותפיו בהוצאת
יימיריה" .המגמה הייתה ברוח הדברים הפרוגרמסיים שהשמיע ביאליק
בסיף שירו המוקדם ייעל סף בית המדשר"  -לקריע חלובות לתרבות
העלום ,להרחיב את ירעיות האוהל ולתת לילדי ישראל אוויר לנשימה
)"לא נכמןס" ,אסל!'"(. Wם באותה עת ,ביפצי ערכים רומבסיים ,הקיראים
דרור ליצרים ,לרגשות ולדמיין ,את כבליו ומוסכמיתיו של העולם השין,
מתוך בוז לכל דבר שריח של שמרבות בודף ממבי .דברים בזכות הילד,
לרבות הילד הקובדס ,השמיע ביאליק באותה עת בשיר הילדים הראשון
שלו שבא בדפוס " -מעשה ילדןת" .שיר זה מתאר בער ,המאחר לצאת
ממיסתו ליום לימידרם ב"חדר" ,אך הש י ר איבו מגנה אותו ,כי אם נוהג
בו בדי לגלגנית ומלספת חליפות .כשהחל ביאליק בכתיבת סיפורים ,הוא
חרבה להציג בהם ילד ציירתי ,בעל חלומות דומיונות ,שעלום המבוגרים

המעשי אינו רווה ממנו נחת ,תוך העיבות לגשיות רומנסיות ,ניסח רןסן,
המדברות בדכות היניקה מן הסבע והקוראות תיגר על מוכסמותיה
הקפואות של החברה הצבעוה.
לא אחת מתח ביאליק ביקורת בוקבת על ייהחדר" ,ברוח ספרות ההשכלה
ומלחמת התרבות של יל-ג לולייינבלום ,שהאמינו שאם תתחולל רפורמה
בחיבוך העברי ובחיי הקהילה ,תעלה ארוכה לנגעי העם .ואלום ,גם
תהום פעורה בינו לבין סופרי ההשכלה :ביאליק ,שצעירי דורו נתפכחו
בעקבות ה!פערות )ייהסופות בנגב"( ,לא ראה בדרכי הלימדו ב"חדר" את
מקור גנעיו של העם ,ואף חשש שדרך "הצעירים" ,הבוהים אחר "האור "
הבא מבחוץ  -מתרבות גרמניה בכלל ,ומתורת ניצשה בפרס  -מסכנת
את אחחת העם ואת קיומו .הוא ראה את החיים היהדויים מן הנוסח
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ו,ויס 1קו,ודס

השין על צלליהם ואורותיהם ,ואפילו ;tכגבר על שיסות החיניך השוננות
כאחד מנאומיו ,כאומרו שה"חדר" היה מוסד דמוקרסי ומפיל מחציות
מעמידות ,שכו הכשירון הכריע  ,לוא מ;ראו של התלמיד או אפשרו י ותיו
הכלכל יות  :ייבית הספר ה ע ברי

-

היחדר י

-

ה יה תמ יד המבצר ששם היי

מתאחדים ילדינו ,ללא תש ומת פדו ת ,ולא ניכר שער לפני הלד ,הכ יש רון
הוא

שהכרעי" 8,

על הנחות יסוד שוויוני ו ת אלה /עסן כיאליק /כנאומו האמור ,התחנכה
האומה כל ימיה /יי ואפי לו העני והפח~ת בישראל מסר את נפשו על לימוד
כניו והצויא על זה פעמי ם גם חצי פרנסתו ויותר" ,רע י ון זה מצא את
כיסויו כציירתו לסוגיה לותקופותיה ,כאופן גלו י ומפורש ניתן לאתרו

בQסירה מוקדמת של ביאל י ק  -ציירתו הנגוזה יי רחוב היהוידם יי -
שנגה כללוה ביקורת כמו-משכילית על הצחנה העולה מן השוק ה יהודי/
מסביבות בי ת-הכנסת ומ רובע לדת העם  -אך האם היהדויי ה הפשוסה
כשיר זה נותנת מסבע ביד כנה /שולוחת אותו לייחדר" /לכל יצריא זמני
לבסלה ")1תזרא ~ Qי ~ק,לrו ~כ Qiר;ן וrן;ר~~  Iו~~rך.ק לאד~י צל ח~!~
-הת;רה " (  ,גם בשיריו הגנוזים יי .מנגני העניים " ו"באוהל התורה" /גם

.

בשירו הבלתי גמור ·י ונה החייס " וגם כשירתו הגדולה " המתמיד" תיאר
ביאליק  ,כבנאומי /את האם היהדויי ה האביונה ,ש ולחת את בנה למקום
תירה ו א י נה חסה על ממונה ,
ילייג המשכ יל תלה בש י רו ייבנערינו יב זקנינ ו נלך " את סוד ק יומו של
העם ב"חוס המשולש"  :מ;רא אחד ,תורה אחת שופה אחת  ,לעומתו

תלה ב י אל יק )בנאומר זה /אך לא בו בלכד( את סוד ק יו ם הנצח של
האימה בתלמוד  -תורה /ברומזו לכך שהיא מתווכח בסרגיה זו עם י ל יי ג :
יי על העדות ערל ההשקפות האלה נתחנכה האומה השיראלית בגעריה
ובזקגי ה כמשך שבעים דירות  ,כהתאם להן בנתה את בתי חייה האעריים
בגולה /עליהן נהרגו ובזכותן נתקיימי" ,ביאליק לא הצסרף אפוא
למגמה הרווחת בספרות ההשכלה ,אלא לכאורה :כציירתו לסוגיה שי
א מ נם תיאורים ביקורתיים על " החדר" יעל המלמד המכה את תלמידיי
כתועה /אך היא מאזן תמיד את התמ ו נה /י מציג גם מלמידם נאורים,
המשמשים לתלמיידהם מקור של אור והשראה,
 .8ח " ב ביאליק .דבריס שבעל-פה .כדך א  .עמי צא .
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באיגרות הכמו-אוטוביוגרפיות ,שאף הן יצירה לכל דבר )כבמיטב

יצירותיו הכמו-ארטרביוגרפיות של ביאליק ,גם באיגרותיו ,הפושרות
את מהלך חייו ,מצוג אני אשיי-לאומי ,שסיפורו הפרטי מדגים את

ההיסטוריה הלאומית( ,מוצג המלמד ב"חדר" מ~דו הנלעג והעלוב ,אך
בדרך-כלל מ~זן את התמונה מלמד אחר ,מתקדם ורחב ערת ,הנוטע בלב
הילד את אהבת התורה והערת ,אף מקנה לו אהבה לטבע לואמנות .שני
המלמדים ב חדריי באיגרת הכמו-אוטוביוגרפית של ביאליק ובסיפורו
N

ייספיח" מסמלים שני עלומות -

עולמה של ההלכה עולומה של האגדה.

'"לאגדה פנים מאירות" כתב ביאליק במסתו ייהלכה ואגדה" ,ואכן רי

מאיר ,המלמד המתקדם וברוך-הכשירונות ,הוא התגלמות האגדה -
הציירה והפיוט .לעומתו ,הרבי זערף הפנים הוא גילומה של ההלכה.

החדר עומד על הר גבוה ,נוטה כל רגע לנפול אל התהום -

אין זאת כי

לפנינו תיאיר סמל-,אלגירי של הקיים היהידי גבולה ,התלוי על בלימה.
גם ביאליק ,כמו פרישמן ,ביקש לתת ליליד שיראל טעם של ילד~ת,
ואם נשללו מילדי ייהחדר" חוויות הילד~ת הממשיות ,הרי שהספרות

יכלוה לנסות למלא את החסר ילברוא מסורת במקום שהיא חסרה.

בשירתו הטעים את העריון ,שלפיו ילד עברי -

אף שהמקורות אסרו

על,י ליהנןת מיפי הטבע )ברוח האמיר בפרקי אבות ג ,ז '" :המהלך בדרך

ושונה ומפסיק ממשנתי יאומר :ימה נאה אילן זה ימה נאה ניר זהי -
מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו "  (,יכלו להכיר את הטבע מתיך
הספרים ,יכי חוויות הטבע שלו ,הנקבות מתוך הספרות אינן עזות פחית
מאלה הנקנית מן הטבע עצמו ,ללא חצציה .בשירי הגנוז ייעומד ומפשפש
אני בארןר ספרי אבא זקני" ,שהוא נוסח קמאי של שירו ה ידעו "לפני
ארון הספרים" )שנכתב עם סיים העבידה עלספר האגדה( ,כתב ביאליק :
ע;~ך ןז;נ~~,ש ~~ י ~~רון1~ Qי א~~ ך?: iי~

א;נ:ו ,ת; אונ:ו' ות ,ם,Wים ר;:ןוא ;י~ר~ה ~~?z lכן) [...
I

~ijם iר~רתן~י ? ע,לי~ם ה"~ז:יי ~ל~~ים ,ון~~
ע1,לי?ם ijסז:יי י~~-ת~ ~Wיינ iת ~~~נכי ijז;וןשן·
עוב";:
אתם לבדכם הייתם עלווני היחדי
.
..
• •;.
:

:' -י:

'':ת'

ז

'

-ז

'

 ',Wך~ע.יי ,סךעU.י,
~י_ןרי, ,סי ,ז,ןי1~ ,ו:זי Wךז;נ

נכ~1נ:וי ,ד7fי ,iי~ ~אן ~~' iואוש נ;ו~לת ~ז;וי ,ijה~נ'
~? r.iiס:יzכם 'יחQי~ ,חרף ~ijו ל7fר~שוzכ [...r
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ו,וים וקו,ןדם

7

א;נ:וב;tסי~ם יי~1:ן~;~1יןא לי ע~ם ,י~~
גם חל;םותי שוי ,ובאליהם נלבבי צםח~,
·יר

•

• '

0

-,,ז-

'

I

ז

o

זז

,לב ,ל~ז:וי ם?~ ן~Qגז ע.לי~ם ~'ז,ננ:ו י.
אפילו בעריב יי מו ,בעת ביקירו בליבדןו ,השמיע באחבי הסופר הצעיר
מרדכי עיבידהו את השקפות בנשוא זה ,שבו הגה יומם יליל .כאן ביכה
את חסרונה של חוויית ילד mא~תית בשפה העברית .ב"רחוב היהדוים"
לא בחוו חוויות הילד~ת אלא ביידשי ,ובהידער שפת דיבור סבעית ,סבלה
ספרות הילידם העברית בראשיתה מלשון קפואה ומלציית:
יותר ובבשאך מקצעוות הספרות מורגש

אצלu

חסרזי גדלר בספרות ליידם

ראירה לשמה .כאן עלינו לציוד מובש שי ובאין :שהיר חסירם אנחנו לא בלבן
את החומר אות התכנים  -חוויות של ילחת או;ותית ,שופעת אור שומחה,
שכמעט נשללה מאתע בחשנת גלותנו הארוכה ,אלא חסרים אנו אף את הכלים

העיקריים -

r

שפת ליידם טבעית ,על צללייה הרנים והפשוטים ,שבלעידה אין

אחיזה וא קיום לשום ספרות

,לידם9 .

מנאומיו וממאמריו מתברר כי ביאליק ראה בספרות חזייל חומר גלם
ממדרגה ראשונה ליצירה מדורבית בכלל ,לויצירה לילדים בפרט .כמו
בפתגמי העם ,המחזיקים בתור המעוס את המרובה ,כר גם בספרות

חז"ל מקופלים החיים בי מי קרם ,על כל תווי הם ותגיהם ,צור י ר שיבוא
סופר אמן ויפיח רוח ח"ים במפרשים המקופלים ,כשם שהארכיאלווגים
והסופרים השכילו לשחזר את החיים בפומפיי ,על כל תגי הם עול כל
תחווביהם ,לפי השריידם הובכוסים באבק הדורות שנחשפו בעת החשרה.
לסענת ביאליק ,אפילו ההלכה יכולה להפור תחת קלומוסו של אמן גדול

ל!l$פיקה עברית מסעירת לב:
בקרוא אשי משיראל בסדר זערים ,למשל ,האין שי אשר יבואו אליו פתאום
מתיך הדבדים אוויר של חיים וריח אדובה ודיח שעב ,שוכח פתאום כי בבית
המדשר הוא יושב וכי לומד הוא ,ואוה את ה"'"Yם  '" -עם האץריי  -בכל
עבדותו בשהר ונגינה ובכדם וגבודן ,אותו ואת הנהן המחזר על הגרUת ,אות
העניים והנמשוות המלקטים ,שעפלים או פושרים טליתם על הפאה לזכות
 .9מ ' עוברהו ,ספי ביאליק .תל"אבי ב תש  -ח .עובי מ"מא.
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בה שומכים אשי את ערהו ב~tלות על הלקס  ,אות השהר המuמו עם הו:זסיז
והזוניז והיובחיז השויסם הרחלגלוגות ,ואת הגפז המזRה על התאנה  ,ואת חווי

הנמלים שבתוך הקמה ,אות הוm

שעלעלה את הגפנים ,ואת המלקס שעבים

לח ים ואת המבגב ב יבש ,ואת הבצוו שעוקץ את האשכלו  -והוא הוסבי בעלים
ונפל מ יח לאוץ ונפוס ,ואת הכוי של הו:זט י ם עם ה:rוטה האחת הפוסות אותי,
ואת הצבי שנלקח בכסף משעד ,יאת האליז שהיא עומר בפנים וUסה לחץו ,
ואת עיסת הכלבים שהרערים א וכלים ונובנה ,ואת הרימןו ש~~ר ינקשד רגבמ י,
ואת הגוזלות שעל בגי הסלים ,עררו עררו כאלה וכאלה.

ובעבור האיש אל סרר מעוד ונשים -

האם לא יראה עין בעיז את חיי הבית

הענויים לכל סדריהם יפרטיהם? ובבואו אל נזיקיז -

האם לא יהי בעיניו

כדואה את השוק ואת הרחוב העבדיים שקפאו פתאום יום אחר על כל ונשאם-
ומתנם ערל כל שאונם והונונם?
שיר שאר ירגשי אשי כזה ,כיערו ונעט ,עברו רגע קטז ,הרנה אחר אשי וביפת ,אונז

גלח ,בא וגנע במסה אלהוים שאד ברדי  -בכוח הכשירןו  -אל החיים המאובנים

האלה שובו וחיו חיים שניים אבחת ונז היצירות הנפלאות :דק שמהו קןס ,קורטוב

יי ר mהקשדו "'  -הוהלכה התפי תחת רדי ליי אפיקהיי.
)"הלכה ואגהריי(

ואם ההלכה יבולה להפוי תחת ידיו של םופר-אמן לעלילה ! 2$פית מרתקת
ומםעירת דמיון ,על אחת כמה ובמה האגדה ,שהיא לדברי ב י אליק ציירתה
החופשית של הרוח העברית .במאמרו "לכינוסה של האגדהיי אמר בי
האגדה היא ייאחר מן הג ילויים הגדולים של רוח האומה ואישיה ו ( [...ש)
שיקעו בה ,מערת או שלא מערת ,את כוח ציירתם המעולה ואת כל עשרר

רוחם" .זוהי ציירה קולקסיבית של עם שיראל ,ובאמצעותה ניתן להיכנס
" לבית חייה הגמורים של האומה השיראלית" ולהסתכל ב"לפני ולפנים"
שלה  .בשיעורו השלישי והאחרוז על האגדה בשלוחה התל-אביבית של
האוניברסיסה העברית )אי סייון תת"ד( ,אמר ביאליק לתלמידיו:
האגדה היא יציוה חופשית של הרוח העבוי הווא הסתבל בעולם ובתוי חופש
הדוח והוא דאה אותו פעמים ואית דושו ,פעמים דאית דמז ,פעמים ואית

סרו[...1 ,

ואל נא י פח יד אותנ ו לדא ות את האגדה רא י ת ספרות חול כמו

כל ספדות שבעולם ,ואולי עייי כי נכניס אותה לספידה של קדושה אחדת ,

קדושה של יצידה לאומית1...1.

עלינו לקרוא את האגהר כמו שה י א ,לעמוד
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ז;וים  1קו;ןדם

על תככה ,על סגנונה  ,ואז לאס לאס כשחרר את עצמכו מתפיסה " בית-

מ ררשית) (.. .ונמצא שזו ה י א יצירה כללי ת רבת-ער.ן רבת-תוכן(... ) .

לבי

כ ואב לרא ו ת עד כמה הספר ו ת שלנו ה ולכת ומ תנכרת למק ו רות הקרמ ונ י ם
הללו  .אני מצוא לעש ר ו ת ולפאות בכל שב וע  ,שבכי -אדם משתמש י ם ג י כ
בפס וק י ם  ,אבל ב פס וקי ם זר ים ,מת ו ך ספ רו יות זרות וספ ר ים זר י ם חש ו ב י ם .
אם פביאים פס וק מלי א ו נרדו די ו ינצי ,או שקספ י ר  ,א ו מא י זה סיפ ור אחר

גויי  -א י ן ז ה פס וקים  ,אבל אם פביאים פסוק מאגדה ומחזייל  -זה פס ו ק ,
בעדר שהעריונות הללו נמצאים אצלנו ומובאים בסגנו ן מק ו רי מא,ך אלוי
יות ר יפה מ של סיפורים זרים .לא פתוך שאני מקנא לספרות של uאו שאני
מורד כייכ שלא להשת מ ש בספ ר ויות ז ר ו ת ,אבל סימן רע ה ו א לזלז לו ברכוש
עצמנו מת ו ך חסרו ן ידי עה ,זה ס י מן לד והספרות שלנו תלך ו תתנכר מזמן
לז מ ן  ,וההשפעה הז ו תסביע את חותמה גם על עצם הסגנ ו ן  ,על הפנימיות של
הספרות  ,ו ה י א תיעק ר ס וף-סוף מש ושר י ה .

בסופה של התאה אחרונה זו )אחרונה  ,שכן אחדי התאה זו ציא ביאליק

לווינה לניתוח שממנו לא שב(  ,הוא הביע את משאלתו שהמורים ייי היו
מצירים י ותר אצל האגרה שלנו ושיתלדו לקרוא את הסקסס בעינים
חשרות ולשאלו את עצמם כל פעם :הנה יש כאן עו י ון  ,הרעיון הוא
מעובר כך וכ.ך לאזיה משוג של זמננו מכוון הרעיון הזה או הפתגם הזה
המובא כאן :כלומר ,י נסו את עצמם להסתגל ללש ו ן האגרה א ו לתרג ם את
האגרה ללשון זמננ ו ויו כחו לערת שאין מחציה גדו לה של ברזל מפס יקה

r

בין ספר ו ת האגרה לב הספרות של זמננו ושי גשרים רב י ם המ ו ליכ ים
מספרות ז ו לספרות שלאחריהיי  .אצל ביאל,ק נבלעו תכופות הגבולות
בין תפקירי הסופר לתפקי" העורך-המלקס  .הוא לדה ללא הרף מהאגרה
העת י קה מוסיבים ורעי ונות ליצירתו המדורנית ,ובעיבדו י האגרות שלו
שילב רע י ונות מדורניים למבכי ר.
מתוך קשת דחבה של אפשרוי ות ,בחר ביאליק לעבר אותן אגרות ,
שהתאימו למסרים שא ו תם ביקש להבח י ל לקהל קוראיו בכלל ,ולבבי
הנעורים בפרס  .לביאליק היה ייאבי מאמין יי חינוכי גמובש עורוך ,

שכלליו עלו בקבה אחר עם משבתו הלאומית של אחר-העם  .לא רק את
היל ,שי לחנך בשיסות ~סיות ומרירגות ,כי אם גם את העם כולו  ,שבהפך

בשבות התחייה הלאומית מעם יששי וחולה לעלול שזה אי החל לעמדו

מבואן לאגדה פנ  Iם מא  Iרות
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על רגליו .הילד ב"ספר בראשית " או הנער ב"אגדת שלשוה וארבעה"
הם גם דמותו בזעיר אנפין של עם שלם ,הזקוק לחינוך ולהדרכה .לא
במקרה בשתי הציירות מתעמת הבן עם אב יו ,ומחפש דרך לעצמאות

ולאיניוווויואציה .ב"ספר בראשית" מפציר הבן באביו הזקן ,'1:;12$ " :

 Yד ו;י1jי )1ך~~:Pיי yל fס~ י י? נ;יג~ י ן~ל~ה  2$ל ~ית ד~י; fד tלי ,ו.ל~ ' :p
~לדl:1י וםג ~ע.דl:1י -ת~ijן,ךו דלא ~נ;ו!{היי ,זוהי גם הכרזת העצמאות של
עם שעזב את חומות הגטו ,וציא אל המרחב ,והאב נעתר לו בעל כורחו,

תוך אזהרה לבל יסור מהדרך וילך אחר זרים~l " :נכר·לו :;12$יו ךנ:ותו

לל?,ת ך;:גיו ,ס~~ ;:כי )iר~! )i)!iירו ,ל:;1ך l:1י ~ס~ר ~~ין ~מ'אל ~ן ijן,ךו
~~-ר~~1ו-~rר יום יום:;1~ ,ךl:1י Zל.ו ~Qןי ?ל·~יש !ר ר~~ ~'pרה~ ;:גךרו,
~ן ~ל.ו  -ןד.Yה~  2$סון"· גם ב"אגדת שלשוה וארבעהיי מפציר נתביה הבער
באביו מלכישער שיתיר לו לעלות לירושלים ,והאב עונה לו~" :ז5לו;יי,

 ~" fז:ו~סן לי~ ,ו ~ל )1ל.ו~ f ,י ה ~~~:ו~ל ז;ר~ 9ה ל~-ת~)iי ם:P ,י דנירו
ijה'~~ סל.ו~ .עוד ~~ים ~~9ר )~1א א'ךוJת ~~ליים לר,ךד ו~ך lיונ ~ליסיי.
האב מצעי לבנו לצאת בדרך יבשתית ארוכה ובטוחה ,שולא לחפש
קציורי דרך בים.

בתביה ,גיבור " אגדת שלשוה וארבעה" ,מתעמת עם אביו ,וממאן

לשמוע בקולו" .ךא~לם ד1jד~ה :תJו~~ לא דלא;: ,'1:;12$ ,כי 1ה=~~ ז,5רד,
ד~ Yת  Yנ;וה~ij .לijי ה'~~ ~ל) iים ולא ~ל? ' iJםי~~ ולא 'כ~ל ~ך;:כישיy
ע,מד  Y~ iJם ~~גי ז;וז:ד~ת ~בו7וJידן;: ,כי ך  2$הי ןה~א בו yר ;ל~ ~ז5ש ;קJ,ו,
כשאלתו ,ואילם בחרדתן הרנה לשל;ם
ו·כמרו לו נחימיו ,ו  3תבהי ללכת . " '4
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 fנ; ~~הו ד~~ זקן ;,תי~  ijה iל.דן ,ה=~~ס-ת~ 71זוה..ו  Yל ד1jד~ה ל:;1ל  l:1י

~רןy

~נ~~: Yן Yד נואו ע ,ידהYכן;: ,כי ,ם )~ Q1ה ה=~$,וס Yת ~Yט ,ו~rךן~

v

ן ~להו ,ם ~ל  ijה'~~ ידוננ; דנ~ד י~;ל~ ,י~;מל~ ~יש  fךית ל; 7ל:Pישיע.
 Wה  11רן ~ yכ  ,iיהוא ~~1ג ל!{לם ן~קד צל ,לומו ר~~~ יו,רהי " .כאן
ןעי
וכאן מורד הצעיר הנמהר באביו הקשיש ,הבקי בהליכות עולם ,ובמקום
לקצר את הדרך מאריך אותה שבעתיים .כאן וכאן הבליע ביאליק את

המסר החינוכי המתון שביקש להנחיל לתלמידיו ולעם כולו ,ברוח
תורתו האבולוציונית של אחד-העם :קיצורי הדרך הפזיזים עלולים
להאריך את הדרך להשגת המטרה ,ועל כן עדיף לבחור בדרך ארוכה
ובטוחה.
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ו,ויס 1סדוj77,

אגדות "ו  Iיה ה  Iום"

-

ו  Iדון א  Iשן במסווה א  Iמפרסו)יל

באגדות י'ויהי היום" נטל ביאליק לעצמו כאמור חופש פיוטי רב מן
המקובל בעיבןרו של אגדות מן המקורות העבריים הקדומים ,ולמעשה
עיבודים אלה ,שהפכו במיטבן ליצירות מקור רבות השראה ,ה יו לו כעז
תצרר לוואי אמנותי לעברהד המעדית האפורה והמייגעת שלספר האגרה,

שבה השקעי כידעו כוחות מרובים .כדי לפשר מעמל עבדות המהדיר,
המחייבת נאמנית למקור ,ואין בה כיד להשביע את נפש האמן  ,וכן כדי
לתת ביטוי ל,חפים הכמוסים ,שביקשו את פורקנם ,חיפש ביאליק ומצא
את האפיק המתאים באגרה המעובדת  ,שהייתה לו ,בין השאר ,דרך
אימ~רסונלית נוחה ובטוחה למירוק הנפש ממשקעים מעיקים.
אגדות ייויהי היום" קבעו זיאנר סיפורי חשר בספרות העברית ,שכן

בצד היותן גירסה מודרנית ומורחבת של אגדות חז"ל שרל מעשיות
חסדיים ,הן מגישות לקורא גם מגוון של מסרים אקטואליים .ציירות
אלה ,שגבלוי משחזרות עולם מרוחק בזמן ובמקום ,משמשות בסמוי

ובעקיפין כלי להעלאתם של עניינים קרובי ם ו"בועריםיי -

אינטימיים

ואקטואליים .ביאליק לא חיפש בראש ובראשונה את המסר המעשי

והמעו יל -

את מוסר ההשכל הדידקטי שעלה מעיבידו האגדות של יי

מרגלי ת .הוא אף לא תר אחר האוריינטליזם המסוגנן שעלה מעיבידו
האגדות של סופרי ח יבת ציון ,וגכן זי עיבץ וי"ב לבנר .הוא אף לא נמשך
באופן מ יו חד אל הצד הפנטסטי של אגדת חז"ל ,שאליו נמשכו סופר ים
מעבידם כרוגמת דוד פרשימן ,שהניפו את דגל ה " אמנות לשם אמנותיי

וביקשו לפתח את דמיונם של יליד שיראל .הוא אף לא ניסה להשליט
את האיאדולוגיה הנצישיאנית באמצעות בחירת מקורות גממתית ,כדרכו
של מי-י ברידציבסקי.

כל המעבדים הללו האצליו אמנם פה שרם מרוחם על האגדה הקדומה,
אך את עיקר תפקידם ראו בבחירת האגדות המתאימות למגמתם .המעבד
לא הטיל במקור ש י נויים מהותיים ,והסתפק בסגנ~ן כלשהו כיד להקל
על הקורא הילד  .ביאליק  ,לעומת קדומיו ,העתיק את מרכז הכובד של
האגדה המעובדת אל האמירה האישית .במיטבן אין אגדת חז"ל אלא
יי קולב " לתלות עליו את האמירה האשיית יי הבעורת  ",זו שאינה יכולה

להיאמר ללא חשש של התערטלות בפומבי.
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אכן ,אחת הפיבות שהובילו את ביאליק אל הז'אנרים האימפרפונליים ,

התמימים למראה  -אל "שירי העם " שר י רי הילדים -

היא אותה פיבה

אישית ,פפיכולוגית ,הכרוכה באי רצונו של המשורר ,שהצוב רוב י מיו

על כן גבוה לאור הזרקורים ,להערות לפני קוראיו את נפשו ולחשוף
לפניהם את פידיתי ו הכמופ י ם ,שירים ייתמיובים" אלה שימשו לו מפכה
שאין שנייה לה להפתרת עניינים שבצנעה  ,לכאירה rקחזר ביאליק
ב"שירי העם" ,בשירי הילדים ובאגדות " ויהי היים " דברים ומעשים

של גיבורים בדויים ,המפפרים על עצמם ועל עלומם ,ואילו הוא -
" האני" הפרפונלי  -עומד מן הצד ומגלה כלפיהם יחפ אמביוולנטי
של אהבה ופלידה ,אהדה ואירוניה ,למעשה ,בחטיבות אלה של יצירתו

גילה ביאליק על עצמי יותר משגילה בכל הלי ריקה יי הקנונית" שלו,
לרבות היצירה הכובו-אוטוביוגרפית ,באיגרת האוטוביוגרפית שחיבר
ביאלי ק לבקשת רעהו ,י ופף קלוזנר ,העורך ייהבלטריפטי" של הqfוו;
תיאר המשורר בעיקר את תקופת הילדןת ,ובהגעיו לשנות הבגרות
והנישואין ,כתב :ייעד כאן ה'נגלות' שבתולדותיי  ,וה'נפתרות ',אלו שהן

לערתי עיקר תולדותיו של כל אדם -

הרי הן ובכיבשונו של הלב ואין

מפיחין בהן "  O,ו

דווקא בציירה האימ~רפונלית  ,שנה עומד הובחבר מן הצד ,לא אחת
בעמדה משועשעת יבלתי ובעורבת לכאורה ,מתגלים כמה מן הפודות
הכמ ו פים ב יי תר של ביאליק ,שעליהם נמנע מלכתוב גבלוי במקומות
אחר י ם ,על געעוג י ו ללידי ם משלו ,למשל ,שעלי הם לא כתב בגלוי
ביצירתו "הקנינית" ,הוא כתב כובה

פעובים בדרכ י עק יפ י ן בשיר יי

ייהעממיים"' ,בשיריו ליליים ובאגחת ייויהי היום" ,כך ,למשל ,יישי ר

העם" שלו " פלוני יש לו" עשוי להתפרש כשיר המכפה על געעוגיו של
המשורר לילדים באמצעות תיאור קומי של בעל מאוכזב  ,הה ולך מיי
ערב לבי ת השכנה ,שרם מקיפית אותו שש בנותיה ומרעיפות עליו אהבה,
גם באגדה הכובו·עממית " פפר בראשית " ובפופר על זוג זקנים ,שנמצא
להם בערוב יוביהם ילד קטן ,שלימים נחטף בדרכי אל ה"'חדר "  ,לא קשה
להראות ששוקעו כאן פרוות נפש כמופים רבים יותר ובמה שהיה מוכן
 Oו  .ככתיב בביסח ג י לש הא יגרת הא י ס י ביי ג רפית  ,תכביס ננחי ס ו )Kי הערה  ..לעלי«,
עמ י .243
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ו;ויס ן )j77דס

המשורר לשקע בציירה "הקנינית".

בחסותן הגמוננת של הפרסונות

הביירןניןת נחשף ביאליק יותר ממה שהיה מוכן להיחשף בלי ריקה שלו.
באגדה המעובדת ייספר בראשיתיי מסופר בעקיפין גם על אירעו
סראומס י שאיער לו ולרעייתו בימ י שבתם בברלין .לאחר שנכשלו
ניס י ונות האימוץ של המשורר  11 ,קירבה עליה רע יי תו ילדה מבנות
השכנים ,בת משפחת קרופניק ,שהייתה לבני הזוג העריריים כבת .יום

אחד שלחה מניה ביאליק את הילדה לשליחות כלשהי ,ןבזמן שמילאה
את שליחותה זאת נפגעה ממכונית דורסנית ומתה ,כפי שסיפר נחום
גוטמן.גן אירוע סרגי זה ,עשליו לא סיפר המשורר אפילו באיגרותיו
ליירדיו ,עשוי להאיר באור חשד את השיר האימפרסונלי "המכונית"
)שנכתב לאחר האסון( .אלמלא עדותו של נחום גוסמן ,קשה היה לנחש
שמה שנראה ונשמע כתרגיל וירסואוזי ומשעושע בחריזה מודרניססית

7

מכלי גם ממד אישי כאוב .צירוף כדוגמת "~רח;ת~-יד ~~ ה;ת רגע",
ששימש גם דרי לניגוח צעירי המשוררים מאסכולת שלונסקי ,מתגנדי
ילייג וסגנונו הקלסי ,היה חדור לגבי דידו של ביאליק במשמעות אישית
עזה עומוקה ,שאינה מתנחשת בנקל.

ניסיונית הא ימץו הנואשים ,שהעסיקו את ביאליק ב ין השנים -1921
 ,1923בהתקרבן לגיל חמשיים ,באים לידי ביסןי גם בש ינויים המהותיים
שהסיל בנוסח המוקדם של ייאגדת שלשרה וארבעה" .בגירסה הראשונה
של נוסח זה )המבוסס על המבוא למדרש תנחומא שממנו שאב ביאליק
את עלילת ציירתו( ,מצוא שלמה את בתו והיא מע~נרת .גם בעיבדוו של

יייב לבנר יולדת קצעיה בן לבחיר לבבה .לעומת זאת ,בנוסח המאוחר
של האגדה נפקד מקומו של מוטיב ההיריןו והלדה .לאחר כשילונם
של ניסיונות האימץו ולאחר מותה של הילדה בתאונה ,שוב לא העלה

ביאליק בצי ירתו את עריון ההמשכיות .אפילו בפזמון קל לעת מצוא -
ראו בספרי לתני בה הנעלם ,תל"אביב  ,2000עמ ' •175-163

.11
 . 12את עקבmיו של אירעו זה .ראו נחום רגסםז ו אהוו בן עזר  ,ביז חול ות וכחלו שםים,
תל"אביב  ,1981עמי  ,(15אי אפשר למצוא בציי רות -ה ווייודית -של ביאליק .א ו
בא יגרותיו ,אך ניתן לאתרם בפ זמ tג יו -,המכונית ,-בשיריו ל ,לירם )-הנער בעיר(-

ו באגרותיו המע ו בחת )-ספר בשאוית  -(.על זהותה לש ליהד זו  ,בתם של לאה וח"ם
אהרן קריפנקי .רא ו במאוברו לש אחיה ,נחום קרוא - .סרוו של ביאליק ,-עתמול ,כא,
 •3אפריל  ,1998עמי •21

מבואן לאגדה פנים מאירות
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שכתב בתצר"ד לרגל יובל הכ"ה של תל-אביב ,זמן

קצר לפני צאתו לניתוח שפמנו לא שב ,בחר לדבר על המשכיות הדורות
במילים שהאמב י ולונט יות והספק נ י כרים מהן על כל עצד ושעל J .ו

r

ראה ביאליק את ה? j:נרטים המסאובים של שלהי

בעדוו ישוב בבלר ,
רפובליקת ויימר ,לעריהם אמר " :לעומת פינה אחת של אמנית טהורה
בכרי  -אם שי כזאת  -יצמאו המוני העם לע כל דמרי כף רגל בתי-מחזה
למאות ,שא  rאתה יעדו מה הם :בתי-מרזח? בתי-קלון? עמחת פצירים?".

באגהד יי שור אבוס וארוחת ירקיי הבעי מאיוס מהעלום העלרי הולוגרי

r

שנגתלה לפניו בימי המלחמה ברוסיה ובימי שבתו בבלר ,

והסביר

באגהד "ולוגרית" זו מדעו עזב את מרכזי התרבות בא ירופה ,לערה אצרה
להוגתרר בעיר קטנה עצוירה ; מדעו ערפה לו ייאר mת ירק" לע שלוחונ
שלו מ"שור אבוס" לע שלוחו זרים .במקבלי ,הוא הבעי בציירה זו םג את
מי אוסו מהשתקפmם של ערכי עלום ערלי זה בצעירי ארץ-שיראל ,בעלי
הבלורית ,האגרףו ,כוסית השיכר וחרפות השפתיים  .אלה נגתלו לו גם
בשהד הפלויטקיה וגם בקריית ספר עהברית ,ובאיליק ראה בהם אספסוף

של פשוקי שפתיים.
הדוגמה המובהקת ביותר לכי שהציירה לילדים ולנעור שימשה
לביאליק מקום פורקן לסודות אשייים כמוסים ,שאותם לא הסגיר אפילו
לטובים שבידירו  ,מציוה כמדומה באגדה העממית התמימה-למראה
ייהאישה ומשפטה עם הרוח" ,שבה ס יפר המשורר בסמוי את סופה המר

של דיידתו הציירת אירה יאן ,שאהבה אותו עד כלות .עם שובה של

א י רה יאן ,לאחר שהוגלתה עם תשובי יפו לאלכסנדריה ב י מי מלחמת
העלום הראשונה ,התברר לה להוותה כי עולמה חרב עליה :בתה היחדיה
נסעה בימי המלחמה לבקר את אביה  ,עוקבותיה אבח :הסטדויו שלה
נבזז ,וכל רכשוה המעוט עלי אדמות היה כלא היה ; כל תמונותיה,
פרי עשרות שנות עבדוה ,נעלמו ,וכמוהן גם כתב-די של ספר שכתבה
על הפסל אנטוקולסקי .האין זעקת האשיה לפני המלי שלמה באגדה
המעובדת ייהאישה ומשפטה עם הרוחיי מבטאת את זעקת השבר של
האישה האומללה שמשפחתה אבדה לה ,כל עמלה עלה בתוהו ומפעל
 .13לע כך עובmי שרביתונ' " באילקי יפלאי תל-אביב  :סערב .ח י בסתב תש -ם ) (, 28.12.1979
עוב י
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חייה היה לשבבים ולרסיסים? באגדה שופכת האשיה את מרי שיחה
ואומרת :ייתצרה שובורה מיהרתי אל סוכתי ,להיסתר בה ביגוני ,והנה
סוכתי ,מחסי ומלונת י  ,מוסלת גם היא לעיניי שבבים ורס יסים ,יד הרוח

הייתה גם בה ותהפכנה ותהי למפלה כלוה ,מאין כוח נפלתי על ההרס
ואהי מוסלת כל הלי לה כאבן דו מם "  ,לפני ביאליק ע י בד את האגדה
הזו י"ל פץר ,והכתירה בשם יימשפס האלמנה עם הרוח" ,ציורי אירה
יאן לסיפורי י"ל פרץ הם שגרמו לביאליק להזמין את הציירת לאייר
את מהדורת שיריו ,שהלכה ונתגבשה ביז השנים  .1908-1904באגדה
מעובדת זו סיפר ביאליק בעקיפין את סיפור גורלה המר של הציירת,
אך סיים את האגדה בס יום מעוגל והרמוני ,שבו חחר הסדר הסוב על
כנו שולמה המלך משויב את האישה הענוותנית בלשכת הגזית ייעם
הנשים הכשרות האורגות את הפרוכות ,עושתה ע.מן במלאכת הקשדו
 (... Jוהפרוכות I$ךג ידה ורקמת אצבעותיה נפלאו בהדרן וב:rו~ן מכל אשר
ראתה עין מעולם וכעין אור זרח מהן" )אגדה זו כלולה בקובץ משפטי
שלמה ,תל-אביב תרפ"ס(  ,באותה שנה ,במלאת עשר שנים לפסירת

אירה יאן  ,חיבר ביאליק גם את שיר הפרדה הנועד " לנתיבך הנעלם",
משירי האהבה היפים בספרות העברית ,לזכר הציירת שאהבה אותו עד
כלות ,שוילמה על אהבתה מחיר כבד מנשוא,

אגדות " וייה היום " כמנשרים סמויים

אגדות ייויהי היום " שימשו אפוא לביאליק דרך בסוחה לפרוק מעל לבו

סודות אשייים ,בחסותם המגוננת של סיפורי קדומים אימ~רסונליים,
במקביל ,הן שימשו לו גם דרך נאותה להתמודד עם תונו לומר אמירה
פוליסית מעדוכנת מבלי להיחשף ולכסן את מעמח ,אף מבלי לעורר
מהומת שווא ביישוב  ,בתחומי הפוליסיקה והפואסיקה גם יחד )כפי
שעורר ,למשל ,שיר התוכחה יי ראיתיכם שוב בקצרר ידכםיי(  .כמשורר
לאומי ,שעמד בסימן הקונצנזוס ,לא יכלו היה למשל לגלות בפומבי את
עדותיו הפוליסיות בימי מאורעות הדמים )תרפייא-תרפ"ס( ,כי ייהישיוב "
בקרע אז בין עמדות ~ציות ויוביות ,בין חסידי האקסיביזם ומירניות ייהיד

הקשה " לבין חסידי ההבלגה ,ביאליק היה בעמדת-על ,שלא אפשרה
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לו להתבסא בסוגיות השוניות במחלוקת .אף-על-פי-כן ,כל הכורה אוזן

לנאומי המלכים גבירסה המורחבת של ייאגדת שלושה וארבעהיי ,יגלה
בהם את תפיסתי המדינית של ביאליק .כאן האר מלמד את קוראיו מהי

לעדתו הדרך הנכינה לחיית במרחב השוכי ,בין שכנים עיינים .מה שלא
יכול היה בשום אופן לגלות במסה או בנאים ,גילה ביאליק במסווה
של אגהד .גם יישלשלת הדמים" ,וכאגדות "ויהי היום" ,מסגירה לקורא
הקשוב את עקרונית הייאני מאמין" הפלוי סי של ביאליק :את צידות
במדיניות ההבלגה של ויצימן ,ואת מתיניתו הגורסת שכל קיצוניות
מולידה קציוניות שכגבד ,בתהליך אין-סופ~ של הסלמה גוברת והולכת.
למעשה ,עדר לפני פנייתו לכתיבת אגדות ייייהי היום" ,בשנים שבהן
חיבר ציירית לילדים ערל ילידם ,שילב ביאליק בציירתו ייהילידת"
לסו~יה מסרים פוליסיים ,הרחוקים ת"ק פרסה מעלומו של הזד .כך,
למשל ,נהג ב"ספיח" )חלק מפרקיו של סיפור זה נכתבו בסגנונם של
ספרי ילידם נעדוים ,וחלקם בסגנון פ י וסי ,פילוסופי ובגוה ,שמעל
להשתגם של ילידם< .בפרק ארבעה-עשר של "ספיח" ,שכותרתו " חכמת
הסבע והאמנית" ,תיאר ביאליק את הילידם הבונים מרכבות מנייר,
שרמים בראשן פשרים-חרקים ,וניכר שהוא מלגלג ברוח סובה על התל
ועל אוהידו ייהצעירים" ,ובמיוחד על נסיעותיו המותקשרות במרכבה

לחצרות רוזנים וקיסרים:
נחום ותידר ,שני עסקנים ברברים~ ,נ;די ,iד~ מומחים וזמבים לך~~ Qים
לוחסליים ~כל מיני צעוים ירשןתים ~פךפרים  -מצויאים כלי-אומונתם ,מיני
t

• •• -

•

r

מחסין צויונירן עריצקרן ייקורנין ערקרבנ וכל כלי משחית קרים מן הקרים
למיניהם ,וגנשים מרי אל המלאכה ,שעלות את ייניסיונותיהם" השונים בבריות
קסבות אר ימ ללות אלה שניפלות ברים .לא עיברו וגעים אחידם ~ -ו;נך?~ת
כברר קסנה ,מרכבה נהררה מאך ,מעשה ב~ר מקיפל ,יצואת ותומה צלמר
חסיל י ם מקרינים Ql ,ב~ןה גY.לQה של זבובים תעוים ~ פךפרים  ,ש;גי תאר

..

ןמואה :זהןנים ,כח~ים  ,אחמים ,מנ~מרים ,ישובים זווגת"זוגות כנירום בתוכה

פנימה ~מרקידם ~תית~-זו ות מסביב לה מבחץר .אלה ארלה רתוקים למשובם או
זה לזה על-ייר עוקצים דקים ";קונים ,כעתים בבני-מעהים ~באחוריהם ,ו~לם
מעויירם גפים ורגלים קריקות ןמסלירם בחליה כשהם מפרפרים ב~ן החיים
ןבין המ!ת וזמזןמם בוקע רקעיים :אך שני חכמי הסבע שלנו ,נחום ותירו ,אינם
חשוש י ם כלל ערשרים ב  l?Wת פילוסופים ןבשקהרי נמתה מה שעשוים.
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הבחירה בשמות נחום )נחום סוקולוב?( ותויר )תאדוור הצרל?( ,וכגנדם

"ולוולה מזיק" )ולירמיר-זאב זיבוטינסקי?( ,ותיאורם בתורת ייעסקנים" ,
א י נם משאירים ספקות מרובים באשר לכוונה  :תכסיסי הפוליטיקה של
עסקני הצ יו נ י ם הסד י נ יי ם נראו לבי אלי ק כ"מעשי ילדית" וכ"מעשי
נערןת ",שאד כפסע ביניהם לבין משחקי הילדים ,וכד גם בשיר הילדי ם
ותיר צרצעעויהם " המתאר גבלוי שני ילירם הסציגים לראווה את
ייסשוי ,
רכשום-צעצועיהם ,ובסמוי שני מנהיגיים המציגים את מרכולתם גבאווה:
י~~ '~~ ס'Wיי' /

ן~'"r.

ךכ'Wיי':

/

'~~~

iכרי/ IJ

י lאו;;!z

'.ijיי'Wכ / /

"_
_  ~~' ~~'lוכיד  /ך~ל טן~' ע.וpדי~ / :י:יןןר פ;.ר  / IJן~ו:ויל; ~~די ".

ב Qטירות שלו על מנהיגי הציונות הסדי נית ,עציב ביאליק לא אחת
גיבורים ילדים ,ובכד רמז שכל מעשיהם הפוליטיים אינם אלא יימשעה

"לדןת " .כד נהג גם בפלי" טון הסטייר הגנוז שלו "מ חאה על דרד החרוז" ,
שנכתב בעקבות משבר אוגנדה  ,שועליו חתם " ייואלק בן י"א שנה,

שפרינציא בת תשע שנה  4 ".ו מנהגו זה להקטין את העסקנים  ,ולהציגם
בדמות ילירם קטנים  ,ואגב כד לשלב מסרים פלויטיים ביצירה על ילדים ,
או למען ילידם ,חדר גם לאגדות יי ויהי ה י ום "  .כל חמש האגדות שבמרכז
ספר זה _ " ספר בראשית " " ,אלוף בצלות ואלוף שום "  " ,גמ ילת ערפה ",

ייאגדת שלשוה וארבעה" ו "שו ר אבוס וארוחת י רק" _

מלאות במסרים

פלויטיים ,גלויים וססויי ם.
בייספר בראשית" העט ים ביאליק את הער יון הה י סטור יוסופי ,בעל

ההשלכות הפלוייטות האקטואליות ,לשפיו רק בזכות ספר הספרים חזר
העם לאצרו ,שנם שהליד ,גינור האגהד ,חזר לביתו רק בזכות העובדה

שספרו האבדו נגתלה במקרה באצרר ספרי המלד ,והביא מזור למחירו של
השליט החלוה .בסמיר עלוה כאן העריןו שלפיו צריד היה התנ " ד להיבעל
תחילה בלעום של גרמנים אוגנלו-סקסים )כמו הבקרת ב " אגדת שלשוה
וארבעה" שנבלעה בלעוו של פתן( ידכ שיגתלה ענ יין מחשדו בתנ"ד אצל
ייהי ",ה החשד  ",והתנ"ד הוא שהביאו לביתו שמדקם.

 .14דאר ח-ג ב 'אליק ,שיריס )תר נ"ס-תת(:ד -םהדורה סעדית ,תל-אב יב תש ,ז -עובי
•186-184
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במקביל ,עולה כאן םג הרעיון שאהיהדרי החשר " לא הניף את נס הציונות
בטרם ראה את '"חיבת ציון " הנוצרית :את הרומן הפרוטו-ציוני דניאל
דירונדה מאת ג'ורגי אליוט ,את יימנגינות שיראל" של הלורד ביירון,

את אזר הגלער של לורנס אלוי פנט .אלמלא רצים מ~tסרים אלה ,אוהבי

התנ"'ך וחובבי ציון ,לא היה הלו" ארתור בלפור מעניק לעם ישראל את
הכחתי המפירסמת שפתחה לפני בניי את שערי האץר .היצירה מסבירה
כציד ומרעו חזר העם לביתו  ,אף שעשה שנים ייבחצרי" של מלך זר,
ימסבירה שחיי הנצח של העם מקירם בדבקות בספר ,שואלמלא המיתו
עצמם למדנים באוהלה של תורה על כל גת ותו ,ספק רב היא אם היה
העם חוזר לאצרו שמקדם ,וספק רב הוא אם ה יו בני דורו של ב י אליק
רואים במו -עיניהם

את תחיית העם  ,השפה והאץר.

גם ב אלוף בצלות ואלוף שום " משלובים עריונית ה יסטוריוסופיים
N

ואקטואליסטיים

למכביר,

ובהם רעיונות המנוגרם לתורת הגזע

שנתבססה באותה עת בגרמניה .הבצל והשום ,כמו המאכלים היהודיים
העשירים בבצלים ובשומים )ל מן מאכליהם של יצואי מצרים עוד
לאלה של גיבורי מנלדי מוכר ספרים( דומים ליהודים ,המשתלבים
בכל " התבשילים '" ומעניקים להם את טעמם  .בראשית שנות העשרים ,
בעת שחיבר ביאליק את נוסחה הראשון של המהתלה העממית ייאלוף
בצלות ואלוף שוםיי ,ד ו בר גברמניה על ייטוהר הגזעיי .ב יא ל י ק מראה

שרעיו ן זה ,שעליי ממלציים האריים ,יסודו בעיולה ובאיולות .ללא
ייבצל" אין "התבשיל" טעים ,גם אם כל מרכיביו טהורים ומזוקקים,
הרהורי ו המרימזי ם של ביאליק בנשוא זה הם ברוח דברים שהשמיעי
ביאליק ~וייצמן ,הן בכתיבתם הפובלצייסטית והן בהתבטאויותיהם
האוטו-אירוניות המשעושעות ,אדוות היהידו

-

כפרט וכאומה ,היהודי

הוא כשרן ,ציטטו מפיהם :זרה אותו ,זעיר פה זעיר שם ,והוא משביח

את הקרקע  :שים אותו בערמה אחת -

והר י לך צחנה ; דוווקא ניצשה

הוא שאמר שהיהדוים הם כשאור שבע י סה ,ובלערהם נמצאת התרבות
הגרמנית לוקה בחסר  ,על פניו של החרטום החכם ייהדביק" ביאליק
חוטם ארוך ומגוח,ך בדימה לתו-ההיכר הגזעי ש " הרביקו " האנטישמים
לרוקנו של היהדוי הטיפוסי  ,בשנות העשרים ,בזמן חיבור יי האגדה יי
שלפנינו  ,התחזק ה~שיזם בא י רופה מיום ליום ,וקריקטורות המתארות
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יהוידם בעלי חוטם גדול ומעוקל ,התפרסמו בעיתונות חשדות לבקרים,
כחלק מהתעמלוה האנטשימית.
ב"מגילת ערפהיי הסביר ביאלקי איך נולדת שנאת עולם בין אחים או
בני-דוידם ,המתרחקים זה מזה ,חרף קרבת הדם שבינ י הם ,משתייכים

לעמים שוני ם וגלדים על מיתוס שונה לואורו של אתוס שונה .כאן
גילה ביאליק גם את עדתו על היחס הנאות לזר לוייאחר"  ,ואת אמונו
שרק בזכות שמירה על עליונותו המוסרית יוכל עם ישראל לשרוד
ולהתקיים לאורך ימים בעלותו זו הפעם השלשיית לאצרו .לעם ישראל

 -רמז ב"גמילת ערפה" -

יד ב? jלע ,בחכמה ובאמונה בצדקת הדרך
עיד

כדי להביס ענקים ,וכדבריו בשירו ייאל האגהד" y" :ם-ז~ ת iלyת /
~iסר ךי~~ל '~yקיםיי .מכאן התגבדותו של המשורר למונחים כמו ייאגרוףיי

ו'"בריוניםיי ,שזוהו לגבי דידו עם תרבות עם-זר ,אך הפכו בעת היכתב
האגדה חלק בלתי-נפרד מהטרמינולוגיה של התנעוה הרוויזיוניסטית
)ביימגילת ערפהיי משתמעים רמזים לדו-שיח שניהל ביאליק באותה עת
עם מתרגמו לרוסית ,זאב זיבוטינסקי ,מחברו של הרומן שמשון ,שהביא

עמו מתרבות גכר עריונות שלא עלו בקנה אחד ,לעדת ביאליק ,עם ערכי
היהדות ההיסטורית(.

כבר הראיט שגם ב " אגדת שלשרה וארבעה" וב"שור אבוס וארוחת
יקר" שלובו עריוטת לופיטיים רבים ,והם בבחינת מניפסטים ציוניים
בלתי מצוהרים  .ייאגדת שלשרה אורבעה"' מסבירה שהשיבה לאץר הייתה
כורח היסטורי סדרמיניסטי ,שתנלווה לה מאמץ חלצוי רב ו{צמה ,שנם

שהעפלתו של הלעם במדומי המגלד קדתה בטרח הנסיבות ,אבג צירוף
צלוח של מקירות הגולד לשו התעחה האשיית .האגדה יישוד אבוס וארוחת
ידק" מסבידה דמעו צדיך לבדוח מבית "הטבח" ,ומעוד ידעפים חיים

צנעוים באצרך שלך על חיי מותדות באצר mגכד.
ציירותיו של ביאליק לילידם מכילות אפוא מסרים היסטוריוסופיים
ופלו,טיים ,ששום ,לד לא יבינם .אף-על-פי-כן ,לא התרחק ביאליק

ממסרים כאלה בציירותיו לילדים ,מתוך המחשבה שאותם תמונות
ועריונות הנקלטים בנפש הילד ובראשו גביל צעיד ,בחינת ייגירסא
ידנקותאיי ,מלווים אותו כל חייו .לעתים ,מסריו הלאומיים של ביאליק
נמסדים בסגנון מדומם ובפתוס; לעתים ,מסרים אלה מגיעים בסגנוו
מחויך .כך ,למשל ,בשיד ילדים כדוגמת יי הנער ביער "  ,למשל ,מתגלה
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אמת ציונית צרינית כאחת ,שאינה מתאימה לפלקס פולי סי כלשהו,
אך משקפת במדויק את השקפתו המידנית של ביאליק ,ללא כל ייפוי
ופרכוס  .בסוף הובעש יי ה המחוחת הזו נאמר שהנער עתיד לאכול כל
ימיו "צ י מוקים וחרוב י ",ם לוא יישקדים צר ימוק י ם"  ,כמק ו בל בש י רי
העם על ה ילד היהידר ההלוך ל  wחדר "  .מעוד ייצימוקים ו חר ו ב י ?"ם

משום שלפניבו אלגוריה לאומית ,וביאליק רומז לקוראיה שעם ישראל
לא יעלה כאשי אחד לארץ אב ו תיו  .חלק מהעם ישיאר גנלות ,וימשיך
לאכלו " שקדים צרימוקים " ) פרס שהעביקו הודים יהיררים בגלוה לבביהם,
תלמדיי " החדר "  (,וחלקו האחר יעלה לאץר-ישראל ,ויסתפק בקב של
חרוביס )מאכל אץר  -ישראלי ,הידוע מסיפורי חסידים ומאגדות על
ייקפצית הדרו"( .דווקא בין סוריו של שיר  -ילידס ייבא י בי " כלולה תחזית

ריאליססית וכלל לא פלקסית לגבי עתדי העם -

תחזית המשקפת את

עדתו של ביאליק על הפילוג בעם ,כמשתמע מנאומו " השבי ות בישראל ",
והרחוקה ת"ק פרסה מהמסרים החזוביים החד-משמעייס ,שבשמעו אז

מפי עסקנים ציוביים מעל כל במה  .לפיכר ,יצירתו העממית של ביאליק

 -ובכללה אגדות יי ויהי היוס '" -

הם מקור בלתי אכזב להבבת עולמו

האשיי של ביאליק בכלל ,והשקפתו המידבי ת בפרס.

הפואט  Iקה של אגחת "ו  Iהן יהום-

כל י מ יו ק ו בן ב י אלי ק על ח וסד יכלותו של המשורר העברי להעמ י ד ~פ ו ס
ראוי לשמו  .אגדות יי ויה י היום" אפשרו לו סוף-סוף לחבר את ה~פוס

העברי המא~וה ,שאליו כמהה בפשו כל השביס ,שבו כל משפס מביע את
העלילה קדי מה ,ללא רי בוי של תיאורים והרהוריס .למן ש י רו המ וקדם
יי שירת ישראל  '",חזרה ובשבתה אצלו ,בדרכיס רבות ומצסלבות ,העסנה
כ י לעם ישראל בגלוה אין סיפור ,והמשורר העברי איבו יכול לכתוב
עלילת גבורה .עס שכל חייו הם מבוסה ובפערות והתחכמות לגזרות
א י בו יכול לה ולדי גיבור ראוי לשמו ערלילת גבורה ראויה לשמה .לגבי
דדיו ,חיבורר של אפוס עברי ה יי תה משאת בפש שפירשוה "לחשר ימיבר

כקדם יי  :לחזו ר אל הארץ שבה ביהלו אבות האומה ,מלכיה וגי בוריה חיים
לאומיים סבעיים  .כל יצירה של ב י אליק  ,שכללה בתוכה יסודות ~פיים ,
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הפכה בסופו של רבר ל~!פוס פרויד אנסי סרואי ) tnock epic, mock
" (: heroicיו נה החייסיי ,יימתי מרבר"'"' ,מגילת האש"' עוור.
אף-על-פ י -כן ,גם לאחר ייש יבת ציוןיי ,האישית והקולקסי בית ,לא עציב
ביאליק ,חס יר מידניות ההבלגה ,גיבורים עבר יי ם כרוגמת שמשון,
גיבור ספרו של ערהו ,הסופר והמידנאי זאב זיבוסינסקי ,בעל מידניות

הגתובה ו"היר הקשה" .לגבי רריו של ביאליק ,הגיבור האולסימסיבי הוא

יי ספרא וסייפא "  ,לוא "  ~iJנ;ר  JJiJי !lל~, JJ -ה~ך ~~ Iלח ;ר~-ת5ז ל iJלמ~ת
ע.מלים" ,האופייני לאומות העלום ,ככתוב בשירו "שירת ישראל" .אמנם
ביאליק מררה בשיר זה כי הוא מתקנא באומות העולם  ,אך גם יעדו שהוא
ועמו התחנכו לאורו של מיתוס אחר רז5תרס אחר ,ולא נוערו לתרעות
חצצורה )יי ן>;; 3:ר זיכ.דב  -ל~; 3ר ח~~ייי( .הוא yומר מזוהים עם כלי גנינה
קל לסלסול ,שמיתריו מפיקים מנגינה נוגה ויבבנית ,שליווה ארתם למן
I

~..

גלות בבל עור לייעמק הבכא " של ימינו.
לפיכך  ,בחר להתמקר באגרות יי ויהי היום יי גביבורים  ,היועדים לאזור

חרב על י.רכם  ,אך גם ירעדים לתפוס כינור ונבל .חלק מאגרות אלה
נסבות סביב רמותו רבת-הפנים של ררו המלך ,גיבור המלחמה ,שהיה גם
יי נעים זמירות ישראל" ,בעל "כינור רור " ומחברו של ספר תהלים  .חלקו
השני של קובץ אגרות ייויהי ה י רם" התמקר ברמרתו של שלמה המל"
ש י שר את מלכות אביו והרחיבה ,אך גם נרעד כחכם בארם ,כמי ש יעד
את שפת החיות וכמחברן של גמילת שיר-השירים ומגילת ק·הלת .לימ י ם

עציב גם נתן אלתרמן ביצירתו לילידם גיבורים שהם ייסייפא וספרא" ,
כגרן ר' שמואל הגניר ,שר הצבא והמשורר ,המתגאה בידוואן שכתב בנו
בכתב-ירו היפה יותר מאשר בכל הישגיו בשהר הקרב )בשירו לילרים
" הקרב על גרנרה "  (,או ר י בנימין מסרולה ,הנוסע ה יהורי הנועז ,שצלח
יבשות וימים ,שבשובו ממסעותיו המיר את מרחב י תבל בקיסונו הצר
של הסופר )בשירו לילרים יימסעות בנימ י ן מסולרה " (  .כך ביקשו שני

המשוררים הגרולים  -ביאליק ואלתרמן  -להשתית את הז5תוס של
ייהיהויד החשריי על ערכי המוסר  ,שהיו נר לרגלי העם בכל הרורות ,ועל
שילובן של הקשת והקסת .שניהם ביקשו להאמין כי שליפת החרב מנרנה
לעת כזו אינה אלא כורח צוו השעה  ,ולא אורח חיים מאןוה.
יתר לע כן ,בציירתם לליידם חיבבו שני המשוררים הגלודים בארפן מיוחר
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הרואיים בעללי ,הפעולים בכוח חכמתם" גיבררים" עלובים-למראה ואנטי
"

ואמונתם בצקדת הייי  Iכגנד כל הס י כיוים .ייתכן שהניסיןו צשבר בארשית
דרכו בתרגום אגחת אנדרסן לימד את ביאלקי להער יי את ההנאה הרבה
שמפיק הק ור א עצהי ר מנציחונם של גיבורים רפ י ם וחסר י ס יכו י על גלחים
וחכמים ויפים מהם )רגנן במשע ייה על יי הבחחןו המכעור" ,שאורת עיבד
אלתרמן עירוב אשיי במשעייה המחורזת שלו לליידם יימשעה בפ"א
סופית"( .באגדות י' ויהי היום " ,עלתים דבורה קטנה יכלוה ללמד לקח את
שלמה המלי ,החכם באםר )"שלמה המלי והדוברה"( ,רליו קךס יכלו לרפא
את האידר שבמלכים ) " ספר בארשית  "(.אכן ,ב " ספר בראשית " חקוא הילד
הקטן מצליח שעלות את שלא הצליחו גלחים וחכמים ממנו ,ודוקוא הספר
הפשוט  -ספרו של עם קטן ונריח  -צמלי ח לחלול אותם ~סים ונפלאות

שלא הצליחו לחולל כל חכמי המלי יוצעויו .גם במשפטי שלמה המלי,
הנער שלמה ,האו לוא שופטים בוגרים ובקיאים ממט ,מצוא את הדרי
לזיה:ים של הנגבים  ,הרמאים  mושרי המזימות .ב"מגלית ערפה " דווקא
הנער הקטון והבלתי מצריו האו שעתרי לנצח את הגי בור החמשו בשריןו

ברזל .לכ האגדות הללו מראות שהלדוג והמעמד~ ,צמת האגרוף וחחקו של
הבחל אינם מנצחים בהכרח .ההיסטוירה רבת המהמורות והסתירות של
עם שיראל מוכיחה זאת :חוקא עם חשל קוטן שדר כגנד כל הסיכויים ,בעת
שאומות גלחות ורבות ~מה ידרו זה מכבר מעל במת ההיסטורי ה ~ I$ " :י1ה

~יגרית;~ ,י  yם-ז ,תל yiת  /ע-ח ~ר די~ל ~1ק ים" )כי מסתיים שירו של
ביאליק ייאל האגהד"(.

עודו מחסור ב יקש באיליק למלא באגדות ייירהי היום  ",והאו המחסור
שהורגש בספרות העברית החשרה:

הדייט,

המחסור בציירות ששי בהן

שמחת חיים הוומור ,חלומות ומשובות לידות .ב 903-ן  ,כשהצויאה יי חברת
מוריה" ,שבי אליק היה אחד משותפיה  ,את קוץב הזמיר בעריכת נח
פי נס )בקובץ נכללו ש י יר הליידם הארשונים של ב י אליק "גדוד בעיר" ,
" משעה ליחת" ו"זמר לשבת"( ,כתב לעיו מכדרי אהרנפריי tכי הספר

מעניק יימעr

היתר שרמי לליד העברי למלאות שחוק פיו בעלום הזה,

לגנן ,לקדדו ,צללצל ,להתהלול ,בקצרה  :להיות ילד" )הWלו; )תרס"ד(,
עמ'  (. 285כבר הזכרנו לעלי את תבעיתו של פרשימן ייתנו יחלת ללייו
שיראל"  ,אובן לייד שיראל חסרו צעצעוים ומשחקים ,שירים וסיפורים,
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שנדערו מלכתחילה לליידם ,ברתך אלה ,חסרו להם ציירות ששי בהן הומור
שומחת חיים ,ביאלקי נחץל למשימה זו ,ובשירים כחגמת יימשעה ילדות"
ו"קטינא כל בו" ובאגדות כדוגמת ייאלףו בצלות ואלוף שום" ,האר ניסה
לםלא את האסםים הריקים בבר,
אגדות ייוי הי היוםיי מילאן אפוא תפקיד חשןב בהיוצורותו של עם

חשד ,ובו יהידרם היועדים לאחוז בחרב ולמלא פיהם שחיק ,אף שלפנינו,
בעיקרו של דבר ,עיבדוים של אגחת חז"ל ,השפה היא מקראית ,כנרמז
מן הכותרת '"ויהי היום" המסתייעת ב ו"ו ההיפוך המקראי ,העריון של
"לחשד ימירב כקדם " הוליד אפוא םג את השימשו בעברית המקראית,
ואת ההתרחקות מלשין חז"ל ,האגחת הללו נכתבו למען הנוער העברי
החשד ,השם פעמיו לארץ-שיראל ,או הגלד בארץ ,ומכאן ההתרחקות מן
הלשון ה בתר-מקראית ,שהיא ילידת הגלות,

ביאליק היצר על כך שאין הלשין העברית עדיין גמישה וטבעית
יד צורכה ,במניפסט ,שחיבר על מצב ספרות הילדים בדור התחייה
הלאומית ,כתב:

הפדובלסה של ציידת דבדי ספדות ו אםנות לקטנים  -יי סוגיאיי חסורה היא
בכל לשון ,וחסודה שבעתיים בעבירת.
אם ציידת דבדים כאלה לגעדים  -כלוסר ,לאלה שבכד קנו להם דאשית עדת
הלשןו בבית דבם  -האר דבד התלוי בסעט כשידון עדות ובסעט תןר טוב
וכוונה טהודה ,הנה ציידתה של ספרות טבעית לקטגים בלש ון שאיגה לשןו

האם ממש  -דבר כןה תלו י יותד ייבמןל·  ,כסעט '"ברחס י שמים".
בסקום הטבעיות הגסודה  -זו שלפי שעה אנו חסירם אותה בלשוו העבדית של
הקטעים על כורחנן  -צדיכה לבוא כאןהאמגות הגמורה ,זו שיש בכוחה לבדוא
בקססיה אליחיה של טבעיות ילחתית אפליו בסקום שאינה בחינת שי סאין.

דבדי ספרות לקטנים עברים מחויבים אפוא להיןת סן הבחינה האסנותית -
סלות גקייה S.נ

משמע ,מאחר שהעברית עידין אינה גמישה יד הצורך דכי ליצור רשום
של טבעיות גמורה ,מוטב לתת בה ציירות מסוגננות ויימלאכותיות" מאשר
לתת ציירות '"טבעיות'" ,אך פטמות מיסדון .דבירם דומים כתב במספד על
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ערהו שמחה בןצ-יןו ,שהיה לדבריו מחשד הספרות העברית החינוכית,
כשם שמנלדי היה יייצרר הובסח" בתחום הספרות היפה:

לא סלסול לשמו נהנ בןצ-י ןו בסנגונו נ  (...אלא מתיך הכרח פנ ימי ונפשי .נ (...
הוא חתר בכל mכו וכישדונן לציור בשביל התלמיידם אילוזי ה של לשןו חיה

וטבעית ובמש ,שלןו ששי עמה תעונה הועוו יה ו  [...ובשעת הצורך םג קצת
ובשו בה קולות דאש ו  [...האו שאף להקUת ללשןו בית-הספד העבדי מקצת
ובכל אותן הסגלוות ששי לכל שפת ירבוד ובשוב שואינן צוניוות בשלןו שפסקה
חיותה בפה .הכשירןו האמנ mי היה צריך לבאו כאן בובקום הטבע לושעות
כמתוכנתו".

לפיכך לא חשש ביאליק לכלול באגדות ייויהי היום" מילים קשות ועריונות
שאינם ילרים כל עיקר .הוא שלל התחנחנות לפני הילד וחנופה לטעמו.
לדבריו :ייאין מתעודת ספרות הילדים כלל לרדת אל הילד ,אלא להיפ.ך
בסולם

להגביה את קומתו ,להעלותו מעס מעס ,דרגה אחר דרגה ו [...
ההתפתחות ו  (...לפתוח בחשאי את לבו לוהכניס בו מערתו ושלא מערתו
משוגים וקנייני רוח " )כך כתב בפרוספקס של הוצאת ייאופיר" על יד
"מוריה" ,ברלין תרפ"ג( .במיסבם ,יצירות הילדים של ביאליק מרובדות
ורב צידדות לא פחות מיצירותיו "הקנוניות" .על אחדות מהאגדות
המעובדות הוא כתב "לקורא הצעיר ולעם"  ,פירשוו של דבר שהוא לא
שם פדות בין נער העושה את עצרו הראשונים בתרבות הלאומית לבין
מתבולל-למחצה שחזר לעמו ,עוושה את צערו הראשונים בתרבות

הלאומית .לפיכך ,ציירות אלה מתאימות לקוראים בני כל הגילים .בכל
גיל יפיק מהם הקורא לקחים אחרים והנאות אחרות.

כשהחל ביאליק לחבר ציירות לילרם לונעור ,האו היצר על כך

שבסערת המהפכה העברית הולכות ומשרגתות ,מתוך חיפזון ופחז,
מילים שגויות או חסרות שושר .כ.ך למשל ,הוחלפו בסעות המילים
החשדות "מקהלה" ו"תזמורת" ,ומשהסעות נשתרשה כבר קשה היה
לששרה .הן ייתזמורת" מקורה ",רמ!"ב ועל כן היא המקבילה העברית
של  ,chousלוא של  .orchcstraלפיכך ,הסיג ביאליק את הגלגל לאחור,
והשתמש בשירי הילדים שלו במילים מישונות רגכן יימקהלת נוגנים"

 .16נמספר -לז כ רי של ש .בן-ציין " נתיך כל כתבי• ·דברי ספררת ".
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)במקום " תזמורת"(" ,אשי חךל" )במקום ~"(,כז" "בולבוס" )במקום
ייתפוח-אדמה"( ,יי;:כרכך" )במקום "סביבון"( עודו כהנה וכהנה .משמע,

הוא לא חשש שמא צייבו מילים '"שינות נשונות"' אלה מכשול בפני
הילד .להפי ,האו חשב שהפזייזם בין מחשדי השפה מציבים מכשול בפני
עיוור .חרף רתיעתו מחידשויהם הפזיזים של ייהירשולמיםיי ,כשראה
ביאליק חידוש מצולח )כוגן המילה ייבובהיי או "מכוניתיי( ,הוא שילב
אותו בחפץ לב בציירתו ,לסוגיה לותקופותיה ,ובאופן מיוחד בציירתו
לילדים .באגדות "ויהי היוםיי שילב ביאליק מפעם לפעם את חדיושי
המילים שלו )גכון את המליה "אספוג"  -במקום "הסופגניה"' של בן-
יהודה  -בייאלוף בצלות ואלוף שום"  (,וכשם שהניח על שולחן המלי
מאכלים מבשולים ונאים ,כי שילב לא אחת מילים נידרות עותיקות עם
מילים המדיפות ריח של ייצבע טרייי  ,אף שביכר חדישוי מילים שאינם

מנותקים מן המקורות והמשתלבים היטב בפרידגמה של הלשון העברית.
גם מן הבחינה הלקסיקלית ,אגדות ייויהי היום '" הן מפגן של סופר השולט

שליטה ללא מצרים בכלי אמנותו.
בציירות אלה ביקש ביאליק ליצור לבני הנעירים מבחר סיפורים -
חלקו סרוסם ונשגב וחלקי "נמור" עוממי ומתיבל בהומור  -שאיתי ינצרי
האתיס שלהם לעתיד לבוא .המטרה
בלבגם לואורי יצעבו את דמיתם ואת
v
•
הסקורית של אגדות אלה )חלף אגדות האחים גרים ואגדות אנדרסן ,שאותן
תרגם ביאליק בעלוסיו( הייתה אמנם סטרה לאיסית-קולקטיבית :להעניק
לקורא העברי ,לוקורא העציר באופן מיוחד ,סיפורים הספוגים בערכים
לאומיים אותנטיים ,לרא בערכיו של עם זר .בסופו של דבר ,דווקא בתוך
אגדות איספרסונליות אלה ,המעוגנות ביס י קדם ,שיקע ביאליק את סודותיו
האינטיסיים ביותר :את סדוית חייו אות רזי השקפתו הסידנית ,שאותם ביכר

שלא לחשוף בפוסבי ,בדרך שיירה ופרונטלית.

בעוד שיצירתו הכתובה בגוף ראשון ,לרבות שיריו "האוטוביוגרפיים" ,
משקפת בראש ובראשונה את קורות האומה ,זיכרונותיה ותקוותיה

)בסיוע דמות של אני אישי-לאומי ,שסיפורו הפרטי בנוי על קשת רחבה
של סיפורים לאומיים( ,באגדות ייויהי היום" המספרות על גיבורים שלא
מכאן ולא מעכשיו ,הוא פרק בססוי את סודותיו הכמוסים ביותר שויקף
בסמוי את הבעיות האקטואליות ביותר .לכל הכורה אוזן לצלילי הלוואי
של האמירה הפרונטלית ,אגדות אלה ,המשותתות במשירין על קנייני

מבואן לאנדה פנ'ס מאירות
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הרוח של עם-ישראל ,משמשות בעקיפין צוהר לעולם העדות האשיי של
מחברן אף יותר מכל מסה שכתב או נאום שנשא .משום כך הן כתובות

בלהט מייחד ,שאינו איפייני לאגרת עם אימפרסונלית .משים כך ריחן
לא פג וטעמן לא נמר בכמאה השנים שחלפו מיום שהצויא ביאל,ק

לראשינה ספר של עיבריר הגארות הראשון שלר רמיים שהחליט להפיך
אחרות מאגחת אלה לאגדית האצררית בתיכן סודות אשייים כמוס י ם -
הלא הן אגרות ייריהי ה י ום".

פרק ראשוו

להתחיל מאל"ף
על האנדה המדרשות "ספר בראשות"
מי יועד :מה שלא יכלו עלשות עמים רכים וגלחים מתוך

מהומת עשור  -אותה תמצא לשעות די עם עבי לרו באתו
הקסבה מתוי עובי .מי יעדו אם לא מתיך כתלי כתי"מדשרו
עתיהד באחרית הימים לצאת תורת הכרת האחריות הזאת
על גורלה של האבשויות כלה לוהתפשס אחרי"כן בכל
העמים? לא לחבם בחתה יד אלוהים את העם הזה ביז מצרי
שאול ומצוקות שחת דרך ארבעת אלפים שנה ותשיבהו אל
ביתו זאת הפעם השלשיית.
)מתרי גארמר לש באילקי לפתחית הארג"ברסיסה העברת(

המקור המדרשי ועיבודו

האגדה "ספר בראשית" ובאת ח"ב ביאליק מקורה מבדרש עשרת הדיברות ,
קובץ ס י פורים מתקופת הגאובי ם שבצור ככל הבראה במרחב התרבות של
בבל ופרס ,ובוסחיו פזורים בקבצים שממזרח וממערב .ביאליק חיברה
בתקופת המעבר ובן המרכז העברי בבלרין שנו עשה שבי ם אחדות
)  (, 1924-1921בדרכו מברית המעוצות לארץ שיראל .האגדה בעיבדוו של
ביאליק ראתה אור לראשובה בכתב-העת הביו יורקי לילדים לובעררעד.,ו
.1

" ספר בראשית " ) אגדה מושרית( .ןדע הילידם  ,ביו יורק ,שבה א) 10 ,סבת תרפ-ה, C

עמי  .225"195האגדה המעוב  mבלשמה בשלהי ק r

תרפ " ו .ראו מכתרב של בי אליק

מ'ום ס "ז אלול תרפ " ד )  [15.9.24למערתכ ןדע  :אירגות ביאליק ,כרך ג ,תל"אביב
תת " ח"תת " ס ,עמי סו "סז  (.בשבת תרפ · ד ,שבת עלייןת לש ביאליק אתה ,ציא גם
הספר ובשעים על עשרת הידרבות ,בער י כת הרב י ההרו ליב ההכן פשיונ ן )ירשולים
תרפ-ו (  ,שרב כללו סיפור זה שום ,עם י כח .Cכו כללו סיפ ור זה סנםר המעשיות של םי
גססר ,ליפסאי·לובךח  ,1924סימן לח .ןזנתר כםחמה להביח שהופעת האגהד המדשרית

באותה שבה צעמה בשב' מק ווננת ש ו בים ור בבה את ב יאליק למשעה העירבו  ,שבעשה
בשלהי תרפ"ד ו בתפרסם בראשית תרפ·ה.
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המשורר ~רסמןן בד בבד גם בספרון לילדים ולנוער ,בווויית ציורים
ייאוריינסליים" מאת נחום גוסמן )הצראת דביר ,תל-אביב  (. 1925ספרון
זה ראה אור זמן קצר לאחר שעלה המשורר אצרה והקים בה מחשר את
הצראת הספרים שבבעלותו ,שנה ~רנה להוציא ספרי ילדים .הצי ורים,
שנעשו תחת עינו הפקוחה של המחבר ,מרמזים לכך שמדובר ביצירה

שאינה מתייחדת לזמן לומקום .שנם שהאי מתאימה לתיאורה של
חסידות אשכנז ,כך היא מתאימה גם לתיאור המציא~ת באצרות המזרח,
מקום הולדתו של מדרש עשרת הדיברות .
הגערין העלליתי של האגדה ,שביאליק ~נביס; והצמיח מתוכו פרחים
ו~רות לרוב ,מצוי במדרשים רבים שהמחקר מונה אותם אחד לאחד.

l

ואולם ,כרגיל בעיבייר האגדות של ביאליק ,זיקת העיבדו למקור
המדרשי היא כאל ייקרש קפציה"' ,שממנו ני תן לזנק לגבהים רעיוניים
או לצליל למעמקים ,שחקרם לעילם לא יגיע למציי Zם .ביצירות כמו-
עממיות אלה ,עיקר העשור סמון בפיתוחם האשיי והייחדוי של המיסיבים
הקונבנציונליים ובהסענתם ברעיונית מדורניים מתחומים שינים ,ולא
ב"סיפור הפשוס" העתיק ,המוכר והידוע.נ האגהר בגרסתו של ביאליק
מגוללת את קורותיו של ילד רך שנולד להוריו וזקונים ,לאחר שהללי
נואשו מפרי בסן .אביו שגילד; באהבה אין קץ ,ונשא; ו;ניר יום ביומו על
כתפיו למקום תורה ,ביקש מהרב שמסכת לי מוירו של בנו תתחיל מספר
בראשית דויקא ,ילא מספר ויקרא ,כמקובל בחיניך העברי באצרית

.2

ראו :סי בן 'יחזקאל"' .ספר 'הירי ה יו ם ••..נכסת )לזכר ביאליק (.תשי-א .עסי •63-29

גרפס שוב  :בי אל יק  -יצירות לסזגיה בראי הבקיורת .ערך :גי שק.ד ירלשוים תשל".ד
עמי  :372-337ר י סךד ,גלגל סעוידם ,תראביב  ,1964עסי  :190' 179ע·יסיף"' .הסיפ ורת
העברי ת באצרו ת המזרח  :הבגתשותה ביסי'הביניים וובע ברה עלת החשדה" ,פעמים
) פקרי עןוי במו שרת שיראל בסזרח( ,גילי  ) 26תשמ"ו( .עמי  :59-58רי לוין .משעה

ב  -ספר בראשית "  :עיןו תימסלווגי בהתפתחות תכירסאות מן המאה ה  9-עד למאה
ה·  •20עדובה לקבלת תואר סוזנoך במחלקה לספחת עם שיראל של א ו גיברסיסת רב'
אלין .רסת 'גן תשג ,ה -עסי  :79 ' 13די לבאר 'וידרנןו .יסחרת תמאייטם שמותפים ל"ספר
בראשית" לביאליק לויצירות אח רות  ,עהדוב זנ oירביוגית לתואר ס"א .א וגי ברס יסת
תל'אביב ,תל'אב י ב •1999
 .3על ררכ י העיבדו של ביאליק .ראו שי ורסס" .בין ס י פור עם עלי בדוו הספרותי ".
םחקרי י רשולים בפלוקל זר י הידו• כ ) תשס"ב( .עסי  :72-69עי שהב ר·אלערי  .כז חה
של תשת·ת  .תל'אביב  •1984עמי •30-15
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הגולה ".יום אחד ביקש הילד להוכיח את עצמאותו ,ודשר לעשות את
הדרך למקום תורה בכוחות עצמו ,אך באותו יום מר ונמהר נקלע במקרה
לתגרה בין שני אלופים ,נחטף במרכבתו של אחר מהם והתגלגל לארמונו
של שר ~שרי הממלכה .בסופו של דבר  -לאחר תהפוכות גורל דרמטיות,

שיד ארם ויד הגירל אחוזות בהן ללא ה~רר -

הוחזרו הילר ו 9פרו לבית

אבא.

העלילה השלדית של המקור המדרשי הפכה תחת דיו של ביאליק
לציירת מופת רבת רבדים והשלכות .אגדה זו ,בשל היותה ציירה כמו-
נאיבית שגיבורה הוא ילד תמים ואביו התמים לא פחות ממנו ,חמקה
שלא כידן מתשומת ונם של חוקרי ביאליק ,ולא ייחדו לה דיונים נרחבים
והעדיפו על פניה אגדות אחרות מאגדות ויהי היום s.רק חוקרי אגדה
אחרים הזכירוה במחקריהם כבדרך אגב ,ותלמיידהם כתבו על,ה עבודות
אוניברסיטאיות .דחיקתה של אגדת ייספר בראשית" לקרן זווית של
חקר ביאליק אינה מדצוקת כל עיקר :יש לציירה קשר אמץי לציירות
אחרות" ,קנוניות" וגנוזות; יש בה אוצר בלום של מוטיבים עבריים

ומערביים ,הזוכים כאן לפיתוח מקורי ומעניין :היא מסתירה מאחורי
חזותה הכמו-עממית מיגי אז;ותות אישיות וקולקטיביות בעלות חשיבות
עקרונית; מבין שיטיה ניתן לחלץ תשובות לחיחת בלתי פתורות ,כרגן:
מדוע נמנע " המשורר הלאומי" מן הכתיבה על ארץ-שיראל ,לאו דווקא
כמשוא לגגעועים טמירי ם ,אלא כיעד קרוב ומוחשי לכינון ח י ים חשרים.
מדוע בכל העשור האץר שיראל ,שלו לא כתב אלא על העבר הרחוק

)כבאגדות ייויהי היוס"( ,על מאבקים פוליטיים אקטואליים )כבשירו
הפוליטי ייראיתיכם שוב בקצור דיכם"( ,או על ימי הילדןת הרחוקיס
בכפר האיקראיני )כבסדרת הפואמות "יתמות"( .מרעו לא נדשר כלל
בעשור האחרון לחייו לנושא ארץ-ישראל ,ימדיע לא גילה בכל ציירתו

 -לסו~יה לותקיפותיה -

דבר על לבטי העלייה שלי שארכו שנות דור

ויותר? מבין שיטי האגדה ניתן לחלץ ממצא שלא השום אליו לב בחקר

 .4בו -יחזקאל )ראן הערה  2לעיל(.
 .5כ.ךללשוב ,זכהת -אג  mלששוה יארבעה -לענייו בקיורתי ו מחקיר נרחב :יארי בספרי
מ,ן ז את אהבה- :אגדת שלשוה יארבעה - -צוהר לעלום העו ות האשיי של באיל י ק ,
תל-אביב תש ,ו -עמי •160-158
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ביאליק :בציירתו האימפרטונלית כתב המשורר לא מעס גם על בושאים
 -אישיים ולאומיים  -עשליהם לא כתב כביכלו מילה וחצי מילה.

מוטיב החטיפה ביצירת ביאילק

גם שאלה עקוונית זי תביא כאן כמדימה על פתרונה ,אך נפתח בזיקת
היציוה לחיי ביאליק לומכלול צייותי .הטיפיו שבמרכזי המוסיב
הדיעו של "תינוק ש~שבה בין הגויים" )שבת טח ע"ב( משייך את ייטפו
בואשית" לקבצות יציוית משל ביאליק ,שבמוכזו ילד שנחסף מביתו,
אבד בדרך ,או נלקח לעבדות הצבא ,עושה תקופה ארוכה במרחקים ,בלא
יכולת לשמיו על קשריו עם שמפחתו ולשמוו על מנהגי שיואל ועל חגיי
)כעין גלגלו מדורני של טיפיו יוטף וטיפוו דניאל שגלדי בחצרי של מלך
זו( .הכוונה לצייוות כמו הפיאמה הבלתי גמורה "ייבה

החייס" 6,

הטיפור

ה"קנוני " יי החצצווה נתבישיה"  ,או השיו הארוך לילידם ייהנעו ביעו" .
כן ראוי להזכיר בהקשו זה טיפוו גנוז ז;כשל ביאליק ,המוגלל טיפוו
ששמע האני-המ Qפר מפי ~מי ,ובמרכזו ילד יהידר ש~שבה ביד ריזן וברח
מארמוני .ו גם האגדה "טפר בראשית " מטפרת גבליי על ילד שביי שניסל
ממנו טפר שעשעויו ,שהיה נתין בחיקו בזמן שנחסף ,יעל שיבתו הפלאית
של ילד זה לבית אבא-אמא היחת לטפרו האהוב ,שבו נהג להגית יימם
ולילה .בטמוי מטפרת האגדה על שיבתי של העם היהדוי ממרכזי התרבות
באירופה אל ביתו הלד שז;כקדם ,וזאת עקב גרטא ידנקיתא שלו :בזכות
לימודי החומש והקריאה היום-יומית בטידור התפילה ,חלף כל אורות

הכרך ומדוחיי ,שקצוו לי יפיתיהו מפאתי מעוב .צייותי של ביאליק
סבעוה בחיתם הפרדוקט :עם תחילת תהליך החילין ,נפתח אמנם החלון
.6

ז י שמיר ) ",(,בשת יהפראמה הבלתי גסי רה של חיב ביאלקי :ארר חשד על ארשית
צי'ירות" ,דפים

.7

,9

חיפה )תשבי , ( ,עמ י

. 55-29

ראר חיב ביאליק  ,תכבים שזים :מתרר העיזןוב ,המלבי ",:ה מ י א ר גנרפל" תל-אביב
תלש-א ,עמי  .212קסעים אלה בכתבר ככל הבראה בהשראת סיפרר י לש פ י ארברג
בערב ,-שבמרכזר ,ל ,יהידר שכרח רת הס י סאר אחרא חמפ ר ה ר בסית אב יר ,ייתכז
שהם ח י ברי תור כיר איסףו בתכי פיארברג שום הצראםת לא ור לאחר מררת בסהחרת

קראקא תרס''' ) עם הקימה סאת ירסף קלרזבר(.
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!יוה שמיר I

ו;וום 1קו,ודם

לסלל ,שחר ,לקרני אור לומשבי רוח י ם :אי דווקא " הספר "  ,אף יותר
מ " הסבע יי ,הח זירו את היהידר למולדתו השינה-החשדה,
כב ר

הרא ית י

במק ומות

אחרי ם,

שהצי י רה

הכמ ו -עממי ת

ש ימשה

לב יאליק פ ורקן ומפלס למעוקות כ מ וסות שעליה ן לא צרה לספר בציירתו
הפרס ו נלית  8,גם האגהד המעובדת לשפנ י נו מקורה בנציץו א שיי שהלדיק
את האש הגחלה  ,לא קשה להוכיח שהמשורך שיקע כאן סחרת נפש

רבים י ותר ממה שהיה מוכן לשקע בציירה הקנונית ,בחסותו המוגננת של
הסיפור הבידוני על בני זוג שזכו לבן זקונים האר חשף את געגעויו לליידם
משלו ,שעליהם לא נהג לדבר גבל , ,,באמעצות הסיפור על חסיפתו של
ילד זה  ,הוא חשף גם ספח מניסיונות האימץו שלו שול ערייתו שכשלו
באותה העת והגעי ו לצקם  ,בסיפור חסיפת הליד מהוירו השקשיים ,שייחלו
שנים רבות לפרי בסן ,שי הד לאירעו סרגי אחר שלעיו לא כתב ביאליק
אפליו במכתביו האשייי ם ביותר  .כפי שנעדו לנו מעירדות חציוניות  ,קירבה

אליה ערייתו  -בימ י Wבתם בבלרין -

ליהד מבנות השכנים ,שהייתה לבני

הזוג הערייר י ם כבת  ,יום אחד שלחה שאת המשורר את הליהד שלליחות
כלשהי ,חו נפגעה ממכונית דורסנית ומתה  9 ,אירעו סרגי זה שעוי להא י ר
באור שונה גם את שיר הליידם הווירסיאח י יי המכונית "  ,שנכתב באותה

העת ,יאשר נראה ממבס ראשןו כתרגלי בחרי זה מדררנ י ססית  ,וממבס
שני  -כתשובה מוחצת לעציר י הספרות לועצי'י הפלויסיקה של שנות
השערים ,חאת לשב רי בוי השממעים של המליה יי הגה  O, -ן א י רעו סרגי

 .8ר א ו זי שסיר ,הצתד משו ד ד הגל ו ת :לחPר ה יס דו הע ממי ב שירת ח-ב ב י אליק  ,תל-
אב יב תשמ,ו -עמי  :79-66הב · ל ,שי ריס ו פןמועת םג ל יליד ס  :לחקר ש י רת בא"ליק
לידלים ולבעור  ,תל-אביב תש ס"ז ,עמ י  :25-24הב · ל ,מ,ן ז את אהבה )רא ו ה ער ה 5
לעיל ,cעסי  :139-119ה ב·ל ,לתנינה ה נעלס  :עקיבת פשרת אירה יאן בצייר ת ב יאלי ק ,
תל-אביב  ,2000עוני •126-112
 .9אי רעו זה  ,המ ובא מ פי בח ו ם Uסס ן )רא ו ב י Uזנסן וא י בן-עזר ,בי ,חלוו ת וכחול ש מי ם ,
תל"אביב  ,1981עוני  115אי בי ב זכר אפ ילו באיגרות יו האשי יות של הסשו רר לייד ידו ,
אך בית ן לארת את עקבות יו בפ זסין יי הסכיבית , -הארנה איס פרסובלי לחלוסי ן  .על
ז ה ית ה וירה ,תב לאה וח יים אה רן קרופביjו ,רא ו  :ב י ק רוא - ,סדוות של ביאליק, -
עתמלו כח  ,נ ילי  ) 4אפ ליר  ,11996עסי •21
 .10הההג בשי ר זה ה אר ב ם הנ ה ה סכוב ית  ,םג הגה הה בהג ה הפ וליסית וגם ההגה ש אותו
הוניס הגואובים ו וב שמתשובים הא וח זים נע ס סופרים  ,חב י תנ ·חיים ווומ ת בדי השלןו : -
וראו שי רי ם ו פזמועת גם ל ,ל יד ם ) הערה  8לעוי  (,עס י •172-162
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זה אף עשיו לשפוך אור חשר על שיר ידלים כחגמת "הנער בעיר" ,שגם
בו הילד נעלם להוירו ,ומותירם לבדם לקונן על האבןד ,אך לבסוף חוזר
הביתה בסיעו אלהיו הנביא .יצירות הליידם של באיליק מסתיימות אפאו
ב"סוף טוב" ,לשא כבמציאית הביוגרפית .כמו '"הנער בעיר" ,גם האגדה
ייספר בראשית"' מסתיימת שביבה הביתה במרכתב הן;נשנה למלך )סוף
טוב ,המזכיר את סופם הטוב של יוסף ,של דניאל שול מדרכי היהידר

r

שעלו מבירא עמקיתא לאיגרא רמא בחסדו של שליט נכיר(.ןן וא שלכוח
שבשנת חיבורה של אגהד זו נטל ביאליק את צרורmיו ,נשס את '"סיר

r

הבשר"' בבלר  ,שוב כמו רבים מבני דורו ,חר העלייה הרבעיית ,ל"בית
אבא" ,כלומר ,לאץר אבותיו .שיבתם של גיבור '"ספר בראשית"' שויר
הליידם ייהנער בעיריי לביתם היא גם שיבתו של עם חשר-שין לאצרו
החשרה-השינה.

הסיפור האלומי הבחוי יבו שיטי הטקסט

אכן ,המעגל האשיי הוא רק מעגל קטן בתוך סדרה של מעגלים
קונצנטריים שבהם מתארגנת ההוגת שמתחומי הפואטיקה והפוליטיקה.
במקביל ,מסופרת כאן םג ההיסטוריה הלאומית כולה ,מקופלת כבקליפת
אגוז .הגיבור הליד נלקח בשבי בשל התנצחות של כוחות גדולים שאין
לו עלי הם שליטה .ההתנצחות מתוארת כמלחמה הנישסת בין שני
אלופים )הגמלמים את התהפוכות הגדלוות של ההיסטוריה המטלטלות

את היהדרי טלטלה עזה ,ואינן מניחות לו לשבת במניחה במקום אחד
לאורך ימים( .אפשר שמלחמת האלופים מסמלת את מלחמת שתי הדתות
המונותאיסטיות הגדולות  -הנצרות והאיסלם  -שהיהודי שרוי היה
בתו?ן ,דורות על גבי דורות ,שוילם על כך מחיר כבד כל אימת ש) jשתרנ
הנסיבות ויחסי הכוחות תכלית שינוי .היהויד נשיא כאן כאפרוח בסןפה,
ומזוא עצמו בחצרו של שליט אחד ,עשיר ורב ~מה )כמו יהדרים רבים
מבני כל אצרות הפזירה שנתקרבו אל הרשות ינסתיפפו ב~לה( .הוא
משתלד לשמור על תורתו מכל ן;נשמר ,והוגה ב>; Iפרו יומם ולילה .אולם,
וו.

שם ,עובי

•133-127
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ו)ים ןj7T,Iדם

ספר שעשעויו ,חמדת ימיו ול,לותיו ,נחסף מדיו ,מצוא דרכו אל אצור

ספרי המלך ונסמע בתוכו  ,תוך מימשוה של המילה ה י וונית "סימיון" ,
שפ י רשוה ייאצרר המלך יי )ומכאן הב י ב ייירד לסימיון" ,שהרי מה שנלקח
אל אצור המלך כבר לא ישוב לעולם

לבעליו(12 .

לפנ י נו ,כזכור ,חסיפה בתוך חסיפה  :הילד בחסף מב י ת הור יו  ,והספר
בחסף ממנו .הספר שנחסף בסמע בתרבות ~כר ,שהרי גם גויי הים ,מחוללי

תרבות המערב ,הסמיעו בקרבם את תורת שיראל ,את ליייד רוחה של
האומה; ובמקביל  -לקחו את הי הדוי בשבי ,וביתקוהו ממקור חיותו ,הלא
הוא ספרו .ואולם עקב מחלת השליס )ובמשיור הסמוי :עקב שקיעתן
הדקדנסית של ממלכות שבתו1ן ישב היהידר ,או עקב מלחמות ומהפכות
שנתחוללו בתו(,1ן הספר האבוד מתגלה באודח פלא ,מבקעי דרך ללנות
שוביו של הילד ,המחזירים אותו לביתו ביחד עם ספרו .הסיפור הגלוי

סעון בעקיפין ,שאילו נכנע אבי הילד לרצוו המלמד  -חסיד שיסת

הלימדו השינה -

ואילו הסכים שבנר יקרא תחילה בספר ויקרא ,על

דיניו עול מצוותיו ,לא היה הילד מחבב את ספרו ,לא היה במשך אליו
בעבותות קסם ,ובסופו של דבר היו נשארים הילד ו Qפרו בשבי ,בארמוונ
של מלך זר .המישור הסמוי סעון שאלמלא היה לו ,ליהויד השבוי גבולה
והשרוי בין גויים ,סעם של ספר בראשית ,ואלמלא זקרד במוסכמות הח יים
הנושנות  ,פרי אלפיים שונת גולה ,לא ה יה חוזר אל ב י תו שו;כקדם .אמנם,
רוח המהפכה האמנציפסורית ,שעברה על העם במאה התשע-עשרה ,לא
הייתה מנותקת מן המהפכה הכללית שעברה אותה עת על אומות העולם,
אך גם זו שאבה את עקרונות המןסר ,שחרתה על דגלה ,מתוך תורת
הבביאים ,מתורת ישראל .כך לפני ונ מעגל קסמים של האצלת השפעה

ושפע וקבלתם ,באופן מעגל" שבו אין אפשרות לקבעו מה קדם למה:
התרגנולת או הבציה  " .דרך הרוח מי ~עדיי  ,אומר הפתגם המסתמך על
דברי ק'הלת ,רכדברי ביאליק בשירר "בשל תפרח" :י~" ~ין ין;~ !lנ:ריב

.

הרןח".

-

m

ה, -לער כן בה זיקר הפסר אל אצר ר
- .12סימןוי) -מן ה ריובית ן cioIןח  (I:Jהאו -אצרר הוב
פסיר הסלך הירה ו -יודר לסימיזי  -תרתי מש מע  .יותדר אל אצררו של מלך זר כהומ
כבלעיתה לש הבקרת בפ י הפתן ב-אג  mלששוה אורבעה, -יארו יי אשלס,י - rמרגלית
בפי בחש ,-מתקרי ירשול,ם בפלוקל ור יהידו (, 1992-1991 • 14-13 ,עמ י •203-181
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אלה הם כמובן עניינים עריוניים ,שילד לא יבחין בהם ולא יבינם.
ביאליק האמין שמןתר ,ואף רצוי ,לתת בתוך ספרות הילדים עניינים
מורכבים ,וכדבריו ,ייילמדו ה ילידם את שיניהם לפצח אגוזים קשים קצת
ותתחזקנה" :נן לימוד הגמרא או לימוד ההיסטוריה הלאומית יכולי ם
להיות עניין יבש ומשמים ,אך משלימדר זה מוגש לילד במסווה של סי פור

מרתק ,היפה לכל נפש ,מתעכלים הדברים בקלות והופכים לחלק בלתי
נפרד מתועדת הילד .בבגרותו ,יוכל ילר ,שגלד על ברכי סיפורים מרתקים
שפשטותם אינה מסגירה בנקל את מורכבותם ,להבין סוגיות הלכתיות
או היסטוריוסופיות סנוכות עומוקות ,כי הדברים כבר נטמעו בתוכו

מבראשית .ביאליק חלול כידעו את המהפכה בה"א היידעה בתולדות
החינוך העברי  :הוא היה ממייסדי ייהחדר המתוקן" ,שלא היה אלא בית
ספר מודרני ראשון ,במתכונתו הנהוגה בימינו אנו )נית -ספר זה נקרא

"חדר" רק כדי שהורים שמרניים לא יחששו מלשלוח אליו את י לידהם(.
כמהכפן שמרני ,או כשמרן מהפכני ,הבליע אפוא ביאליק באגרה ייספר

בראשית " ביקורת בונה על שיטות הלימוד בישראל ,תוך קידומה של
מטרה פדגוגית חשובה :ירגילו עצמם הילדים בגיל הרך לסיפורים
פשוטים כביכול ,המבוססים על סוגיות תאורטיות והיסטוריוסופיות
קשות ,ולכשיגלדו יוכלו לתפוס בנקל את הס~מה המופשטת שבבסיס
הדיון התאורטי .את העיקדון הפדגוגי הזה ניתן להחיל על הסיפור הן
מלבר הן מלג; ,שהרי אין מדובר רק בסיפור המורכב מרבדים רבדים,
שבכל קריאה ובכל שלב של התפתחות יחשוף הקורא רבים יו תר .עיקר ון

זה אף עולה מדרשית האב ללמד את ב  Uמבראשית ,תרתי משמע  :תחילה
יוגשו לילד סיפורים משובבי נפש ,ורק בשלב מאוחר יותר יבין את
המשמעויות הצפונות בהם.

כבציירות רבות משל ביאליק ,גם המשמעויות העולות מתוך "ספר
בראשית" מתארגנות במעגלים קונצנטריים ,למן המעגל האישי עוד
למעגלים הלאומיים ,האוניברסליים והטרנסצנדנטיים .במעגל האישי
ראינו כי יצירה אימפרסונלית זו משמשת כעין מסכה שמאחוריה רוחשות
א:7נתות אישיות טראומטיות .המשורר ,שלא אהב להתערטל לפני קוראיו
אלא לכאורה ,נחשף בחסותה המגוננת של הציירה הבדיונית יותר ממה
 3ו  .אירג ו ת בי אליק .הערה ו לעלי( ,כרך ג ,עוכי בט.
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שהיה מוכן להיחשף בציירתו הכמו-אוטוביוגרפית ,כידעו ,גם את זהוות
הפוליטית הוא לא היה מוכן לחשוף בפומבי ,אלא לעתים נידרות ומאחורי
יישבעה צעיפים" ,כמשורר לאומי ,שעמד בסימן ההסכמה הכללית ,הוא
הבין ש~ל לו להתבטא בעניינים השנויים במחלוקת ,וזאת לא כדי "להלך
בין הטיפות"' לוהתחבב על בני כל הפלגים והמפלגות ,אלא מחשש פן
יעוררו דבריו מהומת שווא ,ואלום ,הכורה אוזן לזרמי המעמקים של
יצירות אימפרסונליות כביכול ,כדוגמת אגדות ויהי היום ,יוכל לזהות אל
נכון את ייכרטיס הזיהוי" הפוליטי של ייהמשורר הלאומי"  ,מציירות אלה
עלוה כי ביאליק צידד במידניות ההבלגה של ויצימן ,ממשיך דרכו של
אחד העם ,והתגנד למידניות "היד הקשה" של הרוויזיוניסטים ,שזכתה
לשבחים מפי שטרניחובסקי ,כפי שעולה מציירותיו ה"נאיביות" מתקופה
זו ,ובמיוחד מייאגדת שלשרה וארבעה" ,ניתן להראות בבירור את צידודו

של ביאליק ברעיון שלפיו יישלשלת הדמים " )בכותרת זו הכתיר את
אחת מאגדות ייויהי היום"( חייבת להגעי לסיומה בהידברות ובמציאת
פתרונות מידניים ,גם ב"ספר בראשית" ,במסווה של אגדה מדשרית

תמימה ,המתרחשת על רקע העולם הישן של התקופה המלוכנית ,ובה
"אלופים" בעלי מרכבות ופרשים j) ,סווה ביאליק מסרים של מצע פוליטי
נוסח אחד-העם ,ומסרם לקורא העציר בדרך קלה ומושכת,
כזכור ,האב מתגנד לעדת הרב ,המבקש לפתוח בהוראת ספר ויקרא
ייכמשפט כל הליידם"' ,דוושר שבנ; יתחיל את הלימוד בספר בראשית,
"כי דברי הספר הזה הם שבח ותהילה לאלוהי עולם ,בורא שמים ואץר

וכל צבאם ,יקרא-נא הילד בספר הזה יועד מה-גלוו מעשי אלוהים ומה
רבה תפארת עולמו" ,מהמלצה זו ,שממנה מההרד פירשוו של רש"י
לפסוק הראשון של ספר בראשית )"כוח מעשיו ) jגיד לעמו לתת להם
נחלת גויים ,שאם יאמרו אומות העולם לשיראל לסטים אתם שכבשתם
אתות שבעה גויים הם אומרים להם כל האץר של הקב"ה היא

ו[.. ,

ונתנrו לאשר ישר בעיניו ,בתונו נתנ;; להם וברצונו נטלקן מהם ונתנה

לנו"( ,מפירוש זה עולה גם עריון זכותו של העם על הארץ ,ובאמצעות
~זכורו משמיט ביאליק את הקרקע מתחת רגלי המערערים על זכית זו
)כפי שגם נאומי המלכים בארמון שלמה ,בפתח הגרסה המורחבת של
יי אגדת שלשה וארבעה" ,מרמזים לסוגיה אקטואלית זו ,בדבר זכותו של
העם לחזור למולדתו ההיסטורית(,

פרק
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בקומת המסד לוא בקומות

ההמלצה להתחיל בספר בראשית דווקא -
העליונות  -צופנת בתוכה גם רעיון אחד-העמי מובהק ,שלפיו אין לבנות
ייעליות בשמים " ו~גלדים באוויר ,בניגדו לעדת הרצל שטען ,כי התנעוה

הציונית יכולה לטוס בחלל העולם כספינת אוויר מונחית ,ללא אחיזה
בקרקע .בהזדמנויות רבות עטן ביאליק כי העם באתות גלןתו בא תמיד
ל"'גמר המלאכה " ,ולא בנה דבר מבראשית .רק עם הישוב על ארצו זוכה
לראית את האדמה בעונת ה~ביטה ,ולא רק בהיאסף פרי האילן .בעקבות
האמור בספרות הסכמה ,וכן בפרקי אבות ובמשנתו הציונית של אחד-
העם ,האמין ביאליק כי עת לכל חפץ .בתחילת דרכו צריך הילד להקשיד

עצמו ללימוד התניי" ולא ללימדוי גמרא המחייבים חריפות השכל
ובקיאות בענייני הלכה מופשטים ,ואת לימדו התנ"ך צריך להתחיל
מבראשית  -מסיפורי האבות רבי העלילה ,המחזקים את הזיקה אל
הארץ ,ולא מספר ויקרא המכיל דינים ומצוות ,שאין בהם שום לחלוחית
וכולם פרי האינטלקט היבש ,תצור מובהק של הנדידום ב~דבר העמים
הצחיח.

ביאליק שחולל כאמור את המהפכה בה"א הידיעה בתולדות החינוך
העברי  -את ייהחדר המתוקןיי  -נאה דרש ונאה קיים :הוא הפשיל
את שרווליו והתקין עבור תלמידיו באודסה ,לוא עבורם בלבד ,את

ספר הלימדו סיפורי המקרא ,שנו החלו את מסכת לימודיהם .מרדכי
בן יחזקאל מביא בעניין זה את מאמר חז " ל מויקרא רבה ,סדר צו,
פשרה ז :יי מפני מה מתחילין לתיטקות בתורת כוהנים ואין מתחילין

r

בבראשית ,אלא שהתינוקות טהור והקרבנות טהורין ,יבואו טהורין
ויעסקו בטהורין " .רבים חלקו על עיקרןר פדגוגי זה ,מתוך שהבינו כי
נפש הילד לא תלך שבי אחר קדדוק י הלנות .ביאליק ששילב בהגותי
קלסצייזם ורומנטיקה ,פוזיטיביזם לאומי טסח אחרהעם ואסתטצייזם
פרישמני ,התריע בנאימיו גגד העמסת עול התלמדו כמעט מן העריסה :
ייאילו היינו שימעים בקול חכמינו )יבן חמש-עשרה לגמראי( יארי

שלא היה לימדו התלמדו מתנולו ולא היה מסרס את כשירונות הילד
לעשותו להדיוט עוקום

מוח" • 14

ומחינוכו של הילד ניוכן לגזור ג~רה שווה לענייני חינוכה של האומה
 .14ח ב ביאליק ,דכריס שכעל-פה ,כרך א  ,ערך :פי לחיבר ,תל-אביב  ,193Sעמ י כב.
N
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כולה ,אף להקיש לענייני ציונית יישייב אץר-ישראל .אלמלא היה לי
לילד פרק אלייף ,הוא לא היה זוכר באהבה אין קץ את גרסא ידנקותא
שלי ,יספק רב האו אם יכול היה לשמור על יהדותו לאורך הדורות.

כלומר ,אהבת התירה וס יפורי המקרא הם ששמרו על העם בימי שביו,
בשנות ~לותו הארוכות .אלמלא היה לי לעם טעם של בראשית ,ולא רק

טעמה של גולה ,הוא לא היה חחר לאצרו ש~קדם .ניתן להוסיף באותי
עניין :אלמלא אהבת ציון של מאפו ,שהחזיר לקורא העברי את טעמה
של תקופת התנייך  -התקופה שננה שיב העם על ארצו יעל מלודתי
 ספק אם היי תנעות "חיבת ציון" והתנעוה הציונית מצליחות לעיררלבבית ולעשית נפשית )ראיי לשים לב ,בהשקר זה ,כי ניסח הפתיחה של
ייספר בראשית" מעלה באוב את זה של הרומן העברי הראשין  -אהבת
ציון(· Sו

אמנם בתהליך הפיכת הציינית מהלכה מיפשסת למעשה מיחשי
התערבו גם גורמים חציוניים )התערבותה של די הגורל ,התחוללות
ה!נרעות והתערבותן של מעצמות כבירית ,המיתרגמות באגהר שלפניונ

למריבה בין יי אלופי הגייים"( .אילם לולא הקשר הנפשי האמיץ של

הילד לספר שעשעויו ,לא היה יי הבן האיבד "  -כלימר ,הספר -

חיזר

לידיו ,מ~שב לבעליו .אלמלא הקשר האמץי של העם לאותה תקופה שננה
שיב לבטח על אדמתי ,קשר שלמרבה הפליאה נשמר באמצעות עביתות
רוחניים בלבד ,ספק רב הוא אם היה שומר על ישיותו הלאומית יחיזר
לאצרו ולמילדתו .באמצעות אגדה זו נתן אפוא בי אליק את הסברי לדרך

ש) jנחתה עם מפוזר ימפורד למולדתו השינה-החשרה  .הוא גם הסביר כאן
 . 15הפתיחה של ·ספר בראשית· ·,אשי הי ה בארז ·(...מזכירה הו את הפתחיה של ספר
איוב ,הו את הפתיחה של אהבת צ·וו .את אהבת ציןו קאר י בבי הדור הצעיר כבר
בסמ יך להופעות ,צב ייתא עם המונגירם .עדו בסרם עןנר הסרפ קוצור ברי '  -ח סבייב.
על התקבלית אהבת ציןו עול קהל במעביי הגמיןו ,ראו ש י ירסס ,התרגזםימ לישד

של "אהבת צי ו ·,לאברהמ םאפז ,ירשולים תשמ"ס  ,עםי  .43-15בביגיד לאחדים
מהמדורביסטים .באיליק האמיו כי תפקהדי של האםת uהיא להביא להתעלות בפש,
לוא לחסס באשפה לובתק גנעים .כבט.תבת גבד לו~רגיצזיה לס האקספרסייב יסס י ם,

r

! iמל המשורר להחזיר א ת הגלגל אל הסיפור המקאר י ,התוכיס תרתי וכשסע ,כודירבי
"יפה אמ ר ברבר ,כי כל דביר התוכחה יהפיבלצייסטיקה לא קירונ את וני אל הטיב,
כוכי שהשפעי עליו הספר של מאפו אהבת ציןו  : -וראי ח"ב באילקי ,דברימ שענל-פה,
כרך א  Iהערה  14לעלי(  ,עמי קמד,
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מדוע עזב הוא עצמו את בירותיה המעטירות של תרבות המערב ,שרם
פעמיו למקום לד צוחיח שהשעייה התרבותית בו היא דרקדית למיר.
זהו ,אגב ,גם המסר העולה מן האגדה המעובדת יישור אבוס וארוחת
ירקיי  .הכורה אוזן לאגדה מעובדת זו יבין כמדומה את מסכת הלבט י ם
שקדמה להכרעתו של המשורר ,כמו גם להכערתם של רבים מבני דורו,
לכונן חיים חשדים בישיוב קטן ולד ,לוא באחד מכרכי הים ,שלמה המלך
המרשוש ,גיבורה של אגהד זו ,בורח כאחוז בולמוס מבית הטבח ,תרתי
משמע ,מארחו באחת מערי הפרזות ,שהעתיר עליו "כל טוביי .הוא מקיא
את כל בלעו ,ומצוא נחמה ורווחה בביתו הלד של אשי כפר ,שהחדיר
בו "רוח אחרת ,רוח חשדה ,לא עזrז מעוח" ,השיבה אל חיי הנדדוים,

תוך מעבר מחיי עיר סדוניסטיים לחיי צנע בכפר ,מגלמת עניינים בעלי
השלכות אקטואליות ומרמזת לתמונות מוחשיות מן המפעל הציוני
המתהווה ,

גם מתוך צפונותיה של אגדת ייספר בראשית יי ניתן להבין כידצ גמלה
בלבו של המשורר ההחלטה לעזוב את בירות התרבות המעטירות של

אירופה ולהתישיב בתל-אביב  ,במקביל להחלטתם של יהדוים רבים
באותה עת לשים קץ למצב הגלות לושוב לייבית אבא-אמא "'  ,כמו כן ניתן
להסיק בעקיפין על מחשבותיו של ביאליק לגבי עיצוב הזהות של עם
ישן-חשד בארצו השינה-החשדה ,ב י אל יק העריץ אמנם את פותי הדרך
הגדולים ,שבראו מציא~ת חשדה יייש מאיןיי ,עום זאת התגנד למהפכות
קציוניות המתיימרות לשנות סדרי עלום  :;1ן לילה ,ברוח תורת אחד העם,
האמין ביאליק בתהליכים אבולצויוניים ממשוכים ,הבונים ~בנה חשד

ממכיתות הישן ,וגרס כאמור כי אין לבנות מגלדים פורחים וייעליות
בשמים'" ,בלי קומת מסד מצוקה.

טפר הטפר  Iם מול התרבות האילילת

אך לא המפעל הציוני לבדו עמד מול עיני ביאליק שכחיבר את '"ספר
בראשיתיי ,מול עיניו נתחלולו גם שינויים הרי אסון בגרמניה ,וביאליק
שישב בברלין בזמן שנוסרה בה התנעוה הנאצית ,ראה את הפגניןת
המחושדת העולה מנבכי הזמן ,באגדה שלפנינו הוא הציב מלך פגני
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)'"והמלך עובד אלילים מעודו ,ואת אלוהי אמת לא הכיר'"( ,הדבק אגב
גררא במערכת של חוקי גזע אנסישמיים הנהוגים באתו למו קדמת
דנא )ייכי כו היתה דת המלך באץר ההיא מימי קדם ,לבלי תת ליהודי
מדרך כף רגל בכל גבולה'"( .אך מלך זה ,שבארצו שולסים היסרוות
האסוויססיים הסרום נצוריים ,לומד להכיר את גד~ת אלוהי ישראל,

בקרב העם הגרמני והעם האגנלי שהתקרבו

כמו רבים בתרבות המערב -
לתורת שיראל  -ובשל קרבה זו נולדו תופעות מבורכות כדוגמת "חכמת
ישראל" בתח ומי הרוח ו"הצהרת בלפור'" בתחומי הפוליסיקה.
להיבלעותו של ספר הספרים באצרר ספריו של מלך זר ,קרי בתרבות
המערב ,היו אפוא גם צרדים חיוביים :הלודתו של תופעות שהחזירו
בסופו של דבר את התנ"ך ואת הארץ לייד בעליהם החוקיים .ואולם
היבלעות זו הייתה כרוכה גם בסרגדיה לאומית כבדה :בהימצאותו
הממשוכת של "' הילד" בשבי ,הרחק מ"בית אבא-אמא" .תקופת הגלות
הארוכה ,שנה נשללו מהעם עצמאותו וריבונותו ,קסעה וגעדה את מהלך
הציירה העברית למשך דורות רבים ,למו גירוש ספרר ערד למהפכה

הצרפתית )גידעה זו מקבילה לתקופה שנה היה הספר מונח באוצר גנזי
המלך כאבו שאיו לה הופכיו( .אירופה סיעיה אפוא לציונות הו בדרך
חיובית ,באהבת התנ"ך שהלוידה את הספרות הפרוסו-ציונית עררדוה
את '"חיבת צ י וך" ,הן בדרך השלילה :בשנאת התנייך שונאת שיראל של
ה~גי'ת המודרגית ,שהבריחו את מקצת היהודי ם מא י רופה

השוקעת16.

עתה ,לאחר הצהרת בלפור ,עם שי בת העם למלודתו ,ומכל מקום עם
ש י בתו של ביאליק לאץר שיראל ,ביקש ביאליק להשליס באץר עקרונות
של פואסיקה חשרה ,המסופה למקורו~ת ,והמתרחקת מפגי הרידפה אחר

 .16גם בפאוובה לליירם " הנער בעיר" ,שח ו ונה באותה עת .כללו תצקיר אלגוריסטי של
קורות עם שיראל בחרות האחרונים .לאיח של מהפסת ובע רביות שכובעט והביאו
עליו את כיל·ו  .Uאר בסופו של דבר החזירוהו אל בית אבא  .תרתי שונמע .משה הנער
עובר שלב של חביכה וחיבךר  ,משהאו באח ללמדו בחקי הטבע הפרא י את אותיית
הא"ב שא יתן סירב ללמדו ב"חדר" .הפעם בדמ י תן של ח יות טרף נוראות .האו הלור
שבי אחר א ירי ת תםעים ימתעתעים

-

אור הכיכב  .אור הסהר יא יר המחהר .האור ית

הכ ת בים ו המאכזבים  -סובל תעuת הבא י ר - mאינם מיל יכים אית ו אל המטרה.
ודוקוא אלהוו הנביא היא שמלויכו ב"קפצית הדרו " אל בית אביי  .כבסיפי רי חסירים

המתאירם את הרדי הנובתחת בין עמק הבכא לאזר שיראל.
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אצורות קורח והון זרים .הוא חתר לכך שתיוצור באץר ספרות לאוםית
הצוםחת םקרקע הלאום ,ולא םהשפעות זרות .לסופרים ולקוראיהם יעץ
להתחיל מאלף ,מקומת המסר ,לוא מן הח י בורים הםאוחרים שהתנ"ך
מובלע בתוכם .בנאומיו הדגשי שהגעיה סוף סוף השעה לגאול את התנ"ך
מייד זרים .לא~תו של דבר ,זהו העריןו הקבלי הלוריאני של "להצו י א
בלעם מפיהם" )לאסוף את הניצצוות מבין הכלים השבורים( .כלומר,
הגויים בלעו בתוכם את קנייני הרוח של עם שיראל ,עותה כשהעם חוזר
לאתו ,עליו להחזיר לעצמו את נכסיו שאבדו לו ונסמעו בתרבות העולם.

לסופרי ארץ שיראל ) jמל :r
אל תודפו אחוי הןו זרים .ישבעה מקוא אוחד תרגום :כאן בא ייי אט עומידם
באמת לפני שאלה שקה ]  [...הייט סםיכים על שלוחנות זוים בלשוטת
זוות ,ולשוננו ככל כלי ,שאם אין משתמשים בי הוא מעלה חלודה .לוכן
כשבאנו לא"י וגנזו עלינו להתפונס וק על לחם עוני זה ,נשאונו ביום אחד
לדי לדים ,רק עם פת הלחם החובה של הלשוז העברית ו [...ואעפ"כ הייתי
אוםר :נמעיס קצת את תאבוננו ואל נרדוף לםלא את סיפוקנו בתצוות זוה

המלדלדת יממעסת את כיחנו .בלי ספק אסור לנעול את הלדת [... Jאבל לא
למלא את השולחן במאכלי זוים .ו ן
לפנינו אפוא '"פדיון שבויים" נוסח ביאליק :המשורר הלאומי האמין
ש יש להביא הביתה בני ם אובידם ,שמצאו דרכם לפסגותיה של תרבות
העלום ,כמו הסגנון הנבואי ,כמן דרכי הס י פר של אגדת חז"ל ,כמו ספר

התנ"ך בכבדוו ובעצמן .כך נהג ביאליק גם בשיר הזעם הנבואי  :הוא החל
לכתוב שירי ם כמו-נבואיים עבקבות המפגש עם שירי הנביא של פשוקין:

משמע ,לאחר שנתח מתרבות ישראל נבלע בלעום של זרים .רק אז החזיר
את הבן האובד לעמי ,ולא לפגי שכתב את שירו הכמו-נבואי הראשון
 ייד~ס לעצסע וו~רס" ) יי הדבר האחרון"(  -ביידיש דויקא ,בשפתהאימהות הרכה ,ילא בשפת האבות החציבה בסלע .ביאליק החזיר אפוא

את הנבואה לעם ישראל מן הגויים ,בבחיגת "להצויא בלעם מפיהם" ,
וגם את סיפורי המקרא עיבד למען תלמידיו וכלל תלמייד ישראל לאחר
שראה ספרים כאלה בגרמנית ,המכילים עיבדוים לגיל הרך .משמע ,גם
 .17דברים שבעל-פ,ך  ,כוי א )ה עוה  14לyז ,cעמי קמה.
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את התנ "ך בכרבדו ובעצמו ביקש ביאליק להחזיר הביתה ,וזאת לאחר
שבחקר התנ" ,חלולו גדולות לא יהוידם כי אם הגרמנים קרל היינריך
גרף ,י וליו ס לוהאחן ~וילהלם גזניוס.
אילו האריך ביאליק ימ י ם וראה את אהבת התנייך בדור המאבק

לצעמאות שיראל  -אצל סופר י ם ,לוחמים ומידנאים -

הוא היה מצוא

סיפוק רב מהחזרת האבדה לבית אביה .צריך היה התנ " ך להיבלע

תחילה בלעום של גרמנים ארגנלו·סקסים )כמו הברקת ב"אגm

שלשוה

וארבעה" שנבלעה בלעוו של פתן( כדי שיגתלה עניין מחשדו בתנ"ך אצל
"היהויד

החשד" .

גם כיד שייהיהויד השדח" יניף את נס הציונות ,צריך

היה תחילה לראות את "חיבת ציון" הנצורית :את הרומן הפרוטו · ציוני
דניאל ידרונדה מאת ג יו רג י אליוט ,את יימנגינות שיראל" של הלורד

ביירון ,את ארץ הגלעד של לורנס אוליפנט .אלמלא תים מ~iסרים אלה,
אוהבי התנ"ך וחובבי ציון ,לא היה הלורד ארתור בלפור מעניק לעם
ישראל את הכרזתו המפורסמת שפתחה לפני בניו את שערי האץר )על
תהפוכות ההיסטוריה ,שהביאו להכרזה  ,עמד ביאליק בהרצאתו "לפתיחת

האוני ברסיטה העברית " ,שנישאה בנוכחות הלורד בלפור ,שייצג בטקס
את שליטי

הארז(18 .

בסיום הידון במסר הצ יו ני ,המשולב בין שיטיה של האגדה אעיר
רק זאת :לפעמ י ם ,אבג עיסוק ביצ י רות ידעוות ונידחות מפרי עטו של
ביאליק ,נאלצים חוקריו להרים יידהם בכנעיה אל מול העשור הבלתי
נלדה של כל שורה שוורה .אפילו שיר ילידם בן מי לים ספ ור ות עשוי

להתגלות כיצירה מירכבת המצד יקה ידון בן שערית עמידום .גם יצי רה
ני mת כאגדה המעובדת '"ספר בראשית ",שנעודה כבי כיל למען הקורא
 . 18בשי ר "ה נער ב·ער ·  ,הזר הסןרר חחר היבחה ,וה ופך לתל1'1ב מממשוע ,הצמא לדברי
רבו חוכה לקבל "ציןמקים ודחובםי '.י המוטיב השוגר שובייו העשר בשריי ") צימקרי ם
שרירקס " Cה ופך כאן לביטןי כלאיים ,שבו הצימוקים מסמלים את הגלרה )המ סתפקת

בפי רות אץר שיראל בגללוגס המצומק ,בבואה לש עבני א ץר שיארל שובעת המינים
שבהס תבב רכ ה הא ץר( ,ואזו החרובים מסמלים אח האזר )לפי אגחת ומעשי ות
חסידים על ייקפצית הדרך" יצוא י ם הגמיעים לאץר דרך עמרה ,שבפתחה עומדת
עז וא ולכת מעז חר ו בים .cכאמור בהערה  ,16כלול כאו תקיצר אלוגרי סטי ,הלוגמל
במקוט ן את לכ ק יחת עם שירא ל בדורות האחחניס ,לאורן ש ל מהנפןת מערביות
שכ מעט והבאי ו על יו את כזיו נו  ,אך בס ופ ו לש ררנ החזירוהו אל בית אבא ,םג אם
בדרך ,.אלקט·ת נפתלת .
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הצעיר ,מתגלה ככזו .דומני שלא אפריז אם אסען כי הציירה הנדיחת
שלפנינו ,שחמקה כאמור מעיני חוקרי ביאליק ,אינה אלא היצירה
המורכבת ביותר שנכתבה בכל הספרות העברית החשדה בנשוא מקומו
של ייספר הספידם" בתלודות עם ישראל ובתולדות העמים .דרכה אפשר
להבין שאלמלא ספר בראשית לא היינו מגעיים ל 2$רץ בפעם השלישית:
שמעמדו של "ספר הספרים" בחיינו אינו מובן מאליו ,כפי שעשויים
לחשוב ילידי הארץ :שרק משראו המשכילים ואבות צהיונות את מקומו
של התנ"ך יימאחורי הגדר" ,הם העניקו לן מעמד מרכזי בחיינו  Iכך
השיוג גם את דחיקתם של התלמוד שול שיסת הפלפול( .משהיו סיפורי
המקרא אבן תשתית בבית הספר העברי ,הם ממשיכים להשפיע את
שפעם ולהזין את התרבות העברית ,לסוגיה ולתקופותיה .אינני חשובת
שמישהו מבין אלה שכתבו על מקומו של התנ"ך בחיי עם ישראל של
הדורות האחרונים

-

ברדיציבסקי ,פרשימן ,שסיינברג או פיכמן

-

כתב

דברים שישוו באבחנות ובתובנית שלהם לאלה שכלל ביאליק באגדה

מעובדת קצרה זו שלפנינו ,האומרת במילים מעסות את שלא הצליחו
אחרים לומר בספרים שלמים.

מוטיב הפרש

לשם דוגמה אביא מוסיב אחד בלבד מתוך ייספר בראשיתיי ,מוסיב

ה~רש ,ששי בו כדי להוכיח ברמה המיקרו-סקסםארלית את הנחות היסוד
שהועלו כאן ברמה ה~קרו-סקססואלית .גם ב"ספר

בראשית",

כמו

בפואמה "מתי מדבר" ובסיפור "מאחורי הגדר" ,מתוארים ה !lשר וסוסו

•
במספורות שמתחומי סיסתם של עופות הסרף" :ןו;וך~1ה ז;כך P.ךה ,ךתן~ה

ל~'ל~ה סן Qים ~~ירים 2$ ~ ,ה ~~9ה ~נ:יא'ם ,יו.דרת :!lfס ~ !lל ~ו::ות
1~ijע;ת ,ו~יףם צד ,ש~~ ~~~ ' Wך!ל ן~ח ת ,ש; ?~ tים ~ןקרןz1כם '~~ד
ןד~Qןי  ,ן.ן; P.ע.ים ת;ר~;ש~ ןז.י~לים 12$ק "ijה~~tו'  .הילד החסוף מתואר
כאפרוח שנחמס בידי ציפור סרף ") ~ijלד ~ןם ~זא ~ת-לב;  -ד~ף \)שר

t

v

v

v

! Q2$ה בי1,ז;ור~הן ר~~~'ו::ו ד9ע.לה .ךם  -ן.~ijל' r fכן P.ה ~ל ;ijרך~!"(,1ה
כבאלגוריה הלאומית המוקדמת ייותנפנף החסידה" שהמשורר גנזה ,ובה
מתוארת האומה כחסידה ,או כיונה צחורת כנף ,שנלכהד בציפורני

הנץ.

58

זיוה שמי ר I

ו)ים ןj7T,Iדם

המלך החולה ,המחל,ם למשמע סיפורי המקרא  ,שבאו כזרי אל לגו,
שואל את הילדr. Q" :כעד ~ם ל~שך ו$ת ij-ך~רים ר~~ "'?כנאY.ר  .בין
שמדוגר כאן גתרגום או בפ י רשו ,ששניהם נקראים גלשונות אירופה
בשם

 ionוaו,intcrprc

דגר אחר ברור  :ה ~ןש

הנוכרי הוא שהרחיק

את הילר מביתו )גכל משמעיו של בית זה( ,ואליו ה פ י רו ש של כתגי
הקשדו היהידוים ,שגנזר מאותו השורש ,החזיר; הביתה .אמת ,בתהליך

שיבתו של הילד לביתו התערגה גם יד הגולר ,התערבו מעצמות כבירות,

שמלחמתן הרת העלום מיתדגמת כאן למדיגה בין ייאלופי הגויים "' .

ואולם ,לולא הקשר הנפשי האמ r
"הגן האוגד"  -הספר האגוד -

של הילד לספר שעשועיו ,לא היה

חוזר לרייו ,והילר האובד לא היה חוזר

לבית אבא-אמא.

המילה "~רש "' מגטאת כאן את ו{צמת המעצמות ,שחטפו את הילד

וספרו בח יקו .מקורה של מילה זו גערבית והיא מופיעה גם אצל
מיצקביץ בשירו

""Farys

משנת 1828

-

קצידה שנכתבה בהשראת

השירה הערבית מימי הביניים ,שמיצקביץ הכיר בתרגומיה .פואמה זו

מעלה את כוחו הבלתי מוגגל של רצןר האדם .מתואר בה פשר ערבי
הטס על סוסו במדבר ו~בגתר על כל המכשלוים שהטבע האכזרי מערים
גדרכו ,והיא השפיעה על " מתי מדבר " של ביאליק .פואמה אחרת של

מיצקביץ " -קונדר ולנרדר" -

מספרת על נער ליטאי שנשבה וגלד

בקרב אב י רי מסדר הצלב הגרמנים ,אויבי מולרתו ,עלה לדרגת ראש
המסדר ואז הלו,ך את צבאותיו לאבדון כנקמה .אצל ביאליק הילד מביא
לאוי ב יו גרכה ,ולא קללה  -מי תון הברבריןת של אומות העולם ,של עמי

המערב הלובשים כפפת משי טרקלינית מעל אגרוף גרזל.

בסיוע המילים "ןש~" ו"פרשן" פרש ביאליק את ההבלדים הנצחיים
שבין אומות-העלום ,החוגרות חרב על ירכן ,לבין עם שיראל ,שכוח הרוח
הנחהו למן קדמת דנא ,אף העניק לו את קיומו )וכמאמר השיר ייעל
סף בית המדרש" ,שדוברו האשיי-הלאומי מכריז גרוח תורת אחר-העם:

v

"ו$נ;ו~זר ~~ ~tר ר~~ lJדזtזtה  [... )/ן  tרן~ lJל ת;א~~ ~ג~ר ~ Qלים/ .
)  [...לא ijכרת ר~$ו~·ף ו$ת ~די ל~ד:zרי~~ / ,נ:יירש; 'ז נן~ים לא;-כוינ:וי כי:זי" .
הדברים שמשמיע הילד גאוזני המלך עוגד האלילים מזכירים את דברי

השכנעו של החכם בספר הכוזרי ,וכאמור גם את פירשוו של רש"י לפסוק
הראשון של ספר בראשית ,המכיל כבקליפת אוגז את עקרונות האמונה
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הציובית בדבר זכותו של עם שיראל על ארץ-שיראל ,באמעצות גלגוליה
של המילה " ~שן" על שלל הקורבטציות שלה ,שציאה מו המזרח ,בטמעה
בספרות המערב ,וחזרה משם אל הספרות העברי ת כבו אובד שחזר
הביתה ,רמז ביאליק לתופעות ספרותיות רבות של החזרת בבי ם א ו בדי ם
לחיק הורתם  ,שוב לפניבי אפוא ייפידין שבויים"' בוסח ביאליק :המש ו רר
הלאומי האמין ש יש להביא הביתה בנים אובידם ,שמצאו דרכם לפסגותיה
של תרבות העולם  ,ולא רק סופרי ענק כמו היינריך היינה ,שמצבתו
המטלוטלת סיובלה לדברי ביאלי ק את היהויד הנדדו )ראו ובאמרו " הספר
העברי"( ,אלא גם " בנים" במשמעות המופשטת :סוגים וסגנונות כמו
הבבואה ,האגדה המדרשית ,כמו ספר התנ"ך בכבדרו ובעצמו שנבלעו
בלעום של זרים ועתה הם חוזרי ם לצור מחצבתם,
כי מהו יהויד? כידעו גרס ביאליק כי yם שהתפזר בכל העולם ,השפעי
על כלום והשופע מכלום  ,קשה לעדת בידוק מה נו אותנטי ואתנו-צנטרי
ומה בו שאול מבחץו  ,הנה ,האגדה על פרידריך ברברוסה אדום הזקן ,
השין במערה לנצח נצחים ,השופעה בודראי מאגדת דדר המלך האדמוני

ויפה העיניים ,הwיו במערה והוא חי וקיים לעלום עוד ,אך האגדה

הגרמנית גםv

שעירה את הא ג דה שביאליק עצמו ע י בד על דוד המלך

בובערה 9 ,ו תולדות עם ישראל צרופ י ם אפוא על ילות גבורה ,אך אין אלה
עלילות של "  ,,יפא"  ,כי אם עלילות של " ספרא"  ,ה~שר והפרשן מא ו תו
שושר באו ,אך זה בכוח הזרעו מש יג את השיגיו  ,ו זה ברו חו ובמוחו ,כמי

שאחז כל ימיו בעט סופרים ,יעד ביאליק את ייתעצומות הנפש" )כניסוחו
בפואמה "המתמידיי( ,הדרושות לו לאשי הרוח כדי להצו י א את הרהור יו
מן הכוח אל הפעול ,ב"מתי מדבר· לפנינו בגלוי סיפורם של ענקים

שקפאו על רבצם ,ובסמוי  -סיפורן של אותיות הכתב הזעירות ,שחוללו
בתולדות האנשוות ן;כפנים שאין שיעור לגלדרם ולעצמתם ,על כן אפילו
בשיר ילדים קל וחסר יומרות ,כחגמת ש י רו " ~שן ·  ,תיאר ביאליק את
" הגיבור " הילד על ס ו סו ,או על סוס-העץ שלו  ,במובחים של " ספרא

וסיפא" :יי רןוה ,ט ~9ה  / ,יום ,ל~ל! ~ /ןש  ~ 't$י 1~ /ן'-כ ~ל "  ,משמע ,הסוס
הטס כנשר ,הגומא במעופו אפסי ארץ  ,מרכיב על גבו ובין אביר או ~שן
 .19דאו עי יסיף" ,חד המלך במערה" )לאיפ יה של האנדה האסובתית" ,מעגל  ,קרי אה,
) 6סייון תשל -ם  (,עס י •50-39
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" יווני"  ,הרבק במשימתו הסרואית ביום ובלילה ,ממש כבן ש'יבה "עברי" ,
ההוגה בתורתו יומם ולליה .כמו בפואמה ייהמתמיר "  ,גיבור החיל וגיבור
הרוח משתלבים ומתמזגי ם זה בזה ער לבלי הiכר .ביאליק החזי ר אפוא
ייבנים אוברים"' לביתם ,לאחר שייייהריי אותם והתאימם לרוח ישראל.

פרשת ה~שר ב יצירה זו הי א רק דוגמה אחת מני רבות לרעיון זה ,העובר
כחוט השני בכל ציירתו ,לסוגיה לותקופותיה .סג

אפילוג

לאחר שעסקתי באגדה ייספר בראשית '" בהזרמ uיות שונות ומכיוונים
שונים ,לא מכבר התברר לי  -באמעצות יידדתי פרופ' תמר אלכסנדר
ובסיוע הגבי עידת פינטלר-גינסברג ,יוייר אסע''' )אוסף סיפורי עם
ישראל( ,שעלילתה של אגהר זו דומה במקצת לעלילת האגדה יימשה

וספרויי על ילדותו של הרמביים  .נביא את הדברים  ,כפי שנשרמו על-ידי
" רון מפי יחיא זרקא ,יליד צנעא:

אספר אגדה תימנית על ילחתו של רמב"ם .משה בן סימון היה ליר כאשר
תעה בדרכו ,ואונייה אחת שעגנה בקוךךובה לקחה אותו עם אנשי האונייה
לארץ אחר .היה עסו רק ספר קטן שלא מש מפיו כל הימים .כאשר בא
לעיר נוכרייה התחיל תערה ברחוובתיה סבלי מטרה .מצאו אותו השוסרים
הסובבים שם ,הוביא ו אותו לפני שר העיר .שר העיר לא יער לדבר עסו,
כי לא שסע את שלו .Uהגשי לו הנער סשה את הספר אשר בדיו והוא
ספר תורת סשה ,הכיר השר כי אחד עהברים הוא קורדובה .סשה לקח עסו
את ספרו .בבואו אל אביו רבי סיסןר נפל על הספר ,נשק אותו ובכה על,ו

 ,20ב  rיר ה שלפניןב שי מוסיב ים מ אנחת האחים גרים )ןUכ " אלדuי" ו"הציפורן·(.
וכאגחת אנדרסו ) ייאצבע וני ( -ומ סיפור ו לש קלויךן לע הלו  mפיקרביו עול לעליותיו.

לע אגחת אלה  .המערפ ות את מתת הדי הלדה לש האם הרחמנייה והא ווכה .הלום(m
שרל האב האוהב ) האל שבשסים( על פני כל א ות ם אצורות קורח  .ק רי ם וסנוכרים.
המכח י ם לי לאדם בח ץו ,ביוב נם שירי של שסרניחובסקי ·היובשו" ,שיר זה מספר
חנבד הגליו סירופ שאל וככאו לוא וכעשכיו .שהחזיר וכנהינ לוגה לביתו עבקבות חירו

של אחד מצובחי מלוותו .י בסמיי
החשדה"השינה ,

-

לע שוכיכתו של היהידר כבחבלי קסם למלודתי
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לא רק תולדות משה ותורתו עמדו אפוא לגנר עיני ביאליק ,כשחיבר
את האגדה יי התםימהיי ייספר בראשית" ,אלא גם תולדות י ו של הרמב יי ם
וחיבורי ו ,שב י קשו להנחות את העם .הרמב"ם  ,שהיה כידעו גם רופא
דגול ,ב יקש בתפילת הרופא לאל עליון שיזכנו להביט על כל סובל הבא
לשאול בעצתו כעל אדם ,בל ,הברל בין עשיר עוני  ,בין אוהב לא ו יב .וכן
ביקש שאם רופאים נבונים ממנו י צרו ללמדו בינה ,שיהיו בו הצרון ללמדו

מהם ,ייכי תודת ה רפואה א י ן ערוך לה " .באותה שנה שח יבר ביאליק את
יי ספר בראשיתיי ,הוא חיבר גם את שירו האלוגרי לליידם על משה הנער
שתעה ביער ) יי הנער ביער"( ,ובס ו פו של דבר חזר הביתה .בש י ר זה כלול
במשתמע תקציר אלגוריסטי של קורות האומה בין אומות העולם  ,לאורן
של מהפכות מערביות שכמעט הב י או עליו את כיליונו )אך בסופו של
דבר החזירוהו אל בי ת אבא ,בכל משמעיו(  .שני הרצי ונליסטים הגדלוים
והרופאים הגדולים של עם ישראל התלכדו אפוא בתועדתו של בי אליק
למהות אחת  :משה רבנו ,הנביא המחוקק ואיש הא ו תות והמופתים ,שעדי
את חוקי המציאות והצליח בכוח תפילתו להביא לריפויה של מרים

אחותו ממחלת הצערת  ,ומשה בן-מימון  ,הפליוסוף והרופא ,שהמלץי
לשלב עבודה ואמונה ,בריאות הגוף הונפש .זה גלד בארמון פרעה ,וזה
היה רופאו האשיי של מלך מצרים עושה באכסדראות הארמון כבתוך
ביתו .ממש כמו הילד השבוי ,גי בור ·ספר בראש י תיי  ,אף הוא תינוק
שנשבה ב י ן גויים שערה שנים אחחת בחצר המלך.
נזכ י ר עדו שע ר ב צאתו לוו י נה ,לני ת ו ח שממנו לא שב ,וג ו פו חוי מחמת
המחלה ,נשא ייהמשורר הלאומ י " נאום חשוב עוקרונ י בשם ייהישיוב
חולה"  ,שבו מתח קווי אנלוגי ה בין חול" הגוף והנפש של היחדי לב ין

תחלואיו הקולקסיביים של העם  .החלוי והמרפא )ובתוך כך גם תפקידם
של הרופא שול ה מ נהיג להעלות ארוכה לגוף החולה( העס י קו אפוא
בסמוי את ביאליק מראשית ציירתו ועד סופה :למו ציירת העלומ ים
הגנוזה "חשוו רופאים " ועד לאחרוו דבריו ,שגננז גם הוא ,אף שלכאורה
השאיר את הנשוא י ם הר י הגורל הללו ב ידיו האמונות של ירי דו-יריבו ,
המשורר-הרופא שאול טשרניחובסקי .בין לבין  ,כתב את סיפ ו רו עתיר
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הדגנות "' איש הסיפון"' שתוכו צרוף חלוי ומרווה ,ואת האגדה "ספר
בראשית" המגלה את סגלוות המרפא ששי לציירה גדולה ,הטבעוה
בחותם האמת העל-זמנית והאוניברסלית ,שבכוחה למשות את בני הארם

מתהומות החולי והקלון ולשמש להם יימורה נבוכים"' .
בטרם ערך ביאליק ב 1921-את ייצייאת מצרים" הפרטית שלו ,שחפפה

את זו של רבים מבני עמו ,הוא התפרסם ברחבי ברית-המיעצות ,שומו

הגיע  -כשמו של משה רבני בשעתו  -עד ·חצר המלך" .בעקבית תרגום
שיריו לרוסית בידי זאב ז'בוטינסקי )  (, 1910הופצה שירתו ברבבות עותקים,
והגעיה גם לידי הסופר מקסים וגרקי ,שכינה את ביאליק "משורר גאזר"' .
ברבות הימים השתלד גורקי למען ביאליק ,ופנה בעניינו ללנין ,שחתם
על רשיון הצייאה של ביאליק מברית-המעוצות )וביאליק דאג שייכללו
בשריון צייאה זה עוד תריסר בתי-אב של סופרים עברים( .בעציומם של

ימי המלחמה פנה גורקי אל ביאליק בבקשה לכתוב מונוגרפיה על משה
למען הנעור הרוסי  ,שאותה אמר לפרסם בהצראת הספרים שלו '"פארוס"

) " ~פרש"  (.במכתב לביאליק מיום  28בתמבר  1916כתב גורקי לביאליק:
יי ביאליק היקר! אני פונה אליך בהצעה לכתוב למען הילדים על משה
 [... Jאתה מבין ,כמובן ,עד כמה דרשו ספר זה לילדים רוסים יי .ונ גורקי
הפציר בביאליק ,וניסה לשכנעו שספר כזה י סייע למיגור האנטישמיות.
יחסי הדיידות בין שבי הסופרים התמידו גם לאחר שיצא ביאליק את
בר י ת -המועצות.

והנה ,בעדר זיבוטינסקי ,שתרגומו לשירי ביאל יק הול יד את הידידות
בין ב י אליק לגורק י  ,כותב בין השנים  1926-1919את הרומן שמשון ,ציירה
המעלה על נס גיבור יהודי שכוחו הוא כוח שריריו ואגרופיו ,נתב ביאליק

יצירות לילידם ולבעור שגיבורן המרומז הוא משה ,המנהיג והמחוקק .לא
במקרה פנה "' המשורר הלאומי"' לעיצובו השייר והעקיף של איש מוסר,
שהגיע לעמו מחצר המלכות המצרי והביא לו לואנשוות תורה חשדה,
אשר ריפאה את העולם האלילי ממחלתו ומניוונו .בשנת פרסומה של
האגדה ,כבר עלה ביאליק לתל-אביב  ,שהפכה מחלום פורח למציאות
פורחת .ערב עלותי אצרה כבר התנער ביאלי ק מן הביקורת השלולת
 .21לע פהשר זי ,ראי בה ר חבה בפסרי לש שובה אירגבפדל ,בי אליק ו סו פר י חרו ,תליאביב
 ,1972עוני •89-87
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שהייתה לו כלפי התל וסעיתו ,ויצירתו המאוחרת מלמדת שהיחלצוות
מברית-המ ועצות לימדה אותו שיש תקופות שבהו אי-אפשר להמתיו בנחת
לייהכשרת לבבות" ממשוכת נוסח אחד-העם ,ויש למצוא פתרןו מיידי
ל  Nצרת היהרר ים" .הרצל ,מנה יג התנועה הצי ונית ,אף הוא הגעי לעמו

יימבחץר"  ,ממשפחה מתבלולת למחצה שהגתוררה בווי נה המעס י רה,

ובסרם התגייס מעסם צעמו לשמש מנהיג לעמו ,הוא קנה לעצמו שם
אצל אומות-העלום  ,בבירות המערב  .ספרואלסונילנד )שסוקולוב תרגמ;
לעבר ית ,והעניק לו את הכותרת הקלועת תל-אביב ,שבה ה " תל " רומז
לישוו וה יי אביב " לחידשו( ,קדם להקמת העיר הנשואת שם זה ,והוכיח
הלכה למעשה שהחלומות לא שואר ידברוו  .החזוו הפך למציאות,
והציונות הפכה לתורה חשרה שהלה י בה רבים  .משעציב ביאליק בציירתו
לילדים ולנוער את סיפורו של יי משה הנער" ו את סיפורו של הנער ,גיבור
האגדה "ספר בראשית"  ,הוא גם פער במאוחר חוב מוסרי בלתי כתוב
לגורקי ,שאפשר את צייאתו '"מעמק הבכא "  .באגדה המעובדת יי ספר
בראשית " הראה המשורר איך ילד ,שלא איבד את זהותו וחזר לביתו ,

יכול היה להביא כבדרך-אגב גם מזור לאנשוות כולה .

פרק שנן

המטכה הבמודחת ופניה הרציניים

ע  Iוו )"אלוף )צלות ואלוף שו " Q

ובכלל קשה לספן את הגנלר כין הצורה והתוכן  1... 1כי
סבעת אחת משמשת לשניהם כגליו בלצים הנתונים זה בזה
וקליפה אחת פששובת תוך לחברתה 1... 1ואלרי איו כלל תוך
וקליפה  -הלוכ ותך.
)בנאום לע יירבי ~ההרר הלריי שמנת תערייג(
תה'י ,התה Iתlה לש היצירה

ה"בדיחה העממית"ן המחורזת '"אלוף בצלות ואלוף שום" ,אחת הציירות

הססגוניית והנהנתניית שכתב ביאליק מעוח ,נתפרסמה לראשונה
בחוברת לילדים ול uער ,מלווה באייריו ה"אוריינסלייםיי של נחום ג.וסמן
)תל-אביב  (,1928ונדפסה שוב בחיי המשורר באסופת האגדות המעיבדות
"ויהי היום" )תל-אביב  (, 1934אף היא בליויית איורי גוסמו ,וכן באות
גדלוה ומנוקדת ,כמקובל בספרי ילד~ם .ני תן אפוא לשייכה לקבצוה של
'"יצירות כלאיים" מאוחרות 2,שנכתבי לקהל -י עד  ryסרוגני  :מצד אחד,

היא אגדה משעשעת ליליום ,ריויית הומור ומלאת :1נפנים דרמסיים:
מצי אחר ,היא ן;נק.ז;יה מחוכמת ,המכיונת לקורא המשכיל ,השנון יחד-
התפיסה ,היעדו ליהנות ממעמקי ההגות ,מן ה  ryיוניזם תגלוי והמרומז,

מן הקינדסות המילולית ומנפלאות השיבץו.
.1

בטסח הנדפס ,שום ביאליק כותות ~הב- :ברחה עממית בחווזים. -באיגות לפיכסז
א>'רג ו ת ביאל י ק ,כדך ד ,עמי כד (  ,כינה את הדידה "בחרה חווזית ,-ובכתב-היד

שהלם ב יותר של הציירה ושם "בירחה עממ ית על דור החרח· וכותרת ו.ושהב זו
סזכירה את כ ותרת יצירת ו המבודחת -מחאה על דרך החר וז " ,הכתובה אף ה י א
בחרחים נמתים ומחידדום .מלאי הפתעות וברק של שני נה (.

 .2כגןו האגדית הסעובחת "אגדת לששוה אורבעה" י"שיר אביס אורוחת יקר"  .וטכז

פזמיניתיו ללידים "נגינת הירק " ו-הזבכינית" .
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הכללתה של הציירה בספר " ירהי היום " אף משייתכ אותה אל אותן ציירות
סי פורת מא וחרות לש באיליק  -להלכה אנדות מעובחת ,לומשעה ציירות
אשייות ומרכבות עומקוות  -השעויות לפי ~קרם המוטי בים ו המלדוים
הז י נריים שבבסיסו ,בדנם אירג ש ע טנז צבעוני .בדנם זה הוכלאו יסדוות
אשי יים בב -אשייים  ,לאוסיים בביזל-אומיי ם ,מזרחיי ם בעמרביים ,

r

לקוליים באוניברסליים ,עתקיים בחשדים .לפני  Uציירת תזזית פלוי פונ ית,

עתירת צללי צובע ,ניחוח ו עטם  ,המתרחשת ב " אי פלאים" א_גיד ,חסר
~פ י ון פרטיקלורי  -כיאה לציי רה שנכתבה לאחר המהפכה לואחר
התבססות האמנות המדורניסטית ,שמהדר במי?/זיס הקלסי-רומנטי ,ותבעה
לבטל את הסדרים המקובלים של העבר .מאחור י החזית " הקרבבלית " או
ייהדליותית " ,הצבעונית והשערנית  ,ומתחת לתפת הפסיפס השעויה שברי
פסקוים ,שהצואו מהקשרם וסורסו צבורה מחוכמת ,רוחש עלום עדות תיני

עומוק ,שאי Uמuתק מן האקטאוליה  -מז המצ יא ות הקשה  ,באןר ומחצוה
לה  ,בשנים שביז שתי מלחמ mהעלום .העריו Uת המובלעים ב שיטיה
של הציירה  ,עריונות מתחומי הגות שהבדחנית והקלילות מהם והלאה ,
מיעוידם לציבור הבונר והמשכלי .ילד י תשקה להביםב ,לוכל היותר יוכל
למצאו עניין במהלכי העלליה וברגעי הפורקן הקומי.
כפי שעולה מעדותו של יעקב פיכמן  J ,החל ב י אליק בחיבורה של מק .ז tה
זו בשנת  ,1923בי ס י ,בתו בהומבורג .באותה עת שקד הן על ההדרת
הש י רה העבר י ת מ ימ י -הב י נ יי ם  ,הז על כת י בת צי י רות ילדי ם ,מקורי ו ת
ושא ולות  ,לשם הצואת ספר לילידם ולנעו ר .עקבות שנ י ע י סקו יו אלה -

r

הנב י הר במקו ר ות עבריי ם עתיק י ם ,המשופעים מדפוס י כתי בה ערבי י ם ,

ו הרפרוף הקל בספרי אגדות מערביים ,גרסניים בעיקר -

ניכר י ם ה י טב

ביצירה .דעותו של פיכמן מבוססת אמנם בעיקרה על 'חז~רם ממרחק
השני ם של דברים ששמע ספ י ביאלי ק ,אך היא עלוה בקנה אחד עם
ה~מצאים ששרדו בעיזבונו של המשורר  .לפיהם ,הכילה הציירה בנוסחה
הקדום את סיפורו של " אלוף בצלות " בלבד .חלקה השני של היצירה ,זה

 .3ערrn

על ת ח לית ח יב י רה של ה ציירה כללו בספרי של פ יכ מן ) תש -י  ,עמי תי " תי אן .

בא יתה תקיפה )iרהב ביאל קי בכתי בת ישיר"ליידם  ,ח לקם מ עיבידם ממןקרית עממ יי ם ,
גר מגיי ם יסז רח"א ·ריפיי ם  .ספר ש י רי הליידם שלי ציא א סגם תבל "אביב בש גת תת· ,,

אך התכ נית הלצוי אי תבקומה ,ארף כמעט נתממשה  ,כ שעיר ק סדו לכן .בתק יפת שהירת
של ב י אלקי בגרסגיה .רא י אופק ) תשמ -ר ן .עמ י .86-77
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המקנה לה תבנית סימטרית ויסור של הפתעה משעשעת ,טסף במאוחר,
בשנת  ,1927באזר-שיראל,
מאיגרת ששלח המשורר לפיכמן בסוף שנת  ,1927מתברר שהציירה
בנוסחה המוגמר לושטה והשולמה בפקר הזמן שבו נפש באילי ק בכפר-

הידלים על-שם מאיר שפיה בסתיו תרפייח -

נובמבר ) 41927פרקיה

הראשונים חוברו ,כאמור ,אוף השועמו באוזני פיכמן עדר גברמנדה(  ,אכן,

נוסחיה המאוחירם של הציירה כללוים באותה מחברת )שאינה אלא ל-m
שנה אגנלי משנת  ,1926שבו השתשמ המשורר כבמחברת טיוטות משנת

r

 1927אוליך(  ,שבה חובח  ,ב השאר ,הפזמןו "לבטת שפיה" ומכתב התדוה

להנהלת כפר-הליידם על האירוח ,אולם ,אr

לראות בזקק.ז;יה שלפניע

ציירה אזי-שיראלית מובהקת  :אדרבהW ,כבתה האירופית המוקדמת,
משנות הנדידום שקדמו ללעייה אצרה ,ניכרת בבירו ר לא רק מן התמטיקה
ומהאויורה ,אלא גם מן ההגייה " האשכנזית" של מצקת המליים והחרוזים,
כפי שעלוה פה שום ,הן מאספקטים פונטיים 5,הן מענייני הטעמה ,
בין נגזיו של המשורר מציוים כתבי-די אחידם :בנוסח המוקדם  ,השונה

תכלית שיניו מן הנוסח המבבור ,מתוארת בפתח הציירה שמחתו של ההמןו
למראה בן-המלך האורח )ייוהיה מיד י סור המלך אל אחת הערים  -קופצה
על ישוביה שמחה בלי מצרים ,שערה קבים שמחה ללוגגלות ,שומח גדלו
וק}ס ,מאשי דער תרגנלות ,והשליך אשי אשי את כלי מלאכתו ,הגלב את
תערו והחייט את מחטו" וגו (,י יית כן שביאליק ויתר על תיאור ההמןו
בשל דמיונו לתיאור מקביל שביר-הליידם שלו ייגדדר בעיר" ו בשרימה

"לממשלת המאשר" ,ייותכן שוויתר לעיו שבל העתקת מרכז הכובד של
השיר מן התמונה הקבצותית של מלך בתךר המןו לתמ ו נה אינידויוחאלית
של בן מלך מקורי וערהו החקיין ,בטסח המוקדם כללו ,למשל ,תיאור
שבו הWכבה השלטת נוגשת בפרולטירןו עבזרת שוטירם וכמלבים ,תי אור
איגרות ב"\Iל, ,p ,ן עמי ככ.

...
 .5כגון בחר-זת ת"ו רפה יסמ-ר יימשאתן  -כרסי) -פרק ב Cגנוזו כח-רוד -נקר במלזג

r

עובור שוו ב נ התכרים" )פרק (,ה הכמז שלזו"ןבפל"על"לשוז המקןנל קר בתגייה
אשכנזית ",בין ה בת ירם  -בין הנשרים"( .גם החרח "~גןל  -צבל' -פקר י ( משותג
בלש ההעטונה הסלעל·ת .בהעפונה כזי הופכת התנעוה של ההבהר הסיפ-ת בשת-

המליים להיית תעובה ובעיובעונת  mסופה .לא קובץ ילא צירה אלא רנר"מה הקרוב
לש1א ,Cיכך משוגת אפי א החירזה.
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שאינו חוסך את שבס הבקיירת הן מהשלסוך ,הן מהמעמחת העמלים ,הן
מהאספסוף

)"יבעלm

עדו קלו מצהלית התרעוה ,ובאי פתאום השיסרים

במקל ובתעוה ,ופקעי בשפעת העם שריסעוהו"( 6.משמע ,כיד ל{כנות
דרך לבך"המלך ,אשי התהילה ,לוהביאו אל הארמןו ,נוגשים השוסרים

בהמוך החוגג במקל ובתעוה ,ואליי האספסףו צובסופף ,מ Qכך את חייי
ומתבזה כיד ליהונת מזיי פניה של אשייות בעתת .לתאיוך זה נעדוה

משמעית אקסואלית עזה בעת היכתב הטסח המקודם ,שהיר השמסרים
הסוסלייסרייים ,שמימייך ושממאל  -נתבססו לא במעס לע פלוחך האישיות .ו
בשל הש יי נוי במרכז הכובד של הציירה ,נערך גם שינוי במהיתו של
הגמיל ,שניתך לבך"המלך לפי עצת ייעוץ הפלא .בגלגיל המוקדם ,קשרר
המלך על ליח וני של הנסיך מסבע אחת גדלוה ,עשייה פיתוחי חינכם,
כמשקל הבצל"' ,מוניסיך מעשה שרד'" ,ועליה חקיקים יידמות בצל מזה
ודמות בז מלך מזה  ....כזכור ,בנוסח המוגמר ,נתגלגל המסבע האחד והפך
לסל מלא אדרכמוניי זהב .תיאירי המסבע ,שמ~ו האחד דייקן המלך
ומ~דו האחר דמות בצל ,מלעיג אף הוא על סדרי המידנה ,שהרי מ~די

האחר של הדייקך חקיק בדרך"כלל הערך הנקיב של המסבע ,ואילו כאן,
די יקן הבצל מרמז על כך שהערך הוא כקליפת השום והבצל .אף לכך
משמעית אקסואלית והרת"גירל מאיך כמותה בי מי התפוררות המרכז
העברי בברליך ,בשנים  ,1924-1923בעת היכתב הציירה בנוסחה המוקדם8 .

.6

ןוגכ חתרםיח " לצופח

 -פסח" ) קרפ (,ג "לד - .,.,

.,.,-מל 'פקר (,ד ·רדר .לו ) ~;. -קרפ

ח  (,י~ - -לוכך" 'פקר (,ט ייתאצמי z -םעי ) -קרפ - '(,לדעס

.7

 -לשםר.-

סדס ברחתו מבירת ה1תמות ,ארה באילקי את השונסר המהפכני ,שנתבסס לע פלוחן
אישיותו לש המבה יג עול כוח ו "חלושתו של הפדלוטירןו .סג בסףו שהורת בגרמניה ,
ראה ביאלקי ,להבליד ,את התסיסה הנאצית ,שכתבסoה אף היא על פלוחן אשייותן
של הםנהיג עול מחו"חלושןת של הפרלוטריין _ שתי התיפעות הקציוניות תאןונ את
מה שהכיר ייעו מךרת ספרו של פדדירהפסיכולוגיה של ההםונים  ,הכללו בין ספריו

הפרט ייס  ,השמ י רים באדןו ספריי בבית ביאלקי.
 .8בשנות כתיבת החלק ה ראשון של הציירה  ,אכן התפורר המרכז הת ר בותי הארעי
בגרמב יה ,שבי שיבי אז טיבי הסופ רי ם העברים ,אחד"עהס ,בצירר י בסק י  ,ביאליק ,
טשרניחובסקי ,שטייבנרג ,פ יכמ ן ,כהן  ,ה זז ,עבגין ור בים אחדי ם  (.עקב התמ וסטות

המסבע .ה ז,נרק הגרסני איבד במה י ר ו ת מערכו ,ובמריצת שתב  1922בלבד פי חת
ב"  ,4500/0שוטר ית חשדים .שניותספן להם אפסיס  ,בדפס י אז לבק רי ם ו הופצי בשקר
הכספים .סל מלא שס רית כסף  ,פשוטן כשמסעו ,נדשר אז לקביית דבר של ונה"בכך .
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"ים ןקו;)דם

ריבוי היסדוות ה ג רוטסקיים והבורלסקיים ב"אלוף בצלות ואלוף שום"
מלמד  ,שביאליק בא למלא באמצעות יצירה זו חלל שהורגש ה י טב
בספ ר ות העבר ית החשדה ,ש " לקתהיי מראש י תה בר ו חנ י ות ו בסובלי מציה
נפרז ו ת ) ובמ ו נחי נשציה  :ב~פ ;ל י ני ~ת ינכ רה  ,ה י פ וכה של ה"וניסי ~ת
האופיי נ ית לתרבות יוון  (.סופר י ם כדוגמת מ ייי בררצי י בסקי ומש ורר י ם
כדוגמת שאול טשרניחובסקי ניסו אמנם להעלות ביצירתם על נס את
הציר המשוחרר מאיסורי טאבו ,את אהבת היופי והבגורה ; אך גם לאחר
הז;ופנה שהביאו אל הספרות העברי ת ,ניכר בה מחסור מוחשי ביסודות של

גוזמה פרועה ובדחנות לשמה ,של עממי,ת אותנטי ת ואצרי~ת " גויית " ,
של תיאבון בר י א וציריןת משולחת · רסן  .ציי רתו של זלמן שניאור ניסתה
אמנם לחתור למילויו של חלל זה בספרותנו  ,אי זו נחשבה לא כחידשו
גמור  ,אלא כפית ו ח והרחבה של הס יפורת הוויטליסטית של ביאליק
) " אריה בעל גו ף "  (,שבצעמה נחשבה עד ל " ספיח" כפיתוח ו כהרחבה של

יי נוסח מנלד.",
אכן  ,ביאליק עצמו נטה למן ראשית דרכו גם לעבר ההומור והגרוטסקה
"' הנמוכים יי ,הפונים לא אל האינטלקט בלבד  ,כי אם אל השכבה
הא;דלית  25-גלית של התעדוה האנשוית ,כב Qטי רות האנטי-חס י דיות

שכתב בנעוריו )גנון "תענית ציבור לעצירת צדיק '" ו " אכילת א  fם " ,
הנקרא גם יי הב על תשובה יי  ,שנועדו לבדר יותר מ אשר להשכ י ל לולמד
מ ן סר השכל  (. 9כת י בתו הס י פ ו ר ית זtלאה אף היא תיאור י אכילה וסב י אה ,
אל י מ ו ת ומ י נ יות O.ו שי לזכ ו ר ,כי את דברי הב יקו ר ת הקש י ם ביו תר שק יבל

מעודו ,דבריו של המבקר אלכסנדר בראגי ן בכתב-העת ו ו סחוד  ,ספג
ביאליק עקב פנ ייתו ,בשנות ציי רתו הראשונות ,אל הנטורליזם הנמוך

)בראגיז גינה את תי אורי הזוהמה והצחנה בשירו המוקדם של ביאליק
יי רח ו ב היהדוים יי(11 .

בהשפעת גישתו הקלס יציסטית והאריסטוקרטית של אחד-העם נמנע
ביאליק ממי משוה המלא של נטיי ה זו לעבר ה~רסה  ,ההומור העממי

.9

שס יר )תשמ " (,ר עמי  46ו  50-ו .

 Oו  .כגוו תאי רר' האר ר ח ר ת ב-א יר ה בעל נר ף·  ,ב · ה ח צצורה גתבישי ה " ר ב ר'·ם הש שי'
הצקר "  :וuכו תאי ויר ההלקאה ב "מ אח רר' הגרר" י ב " ספי ח ".
וו  .ראו לח ובר  Iתש " ר  ,Iכ ר ך א  ,עמי  75ו  77-ו .
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גריאד,

שביסויה המובהק ב י ותר של נסייה זו ,שנבלמה ונתרסנה ,התגלה ביצי רה
אלןף בצלות ואלוף שום  ·,שנכתבה כשנה לאחר פס יר ת אחד-העם,

בעת התבססותי של המודרנ י זם השלונסקא י "הגוי י" של בעלי הבלורית,

W

האגרוף ,כיסית ה כר וחרפית השפתיים.

ביאלקי אף התלונן תכופות לע המחסור ב~פוס א~תי ובדרמה א~תית
הניכר בספרית העברית לחרותיה ,שואף בכל מאררו למלא את הח gר
בכוחותיו שלו .ג ו ניתן לראות ב"אלוף בלצית אולוף שום" גם ניסיןר לכתיבה
~פית-דרמסית ,המשוכת את דפוסיה הן מספרות שיראל לחרותיה )למן
מגלית אסתר ואגחת חז"ל עוד ל" פוירם שפלי" לומעשייה החסידית של
מזרח א י רופה( הון מספרות העולם של כל החרות )למן הקלסיקה היוונית-
רומית דער לאגחת אנדרסן( .למרבה הפpחרס ,שי לראות בהליכה אל
הסופודגפיה האגידת הקחמה גם תהל,ך של מדורניצזיה ,שעבר על
כתיבתו לש באיליק בשנים שלאחר המלחמה והמהפכה :כיד לבסא אותם
עניינים  ,המעסיקים את האדם המדורני תבקופה שבין מלחמות העלום ,

בחר המשורר לגנר את כתיבתו לוהעתיק את זירתה אל ו-5סופוס זר ומחר,
שלא מכאן לוא מעכשיו .האגדה שי שמה לביאליק כלי אובייקסיבי ומנוכר
לביסוי רחשי-לבבו בתקופה נבוכה ואבסוידרת ,שבה נתמוססו סדר י עלום.
בסיעוה  ,ערך אןוסומסיצזיה לעניינים "בעורים" ,קרובים בזמן ובמקום .גו

לבחינת מקורותיה לש היצירה

בבואנו לבחון את מקורות י ה של היצירה  ,דומה שלא יקל עלינו להפריד
בין אותם מקורות ,שמהם שאב ביאליק דפוסי עלילה ,לאלה ,שמהם
שאב חומרי לשון .אף-על-פי-כן ,ניתן כמדומה לה יו וכח  ,שרוב המקורות

הקדומים  -ובהם ~.Pימות של אלחריזי ,אבן זבארה עומנואל הרומי -
 .12על שא יפתו של ביאליק להצו י א א ת שירתו למ רחב  ,לוהוביר את הש יר הקסז ב rירה
גילוה  ,רא ו - :אל ה rיוה הגלודה, -לחו בר )תש -י  (,כרך א ,עס י  .189-186רא ו גס :
בולז )תשב -א  (,עמי .98

.13

שסיר )תש ב  -א (  ,עמי

.136-135 :86-76
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שימשו את ביאליק בתורת " אצרר " )תזאורוס( ללדיית מילים צרירופים,
מוטיבים של על ילה דופוסי ~פ יו ן טיפוסיים .אין בהם יצ י רה ספצ יפית
)אף לא המחברת השמ ונ ה-עשרה של עמנואל הר ומי  ,שאותה נ י תחה
דבורה ברגמן( ,שביאליק נטלה על כרעיה ערל קרב י ה ,בבואו לחבר את
ייאלוף בצלית ואלוף שוםיי  .זיאנר הןקק.מה ,שבי נרו ן להלן ,לא שימש
כמרומה אלא יי קנקן"  ,שלותכו נציוקו דפוסים וחומרים רבים ומג~ונים,
השאןלים מסוגי כתיבה אחרים בתכלית .
בולטת בראש ובראשונה זיקת הציירה למגילת אסתר ,שהייתה כאמור
לביאליק כעין " אצרר " ללדיית מילים צרירופים מן המוכן  .כפי שכבר
הבחין יהודה צרהבי " ,ן מצוי ב " מחברת" שלפנינו גישד של חומר י לשון
מן המגילה S,ן אם כי שי לציין ,שבס י פור קורותיה ם של מרדכי ה י הדוי

והמן האגגי מגתלה גם זיקה עלילתית מסערפת לסיפור שבבסיס הוקק.וtה,
ולא זיקה מילולית בלבד .כאן וכאן מסופר על משתה הנערך לפרתמי
המלך; כאן וכאן מסופר על גיבור שהמלך חפץ ביקרו ערל יריבו שציא
מלפני המלך בבשרת פנים ובאוזניים מקוטפות  .שני הטקסטים ,הנרמז

והרומז ,מסתיימים בתהלוכה של כב וד ויקר ) מפוקפקים אמנם במקרהו
של בן-המלך החקיין(  ,וכשם שהמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש ,שב
גם " אלוף שום " אל ביתו מבושי ונכלם  .אך בניגוד להמן ,שס י פר " לזשר
אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרהו"  ,שב יי אלוף שום" אל ביתו בחשאי

 .14תהני ביתך נחל )  (, 1975עמי •277-276

 ,15עמתנד jחתו ורמתבכ לפס ך ותOא גתמהל רקיעב תנח יוביו שלהזי ,אלו בחימיר המא"mJ
בלדב :לע אחשחשח אבמר -רtמב לב הלמך ב~  ,-לעו הוכסיינם בשונתה המלך נאמך
ימטיסינ ונם )ב(-י) rפקר (,ד בגמל-ה אבמך לע נדווני ההי- ".ימינור אצי מלפני
המלך בלשוב למmכ תכלת ךן mתדסער הזב גלחה תוכירך יזט אוךמגו .-יכןא מאותך
הלצנ הבחתו-הוכמדב )העזP rדינ -דיידר -.שבקה ( כמי שאתי  -תנכךיר זהןב"• פרלצתורי
כהשעמ וכרגתת " מהו לובנת ןלט ווכהן לmבב  mלכת ) -פקר (,ך קרחא לע אלףו רשם ,

ה1ריא את האי בדובכ גלח ,אבמירם הדבירם שאב וכח במנדד י היה :".ייכהנ שעייה

לאש -אשר המלך חפז בורקי) -פקר אי( :קרחרא רביר ארתס היפיפ היי )-יכשאך אב' m
אב mי " ( סהדהידם מדביר גלו-החרטוסםי ,הןקז -ח Pיך" :אוני כשאר עתדנ י את מלכי
באמינה עב mי " )פקר (,ס לע הקש-וירם הבזקסלאוססםיי .שבריבם זהרו בוכאמח לש
תהינ )רא י העהר  14ל-על ( .נתיו להסוףי חגnrאוכ אחתח מסרגח הטסריה ,ןכ.ללשונ,
בפקר א '-לש סרגח הויטטה שובם :יילונם  mופ י ם ימ הונלי ם בפקת n-שך הפלך לםייy
דבר מלחס שעלותר  ir.ר לבן המלך) -ושהוו סאתר ג:ןס :ח .די(, :ו.י
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Iד

יידלא-ע~ .Tשי ~fאת  iן~שןב;~ ~1 (... J / ,ש ןזtזtה 1ע'~ב ;,י;זק / :דלא-
~לה ~יש ~ע;לם סדר; / ,זןלנ:יי כ1)iב  iJד~רים ס~לה ;ד~ " )פרק יב(.
המגילה הנקראת בחג הפורים התאימה לביאליק כחומר תשתית ליצירה,
שעיקרה בהלצה ובבדחנות ,ב"סוף טוב" ,בגמול ובגתמול ,בשמחה
לאידם של חורשי המזימות ,הסכסכנים הוקנאים .עלילתה ששימשה
בסיס לקשת רחבה של יימשחקי פורים " עממיים ,התאימה לציירה ~פית-
דרמטית במתכינת ייהפירים שפיל....
במקביל ,הטקסט הביאליקאי רצוף בחומרי לשון מספר דניאל ,שגם
בי נזכרים הפרתמים ,החרטימים והאחשדרפנים ,וגם בו כללו סיפיר על
גמול הניתן לצידק מידיי של מלך זר .שילחן המשתה בזקק,מה שלפניני

7

7

7

איני חסר דבר -ם~"Rךק~.ן רי~~-ל~ דג~אל וישין ~ןה ,ה~ך~ ~ /ל~ד
לסם ,ת;ד~ך tע~ג;ת ~ךק,יק,ים" )פרק (.ג הצפיר שנראה בחזין דניאל מקבל
ביצירתו המבדוחת של ביאליק ממשית קומית "נמוכה"  16,וקורקבני
משמש גילת הכותרת של שלוחן המלך .הצירוף "לסם ח~ד;תיי )דניאל
י ,ג( נקשר כמובן גם לדניאל עצמו )"דג~אל ",ת;ד~ך-tשי~ שם ,שם ,יא(.
מבין המקירית בני העת החשדה ,ששימשי לביאליק כעין אצרר ללדיית
ציריפי לשון ,נציין את יצירת ,לייג לסן~יס ,ו ן ימקצרר הירעיה נסתפק

בהדגמה מתוך "קצרו של ידו" בלבד ,הגם שציירות רבית של יל" ג  -מבין

שיריי ,משליו וסיפוריו -

שימשי כאן לביאליק מקיר S .ן ילייג אף היה

 .16ב Uסח הקוםםד שרנם" :אופליו קיקרבן של עשיר לעזאלז שלוןו פרה אחהנב. -בנוסח
המאוחד .המיד ביאל ,ק את "העשיר" ב"  Sפיר" אות " עזאלז" ב-רניאל . -הפינקציה

הפ ו אסית חשיבה כאן אפיא ייתד מן הפןבקצ~ה הדפרנ sיאלית של הסליםי .בנרסח

זה אף שרנם כי בןיהמלך לםד להב " rnב r

r

שחוד ללבן .בין אבן לבתן " )לא בין בד

לבתן .אלא ב שבי ענייבים שאיו ביביהס שקד זלות החדיזה( .הידעפות שביתבת כן
I

לפובקציה האופטית מלתרפ על עלום אבסודד ו I$יפ'9סי לעו התקדמתן של ביאל,ק
לסרדוביזם .הובאו עלומית באעצםות ייה~יה של הםליים " .
 .17ובעביין להיווכח שבערוב ·ומו .בעת התחזק ו תה של הפואטיקה הסביידיסט י ת של
שלובסקי .פבה ביאליק צעמו צ?ודות כתיבה מביירסטית .שאותן שאל מן הספדות
עהברית לרודות·ה  .על תשובתו לשלובסקי לוחברו באמעצות ~זכוריס מיל"ג .דאו
שסיר )תשמ-ז( .עמי

•166-164

 .18כך .למלש .נזרכת "הבטן המלאה" לש החרסםו )פקר '  •.יצרוף זה .הובששמ במקדא
יצלןו כדס הההר .שמשמ בשידת לי " ג  )-הושהר םא תי1םא" .בייוס  Qטיר לבס  Uלש

r

השוב ורד .הידלו את שידיי מתוך שובע .לוא מרתך עיבי ומחסוד .בף"לjוי עהנ ללי"ג לע

שיד זה בש י ך ~ךידו .השונא אm

ה כותךת צעסה :ואוו שמיד )תשמ"ח  (.עמי

•93-81
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ו;ויס  1קו,ןדס

ממחשדי פניה של הזקק.ז;ה הביניימית בעת החשדה ,ואף כתב לזקק.מות
שלו הקדמה מחורזת שנה גלול את תולדות

הזינר\ 9 ,

חלקיה הקומיים הנמוכים של הפואמה הילייגית הנועדת ביותר ,ייקצרו
של יודיי  ,חלחלו לכל קצות המRימה שלפנינו  :בפואמה נקרא הגיבור
בשם ייהלל בן עבדון הפערתוני יי ,הפותח את פיו בסקס החתונה כאתןר
)בניגדר לשופס המקראי ,אב לשבעים בנים ובני-בנים ,הדוכבים על
שבעים עיירים ,גיבורו של יל"ג הוא בן יחיד חלשו ,מחמה לחמור
נשוא ספרים( ,בחגיתג החתונה מערימים חבריו ונעררים כגורי אריות

)"נעורים" כחמורים? שואגים "כגורי אריות"? חמורים נשואי ספרים,

הקמים לעבדרת הבורא כגורי אריות מספוריים?( ,הנשים מעזרת הנשים
ממסירות על החתן והקלה קסניות ,פולים וקליות ,כ"קונ~ז;:כייי וכברכת
פריון ,במRימה של ביאליק,

הפרתמים 20

" רי~~ים ל~ני~ם yל1W-ע.ים

~:רים נ (..,זכךע.י~ים נידאות ~קולם" )פרק (,ג ולקראת סוף היצירה,
הגבירות מראשי הסירות ייזכזקז;:כירות

~ןלים\ 2

נ(.. ,

ך)~1!iים ~רע.י~ים

ך )' iל~לים זק~ל~ליםיי )פרק יא(,
 .19ב"שירי אל"מקמא-ת -שלו  ,שבפתחם כתב יל-ג סאוב סחורז ,ובו הסביר -כ י חריזים
דוגמתם ,חובים בהברתם  / ,שוונים בהוראתם ,אין בשלו Uת המערב  [... ) /גם שעה
כובתמנתם בספרו י תחכמוני י

/

אחרוי החזיק הח ר ה ,רי משה בן זערא

/

ושעי גם הוא

ספרי י התשרשי י או י הענקי  /עותה  -אח רי בשקו מאלרהים עזרה  /י נסה לשעות
כמתכו תבם דרב כובוני / ,ננס מתחרה בליידי הענק  . -מאסרה של Uירת גו ברין  9681וC
סונה אוב נם סופרים עברים מוברכזי ההשכלה בגרובניה ובגלצייה ,שקדונו ללי -ג
בחוישו פני ה~ק.מה ,אך חסה שהוא הראשןו שקצי את כליו המדורניי ם של הזירנ,

וסיפורוי המחורזיס בסגנוו הו;נ ' P.ייה הם ששיסשר לב יאלקי מקיר השראה.
 .20השוו לייצרתו של לי-ג -נהאר נהאו יפשס"',הי לעשילתה חמה במקצת ללעילת
אליף בוז mאולוף ש ום. -ציחק ,גירבר סיפ ורו הסח ו רז לש לי·ג ,הקשעי את כל
ממונו בקניית דגים מלוחים ,כי באותה שנה ·קפאו היאוירם  [... Jלוא היה לפסח
דגים להדע . -אלום ,בהתקרב החג ,שלח הרב להערו לתדעו  ,כי אין א וכלים בפסח
דגים מלוחים ,ו-גיב ו רני  -ציא בפחי נפש ובחובות וסובים.

ו .2הבלצ נקרא כאן  -סבני חףיר לובשפחת סריר . -שנ י השסית הם שובות ובקראיים ) נחוניה
ז.כד :רבשאית סו :אי .Cמשפחת סררי היא משפחת לוסייו וניוחדת )מררי ה וא בנו
של ליר בן עיקב )שסות ו ,סז  ,clואליו כאן ניתן השם לבלצ '~קלה ו הסיוחס כאחד
) יארו גם- :בני לוי שוגום קהת ומררי  J -דברי ה ימים אי ו ,א[ .Cייתכן שנעשה כאן
שימשו בשם '"מררי -לע שםר דוביןו הששת -שוגום -ו-ובורי -ל · שום -ול "מח ו '"
ציויין עדו כי את השם המק רא י הוב יוחס -מורי · תבן לי-ג לבלעי" העגלה הפשוסים
בסיפירו הQסירי  -קפצית הדרך . -ור או :ורסס )תשנ-א ,Cעובי •221

•C
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ההזדקקות ליצידת יל·ג בסוף שנות העשרים שי בה עוקץ דו·סטרי.
המשוג יל·גיזם שימש אז בסיס לוויכוח ציבורי נוקב ,שנו האשימו עצירי
הסופרים את ה\1נמסד בכובד ובמכובדות ייקלסיים"  ,העומידם כמשכול
בפני הציירה המקורית

המדורנית22 ,

בעיד שביאליק ראה ב"חרזנים"

הצע ירי ם לא מהפכנים שבראו נוסח חשד בריאת יייש מאין" ,כפי שראו
הם את צעמם ,כי אם ממשיכיה של שירת החידוד המניאריססית ויורשיה

החקייניים והננסיים של אמנות ה~למנ~ר מבית מדשרו של לי·ג .לכן,
ה~ ? j:ז;וה ייאלוף בצלות ואלוף שום" משמשת ,בין השאר ,מפגן וירטואוזי
 -כעיז  tour dc (orccרארותני ,שמתפקידו להראות ליריבים הצעירים

לוליינות מילולית מהי.
את מקצת המקורית העבריים והאירופיים ,שמהם שאב ביאליק את
הפנןלה של הציירה חשף מרדכי בן·יחזקאל במחקרו "ספר יויהי היוםי"

(.א"שת) המקור העברי הקדום הוא הסיפור על אדריאנוס ,שקיבל מזקן
אחד סלסלת תאנים צריווה על עבידו למלאה בזהובים .שכנתו נתקנאה
בו ,יהאיצה בבעלה למלא סל גדול במיני מגדים ולהגישי לאדריאנוס,
וקיבל מלקות תחת זהובים )קה"ר ב ,כ"ג :תנחומא ,קדושים ,אית

חי(.נ2

מקור זה כלול סבפר האגדה של ביאליק ורבנציקי )חלק חמישי " ,אדם
רצרכיו ·" ,יגיע כפיים" ,סימן שנ"ה( ,ערולה ממנו העויזי כי מי שמצפה
לגמלו חומרי ומכלכל את מעשיו בתחבולות כדי לזכית בי ,יצוא בפחי
נפש .מבורך הוא הגמול הבא ללא כוונת מ;כוון יללא בקשת תכלית.
עויין זה נגתלגל באגדות רבית ,ולעניינ Uנציין את המעשייה העממית
ייהלפת" ,הנזכרת במחקרו של בז·יחזקאל 24 .מעשייה זו ,שס יפריה
האחים גרים ,מביססת על שיר סיפןרי שנכבת במקורי ברומית ,ונגתלגל
 .22ראר :אברהם שלרנסק" "-ל" ג·זם· ,כתזב'ם ,שהנ ה ,גילי יג '" ,ט בטבת תת  -א ) 9

ב יניאך  (, 1931עמ י ; 1שם ,גל-י י.ד כ"ר בטנת תת " א )  15בינראר  (. 1931ךאר גם:

אלעיזר שטיינמן" ,על ייבל לי " ג לעו ייבלרת בלכל  ",כזחבים  .שנה ה ,גליי יב  ,ד
כטבת תתייא )  29כתונבר  ;(1930שם. .גלי י יג .ט"' כטבת תתייא )  9ביניאר (; 1931

שם  ,גיל י יג' ,ייט בטבת תת יי א  91כיניאר  (,1931עמ י  .2 • 1מאמרי לגליג אלה נתנבי
לךגל ·ייבל ליייג" ,שנחרג אז באדרכת הסופרים ביחתונ באילקי.
 .23כן ·יח זקאל ) תש"א( .ךאר ךרתב שקד  (, 19741עמי  .372 • 371ותננים אלה ראחרים נאספר
כבך בהערית ) " 1יר ב'ס" ( שבסףו ספר הבדיתה ךהת'דדו לש אלתר דראידטב  ,רראר
עהרה  26להק.
 .24שקד )רא י הערה  23עללי (  .עובי •371
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) Jים  lקו;ןדם

בלשונות אירופה )ביאליק הכיר היטב את אגדות האחים גרים ,אף תרגם

מהן לעברית(, 2S

המעשייה מספרת על שני אחים חיילים ,האחד שעיר

והשני עני '.העני הפך לחקלאי ,ובחלקתו צמחה לפת-ענק ,שעין לא
ראתה כמוה לגלדו ,החליס האח הא יכר להג ישה ש י למל" שהרי א יש לא
יקנה אותה ממנו ארף לאוכלה לא יוכל .המלך שהשתומם למראה יבול-
שדהו של האיכר ,חקר אותו למצואותיו ,וכששמע על מר גורלו ,החליס
לגמלו לו בזהב ,אדמות וכרי-מערה .התקנא בו אחיו העשיר ,והחליס
ברוב  31רמה להביא למלך שי יקר שבעתיים  -סוסים וזהב  -בקוותו
לגמלי גדלו פיכמה וכמה .לא עדי המלך כציד לגמלו למיסיבו ,והעמיס

על עגלתו לאות תדוה את הלפת הגדלוה והמופלאה ,מתנת האח העני.
המעשייה הגרמנית מוסיפה ומספרת את מעללי האח העשיר והקנאי ,אך

אלה אינם קשורים לעלילת ייאלוף בצלות ואלוף שום".
על אותם מקורות שכבר זוהו ,אפשר להוס י ף רבים אחרים ,ונסתפק
בשניים :האחד לערזי ומערב-אירופי ,והשני יהויד ומזרח-אירופי.

המקור האחד הוא קובץ האגדות של הנס כריסטיאן אנדרסן ,שגם ממבו
תרגם ביאליק לעברית )בספרו עשר שיחות לילדים כללוות גם אחדות
מאגדות אנדרסן ,וראשונה שבהן " בת המלך והעשדה "  (.נראה שמוטיבים
ממעשיית " הלפת " של האחים גרים ,נתגלגלו גם לאגדה " קלאוס הקסן
וקלאוס הגדול"  ,מאגדות אנדרסן ,ואף לזו האחרונה שי זיקה מעניינת
לזRtוקה הביאליקאית .באגדה זו ,קלאוס הגדלו מתקנא בהצלחתו של
קלאוס הקטן )הלה מכר את עורו של סוסו המת ,וקיבל בעבורו כסום
העלוה על ערך הסוס החי( ,ממית את סוסיו ומחכה לגמול ,המבושש
לבוא .הרעיון העומד בבסיס אגדות אלה הוא ,שאין ~רשם בדוק להצלחה,

שהרי אילו ה י ה מרשם כזה בנמצא  ,ניתן היה לשכפל את ההצלחה עד אין
סוף .ההעתק של הביצוע המקורי ,אומרות אגדות עממיות אלה בסמוי,

הוא תמיד חיקוי עלוב ובתיקול רחוקה .במקום "לחרוש בשהד חרשו "' ,
יחפש לו האדם ול~ קב אחד ,שכלוו שלו ,ובו ימצא ברכה.

 .25בספרושער שי חות ללידי ם )הצראת א ו פ יר  ,בלר ין תרפ  )(. -בספר כללוות יש יח ו-,ת
שגלקחו מתוך ןז 1Irchcןןז  ) Kindcr und liausוכשעיו ת לידל לובית( של האח יס גר' ס.
האס י פה יצאה לאיר בשבע מהחרות ב י ו השגיס  ,1857-1812והי וותה אחת וכ rיר ות
הזנ ופת של הפלוקלור הגרזננ'.
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אולם ,למעשה ,המקור החשוב והקרוב ביותר לזtק.זtה "הביניימית"-
המודרנית ,פרי-עטי של ביאליק  ,הוא אחד ממשל י ו של המגיד מרובנא,
המספר קורותי ו של גתר אחד ,שנכנס לפונקו במידנה ממדינות הים,

וקבל על שמאכליי תפלים ,וזאת משום שחסרים הם בצל ,למחרת הותקני
המאכלים עם בצלים שהצויא התגר מכליי ,וציא קול בעיר ובמידנה
שנמצא ירק מופלא ,שלא נועד כמוהו לטעם ,שקלו לתגר תרמיל של זהב

כגבד תרמיל של בצלים ,וחזר לביתו עשיר שבעשירים .לימים אמרה לו
אשתו :טול שומים וחזור לאותה מידנה ,אם בצלים ששכיחים הם שקלו
לך זהב כגבדם ,שומים שאינם שכיחים על אחת כמה וכמה  ,שעה כדבריה,
אך הפעם שקלו לו בני המקום בצלים כגבד שימים ,יצא התגר בפחי נפש
וחזר

לביתו26 ,

כרבו ומורו אחד-העם ,לא העריך ביאליק את מעשיות החסיידם ,ולא
העריד להם מקים של כבדר בתכנית ייהכינוס" שלו ,אף-על-פי-כן ,לא

אחת השתמש בהם כבחומר גלם פולקלוריסטי ,המתאים לעיביד ולעיצוב
מדררני )גכין ב"אגהר המדרשית" ייספר בראשית" ובמעשייה המחורזת

לילדים יי הנער ביער"( ,מעניין לציין בקשר לכך ,כי תיאורי האכילה
והסביאה ,שצהלת חיים רכלאית עולה מהם ,מזכירים את תיאורי
-

ב

~.-

התוועדויות החסידים המסבים בחצר הרבי או הצידק ביצירות ביאליק
)כגון "יונה החייט" ו"אריה בעל גוף"  ,וכן שירו ביידיש "איך וועל איי-ך
עדתיילן "  (,כך ,למשל ,תיאור המס ו בים לאחר הארוחה השונה מזכיר
את תיאור הצידק וחבורתו ב"יונה החייט" :
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הבדי חה ו החידדו•

סהויוה ש ב ייה  .כ וי ואשין .עמ י פט .ס ימן

 •235תל"אביב  (. 19221 1939יכן ב י צייג'םי ל oימו  235ש!ם .עמ י תן"חט .Iראי גם :
אמשזל לי םשל ) משל ,הסגוי סחבבא  .Iעויכים יחסיום ב"'סי ל,פס ון .תל"אביב

י ביי "יייקר ,1956

עם י קמו"קמה,
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!'וה שמ'ר I

ו;וים  lקו,ןדם

~~ים fיךןקים  QQlיירם ך סרדי עולם,
~וא עז ~שי דר~ם ן~ז~-ןם ~>דלים

---

ובז;יק;7.יה שלפנינן;l " :חי ~.Qךי ~;ולם ו~Qןי ,תה / ,ןז.יוי:ן "~כ iו~ל-ע.ןת;
 /יfי;:נים  2$ת-אוךסם  iJגע.וה ~ז;י,9ם~ ~ /נ:יצ~ים ~ד י IJקטר ת ןז;יז;כי;:נ י ם
ל~ם / ,צךיגי ~לם ס~:ן צ,Yןמות ~~ /ע.ימות iס~ע ן~ש~ע ~ע.ימות/ ,
~ lנ:יצ~ש ~ iJלי:ן ~ r.lל ~ת-א;ךחו ~~מןס" )פרק ר(  :וכן; l" :חי ~.Qרי ~כ'ל
ך~.Qךי ,תה / ,ן~לי:ן iכ~י ואורח ; ך~ל-ע,דת;  /י !;:fנים ~IJר ת~~ גIJת
 Wיו:וים דע.ימ;ת ןז;יז;כי;:נים ל~ם Y.l [... 1/נ:ור ע.גן iJ -ק,טר:ת עולה
~ז;י  iQם / ,ז;י
ןז;ינ:ו~ר t?~ / ,וכלQל ~iכןר לקרל ז;י~ ן ןז;י!~ר" )פרק ט(  27 .ואם ני תן לראות
בערה המסבה סביב שולחן המלך ,נהני ת מן המאכל והמשקה ,הקטורת
והבשמים ,כעין ערת חסירים סבי ב הצידק  ,הרי שתיאורם של החרטומים,

אנשי העדת והחקירה המעדית ,מזכיר תיאורי ם של למרנים יימתגבריםיי ,
המתעמקים בסוגיה תלמוידת קשה ~'l " :בן  iJקז~ים ת~~ דירגת ה~'~-לצ ,
~l /ע~.יקן rוקר ר;~קשן ע~.ה  / ,ר~ Qליקן1ק.ן ז;יiךןר ןז;י~לך / ,ר~קז;י טן ח~~
:z~ ~lירן ךל~~~ " )פרק (.י מביו הש י טין עולה העריון כי רווקא הסכמה
הטבעית והפשוטה  ,זו שאינה עוקרת הר י ם ממקומם ,היא היא המזכה את

בעליה בכברר וביק ר  ,לרא הפלפול המחוכם ,ההופך את היוצרות ומעמיר
כל עניין על ראשו.

המקמה קבנקן ישן  -חשד

הז;יק9.ה העברית בספרר ובא י טלי ה זכתה שתעישה מקרר למחקר י ם
אחרים ,מהם ספרים רבי חשיבית  28 .לעומת זאת  ,בז;יק;7.יה המוררנית נהגו
החוקרים כבבת ייאסופית· של הספרית העברי ת ,חסרת ייחשר אבות
)למרות שגרולי היצורים  -יל"ג ,ביאליק ,עגנון ואלתרמן נררשו לה(.
מכל מקום ,לא הוקשד לה ער כה מחקר ממצה ,שיבחן את גלוגליה ואת
הטעמים להופעתה המחושדת .ראו י מאמרה החלצוי של ני רית גיברי ן על
 .27ראו שמי) ,תשונ -ו ,Iעמי  :155-150הג-ל )תשמ (, -ז עוני •133-127
 .28כנון מחקריה ס של ןד גפיס ,יהדוה תהב י ויהףןת שירון.
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האחרונים 29

דד

שיעישה מטר לעבודת

מחקר נרחבת שתבחן את תפקידיו של זינר שין-חשר זה יאת הנטיבות
הה יטטוריות שבהן חושר .אכן ,מחשרי פניה של הזק~Rה העברית פנו
אל י ה מטיבות שוטת ,א יש-אשי לפי מטרותיו ובהתאם להשקפת עלומו :
יל" ג ,שש ימ ש כאמיר לבי אליק מקור השראה ,פנה אליה בחפשו אחר
ז י נר חילוני וקומי ,משובץ בהתחכמיוות ובהברקות שנונות ,הפוץר דרך

הממטידות וגבד

לביקורת חברתית חריפת-עוקץ נגד אוחזי ה~שרוn
הצבעוים למיניהם .לעומתו ,ביאליק פנה אל הזק~Rה ככל הנראה על
שום אופיה העממי  -הארצי והוויטלי ,המבדוח הונהנתני  -וכן בשל
צרוני ליצור באמצעותה אווירה של אוריינטליזם מטוגנן .בציירתו

v

לטו;י ולתקופותיה ,אך במיוחד בתקופה האץר-שיראלית שלו ,חיפש
ביאליק דרכים לשילוב יטורות מזרחיים ומוטלמיים ביצירתו ,וכמו ייל יזם

את תרגום הקוראן לעברית.
על חיפשריו אחר זינרים חשרים וטגנונות חשרים ,יעידי דבריי בהרצאתי
על יימגילת האשיי לפני ציבור של מורים ומחנכים תל-אביבי  O.נ בטופה
של הרצאה זו הטביר ביאליק את העיקרון שעל-פיו בנוי האפיט ההודי
כלילה ודמנה ,ורבריו מתאימים גם לתיאור היצירה שלפניני:

על אגדה עתיקה נוטפו דכרים מאוחרים ,נרקסו ונ מעשה-רקמה נדרי
שטיחים ,לסשל ,או סחרוזת של אכנים טוכות  -סוטיפים אכן ועדו אבן,
רק החיכור צירי להיות סימטרי וסוסיף צכעים שונים חיים לט ון הנללי
של הדכרים .זהו טגנון עתיק ,צורה עתיקה ,וכייחדו צורה מזרחית .אפשר
לקוות  ,צשורה זו שי לה עדו עתוי ,אפשר י תחליו להשתסש כה מחשו,ו J
אמנם ,בראשית דרכו דרש ביאליק טגטן זה לגנאי ,וראה בו ביטוי
למנייריזם ואות לחולשה קדדנטית ,במטתו הידעוה "שירתנו הצעירהיי

ביטא את עדתו השלילית על כיתבי הו;נRמות בחריפות ינכרה " :המעולים
 .29בוריח  Uבןיו ,חשכ  -ח  (,מאוברה סקרר אח הז יונ פיפי -הביביים וער ביאליק  ,שםחה

בז"צ ידי ואלעיזר שסיי בם ז .אפ ילו חלקם של חרתי ח יים חרפ איבו ננרע,
 .30דבדי ס שבעל"פה ,כרן ב  ,עמי לר .
ו . 3סנ!$'lי זה ,שארבהם אלםליח חרגמי םערב יח לעבירח לבשקח התאח רביר ,שביאליק
ה יה אחר בוכלעיה ,הוחקז יבעןר בידי באילקי ,אר אצי לאור שבחב  940ו  ,שבים אחחח
לאחר פסירח המשירר.
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שבסופרי החלו ביתור הזהבי לספרותנו הספדרית והאיטלקית ,אלחריזי,
עמנואל הרומי  -היו בעלי חידודים ,חרוזיהם שברי זכוכית ומחטין

נצצרים .את ההדר ואת הנשגב שבאדם שובעולם לא י עדו ולא הרגשיו" .
בשיר  Qט י רי מוקדם  -ייעצה בתפליה"  -הלע יג על השירה העברית
של הדורות הקודמים ,ובכלל זה על מבחר הנשוא י ם של אלחריזי )וכן
על חוסר התוזזם הבלוט בשירה שחיבצרית בין הנשוא הטריוויאלי לבין

ניסוחו המרומם ,העשוי פסיפס של שברי פסוקים(:

~מךנ:רי Wאת ~זן; צל זג  P.1יןת ~ijעךש
ן  iJגה קןמגי  ijחךיןי·
!א'מי תי r.:קן?י ~~יי ??בדר ע.ר
~~נ;וא'ם zl -כ~ת ~לי ע.ר• 2נ
ובהרצאה "לתלודות השירה העברית החשדה" ,ידבר בי אליק בלגלוג על
סגנונם השיבצרי השאלו של המשוררים העברים מעמנואל הרומי ערד
רמח"ל ,שעיקר שירתם בלהטוטנות יסוהד ,ולא במבע כן ואמתי:

רוב הםשוררים םר י עמנואל הריםי עד רמח יי ל היי אקרובטים ,שוירתם הייתה
שירה של םלאכה וםעשי להטים .הם חיקו לא רק את צורות השירה הערבית
בלבד ,אי גם את צורת השירה התורכית והאיטלקית שבזםנם ,ולפעםים היו
םחקים אף את צצללו שירי ההסןר שבזםנם I... J .נכתבו אז גם ספרי ליםדר
לםלאכת השירה ,כא ילו להיות שמורר ה וא דבר שבליםדר.ג נ

בהשראת הלכי רוח רומנטיים ,שנשבו בחללה של הםפרות העברית בשנות
מפנה המאה ,ידבר אז ביאליק גבUת כל גיליו של ייזיוגבלרי~ת" מיללוית
וגבד הירגרית אחר ייהפםיק" :כל דבריו חתרו והטיפו למקורוית ,לידוק,
לאמת ,לכנות ,לנאמ uת שלובג עבציוב הצמאיות ,כרך לשליטה מוחלטת
בכלי המבע .ערות כאלה שלטו אז בקקדוס החקרים הבלתי כתוב של
"תורת השיר" העברית ,ועיקב פיכמן ,אף האר בשם ערכים רומנטיים ,ןרגכ

יינטעית אמת" ו"ביטיר אמת" ,ראה אז ב~' 9Pה מעצור ובלם בהתפתחות

 .32סק יהר ממצה לע יחס ו לש בא'ל·  yלאלחר'ז' ,ר א ו ורסס ) תשס·ד  (,עמ י  .48-40לע
השיר ה Qס'רי ·צעה בתפליה· .רא ו שמי ר ) תשמ· ו  (,עמי .40-37
 .33דנרים שנעל-פ.ר  ,כרך ב ,עמ י יג.
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הפרוזה העברית  -צורה "שהחלשיה את השלוז העברית המצוקה של
האגדה והשחיתה את פני הפרחה העברית לחרי חרות" ~.ההתחכמות
הנלוזה ,העיסוק בעניינים פחותים ונקל ים ,הסגןונ השיבצוי השעיר סלאי
על גבי לסאי ,הנטייה אל הנגעל והגרוטסקי  -תכוטת אלה ואחרות של
הז;ו ?j:מה קצציו ,לדביר פיכמן ,את בכפי הביטיר הפרחאי עבברית .עודו
סעם לבגאי מצא פיכמז בו;נק.זtה :קצירתה לעבר המעמד המשכלי והשטז,
שהרחיקה אותה מהמוני העם .הללו חיפשו ,לדבריו ,את רתם האגדה ,ולא
את המנייריזם האזוסרי של הכתיבה הרמזנית כופלות הפנים.
עם התמורות המפליגות ,עשברו על הספרות העברית במרצות שנות
כתיבתו  ,שינה ביאליק את עדתו ,שווב לא מצא דופי בז;וק.זtה ובסגנונה
השיבצוי ,העמוס והסבוך .הלשוז העברית כבר הספיקה להתפתח
ולהגתמש ,והסופר העב רי כבר לא היה שרוי כמקדום בסכנת ה יגררות
אחר " הפסוק" .להפ.ך קם דור חשר ,שלא נתחנך ב " חדר" וב"ישיבה",
דור שמדו במליצה הקלסית בשמה של פואסיקה מודרניססית ייפרצוה"

ו"מופקרת  ",שוברת כללים

ומוסכמות JS .

יתר על כז ,חרף פריחתם של

ההומור והססירה בעיתונות העברית של שנות העשרים  ,לא נכתוב
בעברית יצירות הומוריססיות יי קנוניות " ראויות לשמז .ב יאליק עצמו
נרתם למלאכה ,והחל בחידשו פנ יה של הו;נק9.ה ,וזאת עדו בשלב"המעבר
שבו ישב גברמניה ,בעת שעסק  ,כדיעו ,הז בההדרת הספרות העברית

של ייתור הזהביי בספרד ,הז בחיבורם של שירים וסיפורים מחורז י ם
לילדיםJ6 .

י יזכר כאז כי המקמות של אלחרירי תורגמו במאה התשע"

עשרה לגרמנית על",די פרידריך רי ק.רס והשפעיו על הה ומ ור המחורז

הגרמני .ביאליק ,בבואו אחרי המלחמה והמהפכה להפך את שתיקתו

 .34בונאוברו -על הנובלה "  ,פיכמן ) תש " ך  (,עמ י שעם·שפ.
 .3Sראו ,למשל ,מ א וב ר ו הפר וג רמםי לש לשינסקי החיר " המל rה "  ,שנתפרסם בהיד ם ,
ב  Iתרפ"ג (  ,עמי  .190-189רוונה שבסאמר זה ה ירס שלינסק י לראשונה את נס המרר
בניסח הקלסי·רומנםי השניר ,ששו ע.מי אמנם ייחוס של חרי ת  ,אך נם ריח של עיבש
ויובש  ,טבר עשוםי ם  .מלוו העמדי את הונסח המדורניסטי העצ יר ,שמאפייניו הם
הח ופש ,החצופה וההפק רות .צירו פיי ה"ממזרייס" של הרבסח החשר אינס מיוחסיס
אמנס ,עסו שלונסקי ב מאסר זה ,אך שי בהס תעוזה עוני-ז.

 .36כנןר "התרגנלוי ס והשעול" " .גרעןר הת ח וית" וזוגנ גרסתה הראשונה לש ה ז;נק,וקה
"אלוף בלצות ואלוף שוס"  ,שנכתבה בבאר הומבורג שבגרסניה בשתב •1923
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ולחשר את פני שירתו בזינרים ובסגנונות חשרים ,חיפשם ומצאם בין

השאר במ j2מה -

הן במקורותיה הספרדי ים-איטלקיים ,וג הן בגלגוליה

בספרות הגרמנית הפסידו-עממית 8.נ

כשחיבר ביאלקי בהומבורג את נוסחו הארשון של "אלוף בצלות אולוף
שום" ,באותן שנים מעוטות שבהן פרח המרכז התרבותי העברי גברמני ה,

שיב בה גם ענגןו העציר ,שנתקרב אל המשורר והיה לחירי .גענןו עסק

אז ביחד עם מרט r

ברבר באיסרף סיפורי חסידים ,שמרטיבים "פוסים מהם

חלחלו באופן טבעי גם אל כתיבתו הבלטריסטית .חלקה הראשון של ציירתו
הגדלוה הראשונה  -הכגסת כלה  -שבלשמה רק שבתנ  ,1937נתפרסם כב.ר
ב ,1919-רבו שובצו קטעים "עממיים"' ,שבחחו בסגנןו הז:י P.זtה .כ.ך לשמל,
נאמר על בנות החסדי בפתח בציירה :ייוכולן חמרדות ,נאות וחסרדות,
שרים בכונו ,שוערן צימח ,ובלבן היןוג פורח ,כי הבשליו ימי בערריהן,
ואין וגאל אותן מחרפת

בתלויהן" •39

ביאליק שזיהה בראדוי בחרוזים אלה

של ערהי העציר את עקבית יישירי עהם" שלי ,שנתפרסמו כעשרר שנים
לפבי חלקי הראשןו של הכגסת כלה ,הפשיל שרלווים הוראה לעונגן העציר
מ j2מה עברית מהי .לימיס ,שלח לעג Uן את החרברת יי אלוף בלצית ראלוף
שוס " בלרירית הקשרה מחורזת ,ושכקיבל בתשובה מכתב-תהדר מחוח,
ענה על,ו במח ווה של טפיחה Y-ל-שכם ,שאף היא מחורזת כדרך המ?j:מה:

" Y,ijם ר~ה t$נ;:וי /

 ; Qה~; ~ Qר  '!1ים "'וr:כ~ וגו:ס~
,כ

 .37ביאליק ביקש וכהס ופר'המו -ל הזעיר שמעןו ראביחבזי  ,שיוותו למעבו על ספו

r

זלווכ י ההדוה אלצ הפר י פ י י הדרה  ,חקרר קדס יניות

תחכסוני ,שארבד'ובזי הזזכ
הוכזו" )וראו ואב חי בזי ) (1983עוכי (. 45-44
 .38ואו סווי ) (. 1988למענתו ,הדגשי ביאליק את ה י סיד השאלו וכתלודות הספוית
העברית )הג ם שהוזו'~pה שאלוה אף האיי סן הלעיזס ,אך היא בת התובות השסית(,

והבליע את מקוו השאליה האיויפי  -הגומנ י יהווסי.
 .39זיקה שיירה לסנגוו ה~ ? iוכה ניכות וכאירגת המל rה  ,הסציססת אף היא בפתח הרימן

הכנסת כלה - :יזה פתשגן הכתב :שסע שיארל עסי האזינה  .האסןפ אלי כל בני בינה ,

r

השקיפו אב בעין פק ו חה .וכרו א חן לבשקתי השסmה  ,בנ החסיד הלב ,ר ייוול
נ-ז  ,לתת לרתב וכוהו התבלו ות ,שו או צרכ י הכללוות  ,והבה השונא בא לקחת  ,יא ין
פווסה אחת  .ואין מזווגיס לו לאדם אשיה אלא לפי מעיתיו .ביא יב י א בויבה שונא

עלמותיי  . -סגבןו הוP.tו;בה בהכנסת כלה צמיי הובה .בפוס בס ייסי הפקרים.
 .40איגרו ת ביאליק .כוך ד .עמי פי  .לסשעה ק י בל ביאלקי מעןונג מכתב מחווז ברבסח
רן;י.ק.מה עדר בשתב  •1921ו ואו א וגבופלד )תשל-ד( .עסי •197

פרק I 2

המסכה המבודחת ופנ  Iה הרצ  Iנ  IIם

בדליך הייתה באותה עת מעוזה של האמנות האקספדסיוניסטית
בשירה ,בציור ובפיסול

-
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-

ואורי צבי גרינברג הצעיר ,שאף הוא ישב

אז גברמניה ,כתב שירה מדורניסטית ,רחבת-טורים  ,שהצטיינה בצשף

מילולי .שלונסקי הצעיר ,לעומתי ,שישב בארץ-שיראל ופרסם בעיתוניה
שידים ומניפסטים מהפכניים ,הושפע לא במעט מן המודדניזם הרוסי,
לדבות שיריו הפוטוריסטיים של מאאיקובסקי :שירתו ) jרבתה בתחבולות
של לש ון-נופל-על-לשון ,לוא בחלה במה שנדאה אז לבי אלי ק כליצנות
וקלות-ראש עד לכיד ניבול-פה .ב י אליק הרג יש שיימנהג חשד בא
לעולם" ,וכי הפואטיקה הקלסי-רוסנטי ת ,כמו סדרי החבדה הישנים,
עבר זסנה.

הסגתלותו של המשודר אל נוסחי הכתיבה החשדים ,המודדניסטיים ,היא

נושא למחקד בפני עצמו  .נרמוז כאן רק שביאליק החליט כנדאה להשיב
למתגנידו " הצעירים" בכליהם שלהם .כשהשלים ב  1927-את "אלוף
בצלות ואלוף שום" הייתה מלחמת המדורניסטים בביאליק ,כבנציוג
הבולט של ~מסד הספרות ,בש י אה .ביאליק הדאה כמדוסה לייצעידים"
 כמו בשיר הכמו-פוטוריסטי ייהמכוניתיי  -שגם ביכולתו להגפיןוירטואחיות טכנית לועשות במילים כבלהטים ,אי הוא רואה ב"זיקוקין יי
כאלה ששעעו ,המתאים לשיר-ילדים ,ותו לא .הוא אף רמז לייצעידים יי

שאין הלהטוטים הללו בבחינת חידשו בתולדות השירה העברית :משוררי
ספרד ואיטליה ,וכן משוררי ההשכלה ,קדמו לסודרניסטים במנייריזמים
ובחידדוים .

גרשון שקד ראה באגדה המעובדת יישור אבוס וארוחת ירק" כעיך

גתובה של ב י אליק על המהפכה הבלושביקית עול שינוי פני החבדה
המעסד י ת.ו  ..גם הציירה שלפנ י נו ,המשופעת בת י א ו רים vהחניסtכיים של
זל ילה וסב י אה ,מכילה דמזים רבים ה י א י ם לתקופה המדורנ ית בח יים
ובספרות ) ייהפלבאי~ת" של הבלצ והשום לעוסת יחסנותם של המלי
והפרתמים; וכן רעיון הניעןת =) מ;נילי~ת[ החבדתית ,המלמד שבנסיבות

מסוימות עשויים הבצל והשום הפשוtכים להפוי למכובידם ולמיוחסים<.
ביאליק ניצב בתקופה של תהפוכות אבסורידות שול ניגדוים עזים ,וביטא
 .41בהאתתי  -על הQטירה הךבסבס ית בציירת ביאלקי  -,בירםזייז בא ו ביברסיטת תל-
אב י ב בח ו רף  ,1984במלאת חמשי י ם שבה לפ טיר ת ה שפיר ר .
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זאת ביצירה

ו;ויס 1קו;ןדס

גדשוה

בצירופים

אוקסימורוניים

שנוני-חדו ,כבאמנות

המדורניסטים .כיאה לתקופת היןוצרותה של דת חשדה )המרקסיזם,
שביטל כב יכול את חש י בות ה  ,Mהמעמד והגזע ,והלויד כגתובת-גנד
את הגזענות העזה ביותר שיעדה הה י סטוריה האנושית( ,ב י טא ביאליק
בהומור של יירא י עקום" .לכל התמורות המפליגות ,שנתרחשו מול עיניו

של ביאליק בשנים שבין שתי מלחמות העלום ,שי ביטוי עקיף ביצירה
 גרוטסקי למראה ,אך רציני עומוק בהגות הסמויה שלו .ככלל ,היצירהמשמשת עכין תמונת תשליל לאירעוי זמנה :חוקא בתקופה של משברים
כלכליים גדולים עוליית כוחו של הפרלוטריון ,צייר ביאליק תמונה
מונרכית של.ווה של חצר-מלכות הטובלת בכל טוב ,שהכלו בה שוחרי
יעד ,אחווה ואהבת הזלות ,שוהכול רודפים בה את הנאות החיך.
כיאה לתקופה שהעלתה את האוניברסליות כערך עליון ,יצר ביאליק
זtק.ז;ןה הנטועה באיזור גאוגרפי בלתי-מזוהה ,שהוא יי שום מקום " ו"כל

מקוםי :לפנינו נוף ניטרלי  -אי של ~-טופוס -

החובק בפרטי המציא~ת

שלו את העולם העתיק כלוו ,מפרס במזרח ועד לספרד

במערב42.

אולם ,

יש ומולדתה של הזtק.ז;ןה העברית  -איטל,ה של סוף ימי-הביניים
ותחילת הרנסנס  -כולה במרומז מבין שיטי היצירה ,כגון בתיאור חצר
המלך עתיר החכמים המתרפסים והיועצים החנפנים והערמומיים ,על
ארוחותיו השופעות וייניתיו ממיטב אשוכלות איטל,ה · ' .עום זאת ,צדוק
הלל ברזל בטע  Uש"כשם שהגיבור חצרה ימי ם ויבשות ,כך הבדי חה
עצמה מעוגנת בשוות הרב י ם ובמעשה שהוא י פה לכל המקי מות ,לכל
הזוכנ י ם ,לוכאוכ י נים ולשאינם ובאמינים" • 44
הציירה חשופת את איולותה של החברה האנשוית על תאוותיה הקטנות

והגדולות  -ובוכיוחד מלעיגה על הזלילה והסביאה ,הסקרנית והחוכדנות.
הז j:? tמה בימי הביניים הן הייתה וכושרת לעתים אחרי הארוחה ,והביאה
- .42הפרתטים ) -פקר ג~ הם אצליי בבל י פרס  ,הנזכרים בטגלית אס תר ובספ ר דניאל;
ו-גפני אספוניה ) -פרק ה( הם גפני ספדו.

 .43אם כי התמונה אף מת א יסה לתיאיר החצר ברנסנס הקרלויגגי ,א ות ה תחייה של השיהד
הקלסית ,שיערה אירופה בסא mהשזנינית והתשעיית ,וה קר רה על שם יוזתמו של
קרל הנלח לקץב לחצרו את גדלרי המלימידם והונש כילים בא יריפ ה  ,לונסית שלנות
בסיעו ם את פני החר.

 .44בוזל  Iתשנ  -א  (,עמי . S67
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ההדוניסטיים ואת ניבול-הפה
לספדותנו בשאילה את תיאורי הזלי לה
v
הגלוי והמרומז .ב"בידחה עממית" זו שלפנינו ציר ביאליק את סיטואציות
השיא בתיאורי התקרובת והזלליה הנהנתניי ם והאתיים ש יערה הספרות
העברי ת החשדה .על תיאורי הזלילה הנערוים של ביאליק  -למשל על
תיאור פשטידת הקיבה ב"אריה בעל גוף" והמעיים הממולאזם בי"שור
אבוס וארוחת ירק"  -העיר עדי צמח ,כי לפנינו ייגילומה של המהות
הגסטרונומית בעציומה :בני מעיים האוכלים בני מעיים ,קיבה הזוללת
קיבה" • ~ Sבעקבות אבחנה נכוחה זו על הארוחות בסיפורת הביאליקאית,

אפשר לומר שגם גולת הכותרת של הארוחה במק.מה שלפנינו ןי~") ~לו:ון

~iJלי:ן rנ9ר זקא~ן;וה: / ,ם~Kך '~ Pן רי~~-ל~ ך~~אל 'דש;ן ~ןה ~ד.ז;נה"  ,פרק
גי( מכילה אותן משמעוזות עצמן ,לרבות לשון משלוחת רסן ,המשמעיה
ניבולי פה לתיאבון והאוכלת בשר לשון לתיאבון .דומה כי הגבלוות בין
המציאןת החץר-ספרותית לזו הפנים-ספרותית ,בין הממש לבי ן הסמל,

קורסים כאן לחלוטין.

צדה הקומן לש ה  Iצ  Iרה

-

ב IIהומור נמוך להומור בגוה

בניגיד למקובל בציירתי למבוגרים ,ניתן למצוא בי ן שירי ביאליק לילדים
רוגמאות אחדות של עלילה ,שסופה ייסוף טוב" ,כדוגמת סופה של עלילת
השיר הסיפורי ייהנער ביער" אי סופה של עלילת האגדה המדשר ית "ספר
בראשית" .שת י הציירות הללו מסתיימות בשיבתו של הילר האבוד אל
חיק משפחתו ,לאחר שבני ביתו חשבוהו כמת .בררך-כלל נמנע ביאליק

מלסיים את ציירותיו "הקנוניות" בסיום סגור וחד-ערכי ,קומי או טרגי,
ובחר בדרכי סיגור מעורפלות ,הפתוחות לפירשוים אחרים .למעשה,
רק ביצירתו לילידם השרה לעצמו לסטות מנורמה זו ,ולסיימן ב"סוף
טוב" ,כבקומידה .מבחינה זו ,הז;בק.מה שלפנינו  -על סופה הטוב המעניק
שכר לבן-המלך ייהחיובי" ,השוחר ערת באמת ובתמים ,והמנחיל אכזבה
קשה לבן-המלך "השלילייי ,הערום והטכסיסן  -עשויה להיתפס כספרות
ילידם ,ולא כציירה למבוגרים .מבחינה זו ,אפשר לצרפה ליצירות כמי

 .45צונ 988) nו,C

עוב י

•226-225
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" התרגנולים והשתל " של ביאליק ,או " סנדלים בלי ם " של שמחה בן"

P-

ציון ,הכתובות גם הו במתכונת הז;נ ז:יה.

א ולם ,גם ההפר ה וא הנכוו  :פה שרם שזורים בזtק.ז tה שלפנינ ו גם רמז ים
של הומ ור א ו נסצני נמ ו ר ,שמקומם לא יכ יר ם בספר ו ת המ י ועדת לילדי ם
ו לנוער .רמז י ם אלה הם מו הסוג היאה לכתב י "פלסתר לושי רי "חרפות
דו " משמעיים  ,ה  2$פ יי ניים לחרזניתם של תלמדיי"חכמ י ם

שנתפקרי46 .

אלה עומדים בסתי רה לרוח התמימה ה מ רחפת על פני השטח  ,זו ה מקנה

לזP- tז:י ה ח ז ~ת של יצי רת יי הוקוס פוקוס יי משעשעת לליידם  .ראוי להזכיר
בijקשר זה כי בזמן לימדויו בישיבת וילוזי יו חרבה ביאלי ק בח י בור כתב י "
פלסתר מחורזים ושנוני " עוקץ דורשות של דיפי  ,ששימשו מקור לא"אכזב
לשעשועים ולמעשי קונדס בקרב חבריו לספסל הלי מוידם .ש י רים אלה
)כגון יי תענית ציבור לעצירת צידק" וייאכילת אשם "  ,ייחוה והנחש יי

ו "מלכת שבא"( לא התנזרו מרמז ים מג ונים ,מניביל י "פה למ י ניהם ואפ ילי
מרמזי ס  P-טולוגי ה בוט י ם .ו  4על דרכו של ביאליק בסירוס מקראות לצרכים
הומוריסטיים נמוכים  ,העיד חברו מתקופת ולווזיין כדברים הבאים:

ב יאלי ק ה י ה כסעט תמ די ראש המדב רים  (...1ו הכלו הי ו עשו י ם א וזנם

כאפרכסת לשמעו את דבריו  ,ש היו תמיד מלאים עניין (...1 .איזה הם
שע שעוים שבני יש י בה מצויים אצלם ? ה ו וי א ו מר  ,בדי חות שו י ח ו ת חלוי ן,
בדיחה וג ררת בדחיה הולצה גו ררת הלצה .וכל אחד מהמס ו ב ים פוסק את
פסוקות  .אין הי לאמרות ממלוחות ומפולפלות  -הפלפלנים החריפים
סגיידם דב ר י"תורה מחידדום ומפולפל ים :על דרך הפלפול  ,המעקם את
הכתובים  ,והדשרנים משסעיים דשרות  ,חיקיוים לדרשות של גמידים

 (... 1גם בשעשעוים אלי הייתה יד הז י יטיןכירי על העל י והנ  .כו חו ה י ה יפה
בבדיח ו ת ובפתגמים ,בס יפ ורי מעשיות ובידות  ,המשוכים את הלב  .אחד היה

ואיו שני לו בשי י בה באמטתו לספר סיפורי חסידים  ,הויה ןכחקה את דרשות
ה"חוזרים  ",בני"אדם אלו שןכלאכתם בכך לחזור על תורת רבותיהם לפני
 .46כדוגמ ת שיר -הח רפ ו ת ב מ תכו נת ה -ין  " ) ~3rpc dicIתפיס את הי ו ם~  .או ~ כאלו שותה
כי מ ח ר נובות~ ( ש חיב רו א ותם ססדונ סים נ ודדי ם )יילרגא'רידם~ (  .א ו פ ר ח י כ מור ה

ש נתפק רו ו ה ס יר ו מת ון א ו מ א ונס את הגלימ ה ו  .(dc"rockcd pncstsו ר א ו למ של :
כר מי נה בז ר נה )מלסינ ית  :וב נחם חפץ(  ,תל-אבי ב תשמ  -ס.

~ .47סק.סלויג·ה ·  -העיס יק הספר י תי בהפ שרי ת הג י ף  .על שיר הנעי ר י ם ה Qס י ר י של
ב י אליק " תענית צירבר לעצירה ידצק" ,ר אי  :שמ יר ) תשמ "י  (,עמי .148-146
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קהל"חסידים .הוא היה רגיל לתבל את הדשרית בפסיקים שלא כצירתם
ובסאסרי מדשר שאינם ,או ששינם ,אלא הופך יססרסם; יהיה ספשר
כתובים וסאסירם על דרך החסזrת ומדבר בלשוו שסדברים בה ב"סגלה
סםיריו" עד שהשוסעים סגתלגלים סצחיק«.
על"פי ההנחה הידעוה של דב סזר  •9,היה זה אחד"העם שריסו את יסדוות

ההומור והעממז'ת שבכתיבתו של ביאליק ,ו~פנה אותה לאפיקים
מוגבהים וצריניים יותר ,שתאמו את סעמו הקלסיציססי המעדון של אבי
"הציורגת הרוחנית" .בתוקף תפקדיו כעורך הקלח ,כל אימת שקיבל
מביאליק שיר שהכיל יסודות של הומור עממי נמוך ,או רמזים בדחניים
בוסים ,דרש אחד"העם מבו"חסותו הצעיר השמסות ותיקונים ,ולא אחת
אפילו החזיר לו את השיר אחר כבוד.ס sביאלקי הצעיר למד אפוא להחניק

את נסייתו הסבעית לשעשועים של יום"יום ולכתיבה כמו"עממית ,והםיר
את הנוסח המבודח ,הקליל או המפולפל ,בנוסח כתיבה צריני ,המכיל
בדרך"כלל גם הגית לאומית כבדה ועתירת משעמויות .

רק בשנותיו האחרונות ,לאחר מות אחד"העם שהיה לו כל ימיו מורה"
דרך ואב רוחני ,נתן ביאליק פורקן לנסייה סבעית זו לעבר ההומור הנמוך,
וזאת לאחר שקמה משמרת חשוה בספרות ,שהתהדרה בהברקותיה
המנייריססיות ובדימוייה הבוסים והגסים וראתה בהם חידשר גמורS I .

הזקק.מה ייאלוף בצלות ואלוף שום" ה י א מן הציירות המאוחרות ,שבהן
חזר ביאליק אל "שורשי ו" העממיים ואל ההומור הצירי הפרעו ,שאינו
כבול בכבלי הדת והמוסר החברתי .יש בה יסרדות בורלסקיים ססגוניים,
המתאפיינים בהומור של גחמא שול " ) "nonsenseאיגיון( ,בדינמיקה
מרובה ובשצף-קצף מיללוי ,ללא רסן ומוסרות .שי בה שלל בופונים

 .48רב לוגשוסי'ן  " ,מארשיתו של באילקי  -,דבר  ,ס  -ז בכסלן תת  -ה.

 .49על לששר הגפשי ו ת "השQליות" לש ביאלקי העציר ,בתכ סןד בסאמרו  -לא ו ר הסזיגה "

) ראו סןד (, 19631

עס י

(. 9 "8

 .50בגןו הש י רים -רבי זרח" " ,תיק וו חצות" " ,ילחת  -עורו.
 .51מעשעשת ו אירוב ית ה יא העובהד ,כי חוקא שלןבסקי  ,שלא בחל בידמ ייום סבחזים
ובביבלוי "פה ,כמק ובל במ ןדרביזם הרוסי ,האשים את ביאל י ק בטשו של חרפ ות

יביבילי"פה  .ראי מאמרו uגבת שיר הק ירגנס של ב י אליק "דא יתיכם שי ב בקצור
ירכם " .,ותביס  ,שנה ששיית .גזי א  ,כ  -ח במרחשיון תת"ב  4 ,ב  Uבסבד (. 1931
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גרוססקיים  ,בעל ,כרס ופדחת ובעל ,חוסם מ י ובל המצמיח גררגים
אדומים ; יש בה זללנ י ם השס ו פ י ם במשתא ו ת בכחנליי ם )הצירוף הכבול
ייתאוות בשר י ם יי ה ופך כאן לזלליה תא וי תני ת ש ל בתר י בשר ובתר י דגי ם
למ י ניהם < ; שי בה חצר ו נ י ם ועבידם המתרפס י ם לפנ י מלכם בגיבוב ש ל
דברי חנו פה נמלצים .הציי רה בכללה ה י א קרנבל של דמוי ו ת קומ יות
וגרוססקיות שול ס יסואציות של  ,slapstickערל כן הרבו להמחיזה לגיל
הרך·

ל '" בידחה יי המחורזת שלפנ י נו רבעדה תכל,ת כפלוה ,מבחינת פעולתה
על הקורא הפשוס והתמ ים ,להבידל מפעלותה על הקורא המשכיל
והשנין :מצד אחד ,עלי ה לבדר את הקורא ,ואכן ה י א משעשעת ומ ענגת
את הקורא ,אגב חשיפת חולשותיו הגלעגות של האדם והוקעת סילופיה
של ההתנהגות האנשוית; מצד אחר ,גלומה כאן גם כ ו ונה דידקסית ,
שאמנם אינה כובשת את חז י תה של ה יצ י רה ,אך עולה ממנה בדרכי

עקיפיז :ללמד את הקורא  -בעיקר את הקורא הצעיר אך לא א ו תו
בלבד  -להבחין בין כוונה ברה למניפלוציה ערמומית שופלה  ,בין כנות
להעמדת פנים  ,בין האותנסי למזויף .
:זדה המבדר של הציי רה נעץו ,כאמור  ,בהצגתן באור קומ י ,אפילו
קריקסורי  ,של חולשותיו הקסנות וה גדולות של " כל אדם "  .כמו
ב " מז;;Iכות " הקד ו מות  ,שהוקעיו את " שבעת החסא י ם הממ י תים "

) Sevcn

 ,(Dcadly Sinsובראשם יצר הזלילה והסבי אה  ,כך גם יצ י רת ו המודרנית
של ביאליק ,המתא ר ת על-דרך ה ג ר ו ססקה את האדם הנכנע לציריו .

ההתמכרית לאכילה ילסב י אה ולש אר הנאות חשוניות ל י בידינליות עולה
כאן משימוש י המילי ם

-

מריבוי קרציות של תרתי -מ שמע  .גם הסקרנות

)או התון לחקור ויילאכול " בכל מחיר מ יי ץע העדת ('" מתוארת בהקשר
זה כחולשה אנשוית ,המקדמת אמנם את האדם  ,אך גם גוררת אות ו למיני

חסאים ש ונים ומשונים  .מענ' ,r

בהקשר זה ,לראות כי הבצל ,אף שהוא

ירק מירקות הגי נה  ,מכ~נה כאן " פרי "  ,כבסיפור החסא הקדמון  .כמו ציר

הסקרנות  ,גם הקנאה יוצר התחרות מוצגים כאן כחסאים ,הגורמים לו
לאדם מיני ~פנ י ם ותהפוכות.
גם הקורא הפשוס והתמ י ם י מצא אפוא ב יי אלו ף בצלות ואלוף שום "
שפע של קסעי שעשוע  ,הלצה ובדיח ~ ת-העדת ,שההנאה מהם אינה
תלויה בהאזנה קשובה לקד ו יות הסקסס .להפך ,בקסעים אלה נובעים
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הצחוק וההבאה מן המ ימיקה המוגזמת של הדמו י ות )העוויות של חבופה
בפרזת מצד החרסומים והפרתמים( ,מן הפ י סיו גבומיה המגוחכת שלהן
)ח וס ם מ יו בל ,או כרס בפוחה( ומתהפוכות הגורל האבסורדי ות המז ו מבות
להן )מבוכתו של בן-המלך הערמ ו מ י  ,שכל תחבולותיו הכז יבוהו( .עם
זאת ,אין בכל הציירה רגעי ם של פורקן קומ י א~תי  ,אלא למ י שאוזבו
כרויה לקדויות הסקסס ,שנן עממיותה של הציירה היא פס י דו-עממי~ת,

ובדחבותה היא ב  mרנת של תלמדי-חכם שבתפקר ,או ,לחלופ ,r

של \vit

עירובי בעל גיבובים ,תרבותי ,מבריק שובון .
הבה כי כן :עיקרה של המהתלה גם באותם קסעים המבוססים על
קריצות אונסצביות בוסות ועל תיאורי תזזית חושביים ,בעץר לא בתיאור
המציאית הגלויה כי אם בעיצוב הרמזבי של מציא~ת זו .עיקרה בעוץ
בהברקות המילוליות וברמזים הלמדביים .לפיכך ,הקורא הא י דאלי
של היצ י רה א י בבו הקורא התמים של אגדות-העם ואגדות  -הילד י ם ,כי
אם הקורא המשכיל והמיומן ,חד-התפיסה ומהיר-התגובה ,כדוגמת
ידידי ו של ביאליק מחוג הסופרים באורסה .כלומר ,ביאליק שיווה ,ככל

הבראה ,לבגד עיביו קורא שחבש את ספסל ,ה י שיבה ,ופיתח רגישות
לכל הקישורים הב י ן-סקססואליים דקי-העוקץ ,אך גם בפרד מז;כפו של
בית-המדרש הישן ,ועל כן איבו מזעדזע מס י רוס י הפסוק י ם ומחילול
המקראות.

בדגי ם את התחב ו לות ,שבעזרתן התיך ב י אליק צירופים כבולים
ופסוקים מ~נרים כדי להשתעשע בהם כרצובו .על זקן החכמים ,יועץ

; Wל~ 1ךק א;-מ~',ל~  /ר'~
פלא למלך האי ,באמר מ"''חו יוד ה ;>וכץ ן
ל  ~ ~ iJ iן ~ iJל~ה דל; iJק.רוכת " )פרק ז(  .הצירוף '"יורה כחץ '" באמר על
הזרע ה~פרה )בדרים צא(, ,א"ע ו אילו הצירוף " הבסן המלאה"  -על
כרס הא יש ה ההרה )ק'הלת יא(. ,ה הזקן הק י רח מתואר אפוא הן כגבר
מלא אובים ,הוגפרה בשים בזרעו ,והן כאישה שהופרתה ובתעברה,
תוך סשסוש הגבול,ן בין גבר לאישה ,בין פר יו ן ממשי )ביולוגי( לב י ן
פריון מספורי )יצירתי( ,בין אובי ם לאימפוסבציה .אגב כך הופך הזקן

הגרוססקי ,המפרה והמופרה אהדד י  ,ליצור כלאיים דו-מיבי  ,שכושר
הפריון שלו מסופק

ומפוקפקSl .

 .52השיי רצהני ) 975ו,C
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במקב י ל ,גם תיאור בחינתו של קלח השום ב י די החרטום בעל החוטם
ק ו רץ לכ י וונים בדחנ יי ם וקונדס יי ם  ,תוך ד י מויו של ה י רק החריף
לתינוק ולזקן ,לזכר ולנקבה ,לבת ו לה זכה ולאשת נאפופים מנוסה :

" :lך ם ס~~ף ;1ידןו;רה ~  fר י iכשי~ י ם  j:! / ,לח ה~~ י זק ~ ~ח זtלא ! ק.ן
! ?.ר ס ~ ~l / ,י סה י ~-ל~Qת = דר i fכז~iב נ:וינרק ,שר~~ ~ ~l /וק ~תi-כ~לח

f

ז,ן ~ש ~ר'אש; י ~'ייש ;:נזק.נר ,

/

~ 1ח'ן כנ{!~ : ,ם .7רכ;,

~ד'ק ן~בה/ ,
;:נזקנ ; וק.נ ; ; l /נ:וזק~ט וי~'~~ -ל? ijה~יו ~r:ר~~ ;,ניl / ~tך~ך ן ג ן ~-ם~.רד
לךpד iנ:י י ו  / ,י~~ Kזו ~ iלע ~סת ~ז7ע iנ:ייו ' !11 ... ] ,ן~9~vה ~ן~ה  :Pי ;ם
~.ר iךה  / ,זג~שף ijל1ן ן!{ר;ת ,הן~~ l /נ:ו~ל ~ ijלע ~1ל~!-ןה יי )פרק
(.ט התמונה  -תמונת קלח השום המונח ביד כת י נוק בערש  -היא גם

7

תמונתו של גבר מזוקן המונח על שולחן המנתחים ,גם תמונתה של
יולדת על האובניים .אף סיפור התרדמה ,שהופלה על אדם הראשון
בהיברא חווה מאחת מצלעותיו  ,עולה מת י אור נ י תוח צלעות השום.
והייאישה "

-

דברים גבבותן של נשים היו עניין שבשגרה בזקק.ו;רה

העברית בספרד ובאיטל י ה -

מדומה כאן בדרכי עקיפין לאשת זנונים

7

)השוו לפסוק " 'ן-~~vן~~9ה ~ן~ה ו iרז  tנ:ויס i'f ,ם iרן .ךה " ; הושע ב,
ה( .

שי ,כמובן ,גם דוגמאות רבות של שעשעוי לשון  ,שהם שעשעוים
א י נטלקט ו אליי ם לחלוטין  ,שא ינם קשורים כלל לע נ יינ י מין  .רבי ם הם
הפ רדוקסים והצי רופ י ם האוקסי פורוביי ם  ,ההופכים צ י ר ו פי ם כבול י ם על
פיהם ונרסכי ם בהם תוכן חשד  .בן-המלך טיעם מן ה יי ן " lנ:ו~ Kה~~ 1'Y.י ו ·
)פרק (,ג צ י ר ר ף העמלה את זכר האכליה מץע העדת בספר בראשית,
והיצור סתירה מששעעת )כביכלו ,היין האר ההופכו לפיקח רלפיכח (.
האכ י לה מעלה על קרחותי הם של המסובים פביני זעה )פרק (,ה כאילר

א י בה אלא עביית פרר )רתיך סיררס כוונת הפסוק · ת~!~ ~~ י ר ,תא~ל
לסם " ,בראשית ג  ,יט( ; ובהגיע ריח השום לבחיר י החרטום ,עיני י אורות,
כאילו טעם דבש מתיק  ,רלא ירק חרי ף .
הציי ר ה ערלה ,מכותרתה ערד לתיאור התהלוכה שבסיומה ,משר בצת
בצירופים ארקסימורוניים ובניסרחים מלאי פרדוקסים  .אם הצירוף

יי אלוף בצלות יי הוא צירוף מתקבל על העדת  ,שהרי " בצלות " הוא שם
מקראי )בחמיה ז  ,בד( ,הרי שאסמכתר ל יי אלוף שום " כבר יצררת ! א~גמה
)בשל אסמכתי של ציררף אפשרי וטבעי לצי רוף אבס ו ריד ,פרי הדמיון
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והפנסזיה( .נ sהאסמכה אף יצורת אוקסימורון מעורר גיחוך )שהרי המילה

יי אלוף " ה י א מילה בעלת קונוסציות נכר יו ת יארי ססיקרסיות ,

S4

ואילי

לבצל ולשום קינוסצ יו ת הפיכות בתכלי ת .(ss
דויק ,דיקוא הבצלים ה"פלבאיים "  -הלוים ,הפשיסים ובלעי הזה ות
היהידות הגליתית  -מןיאים מן הסל ,כמי מכדרי ה יהידו בשעתי ,במעלי
זהב (,ו) ובתמורתם ניתן סל מלא אודכמוני זהב ,וםג השום הצמחין וה~קלה
מכינה כאן "פרי מיוחשיי )פרק (.ס

S6

מעשעשת היא גם העובהד שבן-המלך

החקיין  ,חרף מצואו יייחשרו ,נקרא כאן ייאברך לו " )כרבאה על שום ה יי תי
לו-בשר  ,לואי חוקא בשל אביונותו או שפלות היחש שלו( .שעשעוי הלשןו
הרבים  ,בהצסרפם אל היסודות הגרוססקיים והאינסצניים  ,הופכים את כל
הסיפור לשפנינו לבולרסקה  ,למכסה ,לייפוירם שפלי '" מדורני.

יטודות חברתיים קוקלטיביים

-

אלומיים זבני-אלומיים

בגלוי ובסמוי ,היצ י רה אף מכילה י סידות חברתיים רבים  ,חלקם

.53

ה!אוגסה היא פיגורה רסורית ,המ~רה את ח וקי הקדדקו א ו ההיגיון ,בכך שהיא

סח ברת סין בשאינו סיגו ,ליפתת חלקי יידבר שונ'ם ,א י קסוגר'ית ש אינן מאותה
רסת הפשסה וכחסה .הזאוגסה היא צ"ן סגןונ הסזוהה עם הדומרניזם )וראו שוניר

)תשונ"ס( ,עמי  (. 104-99כאן סרבה ביאלקי מירופ י לשון זאוגמס" ם  ,כורכם לש
משוררי המדורנה ע.yוירים .לע הדגים נאמו כי הם "צאצא י קשיון ופשיןו ד\Iקוינוס "
)בסיף השריהמ ,במקםו שבי צפיוים שונבת הנחלים הני mים ,נזכר לפתע הא וקיט (:ס
והשוו שלי סוש ו של ביאליק בפיגורה רסורית זו בש יריו לצרכ י ם אירןניים :שמיר
)תשמ" ח  (,עסי •238 , 124-123

 - .54אלוף· פירשוו ישר :י ראש שבס י  ,י א ןר ומשול' )במקרא ובטנים כך ראשי משפחות

בנ י 'עשו ,יר א י ב ר א שית לי( .בספ רות העברית החשרה נעשה שימוש בובילה זו
כ " תרגום" לתארי צאולה דכוגמת ףוג חיכס )  (, counl, comlcעוגנןו השתובש במילה
זו ב·עגוטת" ב הורא ת יסצ;ס:

 .55בתפ קיום לש הבלצ והשים כיקרות גלmיים 'יהףך ם  ,נןרד בעסףי וי להלן .כא ן נסתפק
ב חגובה של שיר-הילדים "בבי נת הירק" ,שבו ובמלאי ם הש ים והבלצ תפקיר של
סיפיסים נקלים  ,המסתפחי ם אל החבירה בעת שסחה ,ובשל ההמלוה א ין ובקפייידם
ואין מגשרי ם אותם ,על אף ריחם הער .ראו שסיר )תשמ"ז( ,עמי •178
 .56אפשר אמנם גם להב ין מן הציריף "פ ךי מ יו חש" לא רק · פר י אריססקורסי ,עבל
גמילת יוחס  ",אלא פר י המתיי חס אל הבלצ ,שהיר שניה ם מספש חת הבצליים.

r
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מעוגנים במיתוס הלאומי ,חלקם יפים להבנת החברה האנושית שבכל
זמן ובכל אתר; חלקם בעלי השלכות אקסואליות ,חלקם בעלי השלכות

היססוריוסופיות :חלקם בעלי מאפיינים לוקליים ואתנוגרפיים ,חלקם -
אוני ברסליים וקוסמופול,סיים.

כזכור ,בצל שוום נשקרי ם אסצריאסיב י ת בקרים היהרו גבלוה -

למן

לוגת מצירם דער למאכלים היהרוים במזרח-אירופה .האמיהר הסרקססית

של באיליק ,ערב התכנסות הקורגנס הציוני הארשןו ,אתחר המהססים
והנחשלים ,הנותירם שרעוים ב"ז;כדבר העמיםיי שכירו יימתי מדבר

האחרונים" קיz:קז )":למ; Qל;ז:יםQ,ל;ם ר'ב fןוים ,זס~ז;כים / ,דזירם זקל~י
ר~~ ן~ים צצ.ר~.ז;כים " ( מלמדת שהשייבה גבלות  -בימי פערה כבימי הצאר
 כרוכה בסיר הבשר ,בצבלים ושכומים )השרו במדבר יא(. ,ה ו sבסנגןואחר ,ספק ארכיסיפי-סמלי ספק נסורליססי-מי~סי ,תאיר ביאליק בשירו
"רחוב היהרוםיי את השקו היהרו ,על קבצניו וגתרניו :ת;בד!}" ל"דית;ת,

QלQו;ת י;zורי  / rQת~~ ~iן פל; ש~ם ~ן;ב םי~~~ ~~ריQין~ / / .ףQוי :zיפ~ז:וים
~א~ים םי~{!ו; / ~zן;בן;ועיף ~ן;בזiמזזח ע;~רים 'י~ים"  .בלוס במיוחד
חלקם של הבלצ והשום בשיר-הידלים יי גבינת הירק יי  :הללו מסתפחים אל
ציבור החוגגים ,ובעלי השמחה שוכחים לגשרם  ,שכל ההמלוה והצהלה.
השום והבצל הנחותים ומעלי הבאשה משמשים בכל התיאוירם הללו גם
מסונימיה ומשל ליהרום העניים ,הנחדים והמזלוזלים.
מוס יב ידעו בסימ בוליקה הלאןמית מתאר את היהודי כאדם זקן,

v

הסובב בין העמים וז;זה עליהם ב ושם מתוך צלוחית ,תיאור המבןסס על
מדרש המתאר את אברהם אביבו ,הסובב בין האומות עם רעיון האמונה

באל

אחדS8 .

המדרש הפך במאה התשע-עשרה סמל לייתעודת ישראל

בעמיםיי ,וידעוות שורותיו של באיליק בשירו הדיסקורסיבי הארוך ייעל
סף בית המדרש" ,שעשו שימשו מעניין בסמל מיתלוגי זה:

אן -:עדיי סי-היה השב בזיר הלאזפיס,
ז

י

זז

-

ז

; .

1 -

'

..

 .51על כך העיר הילל בחל  Iתשנ-א( ,עם י  - :561הבלצ והשום םקרבים את העלליה
לנוסח הבשילו היהרו .אבטשים ים נקראו דרך הלצה אנםשיום יים·  .אך לעטנות א ין
הס יפור · חמייה ד· בלש כך .הבלצ הושים בזכרים גם בשירו הגנוז של ב י אליק · רחוב
ה י הידום· .בסיפורו ·אריה בעל וגף" ו בתאי ור הםאכלים שגמשיה צ י פא-לאה  .אם ו
של בח .למלמד החשד ב ·ם אחורי הגיר·.
 .58ראו בראשית רנה .לט.
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'~רן עם"~לו ו:רית ל~"ל ~,סוז ~יז ד.ידס
 ~!1ר'ק~1ז נ ו; ס ך~ים ~ '~ים
t~1ו  iJר סר~nו ת רג~ר  WiJירם.
ב אלוף בצלות ואלוף שום יי מתואך בן"מלך  ,הסובב בכל העלום במקלו
N

ובתרוב ילו  ,ובאובתחתו אגדות בצלים הבותבת ריח ער .והבה זה פלא,
דווקא הבצל המצחין מתקבל בעלום בברכה כא י לו היה ייבשרם בדיך,
שלא בעדו

כמותו יי S9 .

גבלוי א י ן אמ בם בטקסט כל סיובן ו!כר ליהדותו של בן"המלך .בהפוך
הוא ,הטקסט חותר לכאורה אל א ו תם עידבי קדומים ובלפבי היוצור
הדת ו ת ו היפרו הגזעים והעובים והלשוב ו ת .על הקרוא י ם במשתה

הובלך,

שהאוכל קירבם זה לזה ,באמר~ ~l " :י ן ~ה ד~~ זד~ה ,תו.:ו~  /לאובר:
ר;ת~~ ~lןח  ,ר;ת~~ ~lךח!  /לא"~א ;ככ'~ם  !iJה ז;כי~' .זכךח! " ) פרק (.ה
בביגדו לאבשי דור הפלגה ,ששפתם בבלה ,כאן הכלו מאוחידם בעדה,
ולשון אחת בפיהם .לפביבו אי אוטופי ,השריו כביכול במציאןת קדם"
מונותאיסט י ת  ,שלא מעלמא הדין .הטקסט כולל ~זנורי ם רבים לעידבי
קדומים ,שבהם טרם נתגבהו מחיצות ביז גזעים וביז דתות ,כגון  :יי ך~ ינ;ת

עז:ריקים ז;כימ iת ~ןם סראש iן / ,

ז;כ ~ ק.ב; ~ל"ל;ט וז;כ~ת; "ו.:וב"ל~ )פרק

(.ג 6O

ואולם  ,אל ביז השיטין מחלחלים רמזים לאיזו יי תורה חשדה " ,שאותה
מב י א בז"המלך אל האי הנעלם  ,לאחר שיעד שנות נדוידם מרובות

"79

או ז;כ'~ע  iJת;מ~~
במרחבי תבל ,לאחר שאמתחותי ו צויקלונותיו
וז;כ';נע.ים iJזשובות " ) פרק ב(  .ו  6חכמי האי וחרטומיו  ,שלא יעדו את
 .59השים י הבלצ המצח י נים אף זיכ ים כא ן ,על דרך התימןר ,שום י ת של בשמיס י קרים
י נידרים :מיר ·דריר ,ח לבבה שו חלת,
 ,60י י זכ ר כאן כי ג ס לגי ב יר סיפ י רי -מאח י ר י הגדר -הענקי ב יאל ,ק את השם -נח, -

r

ללמ ד  Uכי גיב יר זה ח י ב צםי א 'ת  ,הב א י ן גב ילית ב עמי ם ידרת ת  ,עם התגברי,
מ תגהבות המח ציות  ,נ ח בושט את מ ארינ ק ה ה\גיה י ס ר לרזניתי של הרמס ר החב רת".
עלום הפ וך·  ,מאז ני ם  ,כי ך נח  ,גילי  ) 10-9א דר ·ניסן

ראו במא סיי -י מ אח ןיד הגדר י -
תשמ -ה  (,עס'  ,24 ' 19ר א ו ג ם  :שמיר (, 1998 1

עמי , 103-72

 ,61ל א זו בלבד ,ש א מ ת חותיו של בן ·המלך מל ארת "משבע הכחמות ושמ בעי ם ה שלונית -
 Iפ רק ב ,Cמלך ה אי אף קןיא ·לשבעים ח כמ יו ה מ ח וכם ים  I -רפק ז  (,ה ז,נ ספידם שהם

טי פ לווגיי ם  ,כמק ו בל באנדה ע ממי ת  ,מעלי ם על העדת נם את שבעי ם החכ סי ם ,
שדתגמו את ה מק יא ,
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החידשו הערב הזה מימיהם ,מקבלים בברכה את חכמת גיסיוגו של בן-
המלך הגודד ,ייהתורה" החשדה גקלסת בברכה ובהשתאות ,וכשיצוא
בן-המלך את האי בכבוד גדול גאמר בו ,כבמעמד הר-סיגי יי ך-~1ל!iם
ר;~ים  I$ת  iJק;לות!"' )פרק (,ז המילים יידת" ו"'כדת" )המשמשות ,כזכור,
מילות מפתח במגלית אסתר( ,מופיעות לא אחת במ! j:מה שלפגיגו ,כגוז

באמירה:P" :י ~ז ס~'~ ~iJרי !iJה ך~ז דת;" )פרק (,ד ואין המילה משמשת
כאז אך ודק במשמעה הגיסרלי "'(,קוח'") כי אם גם במובן המקשדו :בן-
המלך מביא ~ת חידשר מפתיע ובשורה ,שכמוהם כדת חשדה ,כתורה
חשדה וכשירה

חשדה62 ,

ערך לעומת החידוש

וכל חיקוי או רפרודוקציה עלובים הם וחסרי-

המקורי ,נ 6

להלכה ,הציירה משססשת את הגבלוות שווברת את המחציות ביז כל
הדתות והגזעים :היא אף מבליעה לכאורה גבולות מעמדיים ,ואיגה שמה
פדות ביז שר למל,ך ביז אדם פשוס לבן אצילים ,בין חכם לאוויל ,וכלשוז
הציירה :בין ייrכ?ם ~ ; 8ם ןrכ?ם ~ל~לה" )פרק (,א לכאורה ,כל בני האדם
שווים הם לפגי החוק ,כאמור לעיל ,הבצל והשום הם סמל הפשסות
והזילות  ,איז הם '"לחם

דמעה"64 ,

שהשועים נותנים לאביוניהם שבעי-

המרורים ,ונמנעים מלאכול אותו בעינו )פרק (,ד ואלום ,הזדווגותם
של אותם ירקות עצמם עם מאכלי הי~קרה והתאווה דווקא משביחה
את המאכלים ומת בלת אותם כדבעי ,משמע ,ההזדווגות עם אלמגסים
פשוסים ,אפילו וןלגריים ,בחברה כבאמנות ,בחיים כבספרות ,אינה

מקלקלת את השורה ,נהפוך הוא ,מעמד השוקס והקופא על שמריו ,סופו
 .62הציירה רזויה במשסעויוח פלוחניות ובקשדוות ,ןUכ תיאור החרת הבצל " :אך הגה
אח השם באוחיוחוי

 -וח וסןמ בעווה1... 1

ובריח הקסורח והוכשכים" )פקר (.ר סופה

של הציירה אף מכלי ה",ר~ גלוי ה לסירי על חיאירים של ביאח הסשיח בשלשו
הרחוח הסוביחאיסיסוח.

 .63ביאליק חשוב כאן .כמרוס ה  ,לא קר לע אוסוח"העלום של הזמן העתיק ,שלקחו מעם

שיראל אח העריון הזבןבתואיססי וגסלו לו בשבאח לועם ) ורא ו בעביין זה נאוסו "עשבה
זויי ,דכרם שכעל"מה .כרך א ,עמי רכה( ,אלא גם על ייחדה החשרה •-שבבר!>.ה אז

לגנר עיביו  :על הסרקס יזם שבילס כביכלו את הבלו ,הm

והזבעמר.

 .64גם ב " שירחי · אוכל החבר"המשורר "לחם רמעה"  ,סבול באבחחה של וc:מו הלוה
והאביונה )על"פי "היתה לי רמעחי לחם י ומם לוליהיי  ,תהלים מב  ,ר" :האכלחם
לחם רעונה· ,שם פ - , ,בוכשמע לש בכי מחסרי ,כא יל ,הדמעה היא לחם"חקרו של
הבוכה ( .
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שיסתאב ויתטון .ברוח הדרוויניזם ,מומלצת כאן גשיה אנסי!-פןריססית

בכל תחומ י החיים -

לרבות תחומי המשפחה והחברה.

משמע ,עויון ייסוהר הגזע" ,שעליו ממליצים האריים )עו י ון שתרעות
חצוצרותיו החלה להשימע ברחב י גרמניה בעת חיבור חלקה הראשון
של הציירה ,עם היווסד המפלגה הנאצ י ת בק  (, 1920יסורו בסכלות

r

ובאיוולת ,שהרי ללא ייבצל" אין יי התבשיל"' סעים ,גם אם כל מרכיביו
סהורים ומזוקקים .האירוניה היא שפרתמי המלך ושעויו אינם מכירים

את הבצל ,שהרי הוא מאכלם של ענייםZ" ,חהן ד~~-ל~ "ה~~-ל~ן
)פרק (.ד באי-הפלאים שלפנינו ,הבצל הוא מגצו ניור ,הנברק כאתרוג
וכמרגל,ת (.ו) כיי למרות שהביא ע.מו דבר חסר  -ערך וסריוויאלי ,זוכה
בן-המלך הראשון בכבדו רב ובכסף רב .רעהו המתחכם ,המנסה לחקות
את הצלחתו ,אף-על-פי שהוא מביא ע.מו דבר משובח יותר ,מקבל בצל,ם

ולא אררכמוני זהב ,ללמדך כי החקיינים אינם זוכים להכרת התודה ,שלה
זוכים פותי הדרך והגמלים הגדלוים.

לא חשיבותם האובייקסיבית או יימשקלם הסוגלייי של המגלה או
של הגתל,ת הם אפוא הקובעים ,כי אם תכונות המקוריות והראשוניות
שלהם .זכות-הראשונים וכן היכלות להתמזג ,להשתלב ולציור הרכבים
חשוים עם קשת רחבה של יסדוות קיימים ,לשנותם ולנסוך בהם חיים
חשוים ,הן המזונת את המגלה בכבור וביקר ,גם אם הביא ע.מו בסך-
הכלו אגידת בצלים .הדברים הם ברוח דברים שהשמעיו ביאליק ~וייצמן,
הן בכתיבתם הפובליציססית והן בהתבסאויותיהם האוסי-איר ו ניות
המשועשעות ,אדוות היהויו

-

כפרט וכאומה .היהויו הוא כשון ,ציססו

מפיהם :זרה אותי ,זעיר פה זעיר שם ,והוא משביח את הקרקע :שים אותו

בערמה אחת -

והרי לך צחנה.

ודוק ,דויקא על פרצופו של החרסום החכם ,י זעו הפלא" ,הדביק"
ביאל,ק חוסם ארוך ומגוחך ,כעין תו-ההיכר הגזעי ,ש"הדביקו "
האנטשימים לדיוקנו של היהדוי הטיפוסי .ללמדך ,שכל תורת הגזע
על יסורות מפוקפקים נתכוננה ,וכי ניתן להפעיל את עקרון הגוזמה
הקריקטורית ,המגחיכה את הזולת ומשניאה אותו על זלותו ,על כל
יצור ויצור ,חכם ונאור ונעלה ככל שיהא  .תיאורו הפלססי של החרסום
בעל החוטם הארוך והמיובל ,שחוטמו הוא ייכלי עבדותו " ,שבסיעוו הוא
מרחרח ומבין ,בנוי על פי אותם עקרונות צעמם ,שלפיהם ציירו שונאי
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ישראל את הקריקטורות המתועבות של היהדוי הכעור ומעוקל החוטם.
משמע ,גם בציירתו האוניברסלית ביותר ,המטטרלת כביכול ממסרים
היסטוריוסופיים או אקטואליים  -שיקע ביאליק רעיונות ממשנתו
הלאומית ,המשופעת בעיקר מהגותו של

אחד-העם6S .

בשנות העשר י ם,

בזמן חיבור יי האגדהיי שלפנינו ,התחזק ה~שיזם באירופה מיום ליום,

וקריקטורות המתארות יהידרם בעלי חוטם גרול ומעוות ,התפרסמו
בעיתונות חשדות לבקרים ,כחלק מהתעמולה האנטשימית .
כזכור ,הנוסח הארשון של ייאלוף בצלות" ,שנתחבר גברמניה ,התמקד

בבעיות הכללכה והמידנה ,וכן במערכת היחסים שבין אנשי השררה לבr
אותם יחיידם ,שייהמלך חפץ ביקרם" .עריוטת ,שהיו מרכז בנוסח הראשןו,
נתמתט אמנם בנוסח המוגמר ,אך גם בו נעדו מקום נכבד לאותן חלושות,
המגתלות ביחסי-הגומלין שבין אדם לערהו ,ובמיוחד בין הWכבה השלטת
לבין אלה המקבלים ממנה שכר וטוטת-הנאה )בין המלך לפרתמיו ,בלשןו

הציירה ,או בין ה~מסד לבr

מקורביו ,בשלון ימינו( .המלך אינו יכלו

לשאת דבר ביקורת ,אך שומע בחפץ-לב את כל דברי החטפה הנמצלים
והמופרזים )אפילו אשייות מורמת מעם ,אומרת הציירה בסמיר ,איננה
מחוסנת מפני החנפנים למיניהם( .והתופעה היא ח-סטרית :שנם שהמלך
מוכן להטות אחן לחנפנים החלקלקים הסובבים אורת ,כך גם משתלדים
כל סובביו להרטת בדירב חףנ וגבינוני התרפסות; ושנם שהללו שuאים
עיניהם לשכר  -לשפע שלע שלוחן המלך ,לפרסים לוגתמלוים לותארי-
כבדו למיניהם  -כך גם המלך ,בכברדו ובצעמו ,מחפש ררכים מיוחרות

לגמול לאוהביו לואלה המיטיבים עם העם הוממלכה.
בדרך הקרקיטורה מתואר כאן גם הבכדו הרב ,המופרז לערת ביאליק,
שהעתיר לעיו העם כעל " משורר לאומי" )הטסח הראשןו לש הציירה ח~נר
בסמוך לשיר "שחה נפשי" ,שבשלויו נשרם התאריך ייי יי א טבת תצר"ג",
כלומר ,יום לאחר יובל החמשיים לש ביאליק ,שובו ביטא המשורר את
המעוקה והנקיעה מ"משא האהבה" שהעומס על שכמו( .וכך יחסי כל
~מסד באשר האר עם אנשי הרוח הגדלו,ם שלו  :יותר משהעגל רצוה ליקט
רצוה הפרה להיניק ,אומרת הציירה בעקיפין ,ומשום כך נקרב במלך בשכר
 .65הטתו המרומזת של ביאלקי בדנר הא יו לות שאבבסשיzביית ו בתירת הגעז בכלל ברוח
ררג.רת של אחד"העס היא .יראו מתסו העדונת של אחד"העס "' חצי נחמה.-
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גלח פי כמה מו הראיו ,ועמניק ל" אליף בלצית " סלסלת זהיבים חלף לצביי
)או מטבע זהב לדוגב בלצ ,בבוסח המקרדם ,הקריוה יימוניטיו" והמרמזת גם
למשמעות השאלוה של המליה ,עשניינה ייפרסום ותהליה"( ".
הנה כי כו ,הציירה אינה משלולת יסדו של אוטי-אירוניה ,וביאליק

מו תח בה ביק ו רת הו על דברי-השבח הנמלצים ,שהעתי ר עליו הציבור
בעבר ,יהו על דברי הזלזול העיונים ,שבהם ייזיכוהויי המשיררים
הצעירים עם חליפות הע,תים  -לאחר שהמהפכה הבלושביקית הולדיה
גם עיןד חשד באמנות .שני בני-המלך עשןיים אף ליציג שתי תקופות
בעולם שרתי משמרות בחיי הספרית והאמנית :התחלפו הזמנים  -אותה
" סחורה" ,שבעבורה קיבלו בדורות עברו "סל של מטבעות זהב" מזכה
היום את בעליה ב " סל של בצלים" .לא אחת התבטא ביאליק בפליאה על
התקופה החשדה ,שחיסלה את כל גיבוריה ואינה גומלת עיד לממציאיה,
למצביא י ה ולאנש י -הרוח שלה .הוא עצמו חווה את שתי התקופות .גרם

מזלו  ,והוא היה ייבו יחיד "  ,שכל תפצוות העם העתירן עליו כבוד ויקר.
אך בבואו לאץר-ישראל לאחר המלחמה והמהפכה,

חש ש"אr

נביא

בעירו "  :שיב איו מכבדים איתו אלא להפך .לא ערכה האז;כתי של תרומתו
הוא אפוא הקובע  -כך התברר לו בערוב יומו  -כי אם עדת -הקהל,
המעצובת בידי " מומח י ם" כדוגמת יעוץ-הפלא והחרטום בעל החוטם.
הכבדו  -אומר כאו ביאליק בעקיפיו  -הוא מנת-חלקם של אלה שאינם
נישאים עיניהם אליו .ייכל-המחזר על הגדולה  -גדלוה בירחת ממנו,
 .66הסליה הרוס ית "ומנסיה" ,שממהנ גנז רו ליפים ב "rלא ווכי mןרגכ שם"דארת.ר " מי ניטר•-
פ ירשוה וכסבע שהןסעב בה חmם של אשי"שררה .הביסרי -ציאי לי וכוגיסין ) -על"פי
בראשית רבה ל-ס( היראתי -זיא שמי בעלום. -יארן- :הןב לדוג ללשיס  Iןצרביאה

r

לה מוניסין-) -מי י עדו עיר לשיטינא . -לתהליה יהפרוסם ומונייוכן( העניק כאן באילקי
דמרת של מסבעית זהב )מוניסין( .אריר לצןיי כי שירו  -שחה נפש י·  .שנכתב אף הוא
בבלרין  ,כזבר הטסח ה ראשןו של הציירה  -אליף בלצןת אולוף שרם  , -עשרה אף הוא

שישרזב ברם יר זבן התחים ה מרניסרי  I5 )-ללי ~ .י;:וךינ:וי  9~ Iז;וןא +ד~י;נ;ו? ·!ם (  .במסיבה

r

פסרןתית  .שנערכה בק תרפ-ז  ,בשבת חיב רר ה של הזיירה אזנר ביאליק- :ו ברכתני
שליחה לחבריט הגחלים .הרדרבם באת ית הוגלה .יהי רתן ורא יט א יתם תניכנו
כאן באץו י הכב יח הם ברביר הזהב שלהם על אצרר חיינר ,כר לסאסא לוהשמ יד
את הוכטבערת הזנזויפית ,ש התחליי להגתלגל פה שרם בעלום ספריתני )  (...כי רק
הכ טת ןה נאמנות הן הרעבים לציירה ספרות ית נקייה וסהירה7I -כר י ס שבעל"פה ,
כרך ב ,עוני קפס (.
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כל-הבורח מן הגדלוה  -הגדלוה מחזרת אחריו" )עירובין יג ,ע"ב( רצון
להצליח אינו מביא את ההצלחה ,כשם שאדם המנסה בכל כוחו להתחבב

על זולתו א ינו משיג בהכרח את מסרתו .הצלחתו שלו ,נאמר בסמוי,
נפלה עליו במקרה לולא שציפה לשכר-פעלוה .אלה הבאים ומנס ים
ל כפל את הצלחתו ,מתוך תכנון קפדני ,יציאו בבושת פני ם .אבחנותיו

w

ליחסים

הסוציולוגיות של ב י אליק ,הונגעית בחלקן לחיים הספרותיים -
בין משמרית שונית באמנות לויחסי ה~מסד והאמן  -מלויכית אותנו אל
המשיור ייה~ךס פואםי "  ,שבו שיקע ביאליק קשת רחבה של רעיונות

r

מעניינים ומורכבים ,שא שיעיר לעשורם לוגיוןנם.

יטודות ממחשבת הלשון והשירה

מכל תנובת השדה ופרי העץ למינהו ,ביכר ביאליק לימות את הציירה
הספרותית דווקא לצפוי פחות מכיל  -לבצל הפשוס וה~קלה )לוא
לאשכלו ענבים ,למשל ,לפלח הרימון או לפרי-הילולים אחר ,המזוהה
עם ~רות החשיבה האונשית( .הבסיס לדימיי בלתי-שגור זה הוא היותה
של הציירה בנייה רבדים-רבדים ,פצלות-פצלות 67 ,וכן היות הצורה
והתוכן בכל מעשה-ציירה אחוזים זה בתוך זה כקליפות הבצל:
ובכלל קשה לסםן את הנגלו ב י ן הצ ו רה והתוכן .שכאט מסתכלים בהשתלשלות
הרוח האנשוי אט טכחים כי סבעת אחת פשמשת לשני הם גכליד בצלים
הנת ונים זה בזה קרליפה אחת שמםשת רתו לחברתה ,וקשה לנו םעסם זה לסםן

את הנגלוים ,םפני שהכול תלו י בנקתרו הםבס [... J
וקליפה  -הכלו תוך68.

ואלרי באפת אין כלל תוך

לא ייפלא אפוא ,שהרעיונות םתחיםי מחשבת הלשון וםחשבת השירה,
הםשןקעים בזtק.מה שלפנינו ,הם גלות הכיתרת של הציירה ,כפי שהיא
מכןרת לנו בניסח המוגםר ,בן י " ב הפרקים .ידמויה של היצירה לירק זול
ן~קלה דייקא ,ולא לפרי מהודר אי נידר ,מרםזת אף לגשיתו של ביאליק
 .67ראר " בתנ ית המעגלים הקרנ:זנסריים . -תברך שסיר  Iתשס (,ז" עמי . 44-35

 .68דברים שבעל-פה ,כרך ב ,עמי קסר .

פרק I 2

המסכה המבודחת ופנ  Iה הרצ  Iנ  IIס

97

בתחומי הלקסיקון ובתחומי הפואסיקה ,כאן וכאן לא בחל ביאליק במילים
ובמחוות " פשוסות" ,אפ ילו וןלגריות  ,בתנאי שהן מתמ זגות היסב ביצי רה
ומבסאות בידוק נמזר את כוונתה  ,מראש י ת דרכו ,לא ה יסס ביאליק
מלהב י א לתוך שי רתי ברבר יזמ י ם למיני הם ,לרבות ב י סויים נמ וכ י ם

ביידשי ,ילא ראה בהם גפם אסתסי ,אם ניתן להגיע בעזרתם לידוק מרני
במבע  ,משמע  ,יש ו מילה נמוכה ו~קלה ,כרוגמת יישנוררים" ,היא הנותנת
לשיר עברי את כל סעמו אות אויררתו הייחדוית ,ואין בה כיד לפגום
בערכו כל עי קר ,מ ילה כזאת הריה י כאותו בצל מצחין  ,המאבד את צחנתו
ואת מרירותו בהתמזגי עם יתר המרכיבים  ,והוא-הוא המשביח בסופו של
דבר את התבש י ל ומעניק לי את סעמו ,על גשיתו בסוגיית סוהר-הלשון,
העיד ביאליק במאוחר בנאומו "לשןר הספר ולשון הד י בור":
הלשןו הספרותית חי בה א י נססינקס להבחין בין ברבר י זמיס מסוכניס ובין
ברברי זמיס אוניברסליים  ,את ה ראשונים ה יא פלוסת ודוחה  ,ואת האחרונים
היא קולסת ומעכלת ומסמעת ,והס נבלעיס בתוכה ונעשים לחלק אורגני
ממנה69 ,

גם ב יי אלוף בצלות ואלוף שום יי ,במקבי ל לקשת רחבה של מילי ם נידרות
ועמומות משמעות ,שרק קוראים מעסים עד.:ו את פשרן )חמר-מרת ,

פרתמים  ,עפיאן ,אקונס ,קברנון  ,שפרנו ן  ,אספוגים  ,חלבנה  ,שחלת ,

ספסר י ם ער וד ערדו (  ,מצוי ות גם מ יל י ם של יו ם -י ום ,בעלות משמעות
רגיונל י ת פח ותה ,כ ר ,למשל ,לשאלת אחד המור י ם ,שש י גר אל המש ו רר

מכתב  ,ובו ביקש לעדת מה פ י רשו ייבקי בהסייה

n

שבצ י ר ו ף " ~ז;ו סה

ןrכ;:כים ~1ק י ~  Z~ ijהיי )פרק (,ו ענה ב י אל י ק שביס ו י זה ,שמקורו אמנם
בתלמוד ,היה שרגר בפי אנשי ווהלין במובן אחר :תנואר לאיש ערום
וחר יף  ,ה י עדו להסות את דברי ו כלפי כל צד ) "  15דרייער

בלע " ז " ( 70 ,

ככלל ,הציירה היא מפגן מרהיב של יסדוות יי אריססוקרסיים יי עוממיים,

אל י סריי ם והמוניים ,נשגבים ופשוסים  ,נידרים ויום -י ומיים -

וכולם

דרים בכפיפה אחת באין מפריע ,ביאליק מראה כאן ,הלכה למעשה ,
כציד ני תן לשלב ב יצירת האמנות אלמנסים שפלי-יחש ,מבלי לפגעו
 .69שם  ,שם  ,עובי קדל.
 .70אירגו ת בי אליק .כרך ד .ע מ י קלב .
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כמלוא הנימה במעמדה ומבלי להכתים כלל את טהר •i1

ארס
"' מרכז הכיבד יי של הצי י רה שלפנ י ני הוא ,לעדתי ,בתחומ י ה '", -
פואט י קה יי  ,ו בכלל זה ,העריון גבטת ההעתקה והחיק וי  :הן השמחה לא י דו
של בן-המלך החקיין ,שהקנאה העב י רה אותו על עדת ו  ,מרמ זת על כ.ך

שהמחב ר מעו יד במובלע uלו דומ ה לכל מ עתיק י העריונות ,ה~!ב יגו נ י ם
והפלגיאטורים למיניהם .במקום סל מלא בזהוב י ם  ,יזכו הללו בסל מלא
בצלי ם ,ממש כשם שאירע למי ועדנו " אלוף שום יי ,ששאף לזכות בעשור
ובכברו ,שהעותרו על רעהו בר-הלבב  .אפילו המספר מעיד על עצמו ,כי
א י ן לדידו כל טעם בכפיליוות למינ י הן  ,שכן הסופר אינו צריך להתהדר
בזרי-דפנה כמשוים  ,שעטר קהל -הקוראים על ראשו בעבר ,ואף א ין כל
טעם ש י חז ו ר כתכןי על השיגים יפים  ,שכבר הצליח להשיגם בעבר  .בבואו
לספר את ק ו רו תיו של בן-ה מ לך השני ,הוא

ממל r

באירו ניה גלויה :

יי פה :רק.א  iJק;ר א ~ת i>iJת ~ב -ן~~ ~iJלדן iכראש; ן  / ,ךiJז tוכ~ד .F. ,ךהן ~ל
:ק~יש;ן / ,ך~ ט ~ליו ~ל;ם ~כ;iJ :ר ~שי;ן' ~ /לדן-ל; ה~~-י~ ויש;ן;: / ,כי
~ה~-נ:ירן; הג~~~ ך 1ךים ל~כ;;~~ לש;ן ? "' )פרק ט(  .משמע ,אפילו הסופר
אינו יכלו ,אף אינו צריך ,לנסות ל כפל את הצלחתו ואת כיבשויו; קל
וחומר רעהו  ,הלד ממנו ,המנסה לשווא לזכות בזר או בכתר לא לו .
רע יון החיקוי והאימיטצ י ה הוא רעיון מורכב ורב-אנפין יותר מן הגלוי
לעין :לא זו בלבד שא י ן הרפרוד וקציה ו הפלגיאט יכולי ם להיחשב
כצי י רות ראו יו ת ושמן  ,ששי בהן כדי ל!כות את בעל י הן בכבוד וביק ר  .כל

7

w

מעשה ציירה מתוכנן ,אם אין ע.מו גם י סוד של השראה ,של שאר-רוח שול
יירוח הקושדיי  ,א י נו יכול להשיג השיג אמנותי של ממש .ההשיג הראשון

בסי פורנו הן בא במקרה ובהיסח העדת ,בלא כוונת מ~וון ,ואילו "' ההישג "'
השני מתוכנן בקפידה  ,אך " משום מה " איט עלוה יפה כקרומו  .שי כאן
גם אמירה מובלעת בזכות היצירה הרומנטית ,הספונטני ת  ,וגבנות אותן
אסכולות פואטיות  ,הדוגלות בתכנון ובכלכלו ,שהשכיחו את הפשטות
הטבעית והמירוה במני פלוציות ובמשעי להט י ם .ו ו

 .71ןרגכ ישרת ה ס א ה התעששעיי רה הלyסיצייסoת ,שלא ה יה בה דרב ובן ה חרפשי והפסונטני,
אך בסיו ח י רגכן הש יהד ה מבאיריס טתי החשדה  ,מבי ת -סי שוו של שלונסקי ,שעש תה
בס יל ,ס כבלהטיס  ,ו א י בהד זקיה שיי רה אל הטבע )העמהדי א ותי ע ל ראשו ,בכת י א ו ר
האי בפ רק ג• C
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ומאחר שגם במשוררים ובמלאכת השיר עוסקת הציירה במרומז  ,ולא
בבני"מלך אגידים וביבול השדה בלבד ) קליפתה החיצונ י ת של האגדה
שלפני נ ו עלולה להטע ות את הקורא הנאיבי  (,כבר ב~תחה נאמר ,שבז-

המלך קנה עדת " ~ ~ :1ם  tp~1כל ~iJי9ז ~~ $י92ףיי )פרק א(  -הלא הם
הלו ו יים"המשוררים של י מ י קדם .גם בדברי"המחמאות שמשמ יע המלך

באוזני בז"המלך נאמר "  ijז ו:ז~ם זt.סה ~זt.ינכז ~ iJזן:rוי " )פרק ד(  ,ואף איתז
האזרח י הוא מן השמורר 'Iם"הלוויים מימי בית ראשון .הפלגות רטוריות
אלה ,הגם שהז שאולות כמעט כנתי נתן מז הז;בק.מה הב  'Iניימית ,יש בהן
כדי ללמדנו שהעני 'Iז ה "' זt.ךס פואטי"' הוא מרכזי וחשוב כאן לא פחות מן
העניינים החברתיים"מדיביים"כלכליים )אף כי הימז ואיתן האזרחי הם
מחכמ י הקדם של המקרא ]מל יי א ה ,י א[ שומותיהם מנכפקדי ם כאן ברובד
הפוליטי וברובד הפואטי כאחד(.

זאת ועדו ,שמ ו אל ורסס ~פנה את תשומת לבנו לכך שכותב י ז;בק.מות
נהגו למתוח קו של אקבלה בין היצירה וההנאה שהיא מסבה לק ו ראיה
לבין הסעוהר וההנאה שהיא גורמת לט ועמיה  .בהקדמה J:rופר תחכמובי

נכתב :יי והטועם אותו ]את הספר [ ימצא נופך מתוק על

;נו72 . " r:

על כן ,

תיאור י הסעדוות כאן הם גם אמירות פ ואטיות רבות אנפין  ,ולא רק
ש י קוף מי~טי ישיר של אכילה פשוטה.
עוצה יעצרה כאז לכל המשורר י ם ,ולא רק לכל המסובי ם סביב השולחן

העמ וס בכל ט~ ב של מלך " הא ,'1

לבל י אכלו את הבצל בעדוו ייח י יי  ,אלא

ישלבוהו במ אכליהם מבשול או מטוגז ,כ י " ~ר

ה ~ א =J

הב צ ל[ r fכ ~ 'Iו

~9ת ;ק ~ fי נכת; " )פרק ד(  .גם ב ד ברים אלה גלום ר עיון " .tז ך ס פ ו אטי "
מ י רכב ורב אנפין ,ה מ דבר בזכות עי בדום המיקדם של חומר ים ,בטרם

יובאו אל תוך הציירה .י דוע כי ביאליק התנזר ממ י לים המידפות ניחוח
של " צבע טרי ",נו וכן מצייני"סגנ ון אולטרא"מדורביים  ,שקודמ י ו לא
נתנסו בהם  .הוא ביכר תמדי לנסוך חיים חשדי ם ב יסודות מ ~נר 'Iם  ,אפילו
ישנ  'Iם"טשנ 'Iם ,אך גם האמ י ז במקב יל ,שלמען תוכשר הדרך לקליטתו
של החשד ,יש לגזום ולשרוף את " הנ ; tלות " ואת ייגבעולי אשתקד " .
ההמלצה לעבד את הבצל ולהכשיר ו למאכל ,שולא לאיכלו יי ח ייי ,כמ;ת
.72
.73

ר וסס ) תשמ "ד  (,עמ'

•43-42

וא י שמיו ) תשמ" ז(  ,ע םי

•170-168 ,151-150
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שהאו ,איננה אפאו המלצה jולוינרית ,א,.,גר והשלכותיה השלוניות
והפאוטיות רבות ועמנייונת.

r

r

כמי עשסjו ,ב שהאר ,בח,.,שו פניה לש השפה העבירת ,האמ ביאלjויי
כי שפה זו ,חרף אצרר-המליים הלד שלה ,איננה שפה ענ""ה כל עיjור ,וכי

עjוייר עשורה של לכ שפה האו ביכלות שלה צלףר צירופים ,לוא במספר
המילים הצפוי במליוניה )ימשםר ךכ ,שוובה על השלונאים לש שטת
"תח""ת השלןו" עלסוJו תחליה ב"כירנס" jונ""ניה של השפה עהבירת
מלכ החרות ,חאת עדר בטםר תיחליו בייהרחבת השלןו"( .במסתו ייחבלי
לשןויי  ,שבןה ביטא לראשונה את ייהאני ובאמין" לשו נבשואי הלשןו
ותחייתה ,העטים באיליjו:
ונלכל לא השעירןת לוא עהנוית מז ה"מליים "• 'בר אל ראיתם מימיכם ממןו
קעמא מכניס הרבה ,לוהפך? הכלו לפי רוב המחזור צהריחפים! הענmי
ונן הסוג האמור היא על-פי-ריב ""חוסית ,וממליא עארית  ,אם לא מחמה,
אבל שעירותה הגוניהר לש השלןו היא רכחה הפניוני ,החיוני ,ארפשרתדיריה
המרוב mלהתפתח לוציור ,צלרף יצרופים לוהלו ,.,בדומה ,לפרית לורתרב

r

לוהתפלצ יכי' וכי ',דע א סוף.

r

משובע  ,אף השלןו היא כאו תו בלצ המתפלצ לפצלות-פלצות שוא גבלו
לו;כגחן עטוביו; אף היא עjוייר טחה בצירופים ובירביר הובשמעים  ,לוא
במליים כשועלמן  .שכם ששלןו ייענייה'" שעויה להלו ,.,צירופים רבים
לוהגתלות כבלעת נכסי ם ובחבםי ,כי םג הבלצ המשתלב כיקר תיבלו

ברוב ה מאכלות ,וובjונה להן עטם חשד ומשופר ,תוי שהוא ובאבד את
תכינותיו העצמיות וjולוט את עטם מרכיבי התבשלי .לפיכי ,לוברות
שהאו צעמו לד ו~jולה )וכאשר האו נאלכ בעינו ,הירהי מר ,מדמעי
וצפח  (,בידעלו האוכל תפל אי ס ר עטם .
וידכ ללמדט כי לעתים הצנל הלד-השעיר הושלןו חד הם ,מבטל ביאלjויי
להרף-עין את הבגלוות ב הסיובן למסוובן ,לוו;בשמע שם הבלצ מזוררים
בן-הובלי והפרתמים  .משובע  ,שי ובכ mהלןוש )ובכmה לש ציי רת ספררת,
המחלולת נפלא ות בזערת השלןו( לעורר את החשוים  ,ואפליו להבאי
.".,ל רגתבות פייזלווגיות ובשוכיות  ,ןUכ צחקר ,בכי אופליו ...עיטשו.

r

r

ולהפי ,שי צקורה ודיי של האםד לתאר במליים דברים פשוטים בתלכית
הפשטות  .בנוא השישי המומחה להגיירר צנל ובהו (ו) ,האו נזjוjו לכמה
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וכמיי סוגים של ייגררות ,שכילן כאחת מחפשות דרכי עקיפין בפתלות,

ואיבן מסוגלות לתאר במשירין דבר פשוט וטריוויאלי ,יימובן לכל דקדר.
תחילה מגידר החכם את משוא החקיריי כייגדריי דו ·סיט רית ,שיש ביי
מן ההליכה סחרר ·סחור ,מכפל·יידברים רמו ייייתור " :ן~~ ;ב·~ ·ן~
 iJוpרירןת ~~ Qריפ,ת ·ן~'  iJמויפןת ~,וpרירןת· / ,ו~~ ) iרן'י :ין.vק~~ ו~ן·
iJקv,ןי ~  i1ר·י:ן / ,ן~ו·iJת;י:ן ~~ץ,ילי"ה ן~ו·iJק,לי"ה "ן:י;ת~ו; )פרק (.ו אחר·
כך ,בא תורה של ייייגדריי על דרך השלילה" :ן~זגי לא·  p-ר לךא·rכם ולא·

ש~; ולא·לח / ,ע.ךיב ' ~ iה~~ ~ fין ~iJלדח / ,ו.ריח;  t$י~ני .fריrכ ,iJו;מ~.ק /
ך~מ; לא ~~!iם ;iJכז.פ;ןיי (.ם)ן eלבסוף גמעי תורה של ייהגדרה היחסית,
יימכיילת את האובייקט על גב'! סולם של דרגות ,מן הקל אל הכבד:
ייד~א ~:קלל·~ב;ן ולא·~א ·ד~ )! Qiךת יי (.םש) ככלות ייכלו ,כל ייייגררות
כולן אין בהן כיד ללכןד את מהותו של הבצל.
בקצרה ,קשייה הא~תיים של השפה מגתלים בעיקר בביסיון יינועז
ייראשןו ,ללכדו את מייותם של ייאובייקטים והמשוגים ,גם אם הם
פשוטים בתכלית הפשסות ,והרחיב על כך ביאליק את ייידבור במסתו
הונעדת ייגילוי וכיסוי בלשון" ,בתארו את צהלת השמחיי של האדם
ייקדמןו בשעה שהצליח להצויא מפיו לראשוניי ייברות פרא בראשיתיות
כחיקוי לקולות ייסבע .ואכו ,בבוא החרטום להגידר את מהותו של השום,

מלאכתו כבר קליי שבעתיים ממלאכתו של קדומו ,שהתלבס שוב שווב
בייגדרת ייבצל .דרכו של החכם השבי כבשויי וסלולה ,ערל כן יכול ייוא

v

לימר בביטחוו" :ך~יי !ה ~ל.יו:וי ~ז:יצןדת ,iJה~י~ ~ /י ~iJרי iJו;כ;r :וש
!iJיי ,י~·ל~ ~~Qים לרב~ / ,ח ק.ט·ן היא ל~זל אר ~~רו tjiJירוב" )פרק
(.ס  4ו משמע ,כאשר יש בבמצא מלדר מיקדם ,דפוס או שבלוניי מו יימוכו,
ביתן להסתמך עליו לוהקל על הכיבשו הבא )אך גם אם יהא הכיבשו
יישני משוכלל ייתר מקדומו ,תהא חשיביתו פחותה( ,בזכותם של פורצ י ·
יידרך הראשונים ,שחצבו כל מיליי בסלע ,בעשית מלאכתם של הדורות

ייממשיכים קלה יותר ויותר .אם בשווה את שבי החכמים·יייועצים לשבי
בבי·יימלך ,אזי בביו אל·בכון ,שגם בעלילת·יי~שבה של ייאלוף בצלות
ואלוף שום" מדבר ביאליק בזכות המקוריןת והראשוביןת ,בזכותם
 .74היצירה אף מלע יגה על הפשרנים הלןקח י ם גלד אחד ) פקר מ ן הציירה השלמה (,

ותלוים בה :zילי :zילים של אבחנןת ופירשויס.
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ו)ום  1קד;)דם

של פוצרי הדרך הנחשוניים ,גם אם דבריהם לעתים גמומגמים ואינם
מלוטשים עד גמירא.
הנורמות של המחבר מדברות אפוא במובלע בזכות הראשוני~ת
והמקורי~ת ,ומעמ ידות בדרגה נחותה את כל אותם א~מנים ,העמלים על
Wכלולן והקצעתן של התגליות וההמצאות של בעל י זכות הראשונים.
יתר על כן ,אותם מניפולטורים זריזים ומיומנים ,הקונים רעיון במשיכה

ומקווים וזכות בתהילה ,סופם שיצרגו בקלונם ,אליבא דביאליק .על
גדולתו של היצור הראשון ,שבמעשהו יש שמינית של "מעשה בראשית",
הרחיב ביאליק את הדיבור במסתו "יצור הנוסח" ,שבה העלה על נס את
ראשוניותו של מנלדי מוכר-ספרים:

לצרף צירופים חשדים בנוסח סן הסוכן  -אף זו לא סלאכה קלה היא ,כל-
שכן להוסיף עליו ,לשטת בו קסעא .אבל ציירתו ~תחילה  -בזה שי מעין
סעשה בראשית .יצרר הסחט הראשונה ,הפשוטה  -הוא הסגלה ,לוא עשרה
המכונה הסורכבת לתפירה .צבת בצבת עשויה ,חו השנייה בואדוי נשעתה
י פה סן הראשונה  -אבל הצבת הראשונה היא סעין ייסעשה שמים" ... ) .ן
עם הניסח באה רווחה גדלוה בספרות .בעלי הכשירונות החשדים ,הגדלוים
עם הקטנים ,א ינם צריכי ם לבובו יותר סחצ י האנרגיה הצי י רית שלהם על
יימעשה בראשית" ,על יצ י רת הכלים )  ...ן יאת עיקר כוחם הם נותנים סעתה
לייתוכן" החשד ,שהביאי סשלהם .וכנגד זה ,סחוסרי הכשירןו הרסאים
הלוכים וסגתשרים םתוך ה"ספרית"7S .
גם אם השום משובח מן הבלצ ערשיר ממנו בתוכן ובמהות ,לעולם לא
'!נכה את יימגלהו" בגסול הכבד ,שלו זכה ייאלוף שום"  .הראשונ י~ ת היא

הקובעת ,אומר ביאליק בססוי ,לרא  Wכללרה והשבחתה של הגתלית
המקורית .הקהל חסר התבונה וההבנה מעריד אמנם גם לייאלוף שום"
תהלוכה ספוארת  ,האומרת כולה כבוד ויקר ,אך המבינים )ובכללם גם
"אלוף שום" ,המניפולטור הערמומי ,שחזר אל ביתו בבושת  -פנים(
- .75יצוו הטסח , -יביר ספחת ל,ו בל הע-ה של מנלד· ,העלו מ  ,שנה י ,גליי  ,50תער-א;

רננס בכל כתב יו במחו -ובוי ספוו ת. -בשולי מסה זו הסביו ב יאל  ,ק כי -כך )יונסחי
 ז-ש[ ק ו ואים ב ו ארהל לסס וות ביגוני התפליות המקובל,ם בעם ,ומזה בהשאלהלכל דור כשרגה שובלי בא ובקובלת באחד מן המזקעוות) -יראו בפתח  -שיות י -:

r

 iJ ~1-ו;ישיר.ו קר ' ז ס\ז ', kטy

I

~יו נ;וז,ני י ~ ו:וי"' ' ~~ Qח ; יiו (· -
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יביט את וגרל החרפה והאכזבה ,המזומנית לחקיינים ,הנשואים עיניהם

לבעצ .ובל נשכח ,כי גם ביאליק -

אף שהציג את עצמו ,מתוך צנעיות,

כמי ששרשר בעקבות ילייג ומנלרי ,פותי-הדרך הגדולים -

הן פזר

בצעמו דרכי-שיר חשרות ויצר בעצמו נוסח ש י רי חשר ,ששימש מולר

חיקוי למערצייו הרבים ,ואף מולר לחיקוי-על-ררך-השלילה למתגנדיו
העצירים.

אוירך זיל גמור.

פרק שלושו
לחדש  Iמ  Iנו כקדמ
המניעים לחיבור האנדה " מנולת ערפה "

י~'~ לא Y.ר ~ I5י לז;ור~ת ~דז;וו;ה,
~ ם .ריוכ ~דז;וו;ה ~א'; ,ו:ו:Ijי~1.. ,1
 I5ף  ' 1,15ר;ג~ו' i:כrוy i:ל:r-ור~הן,
ל~~Ij n,ת:-ח ד:iודמןת ~~לי ם :
וא;י לו ל~ש1iר קז;ולל ל~הן,
 Wיר;;rוי ,על-לגית ~לרי ם,
:iוזר  Ijת-
)"דירת rלאר" ,תרב"(,
המטע לחיפוש גיזת הזהב של האפוט

כל ימיו הביע ביאליק את משאלתו לכתוב ~פוס -

שיך עלילה או

סיפור רחב-נשימה ורב~-פנים ,שגיבוריו הם גיבורים ראויים לשמם,
על הליריקה רוויית הדמעות ,שקנתה לה שביתה בש ירתם של משוררי
חיבת-ציון שופכה את ךוחה ג ם על אחדים מש י רי ו האשייים ,כתב לעורכו
וידידו י"'ח רבנציקי בנימה של ביטול" :ק.זה נפשי בכל שיריי אשר
כתבתי עד הנה :כי כל אלה הם יקטנות ',ואין עחתם על כשירון משורך,
שירים קטנים כאלה יכתוב כל אשי בימי

חי י הבלו [.. ,J

ה"בכיינות"'

-

הסימן היותך מובהק לקטובת הר ו ח ולחסךון הכישךון בעתים הללו" ,ו
בכל איגרות יו המ וק דמות חזך והבעי את מיאוסו מן הליריקה הר יק ה
ו הסנטימנטלי ססית  ,שבה המחבך פורש במשירין את רחשי לבו
האישיים ,במקביל  ,הבעי ביאליק את רצונו לכתיב שיךי עלילה רחבי

,1

אי גר ו ת ביאליק .כרך א .תל  -אבי ב תת-ח .עסי פא ,כעש י ר לאחר סכן .ב שרימתי
סרחר" )  .(1903ערר ביאליק ה".ר~ על שירת חיבת-ציןר .עהי ברת בס ה י רית עצימה

מיגיז לששיז :לרגע משמיעה קלר אבחה יי בבה  .יתכף ימייר עיברת לרברי בחמה
יתקירה,
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היקף ,המעוררים בקוראים רגשות עזים של חדווה שול אדבה ,באמצעות
הצגתם האוביייקסיבית של הרברים )  (, showingולא באמעצות הדיבור

הסוביייקסיבי עליהם )(, Ic\\ing
דבריו אלה של ביאליק לרבנציקי משכנע י ם בכנותם ו בבימתם האשיית
ו הרגש י ת ,ועל כז ובפתיע לגלות שאיז הם אלא גלגול של רעיוז מבית-
מדרשו של גתה ,ביאליק העציר לא חצב רעיןו זה ובלבו ,אלא קלס אותו
בתיווכם של הספרים ,ואימץ אותו לעצמו לאחר שערך לו אדפסציה

אשיית וגיירו ייגי ור כהלכה"  ,בחיבורו האוסוביוגרפיחזון ואמת ) Jgו Dichtu
 (, und Wahrhcitכתב גתה שכל שיריו הליריים המוקדמים לא היו אלא
רסיסי ם של וידוי אשיי ,וכי מכאז ואילך כל רצונו הוא לחבר ציירות
שבהז ירוסז ה י סרו הרגשי-האישי ,וי~נה את מקומו לסיפור

אובייקס יבי2,

שוב שווב מתברר שביאליק לא חשש "לגייר" רעיונות זרים ,לעבדם
ולהערות עליהם את רוחו ,לאחד מיידידו הציע לתרגם סיפור י ם לילדים
מספרות העולם יי ובלבד שתייהד אותם"  ,לאחידם מעורכיו עיץ לתרגם
סיפורי ילדים "ליהיד לוהתאים לרוח התינוק

העברי" J ,

והוא עצמו עשה

כז לעתים קרובות למידי ,
לחגמה ,בהצראה על ציירתו יי מגלית האש יי אמר המשורר הלאומי
שמגלית רות היא לעדתו ה  2,5פ;ס היפה ביותר בעבירת ,שואיז רבים כמוות
בספרות העולם כלוה ,לכ פסקו מניע את העלילה קידמה ,בתמציתיות
בגשיית לולא יי ותר ,גנוז הפסקו '"והמה באו בית לחם בתחלית צק יר
עשוירם'" 4 ,מתברר שגם עריןו זה אינו אלא עריןו ששאל ביאליק תגמה ,
עיבד; עורך לן "' גיור כהלכה" ,תגה עטן במאמר  Hebraerשבספרו הד ווא,
המערבי-מזרחי ) ichcr Di\lanן (, ~Vestosשגמילת רות יי היא הציירה הקסבה ,

הנפלאה בשלמותה ובסגלותה האפית ,שהנח ילה לנו ספרות שיראל
העתיקה "  ,ןביאלקי הוסיף לעריןו השאלו הזה םג ממד לאומי ,עברי יוהידו,

שלא היה לו במק ור הרגמני .משורר עברי כמ;ות ,הישוב על אדמת נכר,
גרס ביאליק  ,אינן יכלו לכתוב אפיקה משוכללת ומשוכת -לב ,כי עם שאז
,2

Nc\\' York 1963 (19321,) 141,

 PQ(!fl,)',זR e l '('(lI(!lJ ; 11 ;,'.

ז(I.

G()('f/'e

'ינ 8, Fairlc

188-207 ,

;r

 ,3אירגת לחד ,הס יפר מורכ~ בן -עמי אויגר ות ביאל  ,כרך ב ,עוני כב (  :אוי םג איגות
לעיוכים ח-פ בוגונן שר-ח ב רזוכ ש!ם ,עוני יב(,
 .4הרצאתי של ביאלקי -משהי על יגמילת האשי, -ד ברי ם שבעל-פה  ,כרך ב  ,עמי כס·ל.
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ו;ו'ס יקו,ןרס

לו היסטוירה מידנית ,וכל תולחתיו אינן אלא מנוסה מפעוות והתחכמות
לג!רות ,לא יוכל להאיצו מקרבו שירי עלליה או סיפורים ראויים שלמם.
ובמקבלי ,ספרית ,ש"גיובריה" הם טיפוס ים לדים ומדלולדים מן המצאי~ת
הגלותית האנטיס-רארית ,אף היא לא תוכל להעמדי אפוס ראוי לשמו.
לפיכך ,מסכת חייר לש העם ,מאז החררבן ,אינה אלא סיפורו חסר התוחלת

של צה r

העבש והיבש ,שנמק בלעטת המרתף )ככתרב שבירו יישירת

שיארל"( או שירו המיניטוני האין-סופי של הצתר ,המנסר לע מיתר אחד
את שירת הגלות והלדות )ככתוב בשירו

יישירתי"(5.

חוסר היכלות של ביאליק לחבר שירי עלילה ,ובהם גיבורים ראויים
לשמם ,שעוי לה י ראות כמעין עכבה אשיית ,לוא רק כהדגמה של הרעיון
ההיסטיריוסופי ,שהלך ונתפתח בציירתו לסו~יה ,בדבר אי-יכולתו של
העם להעמיד ;SIO;rcו) Jהיסטוריה ו ! או סיפור רארי לשמם( .עיון בכתבי-

הדי שלו ובמכתביו מלמד שהוא ניסה פעמים אחדות לכתוב שירי עלילה
~פיים ,יבכל פעם יינתקע" באמצע הכתיבה ,ונאלץ להחליף כי ו~ן ימהלו.
בשירו הגדול ייהמתמיד" ,שנתחבר במרצות כל העשור הראשון ליצירתו,
רצה ביאל,ק להעמיד סיפור עם עלילה עם סוף טרגי ,ובסופו של דבר
יצא מתחת ידו שיר לירי-הגותי ,סטטי למידי ,שאין בו עלילה ראויה
לשמה  ,והוא משקף את מצב הסטגנציה הסטטי של העם גבלוה  6 .גם
 .5על ח וסד ילונתו לש העם להצסיח מקדןב אפזס דאוי שומו ,דא ו בספדי באי ,עלליה,
תל-אביב  , 1998עמי  .12-7כלשיסר ב י אליק בבית"ספ ד באךןסה .אמד לתלסיריו

)חא רבדיי שרס תלסחי אביגחד גירנשפן במחכ m

השמידה בא רכיזר החיובך לש

א י ביכדסיסת תל-אביב(- :שי Jליין חסור פחז ה בספריתנו מזמן שאחדי התנ-ך1... 1
אם בתלונךן ארב מצו אים לפעסים סיפורים קצירם  ,הרי סיף כל סיף א י ן זה אפ יס
דאוי לשונו .ס עין אתוו ) נןסח אפ י( שמצואים איןת כספר רתו (... ) .לעם שחי גנלות

אי אפשר שיהי ה לי כשירזר לציירה אפ י ת .-

.6

לע לבוכו לש איבלקי בח יבור הפאומה -הונתונרי~• רא ו בפסח לש שמלאו סרסרנ גמל
העמים )עיונים בשירה האלוונית וש ח " ב באילקי יתבן אלרתןוכ( .תל-אביב  •2010עסי

) 80-13רבירם המבוססים לע ח י בןר המ "א לש ססורנ הפאוונה "המתמ רי" לבאילקי -
הבבמ ושמתועמ .ראביברסתסי' תל-איבב תוש"ן( .ארו םג :יזוע שבסי .שירה אואידילווגיה:
ללרתתח הישהר העבירת והתפתחהתו במאה ה  18-וב מאה ה" , 19תל-אביב  •1987עמי
 .163" 142ובבאםיר לע ·המתסרי" הדאיתי כי גיןבר הפאוהמ מאותר בשונתמע ככישב

;:ואח י המפלי עיד צבהרו וראשי עס יר בזר רפבים מספייר .בחוכה לכיןבר מ נצח באסופ
הרייב י )סיכסו הרבירם במא מיר ·פא יסס העברי·• בתןך  :סזזלינ,ן לירשולים .מחקירם

מוגישם לפרופי שמאול ירסס  ,ידלשוים תשס " ב .עמי •1426" 401
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ב "מ תי מדבר" ,תחילה ביקש ביאליק לחבר שיר עלילה אגיד לקורא
הצעיר ,ובחר גבי בורי-קדם ובריתמוס האופייני לאפוס ה י ווני ,אך בסופו
של דבר שוב ציא מתחת ידו ש י ר תי אורי-הגותי ,ללא עלילה של ממש .ך

שאיפתו לחבר שיר עלילה כמעט שהתממשה שעה שכתב מונלווג דרמטי
א רוך בשם יייו נה החייט" ,הני שא בפי ילד יהדרי שנחטף סן "' החדר"'
והיה לחייל בצבא הצאר ,אלא שגם שירו זה יינתקע"' באמצע תהליך

הכתיבה ,עלליתו נקטעה וחיבורו לא נשלם  .סה שברור הוא שגיבורנו
חזר בסופו של דבר אל עירו הקטנה ,והפך את עורו :מחייל סרואי עם
כדיון על כתפו הוא נעשה חייט אנטי-סרואי המחזיק במחט  .מ " שעיו "
היוצא אל השדה ,הוא הופך ל "יעקב " ישוב אוהלים  -ל י הויד מן הנוסח
השין  .כלומר ,גם כשנמצא סוף-סוף גיבור יהויד ראיר לשמו )ה י עדו לאחוז
בכלי המלחמה וגם לגל;ת גבורה נפשית ,שהתבטאה ביז השאר בנאמנותו
למסורת אבותיו לוקהילה היה ו דית בתנאים קשים מנשוא( ,סירסה א ו תו
המציא~ת הלאומית הסדוללדת ,והפכתו בעל כורחו לטיפוס סך עולוב

נפש  8 .ואלום  ,מאחר שבאגדותיו עלה בדיי ביאליק לספר סיפור אפי רחב
יריעה )כב"אגדת שלשוה וארבעה" ,ב " ספר בראשית  ",ב " מגילת ערפה '"
עווד( ,נראה שהווידו י " האישי " בדבר כישלונו בכת י בה אפית אינו אלא
הזדהות עם האני הקולקטיבי הלאוסי  ,שאינו יכול להוציא מקרבו ~פ;ס
גבלל תנאי חייו הפ Uמים והאנטי-הרואיים בנכר.
V

..

מגילת רות ואהבת האישה הנכר"ה

ביאליק חלם אפוא כל ימיו לכתוב אפיקה עברית משוכללת ,נוסח גמילת

רות  ,שבו כל משפס וכל מוטיב מוליי את העלילה קידמה ,אי לדבריו
.7

.8

"גלגלוה של פיאמה בלתי גמידה לילדם'"  ,בספרשירים ו פזםו נות גם לילידם ,תל-
אביב  ,1986עמי  .97-71דאי גם בחיבודי של שמיאל טדסנד ,הפואמה הביאליקאית
)ד סדצםיה ,Iתל-אביב  ,1996עםי  ,100-84י בספ דיםכל העמי ם )אוי העדה  6לעלי, I
עמי •70-51
בובאמ די ·ייבה החייס :הפואמה הבלתי גמידה של ח-ב ביאליק  . -בספ די שירים
ופזםוונת םג ;ילירם ,תל-אב י ב  ,1986עוני  .97-71ד פים  ,ובן  ) 9איביב ד סיטת חיפה
תשב-ב ,Iעובי •55-29
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לא הצליח לעשות כן )כר טען ,למשל ,בהתאתו על "מגילת האש" -
אף היא יצירה ,שגה ביקש להעמי ד אפוס עברי ,ו"נכשל"( .מעניינת
וסימפטומטית היא העובדה שחלומו זה לחבר אפיקה עברית החל
להתגשם רק משהחליט לחבר אגדות קדומים על רקע התקופה שבה ישב
העם על אתו ועל מלודתו ,ובמיוחד שכהשלים באזר -ישראל את הגירסה
השנייה ,הנרחבת ,של ייאגדת שלשוה וארבעהיי ,שבה השיא עברי ואישה

נכרייה ,כבמגילת רות .אפוס  -גרס ביאליק  -אינו יכול להיכתב ללא
טריטוריה וריבונות ,ורק משהחל העם לחשד את ימיו כקדם ,אפשר היה
לחזור ולחבר יצירות אפיות ,עם עלילה וגיבורים ראויים לשמם.
מ"אגדת שלשוה וארבעה" ,שנכתבה בארץ בזמן מאורעות תרפ"ט
רבעת הגתברות האנטשימיות בגרמניה ,רבה השאי ביאליק למרבה
האירוניה נסיכה נכרייה זהובת שיער ועלם עברי נערז ,שי להחזיר את
הגלגל כעשרים שנה לאחור ,לסוף העשור הראשון של המאה העשרים,
לסיפורו הנעדו של ביאליק יימאחררי הגדריי  .סיפור זה מתאר ,כזכרר,
את אהבתם היצירית שווברת המוסכמות של נח ושל מרינקא :הוא צעיר

יפה-תואר שוחור שיער ,בן יחיד להוריו סוחרי-העצים ,שמרד בכללים
הנוקשים של בית אבא-אמא ושל " רחוב היהודים" ,וה י א  -רערת חזירים
יפיפייה זהובת שיער ,אסופית בת-בלי -אב ,המתרצה לנוח ולחיזוריו
ולבסוף נשואת לבהד את פרי אהבתם .סי פורם של רומיאו ויוליה מפרוור
העצים של העיירה האוקראינית מסתיים במילים:

ןבאחד הלילות עמד נח וברח עם מארינקא?
אין אתם ירערים את נפש האדם מפרבר הצעים .בשבת חטנה נשא כח

בתלוה שכרה בת מוכסן אחד-", ,לע שדכן ~ בח ~פה וקידשוין ,כדת משה
ושיראל .לחג השבעוות בא עם אשתו החשדה לבית הוריו בפרבר הצעים

והשמחה היתה מריבה~ .אחר סעדות החלב ,כשנתיחח בני הזוג העצירים
על קורה מוטלת מאחורי הבית  -עמהד באותה עשה מארינקא והתינוק
בזרעוה מאחורי הגדר והציצה דרר סקד.

בסוף איגרת מיוס  ,27.12.1909שאל ביאליק את יידדו עיקב פיכמן  :יימה
בעיניר סוף סיפורי ימאחורי הגדר?'" 9 ,ונינר שהוא ייחס לסוף הסיפור
 .9אירג ו ת בי אליק ,כרך ב  ,עמ י קכ.
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חשיבות מרובה .אכן ,עיקרם של סיפורי ביאליק נעץו בסופם ,לוא אחת
אף במה שמע.בר לסופם  -בעתיד הסמוי מן העין שיתרחש "לאחר רדת
המסך" .ברי ,אלי בא דביאליק עלילה רומנטית מרעישת לב לא תצמח
מסיפור אהבתם של נח ומרי נקא ,ונח י משיך לחיות חיים חסרי חן וחסד
ור חמים כשל הוריו ,הסוחרים קשי-היום מפרוור העצים .מג ילת רות
מודרבית אינה יכולה להתרחש בתנאי הגלות ,עול כן סיפו של הסיפור

v

כה כעור ,מאכזב ואבטי

רואי.

מה יעלה גבורלה של מריבקא "השקצה"  ,שהרתה לבער עברי? שי
להביח שגם בנה יגלד כבן-בלי-אב ,כפי שגידלוה קרוביה ,ולכשיתגבר
הילד ,ילדו של בח שעתיד לחיות עם אמו "מאחורי הגדר" ,היא ציטרף
לחבריו ה"שקציםיי " ,ילחם )כאביי בשעתו( בבערי בבי-שיראל באותן
מלחמות בערים המתוארות בסיפור בפירוט רב .לאו,נתו של דבר ,הוא

"לחם בילדיו של בח ,שייוולדו לו מאשתו היהדויי ה ,שאין הוא אלא
אחיהם למחצה  .גורלו של בח יהיה כגורל אבי האומה ,שהפקיר את בבו ,
שבולד לו מאמתו הבכרית ,שוילחו למדבר ,לצרפו לאוהלי אדום ,שובאי
זרעו.

במקבי ל ,תמובתה של מריבקא הביצבת עם התיבוק בזרועותיה מעלה
בתעדותנו גם את תמובתה של האם מרים-מריה והתיבוק בזרועותיה .אף
תיבוק זה נולד לאב יהידר ,ונדחק אל מאחורי הגדר על י יד בבי עמו
שהקיאוהו מקרבם )ובדומה לבנם של בח ומריבקא ,גם ביחס אליו בשמעו
טעבות שהוא ממזר ,בבו של חייל רומאי( .שוב ,התנכרות של עם לאחד

מבביו הולידה את אחת השנאות הגדלוות ביותר שיעדה ההיסטוריה
האנשוית

-

שבאה שאת תצואותיה אבחנו חוזים מבשרבו עד עצם היום

הזה.

מדעו מתייחדים בח ואשתו היהוידיה על ק iדה חpוא? יש להביח שכך
רמז סיפורו של ביאל יק שהחר מקולקל יערכיו מקולקלים  ,שומציא~ת
כזו לא תיכל להביב פרי הילולים .אפשר שהדברים שלוחים לפירשו רש"י
לפסוק אי בפרק אי של מגילת רות )ייויהי בימי שפוט השופטים" ,שאותו
מפרש רש"י כימים שבהם שפטו את השופטים על עוולותיהם :יישהיו

השופטים עצמם מקלוקלין ,והיה פתחון פה לבשפט להוכיח את מוכיחו
)  [: ...טול קורה מבין עיביך ~ -רשו מע~רה חמורה שבידך  "(.בפתח מגילת
רות מתואר דור פגום שבשתלח בו ערב כיד להחזירו למוטב ,ומשום כך
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אסוטת מתרגשים על בביו )מותם של מחלון וכל,ון ,בביהם של בעמי
ואלימלך( .גם ב " מאחורי הגדר " מתוארת מציא~ת גפומה ומעוותת  ,ובה
דמויות מעוקמות ומסורסות לרוב ,ורק בח ומריבקא בולסים בה ביופ:ם
על רקע הכיעור הבפסד שמסביםב )השם "בחיי רומז אף הוא לגיבור צדיק

תמי ם שחי בחר פגום ,שבו במלאה האץר חמס(.
אמבם בנח המקראי בתלו תקוות שיתקן את ההוויה הגפומה שבשתררה
בעולם בעקבות החסא הקדמןו ,ומכאן ההסבר לשמו )"ויקרא את-שמו

בח לאמר זה יבחמנו ממעשבו ומצעבון ידיבו מן האדמה אשר אררה ה "' ,
בראשית ה ,כס( .אולם גם כאן בדמה לקורא שאהבתם של בח ומריבקא
תוכל גם היא לתקן את ההוויה הפגומה ,וגתבר על האיבה מצד שבי
העמים ושתי הדתות ,אלא צשיפיותיו של הקורא מתבחת לקראת
סוף הסיפור .מציאות מקלוקלת כזו ,רמז ביאליק לקוראיו ,היא שושר
פורה ראש ולעבה .בימי קדם היו האהבה והמשיכה היצירית מבצחות,

אך בימיבו מסתרס היצר והמצב הוא בבחיבת יימע~ות לא יוכל לתקוויי .
הקיפאון והקיבעון של הדת והמוסר החברתי מבצחים את הצירים

הסבעיים ומנציחים את הבידול והאיבה )במאמר מוסגר בזכיר שאת
" ספר בראשית  ",מאגדות " ויהי היום  ",בבה ביאליק על יסוד פירשו רש"י
לפסוק הראשון בספר בראשית O,ו ומדעו לא יבבה את סיפורו " מאחורי

הגדר'" על יסוד פירשו שר ''' לפסוק הראשון של מגילת רות?(.
ומדעו מתייחידם בח ואשתו היהודיי ה דווקא בחג השבועות אחרי

סעדות החלב? את קצה החוס לפתרון ח י דה זו אפשר למצוא במסתו של
ביאליק "הלכה ואגהד" ,שבה בכתב :

האיסור של בשיןל גיד בחלב אםו  -יסדו שוושר לו בסןרי קרבנות עתיקים
של חג השבעוות בזפן הקןםןו ,בזפו שלא היה עון · חג וכתו תורתנויי  ,אלא
חג הקציר סתם  ,אונשי האןםה ,השםחים בקצירם ,ערכו לגן ולשעתרת
 אלהי הםזל והשפע  -שלוחו :זבח גןי  -סםל ברכה ופריה ורבייה -םבשול בחלב ~םו .ופה נפלא הדבר ,עשד היום קיים םנהג בשיראל  -םנהג
שנ.תחבס ו בי כל חשרי עטםים  -לאכלו בשבעוות סעדות חלב ,סםיכה קצת,
 .10בסאונרי ילהתחלי סאלף :על האגהר הדובשרית יס פר ב ראשיתי מאת ח-ב בי אליק י .
בןרת :משעה סיופר )מ חקרי ם בסיפ דר ת ה'הידרת מדגשים ליואב אלשס יין( ,רמח"גן
תשס -ד .עמ י  :370"3S7ראד נם נפ רק הראשדן של חיבדר זה.
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שלא כרניל ,לבשר ,והס הדרים אוכלים בשר ובבשול בחלב שקידם )שלוחן
עווי ,בית יוסף( .[... ) .אבו רואים ,עך כסה אפילו חקרים וידן~בטיים כאלה

סעווים הם ,ענזבר במעי אסר ,בכל הסיסבוליקה הסיתלווגית ,האגידת
וההרואית של האוסה.

.

משמע ,בח שעזב את מרינקא מאחורי הגךר הקידח את תבשילו ,ואם
תצוו  -הוא בשיל גדי בחלב אמו :בבו הבכור  11 ,שנשאר מאחררי הגדר
הוא כאותו ;) agnus deשה האלוהים(  -קרבן שועיר לעזאזל ,ואת תצואות
הפזיזות והפחז ,העוולה והאיולות ,ירגשיו צאצאי בח בדוררת הבאים,
בחיבת ייאברת אכלו בוסר wוני בבים תקהיבה"  .מעולוות קטבות שבין
אדם לחברו בולדות לפעמים מלחמות בצח ,שהיקפן ואחריתן מי שיררן.

מבלי עדת ,העם מוליד מקרנו את מהרסיו ומחריביו .לפי אחד המדשרים
הקדומים ,כשלקח שלמה את בת פרעה לאישה ,באותה שעה נוסדה רומי
)סבהדרין כא (,ב"ע ולפי שלשלת הקבלה ,מדרש מאוחר מן המאה הט"ז,
מזיווגם של שלמה המלי ומלכת שבא טלד בבוכדבצר ,מחריב ירושלים.
גם ילדו של בח ,שטלד מאחורי הגדר ,יפליא יום אחד את מכותיו באחיו
למחצה )מלחמרת הילדים שבסיפור הן רק ידמיבוטיב  -תמובה ממוזערת
של מלחמות הדמים הניטשות בין עמים לואומים( .

-

השם בח מעיד שלפניבו גיבור הבשוא את שמו של אבי כל הגזעים,
הכפוף ליישבע צמוות בבי בח" בלבך ,ולא לתרי"ג מצוות עשה שוס"ה
מצוות לא תעשה .הליכותיו בתחילת הסיפור מלמדות שאין הוא מבדיל
בין הבבראים בצלם .בח חי כביכלו במציאןת קדם-מונותיאיסטית,

שבה בישלו עדיין גדי בחלב אמו והעלוהו זבח שולמים לאלילי המזל,
השפע והפריון ,והוא בוהג כאילו מעלום לא נבגתהו מחיצות של דת
וגזע בין אדם לחברו .ואלום ,ברגע ההכרעה ,הוא נושט את מרינקא ואת
בבו לגורלם המר ,מסגתר בקרפיפו ,והמחיצות בינו לבין האשיה הזרה

.11

בטקס פד רז הבן אומו אבי הבן הבבןו· :אשתו השידאלית לידה לי בז· .ייתבז
שהמילים  -אשתי השיואלית· ורמזרת לבך שבני הנשים הזותר לא נמנר .משום בך

נאמו לאברהם " :ק.ח·;א ·~~; I$ת ·~~ I$תTן) -בואשית כב .ב :רהיו שימ-עאל נלרד
לפני ציחק .לרכאירה לא היה יצחק בז יחרי( .לפיבך  .המרסלמים מאמינים בעדקת
שימעאל ,וטוענים שכבר בוגע הלודתי לא ה י ה ציחק בן יחיד ,יל א עליו נאמוו
המול·ם א;·ח.ק" ן:י~~·ת5יI$ Iת·;ו:וי;ן. -

11 2

!יוה שמיר  Iז,וי Dןקו,ןדD

מתגבהות ,האיבה הישנה נשרנה שבין זרעו לזערה )שאינו אלא זערו( לא
תפ וג ולא תתפוגג במהרה ,את המח יר ישלמו ילריו  ,בחינת " אבות אכלו
בוסר זחנ י

בנ י ם תקהינה" ,

מה ג Ulעל מה? קשר דם או זיקה אלומית?

כציד נער שזהו ייהתסריט "' שעתיד להתרחש בפרוור העצים "לאחר רדת
המסך"? ההוכחה לנכונותה של הנחה זו טמונה באגדה יימגילת ערפה ",
עיבודו של ביאליק לאגדה על ערפה ורות בתלמוד )סוטה מב ע " ב :והובא
אצל רד " ק לשמ"א יז ,טז( ,את יי מגילת ערפה" חיבר ב י אל יק אחרי שקרא
את סיפורו של מ"י ברידציבסקי ייקיץ וחורף" ,נערש והתרגש ,וכתב
לבוריצ י בסק י שסיפורו יכ ול ה יה להשתלב ב " ב י בליה חשרה" אילו נאספה
כזאת ,וראוי היה להיקרא ייר ו ת "  2,ו סיפורו של ברידצי בסקי מגילל את
סיפור חייה של מרתה היפיפייה שנאנסה על-ידי רעוה חזירים שיכור  ,בן

בלי אב ואם ,וילדה לו בו  ,לימים  ,נשיאה לאשי רוסי גדול ,ייו תלך אחריו
כשאר זך הלכב את האדון" ,ב " מגילת ערפה " כתב ביאליק דברים
דומים  -ברוחם ובניסוחם" :ותלך )ערפה[ אחרי מאהבה הערל הפלשתי
גתה עירו כאשר זך הכלב אח"ר אדו ",ו"נ אכן ,ניסוחו של ביאליק טבעו
כאן בח ות ם ניסוחו של בצידריבסקי ,אלא שביאליק הרח י ק את עדיתו,
ונטע את סיפורו ב ימי קדם ,שבהם יש ב העם על אדמתו ,ואבותיו לקחו

לעצמם נשים מבנות ארץ כנען,
כי דעו  ,לפי האגדה ,רות המאובייה  -שקשרה את גורלה עם  yם ישראל
 הייתה לימים סתבא רבא של דרר המלך ,ואילו ערפה  -שהפנתהעורף לחמותה ושבה מואבה  -נשיאה שם לא יש מלחמה גבה קומה,
מו הפלשת י ם ,ואחד מצאצאיה היה גל:ת ,הענק הפלשתי  ,אויב העם,

לימים ,התיציבו צאצאיהז של שתי האחיות בשדה הקרב ,א יש מול רעהו,
ומשטמ ת מוות בערה בעיניהם ,כל אחד מהם נשא בלבבו את אלוהיו
ואת עמו ,הזיקה הדתית-לאומית גברה אפוא על קשרי דם כלשהם ,וכל
אחד מהם ביקש לראות בתמוטת יריבו ובמותו ,סיפורי המקרא מלמדים
 .12אירגו ת בי אליק ,כרך א  ,עמי ריא .
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תכופות על מעשי עוולה הנעשים בחיק המשפחה ,ומראים כציד יכולה
השנאה והקנאה ביז קרובים  ,שהאמונה הדתית והשיוך השבטי הפרי דו

ביניהם ,לגבור על כל שנאה ועל כל קנאה שב י ז זרים .כאמור ,גם הס י פור

יימאחורי הגדר" מחייבנו לה יזכר באבי האומה שנטש את בנו הבכור,
שילח אותו עם אמו אל המרבר ,ומשטמת עלום השתררה בין צאצאיו של
אותו בן נטשו ומקופח לביז צאצאיו של הבז המועףד.
עיוז בשירו האחרוו של ביאליק  -במחזור הכמו-אוטוביוגרפי "פדרה"

 מלמד שהמשורר הבעי הזהדות רווקא עם הילידם הנטשוים הללו,שהוריהם שלחום לארץ ג~רה .גם האר צעמו ,לאחר שהתייתם ,חש עצמו
,לד נטשו ,לאחר שהופקד בבית הסב והופרד מאחיו הקטנים .בימיו
האחרונים ,אגב חיבור שיריו ייאלמנות" וייפרהד"' ,החותמים את מחזור

שיריו האחרון  " -יתמותיי  -מצא ביאליק את צידוק הידן למעשה העוול

הזה שעוללה לו אמו שלא במתכוון ,שעה שנאלצה לנטוש אותו כהגר
בשעתה .בסוף השיר '"אלמנותיי ,שירו השלשיי של המחזור ,מאתגר

הדובר את קוראיו ,ומציע להם:

ה ן9יפן~ Wלי ע-ח ~ת-ס15ם ~ijךית ,ת ; Yת ijז;נך~ר,
' \מה היה ל;ך ליל::נ;ך ~השל,כjן ..את-ליו;ך הזמא,
יז

T

,.

י

,

-

,.

T

 ; -ז

-ז

-

ל~~~ לWךב ,ז:ו:rות :r 15וי tijקי:rוים Y~ - ,רסם אליי fמ iגי,
9ה ך~ננה ~ז;ני yל ifה 'וtה )~ Y'~jל ,ך;'~ג
~אותו ס~ךב ~ijר ך~~ijסר ,אור דיום ~ijדןה,
' ?fה )~iן~'pה ~לי ן??ה ג~~זtה ן~ב ,iה~
ךד~ה כ-ה )iז~יךנ;ז~' ~ל,7זi ~rז,ווס p,ת  15לי ןבו?ה - - -
ושורות אחרות לאחר ובכז ,בפתח השיר "פדהד"' החותם את המחזור ,כרך
ביאל,ק את גורלו בטרלו של ציחק ,הבז שנשלח אל העקדה ,ובטרלו של
בן-הנגר ,שנשלח אל נתיב התלאה הנצחי:

י~ב~-ר ~~יב 7fיל 7 fדח" ,מ~~ סע?ים ~לן
~ Q9רו י~!יו  iסךאשון ,י~9ןם ;~ij rp.ך~ר
yלQמ;נו ~אונו ד QIמ ) iו5ין ז-את '~ ~ב~-ר !fה
)~~iים ~15ךסם ~~יני  lוודי -ת~  fנ  iל~pןה(
9P.ה ~ז;ניi) ,ו;ר~ להzl ,כ~ר ~ת-ו;נ Yט ~ל[...1' 15
ו;9רז~ ij r-ליי ~ל ,א~5ו !ה סו'f ~ 'p.יz:י'נ-ל
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המ י תוס הלאומי עשיר בסיפורים על התעללות בבן והשלכתו אל מתחת

לאחד הש י ח ים או אל מאחורי הגדר )המילים "ל1וz:י ב i'~ijגויי במובאה
מייפדהר"' אינו אלא תרגומו של צהי רוף הכבול  via doloroS.1שמו
האוונגליונים  ,ואף הן מזכירות כמובו את גורלו של שיו /שנלוד יהירו
ואח י ו הסגירוהו וגישרוהו מקרבם( .ביאליק הדגים בציירתו /פעם אחר
פעם /כציד מבני העניים המעונים הללו יצאה תורה חשדה /אך גם כיצד
הלו"ו מעש י העוול והאיולות האלה שנאת-עולם לעם-עלום .בסיפור על
נח ומרינקא הראה ביאליק במשתמע כי בימי קסר /עת שיב העם על אצרו
ועל מולדתו ,לא חששו מפני נישואין עם נשים זרות ,לועתים נשיואין
אלה הניבו פרי ה ילולים :לועומת זאת ,במציאות הגלותי ת המעוותת
והמסורסת אהבה כזו יכולה רק להסתיים בסוף טרגי  .ביאליק כבר חפנה

באותה עת את ערפו לאירופה והשליכה אל מאחורי גוו ,עלה לאץר-
ישראל /למקום שחון ומדברי /שבו נצררו שלשו הדתות המונותאיסטיות
הגדולות /ששנאת עולם שוררת בין בניהן /שואלת ה~תוס של העם
המחשד ימיו כקדם העס יקה אותו ללא הרף .האם ימשיך עם ישראל
להיות ייעם לבדר שיכון ובגויים לא י תחשב" ,או שמא יפתח את שעריו
לרווחה לגר ולזר? האם שינה את אורחותיו ו את ערכיו ,או שמא י משי ך
להסתגר בגטו תרבותי ומדי ני ,ירגרור אתו לארץ-שיראל את כל קלקלות
הגולה?

מה היה קורה אילו התעקש נח לשאת את מרי נקא לאשיה? בימי קדם
היה מהלך כזה מתקבל בברכה /ומביא להשבחת הגזע )כזכור /חד המלך/
נינה של רות המואבייה /היה אדמוני עם יפה ע י ניים ,ומאבותיו המואבים
ירש אלוי גם את כשורו שבהר הקרב( .גם ילדם של נח ומרינקא יכול
היה להביא ברכה לעם שיראל /אילו הסתייע הדבר .מרינקא האסופית
הן לא הייתה צר יכ ה לשכנע אשי כדי לעבור את הגדר ,כי לא היו לה
הורים ומורים שיאשרו את צעידה  .לכאורה  ,כל שהיה עליה לעשות הוא
להחליט לקשור את גורלה בגורל עם שיראל לוהסתפח אליו /כפי שרות

בשעתה הכריזה באוזני חמותה~!l " :דן !lזpי. /ראל~ijדן ~לiכי יי )רות א /טז (.
אולם בימינו /ה~מסד  -ההורים ,המורים ,ובמיוחד הרבני ם  -לא היו
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נותנים לנישואים כאלה את ברכתם ,והיו מציבים כל מכשול אפשרי
בדרכם של האוהבים .כבר יייל גורדון הסיח ב " קצרו של יוד " דברים
סרקסס יי ם קשים על יחסה של החברה היהוידת למש יכה בי ן המיני ם :

7

" ~iJן~ י ם jךם ;:כי ~י ג~ה ,?'":ל$ווז או " !9tן ם ן,עי .r.:י  /כ;:י ~ t!25ה ~ כב
~ת ~ן 25ל ו :$ן "  .בעקבות י ל יי ג גם ביאליק שואל יי מה זאת ?" t!25ה~  .אדם
מישראל במאה היייס לא יעד אהבה מה י  ,כי אשי לא מצא לנכון להיועוץ
בו בשאלת הזיווגים .הז י ווג הנכון היה אמור לענות על צורכי הקהילה,
ולא על גחמותי ו  ,צירי ו ותשוקותי ו של היחיד.
בשנים שבהן עזב ביאליק את אירופה ועלה אתה ,סיפור המשיכה
בין הגזעים והלאומים צבר משמעויות אקסואליות  .דווקא בתקופה שבה
נתבססה הגזענות באירופה ,העלה ב י אליק בייאגדת שלשרה וארבעה "
את סיפור זיווגם של עלם עברי ועלמה נכרייה ,זהובת שעיר  ,מתוך בוז
גמור לעקרונות תורת הגזע .המנהיג הציוני חיים גרינברג סי פר ברש י מה
בעיתון דבר מ י ום  3.1.1947על נסיעתו ברכבת מברלין ללייפציג בשנת
 1924במחצית ביאליק  ,ובמחצית אשיה נכריהי ובתה הבלונידנית אלזה ,

בעלת העיניים הכחולות  .ב י אליק השתעשע ברעיון האבסוריד להצעי
לאם לאמץ את ילדתה:
ומה אם ה יא שיקסהילה ו  (...ת ו ך שבה תשכח אלז ה את עברה הסבסוני ,
ותלמ ד ספ י זסירות שבת ו  [...סהו גזע? פשוק י ן סצואו מאפריקה .בפלויון
הריה ו א יסלקי  .ואם היו ח וספים את הגאון סווי לבה בילדותו וסוכרים א ותו
לעבך במדבריו ת אפריקה  -האם היה בשאר יהויד? ו  [...לא עיבור זסן רב
והיא תהיה בת שיראל כשרה לכל פרסי ה קווךpויה  ,ותאמין כי רבנציקי
ה וא הסבא שלה .נ ו

משמע ,אפשר " לייהד" אפליו ילהו בעלת חזות ארית  ,שהתחנכה לפי

•

אתוס מנוגד בתכלית לאתוס העביר ,בתנאי ששמעיקים בחינוכה תשומת
לב ומחשבה  .בהשיאו

ב " אג m

לששוה אורבעה " לעם עברי עולמה

נרכייה ,רמז ביאלקי שעבמנו השיוך הלאומי נקעב על "  ",עניינ י ם תלויי

תרבות ,ולא באמעצות סממנים חציוניים כצבע שעיר עוינייםm .

לואום

 .13הרביד ם מו באים בב יוג רפ י ה ש חי ב ר שלמ ה ש בא  .תו זה ברת :סיפור ח יין של ח·ב
ב י אליק  .תל"אבי ב  •1990עמי . 221-220
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הרצוים להתבלד מן הסביבה ירכ לשמור על תרבותם ,זכאים שעלות כן ,
ואין לגנותם על כר  .לא חמה הדבר להתבלדות מן הזר והאחר בשל צבע
שערו צובע עיני ו לוהוקעתו ,שפישורה געזנות :ומאחר שהעם גמידר צעמו
לפי עניינים תליוי תרבות ,כםו שפה למשל ,לא חשש ב יאליק מלגנות את
הז;ומסד הקהילתי לוגבה ,שלא םרח ללמד את הברנת עבר ית  :ייזה ה י ה עוןר

פלליי ואסןר מסוכן .אם הנישם הנכרוית היו למשכלו בימי עזרא ונחםיה,
הנה נש י נו אנו היו לנו לנשים נכריות והיו לרנ למכשלו בחינךו בנינו".ייי
תרבות איננה רק  ,mאלא גם ספרות ואמנות  ,וכיד שגם הבת תוכל להי ות
חלק מעמה ,לעי ה שללום שבפה העברית  ,לוא קר שבפה ההיידות )ייתכן
שבדבר יו אלה ביסא ביאליק גם את כאבו האשיי כמי שאשתו לא למדה
עבירת ,וכל יצירתו העברית הענפה הייתה לה כספר החותם (.
במקביל ,ראינו שביאל י ק לא צידד בהסגתרות גםואית גבבולות
התרבות היהוידת ,והצעי לידיידו לייהד סיפורים זירם  ,וא ף הוא עצמו
נהג כר .הסינתזה שבין התרבות הזרה לתרבות ישראל  ,םען ביאליק ,
הניבה לא פעם בעבר ~רות ראויים  ,וגם בהווה שי בה פוסנציאל עצום

שראוי לנצלו .לכן  ,בארץ-שיראל ,כאשר ייגדוד מגיני השפה העברית "
ביקש להכרית את לשון ירישי לאלתר ,ביאליק צידד בשימור השפה ער
שהעברית תתחזק ויתמלאו האסמים בר  .את הס י נתזה והסימביחה בין
יי שיר לע ברית תיאר במסתו ייהספר העברי יי ברמ ות מערכת ה י חסים
שב ין רות לנעמי :
כעיך ברית חשאית  ,ברית עלום ,כרותה

ערומ m

ביך שתי אלמנות אלה,

ושי בדבק שלהך דצ ובעדדו את הלב ,רנגע דע הנפש ,מע.יך מה שיש ברות
המואבייה ההלוכת אחר י חמותה ,נעמי האפרתית .חהדר הייתה על כבדר
אחותה הגדלוה ,הגברת ,והייתה יצואת תחתי ה לשדה ללקם שבליס ויורדת
לשקו  .לשוך החלו של היהוידם בובשך אלף שנה ויותר הרי לשךר ארמית
הייתה  .וכאומנת סובה ונאמנה ,הייתה עומדת לנגרתה ה " יורדת ..בשעת
דחקה ומוסרת לה פרוסותיה האחרונות מצרודה הלד.
לא הייתה כאן התבוננות נאיבית וחד-ערכי ת :ביאליק יעד ה י סב
שבסגי רות ובבלדנות שי מחנק ,אך יש בהן גם ביסחין ותריס בפני
 .14דבדים שבעל-פה ,כרך א  ,עםי כי.
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התבלולות .הוא אף יער היטב שבפתיחות כלפי העולם הרחב שי
סיכויים וסיכונים כאחד ,ועיירו על כך שיר ייקנוני" כדוגמת " לבדי",
או שיר-ילדי ם כדוגמת "' עצץי פרחים '" .ואלום ,ביאליק יער לשקול את
הסיכויים כגבד הסיכונים ,ולהחל,ט שבתנאי רי בונות )להבירל מתנאי
הגלות ,שבהם לא היה העם אדון לוגלרו( ,הסיכיוים שבפתיחות רבים על
הסיכונים הכרוכים בה.

היחס אל הזר והאחר

במגילת רות אפשר לראות לא רק הדגמה של יחס נכון לגר המסתפח אל
עמנו ,אלא גם הדגמה של יחס נכון לעולה החשד .אלימלך ומשפחתו הן
עזבו את האץר גבלל הערב ,וכשפסק הרעב ונפלו עליהם צרות במואב,
נעמי שבינתיים התאלמנה שוכלה את שני בניה בחרה לעלות אצרה
)במעמד של "' תושב חוזר "  (.אלמלא קלט בועז את קרוביו"' ,העולים
החשדים" ,שגורלם התאכזר אליהם ,היו נעמי וכלתה ממשיכות ללקט
שעורים בפאת שהר כלדת העם ,אבל התמזל מזלן ,והן נכנסו לחיק
המשפחה ,והעמידו זער לתפארת עם ישראל.
בשירו האחרון  -המנרן שכתב לרגל יובל ה 2S -לעיר תל-אביב לע'")
שילשים"( גער בישיוב על יחסו לעולים החשדים ,הפליט י ם שהגיעו
מגרמניה בראשית שנות השלשוים ,וכך גם בנאומו האחרון שנשא ערב
צאתו לניתוח בווינה שממנו לא שב .בנאום זה ,שכותרתו ייהישיוב
חולה" ,פתח ביאליק ואמר:
הנני יצוא חוצה לארז ספאת מחלה .הנני מרגשי כי גם תל אביב שלבו

והישיוב בכלל חלוים בעשה זו .סיסני הסחלה גתנלו בזסן האחרון ,קרום כל
ביחס לאחינו פליטי החרב  (... Jגמרסניה וסאתות אחרות .בסקום לדאוג
להם להכין פינה צול קורה  (... Jולאו יהא בצריפים ,ניצלנו את אסונם לסען
בצע כסף (... J .כדצי קיבלנו אנחנו את אחיט פליטי החרב? העלינו את שכר
הידרות וגזלנו םהם את פרוטותיהם האחרוטת.
ביאליק חשב שעלינו לחשד את ימינו כקדם ,ולגלות אותו יחס כלפי הזר
והאחר המגתלה לעיביבו במגילת רות .מותר להניח שאילו ראה ביאליק
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את הרבנים של ימיני מפשפשים בכליהם של אותם "עילים חשרים"
שקשרי את גורלם גבולרני ,ימאשרים את גיורם רק אם נליוית לי שמירת
מצוית אדיקה ומחקקות ,היא לא היה ריאה זאת בע יו יפה .מציירתי
לסוגיה ולתקיפותיה עולה שחג השבעוות איננו רק חג ב י כירי קציר חט י ם

ר חג מתן ת י רה ,אלא גם חג של סובלנות ,של פתיחות שול אמפתי ה כלפ י
הזר והאחר  -הגרים וה"עילים החשרים" גם יחד.
סיפה של אגדת "גמילת ערפה" נעץו כבר בפתיחתה .הפתיחה מלמדת
שאיפיו של האדם נעוץ בו מלכתחילה  ,יכי אופיו מכתיב את מהלך חייו,
את גורלו יאת גורל אצצאיי  .יש בכך מו הדטרמינזים ,אך ביאליק האמין
 בניגדר לעדת אחד-העם במאמרי " חצ י נחמה" כי גם לכל עם שי אופימשלו ,ואופי זה אינו משתנה בנקל )אופ:ם השונה של בני לאומים שונים
בא ,למשל ,לידי ביטוי בסיפורו של ביאליק ייאשי הסיפון"( .על כן גם

לא האמין ביכולתו של ה י הויד לשנות את עורו בן לילה ,ולהפוך ל  ",הודי

.

חשר" גם כאשר תיאר את ייהיהויד החשר" ,כבשירו יי ויהי מי האשי " ,הוא

הראה ש "י הידר חשר " זה לא יוכל לשלול את הגולה לאורך ימים  ,וכי לא
ירחק היום והוא יבין את מגילת חייו של העם ולא יבח לה )השיר מנוסח
אמנם בגו ף ראשון יחי,ך אך בשירת ביאל,ק ייהאני " האשיי ו " האני "
הקלוקטיבי כרוכים זה בזה לבל ,הפדר(  .וכך מספרת המגילה !l " :ר~ה

v

ורןת ijמ; '~~ iת ~סי;ת ~נית ~ב ~סד י י~ ,נ;ת ו{tל ;ן ~לך ,ב~;מ ~נ:.יי~ן
~ע.רות ~ה~; 'ות ן~י:יו;י'hת ל~רו$ה~ ,נ ו ת ~ק,ע.ה :ה~~ דז;י:iוי !lר~ה ה ולל ה
וס והרת ךע!.ת ~1-ש ~עוךה :ק~~ןה ק.לה ,ןרןת :ונה נ:.יזpה ~נ~ה דחין ה

v

rכא & לת -השדהיי .ידמוי ה של ערפה ל יי בכרה" רומז לשייכותה למדבר,
Y'; -

ז 'ן,

ואנשי המדבר ידעוים כאנשי סיף ,המדבירים את מתחריהם במריבה על

מקורות מים ימקירית מחיה .משמע ,ביאליק ייחס חשיבי ת רבה לא רק
למטען הגנטי ,אלא גם לסביבה שבה מעצ ב ים היחדי יהעם את איפ:ם
הטיפוסי  .כפי שראינו ,לא זו בלבד שישמעאל הוא בנ ו של אברהם ,אבי
האימה ,ולא זו בלבד ששיו נולד יהייד .מתוך היהדות יצאו או י ביה ,אך
האתוס שלהם הוא ,במונח י נצישה  ,האתוס ההבראיסטי ,הידרו-נוצרי ,
שמתבטא בהכאה על חטא ובהרכנת ראש  ,ואין הם נמנים עם יי געז

האדונים"  .ביאליק השתעשע בערי ון לאמץ ילדה ~רית ,שהתחנכה לפי
אתוס מנוגד בתכל י ת לאתוס העברי  ,כי האמין ביכולתה של הסביבה
להכניע את התורשה.
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דימוי ה של ערפה ל '" בכרה " מעלה גם הרהורים על מצב הנשים בימי
קדם ובימיו של בי אליק )כאמור ,בי אליק לא חסך את שבט ביקורתו
משיט ו ת הח י נוך הנפסדו ת בדורו ,שלפיהן לא חינכו את הבנות והפכו
אותו ל " נשי ם זרותיי לבעליהן( .את הנש ים דימו ב ימ י קדם לבנות צאו,
וכדברי ביאלי ק ב"חקר מילים" שלו )מחברת שבתוכה שרם את רעיו נות יו
בתחומיו של חקר הלשון העברית( :

רבק  -אח שלושרים רבץ ,רבע )שהבהסה שוכבת על ארבע( וכעחי חליופי

עי  ,צ י ,ק י )שיסדום בשי'Uי הסבטא וההברה ב~ד~רים הגללייים( מצויים
סאדו בעברית וארסית עררכם רב בהסתעפות השושרים )פרק ,פרץ ,פרע

]  [(. ...ויהי אם כן יי עגל סרבק" = עגל סרבץ ,כלוי ,שסחזיקים אותו כלוא
בסרבץ ,כיד להלעיסו ולהסריאו .וכן צאן שבכבסה לרבקה = לרבצה ,וכן
השם הפרסי רבקה = רבצה ,שם שאלו סחיי הרערים ,כובו שם " רחל " ,וכן
שם "לאה"= צאן נהלאה ,נלאה  S.ו
שמות האימהות הו אפוא שסות השאולים מחיי הרערים :יירבקה" היא

בת צאן רובצת  ,שסלעיטים אותה לצורך האבסה )כסו ייעגל סרבק '" (:
" רחל " היא כבשה שבגרה ,רחלה " :לאה " היא בת צאן נהלאה ,הספגרת
אחרי העדר .לפי היגיוו אטימולוגי זה  ,הקישר ביו הנשים לחיות הסרעה
והמקנה ,וכו לחיות המשלוחות ,יי עיל" היא עילה ,כאותן עזים המקפצות
על ההרי ם ,משוחררת מו המכלאה ,ובאגדה שלפנינו נעמי מדרמה לאל"ה
)א יי לת אהבים ,חיה צנערה  ,סמל לכנסת ישראל( ,ואילו ערפה מדומה
ל~כרה ,לח יי ת מקנה מדברית  ,נקבת הגמל .ואכן ,בעוד שלימים תדבק

רות "' 1~!.ע עם ק.דשו ו9ה;ד עד עלום יי ,אחותה ,בת הסדבר ,מצטרפת
ורצח
הרג
אל אוהלי הפלשתים ,ובניה הרפכי ם לפריצי אדם" :ו·למדז
•
'r v
•• i

I

" זי

ז;נ  tעןדי ,ם~ '9~~1ם .pדדי ~ ~1י ~ כ;:ן י~~ רצ.בות ~1ךוי ח~כ-iת }$ךן;וע;ת
ידם" .פרק בי של יי מגילת ערפה מסכם את ההבלד בין צאצא י שתי

האחיות במילי ם !i~ " :ז ~ן ~ך י; ~~רי ~ךין ,יכ'ס ~ב;ת ך!ג;i :ם ~, Qרי~ם עד
עלום  ....בסילים אחרות ,האופי האשיי והקלוקטיבי טבוע באדם משחר

ימיו ,ערובר סחר לדור.
גם הסביבה קובעת אפוא את אופיו של אדם ,ולא רק התורשה )או

.15
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" התול דה " בלשון דורו של ב י אל י ק  (.רות אמנם ה ייתה מלכתחילה צנעוה
כאיילת השדה ,אי ה י א גם התחנכה בא ו הל י שם ,עול כן ~ ברה המ ו אבי
נמחה ,ו ה י ה כלא היה .ערפה ,לעו מת זאת ,דמתה מלכתח ילה לבע ל ח יים
מדבר י  ,והצטרפותה לאוהלי הפלשת י ם אי העצי מה את האופ י הפ ר אי
שה י ה טבוע בה מלכתח ילה .ראירב לע יל כי כאשר השתעש ע ביאליק
בעריון לאמץ את הילדה הגרמנייה ,אמר לערהו כי בתוי שנה תשכח את
עברה הטבטוני ,ותלמד מפיו זמירות שבת ,וכי לו נחטף הגאזר מ ו וילנה
ו נמכר לעבד במדבריות אפר י קה  ,הוא לא היה נשאר יהדו י .משהסתפחה
ערפה אל אוהלי הפלשתים ,ה י א ו בניה הכפו לזאבי ערבות אכזריי ם.
האם רמז כאן ב י אליק לבע י ה הערב י ת ,שהעסיקה את אחד-העם בסדרת
מאמר יו יי אמת מאץר-שיראל ?" אופיה המדברי של ערפה ה~כרה ,נקבת
הגמל ,עשוי לחזק השערה זו ,כמו גם הדמיון בין השושר ער י ף לש ושר

ער " ב שמ מ נו גבזר השם " ן,Yב " )בנאומי ו ובהצראותיו גבע ב יאל י ק לא אחת
בבעיה הערבית ,שהלכה והחריפה בימי מאורעות הדמ י ם (  .עם זאת ,השם

יי ערפה " דומה לשם " אירופה  ",ושניהם קשורים אט י מולוגית ב "!gרב "
וב " מערב יי .ע יי ג ח ו רון  ,מורה ו של רטשו ומהוג י הרעיון יי הכנעני  ",טען
שהשמות היווניים יי קדמוס " ו יי אירופה " מק ו רם ב " קדם" )מזרח( ו"~דב "

א ו " מערב "

)=

י ם(  .את המשוגי ם ייא יי הים"  ,או ייגויי הים " קשרו חז " ל

ביוון וב ע מ י ה  ,ו הפלשתי ם שאלי הם מסתפחת ערפה הם מ"וגיי ה ים ".
אפשר שבבחרו בשם ייערפה יי  ,הקש ור מן הבח י נה האט ימלווגית

הן ל " "בY,ן והן ליי ו7:ן,Yב "  ,ביקש ביאליק לרמוז לאו י ביו של העם ,הן
בארץ -ישראל והן באירופה שק מ ו עליו להורוג בזמן חיב ו רה של יי גמילת
ערפה "  .יימבית "  ,שיכלה אותה עת חרבם של הערבים בבני היישוב .
הערבי ם ,שהתקוממו גבד השלטזר הבר י טי-צרפתי באזור  ,טבחו בי הידו
אץר-ישראל ,ו הרגו את הסופר י " ח ברנר ,רעהו הצעיר של ביאליק .
יימח וץ  ",התחזקה אז בגרמניה התנעוה הנאצית ,שביקשה להיפטר
מה י ה ו דים  .גרמניה של התקופה שבין מלחמות העולם ראתה את עצמה
בהשראת ניצשה כיורשתה של יו ון ,ו הפנתה עורף ליהוידם שתרמו לה
רבות בתחומי הספרות ,האמנות ו המעד .ביאליק עדי היטב שהמדשר
דושר את שמה של " ערפה " מלשון יי עורף "  .ערפה היא זו שהפנתה
עורף לחמותה נעמ י ,בעדו שרות דבקה בחמותה והלכה אחריה לארץ-
ישראל ) רות רבה ג; ילקוט שמעוני  ,רות( .בי אליק גם יעד היטב שיל " ג
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קשר את האסיםולוגיה של הםילה "אירופה" עם הםילה יי עורף" )בשירי

ייבםצולות ים" כתב את הש ו רות t$ " :ירtנה ~~נכה ה~ר{! ל~ן:rזים  t$דה/ ,
דק ר~~ ~נ:יtיה למ; ,דק ז;ר~סה !א??ן " .
ב ייםג ילת ערפה " הראה ביאליק מה עלה גבורלה של אחותה של רות
הםואבייה ,שהפנתה עירף לחם ותה בעםי ובחרה שלא לעלות אתה אצרה
ולהגתייר  .ב "ם אחורי הגדריי הראה ביאליק שהאויבים המרים בייתר הם
בצעם אחים ,יאילו יי הםגילה " שלפנינו םראה שהאייב י ם הםרים ביותר
הם בעצם בני-דידרם רח י קי ם ,צאצאיהן של שתי אח י ית םנוגדות אופי
שכל אחת םהן קשרה את גולרה ע.ם  yם אחר ערם ~תוס לאוםי אחר.

ביאליק האםין שגם בשובי אל אצרי ימשיו העם לשםור על עליונותי
הםוסרית  ,יבנאוםו לפתי חת האוניברס יס ה העברית )הכלול גם ביידברי
ספרות יישבנרו כל כתביו( ,הבעי את העריון שבכל אחת םשלשו השיבות
של העם לאצריו הניבה שיבתי תורה חשדה לכל האשונות .בפעם
הראשונה היא הנ י בה את התב " ו ,בפעם השנייה את הברית החשדה,

ובפעם השלשיית היא תניב תורת םיסר חשדה שתסיעי לשםור על קנייני
התרבות של העילם כולו:

האזר הואת סגולה יתרה נתנה לה :להפוי באחרית היםים גם את הקסובת
לגדלוות .לפנ י כארבעת אלפים שנה התלקסו אל האזר הואת ,סאור כשדים ,
םארם ,סםצרים וםםדבר ערב כנ ו פ יות כנופיית של רערים ידדובם ספורידם
לשבט י הם ,שסהם נבנה  [... Jעם קטן לדו גם בוםנו  -עם יש ראל .מעסים
וערים ה יו יסי העם הזה באתו .ייעם לבדד שיכןר יבט יי ם לא י תחשבי:
ואולם הוא הק ים סקרב ו אנשים  -רובם קטני ארץ אף הם ,רערי צאן
ובוקרים ,חושרי אדםה ובלוסי שקסים  [... Jשנתוב בסופם לעלום את אבן
השתיה לתרבותו הדתית והם וסרית 1•••) .לא עברו כששל םאות שבה ,וס ן
האזר הקטבה הזאת ע סד שוב אחד םבבי שיראל ,בן גנר שיראלי  ,שהביא
בשירת הגלוה לעלום האללי ,ופבה את הדרי ל,סות-הםשיח .כאלפ י ם שבה
עברו םן היום הה וא  -וכלובי עידם היום  ,כי לא כל האלילים חלפו עדו םן
האזר .תחת האלילים העתיקים קסו חשדים ,לא טובים סן הקודסים להם.
והבה באה ההכרוה של בלפור  .שיראל ס תלקט אל אתו בפעם השלשיית.
םדוע לא ",בה איפ ו א הפלא גם הפעם הזאת? תתה ההשגחה לשתף את
וגלוו של עם ישראל גבורלם של כל עסי התרבות שבעולם ,וזה שגרם
אולי לגלד לוטפח בקרבם את הכרת האחריות הסוסרית על שסירתם של
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קניני אותה התרבות ואת החהדר הגדלוה לאחריתם  -בסרה יתרה סזו
של יתר העמים [..,J ,מי יעדו :מה שלא יכלו לשעות עמים רבים ונדלוים
סתוך סהוסת עשור  -אותה תמצא לעשות יד עם עני ולד באתו הקטנה
סתוך עוני ,סי יעדו אם לא סתוך כתלי בתי-סרשוו עתירה באחרית היסים

לצאת תורת הכרת האחריות הזאת על נורלה לש האנשויות כלה ולהתפשט
אחרי-כן בכל העסים? לא לחנם נחתה די אלוהים את העם הזה בין סצרי
שאלו וסצוקות שחת דרך ארבעת אלפים שנה ותשיבהו אל ביתו זאת הפעם
השלשיית,

אסונתו של ביאליק בעליונותו הסוסרית של עם שיראל ,שעליה כבת את
שירו הסוקדם ייעל סף בית הסדשו "' ,באה לידי ביטוי בסוף '"גמילת ערפה",
צאצאה של רות עוסד להביס את הענק הפשלתי  Iקרוב רחוק שלו ,שחינוכו
העסיר את הכוח יאת בגורת הסיף על נס ,תבוסת הניבור הפלשתי בייד נער
רך ,שקלע לד ברדי ,עתידה להוכיח  -לוא בפעם הראשונה  -י~" !lם-ז~
ת~!lת  /ע-ח :שר ןין~ל "'םיק~~ )זהו ייאקורר הסיום "' של יי אל האנרה",
שיר הנות שכתב בי אליק בעלוסיו ברוח הה י סטוריוסופיה של נץר ותורת
אחד-העם{,

הפלגה אל האקטואילה לש שנות העשר'םt :גאילק וזיבוט'נ  Oק'

את האגדה ייסגלית ערפה" כתב ביאלי ק ופרסם בשנת תרפ"ג 6,ו היא

שנת י ובל החסישים שלו ,בעדוו יושב ייעל המזודוות" וסכין את עלייתו

אתה )באביב תרפ"ד( ,סעוד פרסוסה של האגדה  -חושר סיוין -

עשוי

לרסז על כוונה ססויה :אפשר שביאליק ביקש שהקורא ימתח קו של
אנלוגיה בין מגילת רות ,הנקראת בחג השבעוות ,לבין הסגילה החשרה,
השלמה לזו העתיקה ,שהעלה בשנות העשרים בחרט אמן ,כבר העליני
את ההשערה שלפיה " מגילה" זו קשורה לאירעוי הימים :להגתברות
המשטרים הטוטליטריים ולמצבו של עם ישראל בין אומות העולם,
במקביל ,ייתכן שבין שיטי האגהד "מגילת ערפה" כללו ידאלוג סמוי עם
זאב זיבוטינסקי ,אשי ייהגדוירם העברייםיי ומחברו של הרומן שמשוז,
 .16השלם  ,שבה יא  ,גילי י ח ,גי סיירן תרפ  -ג ,עונ י . 369
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שצייר את דמותו של "היהויד החשד" בדמותו של בן-כלאיים :לפי
זיבוטינסקי שמשיו אינו בנו של מבוח ,כי אם בבי של פלשתי ענק שעבר
ליד פתח ביתו של מנוח ,וiרפרה בזרעו את אשתו ייהעקרהיי .ומכאן יחסו
הדואלי כלפי הפלשתים ,מזה ,וכלפי בני שיראל ,מזה.

לא לח י נם התרעעו שמשןר עם הפלשתים והתמכר לנשות פלשת ,אך
השתייכותו לעם שיראל חייבה אותו להתייצב גבד הפלשתים ,אויבי עמו.
זיבוטינסקי ראה שבמשון מיזוג צלוח ביו האתוס העברי לבין הגבורה
והיופי של ייגזע האדונים"  .דמותו עולה בקנה אחד עם איארל יי גאה
ונידב ואכזר" שלימים שלוב בשיר בית"ר .גם בנדר של אנשי בית " ר
שולבו השורות ,העלוות בקנה אחד עם האאדיל השמשוני:
שת,
שרית
נני;ם
אני :1פמ;ט נח' '',
...·.
••
י

ז

גfשן ~ר!ל :;1יןי ג~ח 'ימ; ~ו;ן,
rכWך~י ~צך;~ן , -ל~י~ 7:ל~לV Qית,
א; סרב י~י;ן.
ז י בוטינסקי התחיל לכתוב את הרומן שמשוז בזמן שהותו באץר-
ישראל בשנת  ,1919בזמו הקמת ייהגדודים העבריים " ,שוילב בו כוונות
אלגוריסטיות ורמזים אקטואליים )לערייות כתב עדר בשנת  1918כי
הרומו כולו כבר מוכו בראשו; במכתב ברוסית מיום  28.12.1918השמור
בארכ יו ו זיבוטינסקי ,שממנו מתברר כ ישמשוז נערד בתחילה להיות רומו
עברי( .מפשריו של רומו זה ,שלימים שימש בסיס לסרטו של ססיל בי

דה מיל יישמשון לדרילה" )  (, 1949טעונים כי סדרי הממלכה התקינים של
הפלשתים משקפ י ם בו את עדתו החיוב י ת באותה עת של מחבר הרומו
על האימפריה הבריטית .זיבוטינסקי מתח כאו קו של אנלוגיה ביו תקופת

שמשוו שבה " איו מלך בשיראל איש הישר בעיניו יעשהיי לביו תקופת
המנדט ,וחשב שמיל הפערות של ערביי אץר-ישראל שי להציב גיבורי
חיל ,ששי בהם מזיגה צלוחת של הבראיזם יהלניזם  -גיבירים שאינם
חשושים מפני כיח האגריף ומידניית היד הקשה.

זיבוטינסקי השלים את הרומו שמשוז בפריז ,ופרסמו בהמשכים ,ביו
התאריכים  13.7.1926ו  17.7.1927-בשבעריו הצ יו ני  PaCC8CTך)זסווייס

= שחר (,

שיצא לאור ברוסית .האם יעד ביאליק בעת חיבור יימגילת

ערפה " על הרומו המהפכני של זיבוטינסקי ,ההולך ומתרקם  ,והגיב עליו
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כבר ב  t923-באנסיתזה משלו? כדי לענות על שאלה זו ,יש ללכת שנים
אחדות לאחור  ,אל ימי ביקורו הראשון של ביאל,ק באזר ב  .t909-כשנה-

שנתיים לאחר שובו מן הביקור בארץ-שיראל ,חיבר את שירו הנבואי
ייויהי מי האישיי ,שהתפרסם הנקלח )תער"א( .ו ן במישור האישי ,אין

לפנינו אלא הרהורים על אותו אדם שעילעל בזמן מן הזמני ם בכתביו של
המשורר ,ויגלה בהם את המחוים והמכאובים שהלוידום .לכאורה אין זה
אלא וידוי צרוואה של משורר-נביא ,ששיריו נחצבו מלבבו ונצררו תחת
פסיש צרותיו הגדלוות ,ככתוב בשיר "לא זכיתי באור מן ההפקר" .אולם,
כרגיל בשירת ביאליק ה"אני " האשיי והלאומי פתוכים ומשולבים זה בזה
עד לבלי הפ,יר .אין זו רק ננואתו-משאלתי של המשורר ,אלא צוואתי
הקלוקסיבית של עם שלם ,ששירת חייו רציפה מכאובים עולבונות,

w

ועתה הוא מ נה את פניו עד לבלי ה;;כר ,בתהליכי מטמורפוזה המבקשים

למחות באחת את שריידה של הגלוה ואת מעקשיה ומעוותיה.
ביאליק לא שר כאן יישירי שבח וijלל" לתמורה המדהימה
מזקנה צלעירות שנתחלולה בחיי העם ,ולא העלה את ייהיהויד החשר"

על ;;כן גבוה ,כפי שהעלהו שאול סשרניחובסקי בשירו הנלהב יי אני
מאמין"  .כל דבריו מנוסחים במתינות זהירה ,אגב הצבת תנאי על גבי
תנא י  :ייויהי מי

האשי )  (...ואם  (... Jיאם ) (...

והיה

כי)  (...וכי )  (...יח נה " .

המסקנה המהוססת העלוה מן השיר ההגותי הזה תלויה בתנאים רבים,
ורק אם כולם יתמלאו ,תצטייר דמותו של '"יהררי חשר" ,בן חורין ושיר
קומה ,שחייי ~יפו שבעתיים מחייי של היהידי הגלותי" .יהודי חשר" זה,
חרף סלידתו ממה שיתגלה לגבד עיניו ב "ספר חייו" של עמו השב ,לא

יבח לגורל היהידר ייגלה כלפיי חמלה ואמפתיה:
 Wר :ב'א ~Qןי,
וי ~' ' ijס~יש ~

ו'~ ' ijן-ח;ר  rו'י ר ק iוtה '~~~,
ן~םl)~~W-ךם ךיפ~ IJ ,יו ~ =',IJ
ד~ם ~:ין ךלא ~: -ין ל~ל- ~'~'Q-
~  IJת ח)\~~ ולא :ד~~~ לQם;ז '~ל לא~-ב~ז
ב;א~~~~ ג~ ' Wלא:-נ:י~לל.
יתיחד
ספר חזו
יהי ,עם
נאשר
נדר,
• • • ••• :
• •• ':
• :
"" ': "1
י' .
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וי~;ל~~~  i'p.~,ראש;,
שרתה את-כל-דברי הזפר;רית ההם~ ,בא~
I

'' ,

.,.,

יו"

די

ן

-

די

-

''1

fת~! ב;ךyה ~~מ;וכיו,
ij7נ;ת וב i iןע~~ ij7 ~ ~,ל;ת ו;נונ~~ק,יו
שאגת נלצה חי yל-גחליו.
- -1 -

..

' Y I

V

זז

ך~~ה ע~י ~'-:ו;נ~ח'ב ;ש~ג-ת~ ~יז ~WiJרןת -
'~ילי ~ש rlוג ~ ~' Rןו;נים,
-:י~ן9לד ;ו~ ו;נ~גי ~ijוים ~ 3lרק~,ים
 Wר ~9ם,
 iJנ;'~ים ו;נע.ו לב ~ת ~-
1ש'~ וסקד ,ן ו l3 iJךל 3lד ~סגק

7

ו;נ~ין א;~ים !~רי ~~ון,
ן~י :ו.זה  31ד~'7ןה -ת~  iJס~ה 31 ,ד  W7ק.ז ~נ~ת ~ב ם~!
l3ךד ל~1ז ,ם ~ל iJי ם -
ך~ vיס -ת~ yי1יו  ijהןן~ ,ל ~)1ח ~Qל ~ ,iז;יוא

v

והנה בפשי עומדת שם די tמם,
;

•

-

~:.

..:.

T

Qש~~ה ~1ל~-ע,יס ז:ו~bד ,י~1ל-ו;נד! ~' סח י ם,
י~;1ל-~,ל1ה ~לב;1ה:
ייו~ה iJ ,י~~ ל~~יף ,ו~ה ~ה סי~ rכ ~ ' ךtוי~ם,
~מריי".
אם~נתי
מה ,ןמה
וכ' .חי
·• t
•
,.
ון~ה ,ן~1ה ~ציץ;  ijביז~ ,זת .ך~ע ~1'yיו,
ןתו~~ת;  yל~,-וכיו ונמ~ת;
דך~3lת9וכרים וכב'א~ ,ך;ז לסר~ת rכ~י
ן~פןרים וק.ל iן ~בי)1י.
t

י

יח

'l

איך זאת כי ביאליק ראה את נציבי החיים באזר-שיראל ,ייעד לחזות את

התהליכים שלעתיד לביא .הוא הביך כי נפל דבר בישראל יאת הנעשה
איך להשיב .הילדים שיגלדו באזר כבר לא ידמו לאותם "משהלעי"
ו"שלמהלעי"  ,בעל ,הציצית והקפוסה ,משירו הידיי "תחת הצעים
הירקרק י םיי  .הם גם לא :דמו לאותי נער מתמיד כפוף ,םי~~-ך~ל" ק.מיס

,

ו;נ~חיי שעיביו השחורות מבקשות רחמים ,מך הפואמה הנושאת את שמו.

אמנם בתקופה זי ,בתקופה שקרמה למלחמת העולם הראשונה ולהקמת
והתאר" ,
יייפי
הנלרית - : -
..:.
ייהגדדוים העבריים" ,סרם שרו משוררים על - :
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המוכנים למסור את נפשם על הגנת המולדת .רק בדור המאבק על

עצמאות שיראל החל לרו;ח האידיאל הניצשיאני של "החיה הצהובה" ,
שנתגלגל בתיאורם הסטראוטיפי של בני האץר כצעירים חסונים שוזופים,
בהירי שיער וכחלוי עין ,ה י פוכם של יהויר הגלות הכפופים ,החלשוים
והחיוורים ,שחורי השיער והעין .גם אורי אבנרי טרם נולד אז ,וטרם שר

את שירר-המנרגו הניצשיאני על יישערליו של שמשוןיי ,הדוהרים במרחב
ונשואים השלהבת בלב .ארלם ביאליק בחשויו המחידדום צפה את פני
העתיד וניבא את התהוותו של האידאל הנישציאני הזה עדר בטרם נתהורה
הלכה למעשה .האר יכול היה לחשו בהתהוותו מתךו היכרותו עם נציניו
של רעיון זה ביצירת שאול טשרניחובסקי ,מיכה יוסף בךךצייבסקי ,אורי

צבי גרינברג חאב זיבוטינסקי.
למעשה ,כבר בשירו "מתי מדבריי תיאר את האריה רב הסמלי~ת,
המתקרב למחנה המתים ,שליו וגא ,מנער את תלתליו הזהובים בהדרת

מלכות ,ייול~יד  ijנןז "ם~~י.ע~  .הפסוק החידתי "לפיד בוז לעשתרת שאנןיי
)איוב יב ,ה; פסוק שנו המילה ילפריי היא יפידי בתרספת למ"ד היחס(,
הפך במטה הקסמים שלו לתמונתן של עיניים הרשופות לפידי בח.
תמונה נצישיאנית זו מופעיה גם בשיר '"גם בהתערותו לעיניכם" ,שנכתב
עשרים שנה לאחר "ויהי מי האיש" ,ובו ניהל המשורר דו-שיח חשאי עם
זאב זיבוטינסקי ערם אררי צבי

גרינברג18.

בשיר זה מתואר "ל~יא לו)iט

(...

 Wת~~  25ש ~צ~דה ~ע~.מונכיו  (... Jנ~ר !~ijב
~~ Jלה לז;ר  25ה-ע ~.ן  (... Jד
נכו:rיויו; [... 1ל~ או~ר~ :לדן!  /ע.י~יו ז:יךשיה~~ נ,ז" .גלגלוה של דמות
זו מופעי גם בפתח יימגילת האש" ,בדמותו המלכותית של אל נקמות

באדרת ארגמן," ,ור ונודא  (... Jן~ליו ~סלים נ~ר;ת~ (... 1ר:rויב לסבות
ט~~~ ע.י~יו ;ז~ '~ yיק ?1ד~ר;ת ~~יד ~.ע~!lיו" .האריה המלכותי מן ההגרת
הניצשיאנית )ייהאדם העליון" ,ייהחיה הצהובה" ,או "הכפירים בתלתלי
הזהב" ,כניסוחו של המשורר( נקשר אפוא בשירת ביאליק ברשפי בוז,
ואפילו בלפייר בוז ובמדורות בוז ,ואילו כאן מופיעה דמותו היהירה של
ייהיהויר החשריי ו"נציוץ בוז" בעיניו ,ניצוץ קל הנצית לרגע קל רכ~ה.
ביאליק ניבא אפוא את היהיר,ת שתתפתח בקרב ילייר הארץ וחניכיה
 .18ראו בפקר -תח אב יתח מלך·  ,בספרי השירה מאין תיצמא~ :רס פיאסיקה בציירת
ביאליק .תל-אביב תשמ ,n-עמ י . 263-243
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כלפי ההווי ה הגלותית  ,העקמומ ית והמע~ותת  ,אך גם יעד היטב כי בחלוף
הזמן ,למד יי ה י הו" החשד" לשלב בהתנה גות ו גאווה וענווה .נעווי הלב
הגלותיים יה יו אמנם לבוז  ,מנבא כאן המשורר ,והצעיר הארץ-שיראלי

יני ס את ע י ניו הצדה מהם ,יי אל פתח אהל;" .שם בפתח הא ו הל ,אוהלו
•

y

- y

.

~

השח של החלץו שהוא גם יי אוהל שם יי  ,ת ע מדו הנפש הגלות י ת הדוויה

בכל גנעיה ,ותעיד על עצמה :יי ך 25ה~~'; '~~ i) ,ל · ר~ה ~ ה iכין ז ~ r.:י ו;tוי1ם
 Iוכן'I:י וקה  ,יוקה ~מ ן ~נ:וי ן ו;נך "י~  .ברגע התועדוות זה ,יבלי ח נציץו של
הבנה אצל בני הדור הצעיר  -יי דור בארץ " לפי ניסוחו של שטרניחובסקי
 והם יגלו להוותם את גלגלויו הרברא י ם של הגורל היהודי  .ברגע זה אףיכבה ניצוץ הבוז שנצית בעיני הם  ,ויהפוך לדמעת סתרים של אמפתיה
ורחמים.

כשתרגם זי בוטינסקי לרוסית את שי רו של ב י אליק ייבעי ר הה רגה "
)בפסח  ,1904כשנה לאחר הפרעות(  ,ה ו א צירף לתרגומו ש י ר מפרי-עטו,

הקורא לעם להתעורר ,כי אין בשוה גדולה יותר מ " :ק~י~ה י~~ג;ij :שוט יי .
לפי שירו של ז י בוטינסקי  ,יש לצייד את האח הגלותי  ,המט והשחוח  ,את
" ~ש  ijנזן "  ,ואש ז ו היא שתחלול מטמורפוזה בלבו ותהפכנו ל " יהידו

Wב לזמ;:.rז  Iוגזpריךיו ו;נזpגה:ij -פ'ז~ I jלנ - i
חשד "  ,זקוף קומה ו~ו ו")
ו;נזpגה~-ב ; ד" (  9 .ן ב י אליק לא האמין ב"  25ש ijנןז  ":לכל היותר האמין

ב " ~ציץij iנ,"n

וגם ה ו א יצרת לרגע ויכבה  .מתברר אפוא כי בניגוד

לזיב ו ט י נסקי שנ יבא לימ י ם כ י " ~ןם י ~ ~!ע  Iי,ק.ם לנ ן ~ךע ! Iא ין ן1דב
ךו;" ~:ר! ) יישיר ב יתר "  (,ובניגדו לטש רני ח ובסקי ,שה י ה קר ו ב בהשקפתו
להצרל לוייעצ י ריםיי יותר מאש ר לאחד-העם ,שוהאמי ן עוד בס ו ף המאה

התשע-שערה כי " ~~.ךץ ~ ק ' ם ,'1ר; ~ Iך!ל~ f -ליו יוQר ~נ י " ) יי אני
מאמין " (  ,לא האמין ביאליק כי ניתן להיתנק ~ן לילה מכבלי המ ו רשה
ומעקת הגלו ת  .גם אם יהפוך ה י הידו את עורו  ,ויגתלה בדמותו השמשונית

של אריה בעל רעמה נשצייאנית זהובה עריני כפור שלוו ת  ,ישיארו בו -
אל י בא דב י אל יק  -גם סמ מ נ י ם " ryנראיסטים " של ב יישנות ודרך -ארץ,
חמלה ואמפתיה כלפי החלש והנדכה.
בעת חיבור ו ופרסומו של הש יר יייי הי מי האשי " )  (1911היה ביאליק
נתון בקשרי ידידות הדוק י ם עם ז י בוטינסקי  ,שפרסם אז את שירי ביאליק
 .19זאב ז · בוסי נס ק י .שי רי ם ,' ,לשוי ם תש  -ז  ,ע מי ,לב .
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בתר Uם לרוסית ,מעשה ידיו ,ותרם לפרסומו של " המשורר הלאומי"
העברי ברחבי רוסיה ,התרגום ציא בשבע מהדורות ,ברבבות עותקים ,

ושמעו הגיע גם למקס י ם גורק יי  ,שבזכות התרג ום הכייר את יי צ י רת ביאליק
וראה בה ציירה של יימשורר גאוןיי ,לימ י ם פנה גורקי ללנין ,וס ייע
לביאליק להיחלץ מבר ית-המעוצות ,בניגדו להמלצת הייייבסקצ י היי

שרשרה מהשלסונות לכסל את שריון הצייאה לביאליק ולתריסר בתי אב
של סופרים עברים ,
לפני מלחמת העלום הראשונה ,שרו יחסי יידדות והערכה הידדת בין
השניים  ,עבוהד משותפת ,שנתגלגלה ליידהם ,חיזקה את קשרי הידידות
והעמיקה אותם  ,זיבוסינסקי קיבל מעיזבונו של משה צייסלין  ,בעליו של
השבעוון הרוסי -י הודי ראזסווט ) יי שחר " ( שזיבוסינסקי השתתף בעריכתו,

סכום כסף להקמת מפעל תרגו מים מספרות העולם למען בני הנעורים,

ז י בוסינסקי שיתף במפעל זה את ביאליק  ,וכך קמה הצואת " תורגמן " ,
שהצו י אה את דזז קישזט בתרגום ב י אליק ,את מאזרעות תם )הרפתקאות
תום סויר( של מרק סווין בתרגום י " ח סביוב ואת אספרטקז ס בתרגום

זאב ז י בוסינסקי ,סג על דדו ילין הוסל לתרגם את סיפורי אלף לילה ולילה
)את הכותרת לספר זה  ,הנקרא במקור לילות ערב ,הציע ביאליק( ,אך
בסופו של דבר ציא התרגו ם מן הכוח אל הפעול ב ידי יוסף יואל ריבלין ,
שהצו י או לימים ב 32-כרכים בהצואת קריית ספר  ,לרעהו הצעיר ציחק
דב ברקוביץ ,חתנו של שלום על יכם ומתרגמ ו לעברי ת ,כתב ב י אליק
בהומור ,סמוך לה י ווסד ייתורגמן" ב ינואר  ,1911בכ וו נה לצרפ ו לצוות
המתרגמים :

r

שי בטקוט Uבאדויסה בני אםד םש וני ם ששם ם אוס שי ק  ,ביאליק ,זיב וסינסק י,

רבנציקי )על-פי סדר א " ב שלא לבשיי( וכוי ,ונפל להם בי רשרה סכום הגון
של ט טון םאת בני אדם משונים כ י צוא בהם ,וריצום בני אדם הללו לאנד את
טטו נם עד פרוסה אח ר ונה ,ושלם זה הם ט ייסידם טין הוצאת ספ ירם לבני-
הנעורי ם  ,שע תדיה לתרגם בשביל בני ה י ה ידר ם את ט בחר הספרות הקלסית
לבני הנעורים שבלשונות אירופא  ,ו2

 .20וא ו למשל מכתב ו לש ב י אליק לגלמבקצוי נסי ב ו אלעיזר[ סיים ח"' בטבת ת ער-א
)  (. 5.1 .1911איגרו ת ביאל .ץ; כ ר ך ד .עסי קי ב-קיג .
ו .2אירגו ת בי אליק .כ ו ך ד .ע סי ק יג-קדי .
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מעניין להיווכח כי במועדה שבישרה את ייסורה של הוצאת "תורגמן",
שהתפרסמה מבולדת )בעריכת יעקב פיכמן( ,בניסן תרע"א ,נפקר שמו
של זיבוטינסקי .אפילו ליר אזכור הספראספרסקוס שתרגם זיבוטינסקי

לא נזכר שמו .הוא שטרח אצל אלמנתו של משה צייטלין והשיג את
הכסף לייסור הוצאת י"תורגמן"  ,אף תרגם אחר מספרי ההוצאה ,לא
נזכר במועדה של הוצאה זו .אף-על-פי-כן ,בימי עבורתו המשותפת
עם ביאליק בהוצאת ייתורגמן"  ,שררו יחסי ירירות בין השניים.
זיבוטינסקי נהג להביא לירירו הבוגר את כתבי-היר שלו לתיקון ,וכך

נהג גם כששיגר אליו מלונרון בשנת  1923את תרגומיו ל"העורב" ,
ל"אנבל לי" ,לשירי ארמון רוסטן ולמרובעים של עומר כייאם .ייתכן
שביאליק ,שכל ימיו התלונן על היערר אפוס עברי ועל חוסר היכולת
לעצב גיבורים ראויים לשמם ,הוא שעודר את זיבוטינסקי לאחר תרגום
אספרסקוס של גיובניולי ,לכתוב יצירה על שמשון ,הגיבור העברי
האקזמפלרי.
עם זאת ,באותן שנים עצמן נבעה הפער הפוליטי בין זיבוטינסקי לחורג

של אחר-העם ,וביאליק החל חלוק על השקפת עלומו של זיבוטינסקי
ועל ררכו המרינית של רעהו הצעיר וברוך-הכישרונות .הקרע שנפער
בין השניים העמיק בימי מלחמת העולם ,המהפכה והתחלת המנדאט
הבריטי באץר-ישראל :ביאליק צירר אז במדיניות ההבלגה של ויצימן
שול מפלגות הפעולים ,שקשרו את גורלן במנהיגותו של וייצמן )וכתב
על כך את האגרה יישלשלת הרמים"( ,בעדר שזיבוטינסקי הטיף למידניות

של יייר קשהיי ושל תרגבה .את יחסו האמביולונטי כלפי זיבוטינסקי ,יחס
שחיוב שולילה נשזרו בו זה בזו ,ביטא ביאליק בערוב יומו בשיחה עם
סופר העלום:

זיבוטינסקי הינהו עיתןנאי ופרופגנירסט ) = תעוסלן[ ססררגה ראשונה,
אולם אסוט האר שהחליט בבפשו כי האר גם פלויטיקאי  .לפנים הייתה לו
אסבצייה לשעות פלויטיקה בייחסה" הרוסית .עכשיו ,העביר את האסבצייה
שלו לשהר חיינו הציוניים .זוהי שאיפת חייו  -להגיע לידי סנהיגות; וזוהי
ההדזסנות האחרונה ששיבה לפביו .וסכאן אותה הסרירות שבסלחסתו .את
סלחסת חייו הוא לוחם .כשהתחיל בסלחסתו הרוויזיוניסטית ,נערי פעם
סשתה לכבורו ,ואף אני נזרסנתי לשם ,סבלי עדת לשם סה נקראה הססיבה.
פתחתי ארסרתי :סכיוון שיעדתי ,זיןבטינסקי ,שציובי טוב אתה ,וכוובתי
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סה ו רה  ,ה רי ני פברך אות.ך שתנחל פ פלה פ וליסית בכל אשר תפנה ,לפי
שםפלתך תהיה נציחןו צלי ו נות l l .
בהמש ך דבריו אלה ,אםר ביאליק  ,כ י את הפע ולה הפלוי טי ת ה וא

היה מפקיד ב ידי ויצימן ,את הפ עולה המשעית בארץ-שיראל -

בידי

אוסישק ין .ייאת ז'בוטינסקי" ,אמר ,יי הייתי ממנה על התעפלוה הצי ובית

בפה ובכתב .בזה כוחו ופה שדה פעולתו" .נ  lכפי שנראה בפרק הרביעי
על יי אגדת שלושה וארבעה "  ,גם באגדה זו ,שנתחברה בזמן מאורעות
הדמים של שנת תרפ " ג ,שילב ביאליק בדברי שלמה את המ י לים " קומה
הבליגה  ",בני סי ון להגן על מידניות ההבלגה של ויצימן ,ולבטא את
התנגדותו למידנ יו ת האגרוף והיד הקשה של ז'בוטינסקי והרוייזיוני סטים.
ב  ,1931-בימי הקונגרס הצ יו ני ה י" ז בבאזל ,כתב את שירי ייראיתיכם
שוב בקצור ידכם" ,שאותו פירשו הרוויזיוניסטים כש י ר המכ~ון נגדם ,

וזיבוטינסקי כתב גנד ביאליק את מאמרו ייהמשורר

לשעבר" • 201

לאחר

צרח ארלוזורוב בקיץ  ,1933כתב ביאליק מספד ,שוילב בו את המילים

" לא כשמשו ן" ) שבהן רמז למסע ההשמצות שהתנהל גנד ז'בוטינסקי
בעיתוןחזית העם הרוויזיוניסטי ,ביטאונו של האגף הרדיקלי של התנעוה
ולחשדות שהתעוררו נגד אנשי התעונה ,אברהם סטבסקי צובי רוזנבלט(.
בהשפעת הרב קוק מחק ביאליק את המ י לים האלה  ,מחשש פן יציתו
מהוםה שונאת חינם .ה י חס י ם בי ן בי אליק ל ז 'בוטינסקי יעדו אפוא מעלות
ומורדות ,אך כבר בעת שחיבר ביאלי ק את ייגמ ילת ערפה " הוא ב י טא את

הרעיון בדבר עליוניתו הםוסרית של עם שיראל ,שא י נו נזקק לא ג ר ו ף כיד
להראות את כוח ו .את הערי ון הזה הב י ע ביאליק עדר בעלומיו ,בהיותו
תלמדיו של אחד-העם ,בשירו המקרים "על סף בית המקשד" ,שבו הבעי

 .22שיחה עם דח כהן  ,סופר העלום ,מלויי  :1931ארו:העלום ,כןד יס ,חוב י כח(, 21.7.1931 ) ,
עמ י

•551-550

 .23שם ,שם .
 .24ראו מאמרי -לפתרון חידת שיר הק ורגנס של ביאליק  -בין הממסד הפלו יסי לממסר

הספרות , -בת ו ך ביז היסטוריה לספרות )בער יכת מ יכל א ורזי( ,א ו ביברס יסת תליאביב

 ,1983עוני  . 131-122ב דפס שיב בשם  -לפתר ו ן

'" m

השיר יר א יתיכם שי ב בק וצר

ידכםי·  ,בתיך הספרות הערבי ת ועונתת העהדוב ) בערכית פחנס גי בוסר(  ,באר-שבע

,1989

עמ י

•223-178
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גם את התגבדותו לרעיון הנציש  'IאנH) 'Iן~  'Iו:י ;: iJ 'Iו~ירים ~) lלוכלiJ 'Iןסב"(
ואת התנגדותו להעלאתו על נס של כוח האגרוף )"לא  iJכות ףך'~~~ -ת~

לוגךז:יי" (:

~ד
לא~~-כ·ר ~כונ:וי יד!~~ ~ףיס;
'I

ת~ריiJ ~r.ר~' ';ן'ק לא ךנננ:ילi.ל,
ת;'~נ;ז ~ fיר ~'Iן  'I ~ fריס ~~ Qה עס~f -יס.

לא ח ~~iז:וי ~ג;l) :ועות ך~~?ו :iם ) [...
בכתלנויי הזהב
ראיתי הכפיריס
... ..
• • ,.
-

ו"

•

'

1 -

-ז

T

ןל~~~ עלiJ -רדי ~1'iJיםQלליס[... ).
לא  iJכות ר~~~·ף ד;-ת~ וז:וןז:ו, 'I
לא-כליתי כ· •ח
ןזטניס
ןנתירשר
• • •
•
;.

; 'I

ז

לשיר .שיר
. t

'1'1
 :י

לiבדנוי,
פנובל . ..:
- .. ..

יP~' - ~~:י קןן~ ,יז ן;נ ~fס  -ו,וק iו:יי.
ב"מג 'Iלת ערפה" ,המוצבת בפתח אגדות המלך דוד שב"ו  'Iהי ה  'Iום"  ,בא
ל'Iדי ביטוי ההבדל התהומי בין שני הגזעים והעמים שציאו ממע  'Iשתי
אחיות ,בנותיו של עגלון ,מלך מואב .בעדו שזרעה של ערפה זוער הרס
ומוות ברחבי הארץ ,ומרווה את האזר דמעות ודם ,דוד המלך ,מצאצאיה

של נעמי ,אחותה של ערפה  ,מרווה את הארץ בזמירותיו .כדברי ביאליק,

בסוף פרק בי של האגדהY.f " :ץ ~ן ~רי; ~~רי ~,יר~ ךכן'~ ו$בות ר!~ iם
~Qדיסם עד ע~ם  .-אליבא דביאל'Iק ,האגרוף הוא נחלתן של אומות
העלום ,ועם ישראל יאחז בנשק רק אם ייאלץ להגן על חייו .כך תיאר
ביאליק את שני " בני הדידום  -הרחוקים ,הנציבים זה מול זה בשדה
הקרב :

r.

' ~1ז i:ל.rיקי~ת ~iJז;נים9~~1 ,פן ~ליPז:ויס זכ Qס~'~ לז:יל~9ה על ן~ל~ ~l ,ין
ע ~iידם על ר~~ ז;נiז! ו ן~ל ע;~ךם על ר~~ ז;נ!ה ~ ~~iJlיגיסם~l .א ~שי
iJם~:י~ ז;נז:וQנ iת ~ל  fז:ויס ,ה~~  iש~ wמות .חךת ,ךכו~ע ~חי~ת על ר·אשו,
Wךךיון ק~.ק~.ים הוא לנ~ ,ון;נ  fק.ל 'iJךי iןQזכ~ת ~ל~ים י P. Pוים ~ח·,ת'
ןז;נ~Ijת ~ח·'ת על ר~ליו ,ך~דין~ iח·'ת ~ ~1Jf rיו ,ערז~Qית  iנ~~ iר א·ר~יס ,
ךלס~ת~Qית; ש wזכא iת י P. Pויס ,ל!ך~ ונwרא iJה~~ ל~~יו:l .ע.מך ~iJו1:1fי
~ ~lר.ף זכעךכות ~ל:iזים ~1jיס.
 Wים לע.ך~ה.
הוא ~ל~ת ~iJליPז:וי ,ת~ ל~-ן~

r.
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ו,ןים 1ו,ןקדם

r.

~~ן!lרכ;ת ןIי5ל א~; -וךק,את; ~!lר '~;מד5י Iע.ם ; -ה~ '~~!iם ךטוב-ר~" לא
ק'~ לו ולא וגירם5 ,י Iיז ;~~ ~וז:ו י ~ם וג P.ל; וק.וע;  Qlן;ו,ה  IJז? iי םי~~~
~~וק ןט; Wךם ~ל:iזים  ~ IJים ע.ל ~,וכ יו.
ה ן א דךן סר~ה ו;נ~ית-לסם~ ,זVיל,ים ורןת.
לעם ישראל ייד בק,לע  ,בחכמה ובאמונה בצקדת הדרך כייד להביס
ענקים ,טוענת היצי רה בסמוי  ,ומכאן התגנחתו למונחים כמו "אגרוף'"
ו'"בריוניםיי ,שהיו לבגי יידח מזוהים עם תרבות עם·זר ,ושהפכו באותה
עת חלק בלתי·נפרד מהטרמיונלוגיה של התנעוה הרוו יזיוניסטית.
ברקעו של המשפט המסיים את האגדה שלפנינו~ '" :ג י ו~ז~י iכ~סי;ת

, ijת;·ג;;~:פז 1Y,ק ~ל~ז:רי ו ג 31ר ע~רי~ ,ב~ו;נז~ ~ i:א iכ~סד מלו ד !lה ן,
~~זויו;ו~ת וקית~ ,קו;ו~ת וגי  lאלiכיו לגוי .ראלiכיו ,נ.ןע,ה ~31י גיסםיי מהדהד
הסיום של שירו של שאול טשרניחובסקי "' ביז המזירים "' )ייילאור ~ןק
היר·ה ,אשי את אחיו הכיר '"(,ן שבו אחים לדם הם למרבה הטרגדיה גם
' 1 -

ז

•

...:

T

•

••

אחים לנשק ,המזהים אשי את אחיו רק לאור ברק הירייה ,רגע לפני

המוות .ביאליק דיבר לא אחת בנאומיו על הצורך לחתור לשלום ביז
עמי הארץ ,עול כן הצי ב בסוף האגדה שלפנינו את שני בני-הדדוים
הרחוקים ,שכל אחד מהם טיפח אתוס אחר ומיתוס אחר ,ניצבים זה מול
זה ומשטמת מוות בעינ י הם.

פרק רב  Iען

כן א  Iו  Iודע נת Iב הרוח

ר Iבון רבד  Iם ב " אגדת שלושה וארבעה "
.ע~~ת ד~ Qי ם ~ ,יז"iכ'ן;רשות,

~ 'וl r:ל~~ לדו סן; ~ס~די:
א ;וקרי ם~ ,ש ~ע~ם1עירס

-

ז~'כ~ iע~די?

וע ;' דז ~ t$ר לדו ~נ:יןדה:
'~~ג ~qוך~ה ;;;~סל~

א ;ודירי ם ~ ,ס~ה ~ ~ע~ם -
ונה"אזת ~? Qה~
)ייהכנסי'נ' תחת כנפך"(

בת שלמה או בת מלך ארס

את סיפורה של בת מלך שזכתה לבן"זוג יימן השמ י ם" ס יפר ביאל יק
פעמיים .בשבת תרע"ז ) (, 1917בעיצומם של ימי המלחמה ועם ה יוו עד
דבר הצהרת בלפור ,הוא ח יבר באודסה גיר סה קצרה ,שבקראה בתח י לה
ייבת המלך ובו זוגה" ושאיבה אלא עיבוד והרחבה של האגדה על בת
שלמה שאביה כלאה במגדל כי חזה בכוכבים שהיא יעדוה לבו עניים
ורצה להתחכם לגורל .גירסה קצרה זו בכללה גם במהדורת כתביו
של ביאליק החל במהדורת יובל החמ ישים שלו ,ברלין תרפ"ג  ,אך
במהדורות הכתבים שיצאו לאור לאחר מות ביאל י ק בכלל הנוסח הקצר
של האגדה ,תחת הכותרת "' אגדת שלושה וארבעה" ,בלא תיאור הריובה
הסורי של בת שלמה  .כתר יסר שבי ם לאחר פרסום הנוסח הראשון ,בשבת

תרפייס ) (, 1929

שבת מאורעות הדמים בארץ" יש ראל  ,חיבר ביאליק

ג י רסה ארוכה של יי אגרת שלושה וארבעה " ,שונה בהרבה מקודמתה,
ובה הוחלפה בת המלך העברייה בבסיכה ארמית  ,והעלם האביון  ,בן
33

ן
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למשפחת סופרים ,הוחלף בעלם נועז ,בן למשפחת סוחרים עשירה,
נוסח אי אינו חורג בהרבה מן המקור המדשרי ,מסופר בו על בת המלך
שלמה ,שהחוזים בכוכבים צפו לה נישוא י ם לעלם אביון ,כיד להילחם
בגזר-הגורל ,כלא אותה אב י ה בגמלד שומר;:ן מעין כול ,אך השמים תעתעו

בו :נער עברי אביין נקלע לשהד בדרך נדיידו ,לון שם בתיך עצמ ו ת שלדו
המשולך של שיר ,כיד להחם את Uפו בכפור ,נשר שנשא את השלד
הביא; למרומי המגלד ,וכך התאחד בן העניים עם בת זוגו המלכותית,
למ~נת לבם של שלמה וסריסיו ,ששמרו על הנסיכה הכלואה ,בעיבוד
זה ,כמו בסיפור המדרשי ששימש לו מקיר  -המבוא זנודרש תגחומא

)מהדורת שלמה בובר ,וילנה תרמ"הן( -

אין לבת המלך לובן זוגה שמות

פרסיים ותווי היכר חציוניים )נזכרת רק העובהד ששניהם יפי תואר(,

עיבודו של ביאליק לאגהד ממדרש תגחומא משופע במקצת מעיבדוו של
יי-ב לבנר 2,שראה איר בשנות :7יפנה המאה והוכתר בשם ייא י ן חכמה

יאין תבונה ואין עצה לגבד ה-י'  ,שהרי לבנר היא שנתן לנסיכה הכליאה
את השם יי קציעה" ,ואף בעיבודו מכריז העלם ייעברי אנוכי " מייד עם
היועדוותו לנערה ,
בנוסח הנרחב של האגדה משנת תרפ " ס נעשו שינויים רבי משמעות
ונוספו תוספות נרחבות :לא בת שלמה נכלאה בו במגלד ,כי אם נסיכה
ארמית זהובת שיער ,לוא נער אביו ן נישא אל,ה על כנפי נשרים ,כי אם
עלם נעוז ,בנו של מלכישער  ,סוחר רב פעלי ם עולילות ,שיעד תהפוכות
גורל רבות ,האגדה בנוסחrו המורחב משנת תרפ"ס היא מן המסילתות
יהמלוסשית שבאגדות ייויהי היום" ,וביאליק שמח בהשלמתה והתבונן
בתוקפיה מעמדתו הגבוהה של גיבורו המלכותי ,עמדתו הפשרנית שווחרת
השלום של שלמה המלך אל מול מלכי צור ,ארם ,עמין ומואב  -מחרחרי
הריב והמדון  -הציגה לא רק עמדה הדומה לזו של אפלסון בידאלוגים
שלוהמשתה והמדיגה ,כי אם גם את עמדתו של ביאליק המפוכח והמנוסה
בפולמוסי קולמוס אל מלו קנסרנותם של יריביו הצעירים  ,אל מול יריבי

 ,1איגר ו ת בןrליק .כוי ה .עמי ר ב" דיג,
 .2עי ברוו של ב '-לבבו כללו בספו י כל אגדות ישראל• ג .ח יב ו ת ח .ושר ה תרב-ח"
תו-,ס  ,עובי  .26-11בובהדיות ) 1950בפווובס גלח שהזריא י הזראות אחיאסף ערבו••
ג .עונ י

•361-3S4
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ויצימן בזירה הפוליטית ואל מול הצעירים המהפכניים בעלום כלוו .הוא
ראה בחזון את האמנות האץר-ישראלית כיצירה קטנה בהיקפה ,ועם
זאת גלובלית ,עמוקה ורבת -אנפ ין במשיוריה הסמויים םן העין.נ תיאורו
הולם את היצי רה הארץ -ישראלית המהוקצעת והם וכללת ביותר שהצויא
מתחת ידו

-

הלא היא ייאגדת שלשוה וארבעהיי .אכן  ,בייאגדת שלשוה

וארבעה" הציג ביאליק מלדו של ציירה רבת-רבדים ,התובעת מקוראיה
וממפרשיה התעמקות מרובה ,לפי שממידה הם כמכפלה של היקפה
הגנלה ומעמקיה הסמויים  .ארמון שלמה והמגלד שעל האי הבודד הריהם
מיקרוקוסמוס המכיל בתוכו את העלום כלוו ,בכל כוברו ומורכבותו.
שמה האקזוטי של הנסיכה קציעה ותלתליה הזהובים אינם מתיישבים
במשיור המי~טי ,ומעדדוים פרשנות אידאית .אכן ,את ישיובה של
הסתירה בין הרקע המזרחי לבין השיער הזהוב יש לחפש במישור
הסםלי ,שבו מתבטאת כמיהה אוטופית למחוז כיסופים אוטופי
)ארקידה ,אלדורדו ,איי הזהב( .בציירת ביאליק ,לשיער הזהוב נלווית

תמיד גם משמעות נישציאנית ,הקושרת אותו אל האטוויזם הבריא
של ה " יוונות " ,היפוכה של העבריות שאיברה את ציריה והתנוונה )על
כן םתואר המתםיר ,סמלו של יעקב-שיראל הלמןו ,ישוב האוהלים ,
כשחור שיעך ולבן מצח ,אוילו מרינקא ,רועת החזירים הנכרית מתוארת
ביימאחורי הגדר" כזהובת שיער( .בעציובה של נסיכה מזרחית-זהובה
מיזג ביאליק את משוגי הכנענות והי וונות ,המבוססים על העצרת היופי,
הכוח והגבורה ,והמתרחק ים מן הרוחניות היתרה ,ההסתפקות בםועט

וההתנזרות מהנאות החיים של היהדות ההיסטורית .השם ייקצעיה",

כשםה של בת איוב ,שניתנה לו לאחר שהתנסה בניסיונות קשים ,הוא םג
שמו של בשום מזרח י  ,המעניק לנסיכה אופי אקזוטי אוריינטלי .קצעיה
הוא גם '"בית" של תפילין )תיספתא כלים ב ב'" ד(, ,א וכאן מתוארת
הנס י כה כמי שעונרת בטקס כללוותיה את הברקת כטוטפת על מצ חה.
שמה של הנערה ,שהקצו לה מקום או מקצעו בגמלד ,מסמל את היותה
עד לנשיואיה ייקצע" )קטע בלתי מושלם ,לעומת השם יי שלמה"' המסמל
את השלמות(  ,פלג גוף ,לפי שעידין לא התאחדה עם בן-זוגה עוריין לא

.3
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הפכה כלה הכללוה מכל המעלות .שם זה הפך במאה התשע-עשרה שם
טיפוסי של נס י כה מן המזרח הקדום )מאפו באשמת שומרון ,יאב לבנר

אבגדזת ישראל  ,א·ש פרידברג זבכרזנזת לבית דדו ערוד( ,אך רק ביאליק
לבדו השכיל להופכו לסמל מלוטש ומהוקצע ,כיהלום רב קצעים.
כמקובל אצל ביאליק ,האגדה בנויה על מקורות רבי ם ,ייז;נים וז;נקדםיי .
בצד המקור הקחם שצמא ביאליק מבדרש תנחזמא ,ניתן לאתר מוטיבים

ודפוסים מן האגדה והסיפורת של תרבות המערב .סיפור הנערה הכלואה
במגלד ,שבן זוגה הנועז מעפיל אליו כיד להשיגה ,לקוח אמנם מן
המקורות העבריים העתיקים ,אך לסיפור זה זיקה לאגדות האחים גרים,

ובאופן מיוחד לסיפורה של דפ~נצל )"פעמונית"( -

נערה שמכשפה

משרעת כלאה אותה במגלד ,ואשר שלשלה דרך החלון את צמת הזהב
הארוכה שלה ,והתירה לנסיך יפה-תואר ועז-נפש לטפס אל חדרה
שבמרומי המגלד~.

המוטיבים מאגדות האחים גרי ם ,המשולבים ב"אגדת שלשרה וארבעה" ,
הם רק גוון אחד מתוך קשת המוטיבים הססגונית המשתקפת באגדה

המורכבת הזו .את עלילותיו של נויי ,הנישא על מחוז חפצו על כנפי
נשרים ,יכול היה ביאליק לגפשו במקורות רבים )באגדה הכליף זהחסידה
של וילהלם האוף ,שיצאה בתרגומו של יאב לבנר ,הצראת תשוייה ,ורשה
תרנ"ז ,או ב"התיבה המעופפת" של הנס כריססיאן אנדרסן ,שאגדותיו
תורגמו אז לעברית על-ייד גור-גרזובסקי ערל-ידי ב י אליק( .את ס י פורו
של נער הנפלט מסערה בים אל אי בודד ,ומחפש דרכי השירדות ,הכיר

ביאליק מספרו של דניאל דפו רזבינזוז קרזזו ומהספר אי המטמון מאת
רוברט לואיס סטיבנסו ן ,שנמצא בספרייתו .יפיפייה המבקשת פתרונים

לחידות עולמה מפי ראי המשקף את דיוקנה )או מפי תוכי המשקף את
משאלות לבה( מופיעה באגדות רבות  ,ואחד גמילןיי ן המפורסמים הוא
סיפור המר~ה המדברת באגדת שלגייה  .אלה הן דוגמאות ספורות מני
רבות ,אך שי בהן כדי להעיד ש·אגדת שלשרה וארבעה" היא בליל

של יסייות מאגדת חז·ל ומן הפולקלור האירופי -

הגולמי והמעובד,

האותנטי והאמנותי.

 .4אגרות העם המעובחת הללו במצאו בספרייתו הפרס ית של ב י אליק גבירסה עברית
שליחזת האחים גרים  ,בתרגום חר פ רשיונן .אדוסה תרע-ג (.
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" אגדת שלשוה וארבעה" אף דומה בהיבטיה הגלויים לפסטורלה
האירופית ,שלפיה בז עניים ,אפילו הוא רעוה חזירים נקלה ,יכלו להעפיל
אל חדרה של הנסיכה לוזכות בידה .הציירה סעונת לכאורה ,בתמימות
של יישלומי אמוני ישראל"  ,כי השמים יועדים לזווג את הזי ווג המתא י ם

ביותר ,וכי יד הי לא תצמיד זה לזה אנשי ם שאינם ראויים זה לזה .למעשה,
הציירה טוענת במקביל עסנה חילונית מדורנית  ,המבוססת על ריאליז ם
דרוויניסטי פשוס ומפוכח :עצם הימשכותם הטבעית והבלתי-אמצעית
של הנער והנערה היא ערובה לכך ששניהם "בני מלכים " יחייד סגולה,
לפחות זה בעיני זה ,וכי הטבע לא י כחד ,לוא יאמר לדבק טוב ,אלא אם
כז " מצא מיז את מינו" .תחבלוות אנשו ,ובכלל זה ערמתם של שדכנים,
אינז מצליחות לזווג את הזיווג הנכון כמו הסבע )כמו הלב והציר( .זהו
שיר הלל לאהבה הטבעית ,להליכה אחר צו הלב ,בלא התחשבות בעדות
קדומות ובכלל ,המוסר החברתי .

אל תעירו ואל תעוררו  :הרבJד הפסיכולוגי והחינוכי

" אגm

שלשוה וארבעה " מתארת את התפתחותם הקוגניטיבית והמינית

של הנער והנערה בסיעו סמלי מיז מובהקים .בדור האחרון זכו אגדות
נועדות ,גנון אגדת כיפה אדומה לוכלוכית ס>ינדרלה( ,לפירשוים
פס יכולוגי סטיים ,לפיהם אין סיפור המעשה התמים אלא החצנה של
דרמת ההתגבר ות וההבשלה המינית .האגהד שלפני  Uעמוסה בסמל,
מין גלויים ,דמוי ,פאלוס ודמויי אגס ) (, bulbגנוז המגדל והכידם ,הנחש

ואבן ה~רקת  ,מתנת האם המתה .את סיפור ה~רקת והנחש ניתן לראות
כאובייקסיביצזיה של איחוד ה " ו$נימה " )הידוקן הנשי שבנפש הגבר(
וה " וי5נימוס" )הדיוקן הגברי שבנפש האישה(  .הנער הביא עמו ברקת,

מתנת אמו המתה שאביו הפקיד ב יידו ,אך ה~רקת נבלעה בלעוו של
נחש עקלתון )גם האם הטבעוה וגם מתנתה הבלעוה גמלמות את דמותה
הקלוקסיבית של האשיה-המלודת והתרבות הלאומית ,שאליה כמה
הגבר  .ה~רקת שנבלעה מוקאת בתום מאבק איתנים אל תוך חדרה של
הנערה ,שאליו מגיח הנער בקפיצה נחשונית ,עום החדירה הנועזת
פרוייקציה של המימשו המיני הראשון

-

-

משלים הנחש את תפקידו ,
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נעלם יאיננו .ה~רקת שנמסרה כמסורת מדיר לדור ,מאם לבנה ,משומת
בטקס הכלולית על ראש הנסיכה ,אית כי התגבר הנער על הקונפליקט
האדיפלי והתגבר ,בהמירי את דמית אמי בדםית העריה-הכלה.
הציירה עםיסה כאמור בסמלים נשיים ובגריים ,שט י בם הארוטי בלוט
לע ין :עוד בים י ההמתנה על האי נדום העלם במערה שבסלע )נקבת
הסלע היא סםל נשי ,דמוי רחם ,ואליי הםגלד הבציר ,שבו כלואה הנערה
הוא סמל גברי פאלי  ,אף שהוא יכלו גם לסמל את תקופת הבתילין
הבצורה ,שבה הנערה מנערה ממגע עם בני הםין השני( .הםגלד ~ן על

הנערה ,אך גם סוגר עליה ומבדדר אותה מכל חוויה מעגנת -

סמל דו-

ערכי של מיניית שול התנזרית גם יחד.
גיבורי הדרמה המבוססת על הפסוק התאוסופי יישלשוה המה נפלאו
ממני ו ארבעה לא יעדתים" )משלי ל ,יט( עשויים להתפרש כסמלי חלום,

גכון הנשר והנחש העשויים לסמל את האהבה הרוחני ת ייבת השמים "
ואת האהבה ה~צרית  ,אהבת ייבשר ודם" .שניהם גם יחד מובילים את

הנער לכיבשו הנערה הבצורה ארל מימשו מינייתי המתעוררת  .אילי
נסתיעי בנשר בלבד ,הוא היה אמנם מגיע אל הא י ,אך לא אל המגלד ,
ולפיכך לכל אחד מבעלי-הח י ים המנחים אותו בדרך ,לרבות הא יילה
 כעין השלכה של איילת האהב י ם המחכה לנער במגלד  -שי תפקידסמלי ,התורם לשלםות ה:1נבנה הרעיוני.
בין השאר ,האגדה היא פרק בפס יכלויגיה של ההתפתח ות וההתבגרות
המינ ית  ,וככזו היא גורסת כי אין להאיץ תהליכים ולקדמם לפני

שהבשילו םעצמם )ייהס ,פן תעיר ("  .סיפ ו רם המקביל של הנער והנערה
מלםד על התהלי ך המתמשך ורב-השלבים של ההתגבדות  ,שבכל
אחד משלביה נראה השלב הבא רחוק ובלתי-משוג .הדרך לפגשיתם
סערות ים ותעייה בסבך היער

ולהתאחדותם רצופה משכלוים רבים -
 א ול ם משנמצאה הדרך והשוגה המטרה ,נדמה כי השני י ם נערדו זה לזימבראשית ,יכי כל הקשיים היו כלא היו.
נתניה  -המאופיין בתח י לה כינעריי  ,אחר-כך כ " עלם" ולבסוף כ " גבר "
 םתעקש לצאת לדרך באנייה ,הגם שאביו מפציר בו לצאת בדרךיבשתית ,ארוכה אך בטיחה יותר .הבן מגלה את כל סימניו המ~נרים של
גיל ההתגברות :קצרר רוח  ,מרדנות וסף סיפוק נםוך .יי תכן שבהסתכנותו
בים הוא מנסה מבלי-עדת לחוות שוב את החוויה הטראומטית שבה
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התנסה בילדותו ,עם הילקח ממני אמו בסביעה )חוויה המעוצבת באגדה
שלפנינו כסרנספורמציה של חוויית הלדה ,שבה ניתק הילד מאמו
ומוקא מתוך המים אל אווי ר העולם( ,חששותיו של האב המנוסה אכן
מתאמתות ,ונתניה הפזיז חוזה מבשרו חבלי שאול עד לה יוולחתו מחשר,
בבחינת  Jוו  t;aח ןן; ח; vanJסח ;,ח  5ההתבגרות יתהליך האינידווידואציה

כרוכים אפוא לא רק במרדנית /אלא גם בהיפסרות ,ממשית ומספורית,
מדמויות ההורים /ערל כן צריך מורה הדרך הזקן /שנשלח על-ייד אבי
הנער ,להשגיח על נתניה לוהנחותו /אך גם לסבער במצולות הים ולפנות
את הדרך להבשלתו המלאה של הנער מתוך עצמיות ועצמאות ,פעמיים
לקח הים מנתניה את דמות הוריו ומאשריו ,והותירו לבדו בעולם /יתום
ומיותם :אמו אבהד לו בין גלי הים ,דומות האב-המורה נלקחה גם היא
אל המצלוות ,עתה /עם צייאתו אל אוויר העולם הוא נמשה בציפורני
הנשר עם שני כידם הדומים לשיד אם ,אצרר הדימויים לקוח מן השדה
הסמנסי שעניינו הגיל הרך ,למן התקופה העןנרית ערד לתקופת הגמילה
מן הינקות ,הצעיר ,שהושלך אל היבשה /מתואר כאן כתינוק שנעקר

משדי אמו ומערש ילדותו-מלודתו ,הוא מפלס את דרכו באי שכולו סבך
של גידולי פרע וסעיפי סלע )תיאור הגבעה ,המסתיים במילים ייויער
כבד עסרה לראשה" רווי אף הוא השתמעויות פיזילווגיות בעלות אופי
מיני( ,מסופר כאן בסגנון מי תי אותו סיפור המסופר ב"ספיח" בסגנון

ר יאליססי -

סיפור התבגרותו של ילד שנעקר מחיק אמו יולדתו לח יק

מינקת צמוקת ידרים,

במקבי ל נכלאת הנערה בבדידות מזהרת ,תחת משמר הסריסים ,שאינם

מאיימים על בתוליותה ,פרצית הנשיות מתוארת כאן כבשירו הקצר של

ביאליק "רק קו שמש אחד ע.ברך" כהבשלה של גפן ,עשנביה מתפקעים
מרוב עסיס והיא מחכה לבצרר ,ימי אסוריה במגלד משלוים לתקופת
.S

יבילחת מחשדות) -לט יבית( .דאוי להשיית את תיאור הסערה באגדה שלפנינן עם

תיאור הסערה בשיר ו האלגורי הגבח של באיליק · בלב םי · ערם תיאור העציר היה ורי
הבזרק ללא הכשרה ליס החייס וטו בע בו ב-ק צוו של יוד· לש לי-ג .וארו פ יר שוה של
על ,זה שנהר ל,ותדיר של בתביה אל היס - :הים הוא אפאו טח בשי ויט אלי ,ה זה ה
מבחיבה סימבלוית עם האימהי ערס הבשי ,והגיבור בזקק לו כיד להג יע להגשמתו
המלאה .לאחר צאתר מן היס הרא כאילו לובד מ חשד  .חל רב שינוי מהרתי m.וא שדבא
אשיה א י זי כה במלרכהי )לעיזה שבהר .כוח,ן של תשתית .תל"אב י ב  •1984עמי (. 20
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הילדות :מזונותי ה מוקצבים לה ומובאים אל חלונה על כנפי נשרים ,כ~ן
הניתן בעתו מידי שמים ,שלמה כ אישיות המאנה " ·)(Mana personality
N

מתורת

יוגב6,

חאג לכל מחסורה וממלא את כל משאלותיה .התוכי

שבחדרה שעוי לסמל את תקופת השינון של ה ילד ,שבה הוא חוזר כת וכי
אחר י דבר י הוריו ומור יו  ,ומחקה את התנהוגת המבוגר י ם .לחלופ ין,
עשוי התוכי לסמל את השלב האוסו-ארוסי ,המקדים את שלב ההבשלה
המינית ) קלרו מת ו אר כאן "כקול המשור בקורה י בשה"  ,כתיאור קול
הצצרר ,סמל היצר המסורס והעקר ,ב " שירתי"  (.עם חדי רת הנחש אל
חלונה של הנערה וקפצית העלם אל חדרה ,נסגר החלון בפני התוכי
מסורס הלשון לנצח .שוב אין הנערה מאירה לו פנים או ניתנת לו לפקדו
את חדרה  ,כמימים ימימה.

הנער מ כשיר עצמו אל ההעפלה לאחר החלום שהוא חולם על האי,
שבו הוא משתחרר מדמות האם ומחבל הסבור שלה )שחזור שלשיי של
אירוע הלהד ותקופת הינקות( ,ובמקביל הנערה משתחררת מן הנרקיסיות

הילדותית שלה  ,שוניהם נמשכים זה לזו בכוח הבדרה הסבעי ת  ,ללא
שדכני ם וחשיובים מעמדיים וכלכליים .הנער והנערה מצואים איש את
ערותו חרף המכשולים שהערי מה על י הם החברה הבלדנית  ,ובסופו של
דבר מתגלה שבחירתם מצודקת שהרי העלם יפה התואר מגתלה גם
כבן שעו י ם ,וכמי שהסבעQננו במידות סובות ובכשירונות ברוכ י ם ,לרא
כאב יון חסר כול .ההבשלה ה~טית הניבה אפוא תצואות ראו יות ,ו הטבע
מתגלה כטוב שבשדכני ם.

אין להאיץ את ההבשלה המינית ואין לעוררה  ,בח י נת ייאל תעירו ואל
תעוררו את האהבה  I... Jעד שתחפץ"  .ההבשלה מתרחשת ביום אחד,
בקפציה נחשונ י ת ובדרך נס ,בלי התערבותם של הורים ומורים .אין זאת
אומרת שאין ה י א זקוקה לסיעו ולעזרת שמים .אלמלא השאיר שלמה את
האלון לצד המגלד ,בניגדו לעצתו של מלך ארם ,לא ה י ה הצעיר מצליח

להעפיל למרומי המגלד .א י ן די בנשר להבי א את הצעיר אל המגלד,
.6

לע כך אמ ר ב יאליק בכ יבוס שנערך בבן"שמן בכסלו תרפ -ם  ,חשדו'ס אחידס לפנ'
שפרסם את הטסח המורח ב של  -אג ד ת שלשוה וארבעה - :-בפרג י ג יה יבח י ג ו .ך
תכ וונ ה  -הםגרנציה  -פוסלת  ,עו"'פ"ל רר ב משיגה את המסוה תה פ וכה ,ו ב ייחדו אם
תחבי כיס מרגשיים בכור נת ת מ חבך להשפעי לעיהס בכיוןו מ ס יוס -יתברי ם שבעל"פה,
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ואיז די באהבה רוחנית ,אפלטונית ,כדי להגיע למימשוה של האהבה .יש

צורך גם בעץ רחב  -סמל הטבע והטבעיות  -ובנחש שפל מ ידות  -סמל
ה~רמה והיצר  -כדי להביא את הנער אל מרומי המגלד לוכבשו את
הנערה .זו מתלקחת והופכת ללביאת אש .כשם שאיז לאכלו את הפרי
בעודו בוסר ,איז להאץי את תהליכי ההתבגרות ואת מ ימשו האהבה ,
ומסר זה יפה גם להבנת ההוגת הפלויט י ת והתרבותית המשוקעת ביצירה.
כי דעו ,לא צידר ביאליק במהפכות )להבדיל מתהליכים  I$בלוצויוני י ם
אט יי (,ם הן בח י נ וכו של הליד יהן בח י נוכו של העם כלוו .בנשוא י החינ ו ך
המיני שררו ברור ו של ב י אליק שתי גשיות מנוגחת  :ה י ו שנרתעו מכל

חינוך מיני ,בהאמינם שאיז לעורר אצל הילר מב י כה ולגרום להבשלה
מינית בטרם עת  ,בח י נת  overeךח ח Oח ) qu;etaלהשקיט ולא לעורר (  .היו,
לעומת זאת ,מחנכים שסברו שהסברים טבעיים ופשוטים מחסנים את
הילד  ,נוטעים בו אמוז בהוריו ובמוריו ,ומונעים עכבות מיני ות והריונות
בלתי תייים  .השמטת מוטיב ההיריןו מז הנוסח השני של הצי י רה עשויה
לרמיז על דבקותו של ביאליק בשיטה השמרנית יותר ,הגורסת " אל
תעירו ואל תעוררו " .
לפנינ ו פ ר ק מרתק בהלכות חינוך  :שלמה הן עו ר ך כאו  ,מתוך היבריס
של חכם המוכרח להוכיח את צקרתו

-

מעשה שלא יעישה .הוא כולא

את הנערה כ " שפז ניסיונות " במעבדה ,ובלבר שהאמת שלו תוכח ותצא
לאור .התורות של מעדי החברה ומעדי הארם בראשית המאה העשרים
הרבו לדבר על ילירם שגלדו בבידוד או הופרדו מאמם גביל צעיר וגלדו
בכלא או בחיק הטבע ) יי יליד זאב "  (.אלה שימשו מקרי בוחז מאלפים
להבנת התכ ו נות האנשויות  :האם התכונות הן פרי ח י נוך ו סביבה ,או פרי
ת ו שרה וא ינסט י נקט שא י נו נרכש בלמדיה .כאן מראה בי אלקי לכאורה
כ י האהבה ו ה יצר המ י ני א י נם זק וק ים לס י וע מבחץר ,כי הם טבועים באדם

מטבע ברייתו.
כל מתבגר צר י ך לחזות את שלבי ההתגברות מבשרו שלו ,ואינו יכול
להסתייע במורים .על כז חייב החינ ו ך להי ו ת עקיף ומרומז ,ולא שי י ר
וגממתי  .הח י נוך משיג את מטרתו רק כשא י ז המבוגר מנסה לכפות אותו
על התלמיד בדרך האינרpוסרינציה וההטפה .אם יעישה החינוך בדרכי
נועם ,ללא ניסיונות כפי יה ,עילה יפה ושייג את מטרותיו  ,אף יישא
פרי הילולים .שלמה ,החכם באדם ,מכ י ר את הכללים הבדוקים הללו,
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ומצליח לשכנע את קציעה להיכלא במגלד ,אף מלמד אותה להפיק הנאה
מימי הבדידות והכלא :להתבונו בסבע לולמוד את חוקיו ,בסמוי י ש כאן
ביקורת גבד ש יסות החינוך הנפסדות והדוגמסי ות ב יי חדריי מן הנוסח

השין ,והמלצה ללמד בשיסותיו של ייהחדר המתוקןיי,

6

תח ילה הנערה געומה בכלאה ,אך עד מהרה ה י א לומדת להכי ר את
יתרונותיהם של חייה המוגנים ,העשויים לשמש מספורה מורחבת לחיי
התלמיד הלומד תורה ממוריו וסמוך אצל שלוחן הוריו  .מזונותיה ניתנ י ם
לה בשפע ,יש לה יידידם הפוקידם יום יום את חלונה ומצהיל י ם את חייה ,
ולמעשה אין ה יא חסרה דבר ,בתקופת הילחת ,רומז כאן ביאליק  ,מותר
להורים לשים סייגים ,איסורים וחוקים ,לסובת הילד  ,לחינוכו ולרווחתו,

ואולם ,עם הבשלתו והתבגרו ,אין מקום עוד להתערבות חציונית  ,בהגעי
לנערה עת דודים ,אין שלמה נוסל חלק פעיל בבחירת בן הזוג  ,כי אם
משאיר את הבח י רה " בידי שמים יי  ,ב יד הגורל,
סופרי ההשכלה ביקרו קשות את שיסות החינוך ב " חדר "' וב " ישיבה'" ,
שבהם פיסמו את כרסו של הנער הרך בש"ס ופוסקים  ,גרוע מגורל

הנער ה י ה גורלה של הנערה  ,שכל תפקידה הסתכם בהעמדת בני ם
ובהזנתם ,נישואים של קסינים  ,שסרם הבשילו לעמוד בנסל  ,הנצ י חו
את הפער ב י ן בני הזוג  " ,אגדת הקדומים " שלפנינו מציגה מציאות
מו ד רנית פי כמה מזו הנהוג ה ב " רחוב ה י הודים" של ראש י ת המאה
העשרים  :לפניונ נערה ,הז וכה לח י נוך רב-צדדי  ,ש ע י קר ו התבוננות
בסבע ו במנגנוניו  ,ו הזוכה לבז-זוג רק משהבש יל גופה וה י א כבר כמהה

לממש את נש י ותה  ,היא אמנם נכלאת במגלד ,ואינה משוססת במרחבי
ארץ כבן-זוגה הנועז ) בחינת יי כל כבודה בת מ לך פנימה  "(,אך בבוא
יומה לבחור את בן-הזוג ,היא מגלה עצמאות ותעוזה ,ואינה נועצת
בדעת גדולים וחכמים ,
ומחינוכה של הבת לחינוכה לותקנתה של האומה  :הסרגדיה של עם
ישראל ,חזר ביאליק וסעו ברוח דברי סמלונסקי ן ב " עת לסעת  ",היא
בהיותה מנותקת משושר ,הכלו בא מהאדמה  ,ומי שרצוה לח י ות ח יי ם
בריאים ,חיי ב לצמוח מבראשית ,ולא לבוא אל המוכו ,כשותף לגמר

המלאכה ,ך נתניה חו ז ה את חבלי השאול מבשרו  ,ורק אז הוא אדם שלם,
.7

דבד ים שבעל-פה ,כרך א  ,עםי כי.
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שלא נחל את נחלתו " מו ההפקר"  .גם העם צריר לעבור תקופה של
נדוידם וייסורים במדבר  1ואז יוכל לשבת על אתו ולהתחיל בה את חייו
מבראשית.

ביאליק ראה בחינו ר טרם דמקררטי ,המבטל הבלדי מעמד ומצוא .שנם

r

r

ש"אגדת שלשרה אורעבה" מתארת נשיאוים ב -מעמידים וב -דתיים,

כר גם החינךו מלכד בני עממחת שונים ומשטשט את ההבלדים ביניהם.
ביאליק הציר על החינור המפלתגי שרווח באץר בשנ mהשערים :ייבית
הספר העברי  -יהחדרי  -היה תמדי המבצר יששם היו מתאחידם ידלינו,
ללא תשומת פחת ,לוא ניכר שער לפני הלד .הכשירןו הוא שהכרעי"8.
עריןו זה בלוט במיוחד בנוסח אי של האגהד ,שבו זוכה הנער האביןו בהדי
של הנסיכה )כמקובל בחיים הגלותיים  :העלייו הוא הזוכה בשדיור הטוב(.
אר גם תנניה מנוסח בי של האגהד ,שחונן בתעחה ובכשירון המשעה ,זוכה
להגעי אל בת המלר לוהפיל את המחציות בינו לבין הנערה הנכרייה.
היבטיו הלאומיים של הרובד החינוכי בציירה זו סלולים את הדרך לאמירה
פלויטית מורבכת ,הנוגעת לכיבשרה של הנסיכה יי הכנענית " הלכאוה

)התואר ייכנעני" שימש שם לוכל לכל עממי כנען ,לרבות הארמים( בייד
נער ייע ברי  ",שטלרו ותעחתו הביאוהו למרומי המגלד.

נערים נועיזם ב.ונ·-חיי :הרודב הנחרתי פוילטי

במסווה הסיפור התמים על נסיכה שנכלאה על אי בדדר ,גילה ביאליק גם
את תפשית עולמו החברתית ואת כרטיס הזיהיו הפוליטי שלו .את כתב

ההגנה על מדיניות " ההבלגה" של הפלג המתון בציבור ,ששקר את גורלו
במדיניותו של חיים ויצימן ,שאותו לא יכלו היה המשורר לחשוף בדרך
ישירה ,גילה בדרכים עקיפות בסיוע מסכה מיתממת ,שאינה מסגירה
בנקל לעין הקורא את סתרי כוו Uתיה .
כמשורר לאומי ,שעמד רוב ימיו בסימן הקונצנזוס ,לא התיר ביאליק
לעצמו להתבטא בחופשיות בעניינים העלולים לעורר ריב אחים
ופילוג .בנושאים שהיו שנויים במחלוקת בין הפלגים והמפלגות של
.8

שם ,שם ,עונ' צא.
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" היישוב  ",הוא ביכר לשמור על ניטרליות ,וזאת לא כרי לרכוש את
אהדת הצ י בור ,כ י אם מחשש פז יביא ו דבר י ו למריבות ולמהומת שווא .
בראש י ת דרכ ו  ,כשפסל אחד-העם את ש י ר י ו הסט י ד י ים נג ד הרצל ,למד

ב י אלי ק ממ ו רו ורבו מ י דות נאצלות של איפוק ושל כ י ב ו ד זכ ו ת ו של
היר י ב להשמ י ע את דברו בל  ,חשש של חרם וביזו י .בעש ו ר הא רץ-
ישראלי שלו נקט אפוא ביאליק קו של ריסוז ,וכשהפיד א ותו בשיר
הקונגרס "' ראיתיכם שוב בקוצר ידכם " הוא חזה מבשרו שכל ק יצוניות

גוררת ק י צונ י ות שכגנד.
בעלותו אצרה ,מצא ביאליק את " הישיוב " והוא קרוע ומסוכסך ביז

עמדות אקט י ביסט יות לפשרניות -

ב יז חסייד הגתובה לחסייד ההבלגה.

הגם שזהותו המפלגתית ,שנקבעה עדו בחוג אודסה ב י מי הקוגנרסים
הציוניים הראשוני ם ,לא נעלמה מעיז הציבור ) דווקא באוזני " הציונ י ם
הכלליים  ",שעם ש ו רו תי הם נמנה  ,השמ יע ביאליק את דברי התוכחה
הקש י ם ביותר שהשמעי מעדוו באוזני ציבור

מפלגתי( 9.

ביז מסותיו

ונאומ יו איז דברי תעמ ו לה ,אך כל הכורה אוזן לנאומ י המלכים בנוסח

ב י של יי אגדת שלשרה וארבעה " יוכל למצוא בהם את עיקרי תפ י סתו
המידנית של המשורר הלאומי .כיצד ניתן לחיות במרחב השמי בין שכנים
עוינ י ם ? סוגיה זו העסיקה אותו  ,והוא נתן לה ביטוי בא גדה "שלשלת
הדמ י ם"  ,המלמדת על צידדו ו של ב י אליק במידניות ההבלגה  ,שנראתה
ב ע יני ו המידנ יו ת היח י דה המאפשרת ח יים תק י נים בין אוי ב י ם.

יוסף קלו זנר היה הראש ו ן שהבחין בפ ו טנצי אל הפ ולי טי של אגדה

זו ,אך הוא ז יהה בעיקר את ~דה האונ יברסלי ,להבידל מ~דה הלוקלי
הלא ומי  ,שב ו לא הבח י ן כנראה .כמ י שהשתייך לחוגים הרוויזיוניסטים,

הוא התשקה להטות אוזן למסר הלוקלי של הציי רה ולהסכים עם
השלכותיו הפוליטיות .להערכתו  " ,אגדת שלשרה וארבעה " היא תשובתו
של ביאליק לתורת הגזע ,שהטיפו לה הנאצים אף קדום שעלה היטלר
לשלטון ,ומתוך ש~ללר בציירתו של ביאליק לעג ג מור להבלדי דת וגזע ,
הש י א בה ביאליק עלם יהודי עולמה נכרייה זהובת שעיר O.ו

.9

בהתאה בקלי ב הציובי ם הכלליים תנש וי תת  -,ד Iברי ס ש בעל -פה  ,כ ו ר א  ,עמ'
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' .10י קלח בו ,ביאליק ושירת חיי ו  ,תל-אביב תשי-א  ,עמ' •189-165

פרק I 4

כו אוו ו Iרע נתוב הר Iח

145

אפרים אלימלך אורבך אף הוא הבין כקלוזנר שאין העלילה הגלויה
אלא כיסוי לעולם רעיוני רב-פנים ,והדגיש בדבריו את הצד האקסואלי
של ה י צירה שנכתבה בארץ-ישראל המנדסורית :ייהמשורר כתב
את הפרק הזה בשנת תרפ"ס ,שנת מאורעות הדמים בארץ-ישראל,

שהייתה תחת שלסיני של מי שנחשב אז כ"אדיר במלכי ם ,אריה זקן
ויהיריי  ,הלוא הוא מלך האימפריה הגדולה ביותר בעולם ,האימפריה

הבריסית .קשה להעלות על הערת ,שהמשירר לא חשב על בדריותו של
היישוב באץר ועל השכנים מזי האיבה ואכול ,הקנאה ועל המשענת
המפוקפקת של המלך י האדיר במלכיםייי .ון רעיון זה חוזר גם בדברי

אריה לובה אליאב ,שראה בנאום השלום של שלמה מניפסס פוליסי
פציפיססי .ג ן

אכן ,ארמין שלמה הוא אי של אפיות בתבונה בתוך ים של שנאת
חינם ומהימת שווא .התקפתם הסרקססית של המלכים על אמונתו של
שלמה המלך שהאישה ניתנת לי לאדם מידי שמים כמוה דומה לעסנית
המשומעות על זכותו של עם ישראל לחזור לארצו ולהתיישב בה.
השינוי שחל בסיבו של הגיניר )מלמדן עני לבנו הנעוז של סוחר עשיר(
אינבו מקרי .כדי להגיע לכיבשוה של הארץ ,המדימה כאן לבת-מלך
אוריינסלית שיופיה סמוי מעין ,יש צורך בגיבור צעיר וטעז ,ולא באשי
ספר חולמני ,יושב אוהלים.
בשלב זה של תלודות הצ י ינות ,נאלץ ביאליק להודות כי הציונות
המדי נית ,מיס  mשל התל ,שבה נהג לשלח בעבר חצי לעג שניני ם ,היא
שהשיגה את ריב ההשיגים הממשיים ,היא לוא הציונות הרוחנית מיסודו
של אחד-העם ,שאת עקרונותיה נשא בלבי משחר נעוריי  .בסיף שנית
העשרים ,לאחר השיגי ייהשומר" ו"הגדידרם העבריים"  ,פרי תפיסתם
הציונית הוויסליססית של ברירצ י בסקי מזה וזיבוסינסקי מזה ,מחד
.11

א-א אורבך  ,האזגיברסיטה ,כרך  ,18ח ו ב  mב )סייו תשל" ג  ,Iעםי  .62האגרה נתנבה
בק תרפ " ט  ,בזונו שה וות לש ב יאליק בונריאנבד תוריכ ריפ ו ' ,שם נעדו לו דבר
הפרע ות ,ירא י  :אי גר ז ת ביאל יק ,כרן .ד עמ י רפר .רא י גס :זכי פ רילצרק י  " ,ב יוני

r

מא ו ערות אב  -עם ב יאליק"  ,הצפי רה  ,שנה  ,69גילייו  ,32ז י בא ייר תת"א.
 .12אריה ליבה אליאב  ,טבעז ת שחר  ,א  ,תל-אב י ב תשמ" , ,עונ י  .76מז הרא יו ת"יו כי

ב יאליק האמ  rאםגונ בהבלהג ,בט יהר הנשק י בהימנעית מפגעיה מזייתנ שלא בליר.ך
אד מעלום לא הטיף לפזיפי Tם בניסח " ב רית וש ים ".
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גיסא ,ולאחר השיגי הצהרת בלפור ,פדי תפיסתו המדינית של וייצמן ,
מאריי גיסא ,הוכרח ביאליק להודות שגם בכוח ,ולא ברוח בלבד  ,תושג
הגא ו לה  .וייצמן גלים לגביו את המיזוג הצלוח ב י ן מתינותו של אחד-העם
ותכסיסי הדי פלומטי ה של התל  .עם שינוי ה י חס להרצל ,ו במיוחד לאחר
פטירת אחד-העם ,המיר ביאליק את דמותו של בן האביוני ם התם וישוב

האוהלים בדמותו של מןרר צעיר וחסר סבלנות  ,המחפש קיצורי דרי
נועזים בדרכו אל השגת המטרה .
מלכישוע  ,ששמו מעיד על רקעו האריסטוקרטי ,על היותו בן שוע י ם
ונגידים ,מוצג כאן כמ י ש י רד מנכסיו ,התעשת שווב החל לתמוי בדלת
העם  .גיבור זה  -שלפי מזגו ורקעו מיציג את אחד-העם ואת חבר י ו,
אנשי אגודת ייבני משה"  -מתחנן לפני הבן הצעיר לבל יקצר את
הדרי ויסכן את חייו ואת מפעל חייו .אולם נתניה ,ששמו כשם אבי
הצ יו נות המדי נית )השם " תאודור" פירושו מתנת האל( ,אינו מוכן
לשמוע לעצת אביו :יי ואולם נתניה באחת :לא ולא ,אבי ,כי באנייה
ארד  ,וכעת עתה"  .קוצר רוחו  ,המתא י ם לצעי רים  ,הוא אותו קוצר רוח

ילדותי של הציונים המדיניים  ,שאותם ביקר ביאליק בשירי ו הסטיריים
 ,,,לד~ת " ו"בכרכי י ם · .באחדים משיריו הסט י ר י ים על הרצל ואוהדיו,

ובהם שיר הילד י ם " קט ינא כל בו ·  ,ת י אר ביאליק את יר י ב י ו הפוליטיים
של אחד-העם כמלח י ם המשיט י ם א נ ייה ומבקשים לקצר את הדרי
)אולי משום שהרומן אלטנו י לנך של הרצל מתאר מסע בים ומתרחש
על סיפ ונ ה של אנייה(  .גם בשיר ה י לד י ם הסטירי ,כמ ו בפרק הי של
ייאגדת שלשוה וארבעה" ,כלול ת י אור של סערה בלב ים ,שבה נקלע י ם

הספנים אל בין ה~שברים והמ י ם הזידונים  .ואכן ,קיצור הדרי באגדה
שלפנינו מתברר כהארכת הדרי  ,והאי שאליו מגיעה האנייה ,שגידול י ו
הם תאנים מועטות וצמוקות ,אינו מצדיק את הדימוי הארקדי האוטופי

של " ארץ זבת חלב ודבש" .

אולם ,המנצח הוא ,בסופו של דבר ,הוא דווקא הנער הפזיז והאמ ,r
שיד הגורל ותעוזת הנפש שלו חברו י חדי ו  ,והביאוהו אל הנערה הנצורה
במגלד ,לוא הוריו ומוריו האחראים והמתונים ,שנותרו על החוף הרחוק
או טבעו במ צולות ים  .נאמר כאן בעקיפין כי בידאלקטיקה ההיסטורית
הנפתלת  ,שתכנוו ומקריות כרוכ י ם בה זה בזו ,דווקא קצרר הרוח של
הציונים המדיניים הצדיק את עצמו ונשא ,רות יותר מזהירותם המבורכת
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של הציובית הרוחבית .בסוף ימיו  ,משראה את אוהלי החלוצים בקרבת
ביתו  ,הודה ביאליק שחוקא הצעירים הבעורי ם מערת הגיעו להישג י ם ,
וא י לו חכמת הזקבים הבאישה ,וי רדה אל המצולות.
על החלוצי ם ה עצ ירים  ,הכובשים את הארץ ,לא באגר ו ף ,כי אם בכוח
המעשה  ,נשא ביאליק דברים בק יץ תרפ"א ,חשדו י ם אחידם לאחר
מאורעות הדמים שבהם נצרח יידדו ' · ח ברנר ,ובשעה שכבר גמלה בלבו

ההחלסה לעלות אצרה:

) jנונ עדים לחיזיון ה י סטורי גדלו :בניהם ו בני בבביהם לש חנוובים וספסרים
ו מלמידם ו בטלנים נוהרים מתור כסנת נפשות ממש ,בידיים פשוטות
ובע יניים צמארת לאץר חזונם [...1הם עלוים ונמשכ ים לאותה אץר רח וקה
לעביי בה עברדת פרר במשר ימים רבים  ,חשדוים שונים ,למען היותנו יסדר
עובד ופועל בעולם ! הגידו לי ,איפה נשנה חיזיוו כזה? שי כי תעבור רוח
מהפכה באץר ו תסחף זרם עציר י ם אחריה  ,אבל זרם ר וחני אמץי כז ה לשם
ציירת מהכפת עם ,להופכו מעם רעוה רוח לעם עיבד פרר ,כמחמה שזאת
היא הפעם הראשונה בהיסטור י ה  .אם שי תק יוה שיבצחו בעולם ערי יונת
חשדים  -הם יצציו לראשונה מן המק ו ם ההוא ו מת ור לבב הצעירי ם האלה .
הם יגש י מו בחיים את החלום הגדלו של האנשו ו ת ,לא בכוח הא ג רוף ,לוא
בח יל ,אלא מת ו ר המעשה והעב ודה [... 1א ותה דת העבהדר שהטיפ ו לה ב ר נר
ווגרדרן ,יסרדרת עמקו י ם בח יי עמנו י בנר .נו

אלום ,שי להדגשי כ י בתב י ה הנעוז א יבו מגעי אל המגלד בכר ח התע וזה

בלבד ,ונ זקק לס יעו משמ י ם .הנשר המצלי א ותו מטב יעה ובשוא אות ו על
כבפיו אל האי עשוי לסמל את האיאדולוגיות הגדולות יאת המעצמות
הגדולות  ,שסמלן בשר )וראו אגדתו של בי אליק " הנשר הלבן"( ,ואפשר
שכלול כאן רמז להצהרת בלפור  ,שהפיחה אף היא חיים בתבעוה הצ י ובית
ו הכשירה את הקרקע לעלי יה השלישית ו הרביעית .כיוון פרשבי כזה
ובקבל את חיזוקו ובדברי בי אליק  ,כארבע שבים לאחר ההצהרה  ,על
התקוות שהפיחה ביהדות ובזרח אירופה ,ועל המשבר שהותירם חסרי
כול :ייהלא תזכרי את התקוות שריחפי לעינ י ני לפבי ארבע שבים בהגיע
אליבו הבשורה בעצם יובי המהפכה  ,ואבחבו חשבבו :עוד מעס והיה הבס
 3ו  .דבד ים שבעל-פה ,כרך א  ,עוני ל-לב .
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והפלא הגדול ,שנצא מן הטלה בדכשו גדול ונבוא אל האץר לרשתה.

אצבע אלוהים -

אמרנו על הכרזת בלפור .הנה היא הגעיה בשעת חורין.

ההשגחה בחרה בשעת תון גדולה ,ומה היה לתקוותנו ,והיכן רכשונו? כל
אשר היה ל uגבלוה היה לשדר לוביזה

ולהפקר" •14

היציאה אל הארץ בי ס וביבשה אחר פתן המתפתל בין הצורים

כעמוד העשן במדבר ,מעלה כמובן את זכר יציאת מצרים -

הקדומה

והאקטואלית  .לכיבוש המגדל מותגה כאן בשני שלבים מובחגיס :שלב
אידאולוגי )שסמלו הוא נשר מרקיע שחקים ,והוא כרוך במנהיגות,
בחלום ובחזון( ושלב מעשי )שסמלו הוא נחש הזוחל על גחונו ,והוא
כרוך בעבודה מזוהמת ובעסקנות מלחכת עפר( .רק בשילובם של

השניים  -של הנשגב והנתעב -

מצליח העלס להגיע למחוז חפצו.

הנחש מתגלה אפוא כסמל דו-ערכי ,שחיוב ושלילה כרוכים בו יחדיו.

הוא מעלה את זכר עמוד האש ,אך גם קשור בכל הפעולות השפלות
של עולם המעשה ,הסוללות את הדרך לגאולה ,בחינת יימצווה הבאה
בעברה"'.

העצירים ,המשתייכים לבתי אב עוינים ,מצוגים בציירה כ"רומאו
ויוליה '" של ימי קדס .שלמה ,הנשוא נאום על האהבה והשלום ,מקבל
בברכה את בת מלך ארם לחיק עמו" :לא זמורת זר וגטע כלאיים א;rר
כולך בארץ יהודה ,ואם גם נפרד ארם מיהודה בקדמת ה י מים ,שגיהם
ממקבת בור אחד נוקרו ,וגם אבותינו הראשונים ,צורי מחצבתנו ,מ Qלצי
ארם יצאו כולם וממשפחת ארם לקחו להם נשים .יהי אפוא מקורך ברוך

ו [...

אחותנ.ו ,ר;rא היי לאלפי רבבה"' .בהתאה שנשא בקובנה ב ,1930-

זמן קצר לאחר השלמת נוסח בי של האגדה ,הסביר ביאליק את ההבלד
בין סוגי הכיבשו הנהוגים אצל אומות העלום )כיבשו של כוח ,של
מיסיונריות שול נציול קלווניאל,סטי לשם בקשת עושר וחיי בטלה(
לבין כיבשו השממה בייר החלצוים .החלצוים לא באו אתה כדי לנשל
אחרים ולרשושם :יי אם דרך אגב יהא משע  Uלברכה גם בשביל האחרים
 אדרבה .ייהנו ויתעגגו על כל טוב! לעת עתה שי בארץ ישדאל דימקום לשני העמיס ,וגם לעתיד יספיק לשגיהם .אין אנו רוצים להדוף
את הערבים מן הארץ  .אין אנו אומרים לגרש אותם אל המדבר ,כמו
.14

שם ,שם.
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שעשה אברהם אבינו לשימעאל בנו .אדרבה ,יישבו באזר ויתערו בה.

אבל שימעאל חזר מז המדבר ובא אל הארץ והביא את המדבר אתו.
ואנחנו באים ומגשרים את המדבר מתוך הארץ ,ערושים אותה ארץ של
יישוב ותרבות בעד כל

בניה-ביניהיי • IS

למלך ארם פונה שלמה בנאים גנד השנאה העוברת מדור לדור.
ייקומה הבליגה" ,הוא קורא למלך ארם ,ימבתר כבש כבמעיז ברית

חשרה -

ברית ביז הבתרים .לא קשה לראות כי כלול בדבריו כתב-

הגנה של מדיניות ההבלגה של וייצמן שול הפלג המתון ביישוב ,שקיבל
את מירניותו המותנה .במקביל משלוב כאן כתב-קסרוג מרומז גננות
הסכסוכים והחשבוונת ,העוברים מדור לחר ,ללא תכלה וותחלת )גם
באגדה יישלשלת הדמיםיי כלול מניפסס סמוי בזכות מדיניות ההבלגה(.

ביאליק האמין במדיניותו הדיפלומסית של וייצמז ,יבאגדה שלפניונ
הראה כי לעתים יש אפילו לרדת אל הרע ,מתוך הכרח בל ירגנה ,כי
למרבה הפרדוקס ,דווקא הנחש השפל והחתרני עשוי להובילנו אל
מרומי המגלד ואל מימשו האהבה והשלום.

זבב Iת זיו Iגם של הבערי  Iהארמית :הרגנד רת.רב Iתי

למקרא מסתו ייתרבות ופוליסיקה"  ,ניכר שביאליק לא שם פדות בין
עבייני חברה ומידנה לבין עבייני תרבות ,וראה בהם מקשה אחת .הוא

גם לא הציב ח r

ביז מנהיגות פוליטית ,המתיוה דרך לעלייה ארצה,

למבהיגות רוחנית ,המתווה דרך לתחיית הלשןו העברית ותרבותה.

ההתערות בארץ ,תוך כיבוש השפה העברית ,משולים ביצירה
להעפלה נועזת אל מרומי המגדל לכיבושה של בת מלך יפה ומצועפת,

המחכה שנים רבית לדידה גיאלה .עיין ביצירת ביאליק לסוגיה יגלה
שתכופות המשיל המשורר את צבירתם של נכסים לאומיים  -נכסי
לשון וספרות  -לבנייתו של מגדל או לכיבושו )כך ,למשל ,במסתי
ייהלכה ואגדהיי ,מתח ביאליק קו של אנלוגיה ביז בכסי הרוח של
האומה ,יצירי כפיה של ההלכה ,ל"דום" במילאנו יל"נוסרדם" בפריז,

 .15שם ,שם ,עמי p P
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כי בכולם התבסאה השאיפה לבנות בית לאלוהים ,ו"כל תג וחקיקה
וכל אריח ולבנה ,שנצסרפו לבסוף ,אחרי מאות שנים של עבודת בני-
ארם מפוררים במקום ובזמן ,לבניין אחר שגיא ונהדר"( .תכופות אף

המשיל את סלסוליו של נכס רוחני ממרכז תרבותי אחר למשנהו ,
לסלסולה של מרגלית בתוך ערמת חול כבסלסולה של ה~רקת מצור
לירושלים )כך ,למשל ,במסתו ייהספר העברי" ריבר על סלסול הררי

חול ממקום למקום ,ובמסתו "לכינוסה של האגרה" כתב" :בימינו לא
כל ארם מצוי אצל ספרים עתיקים ולא כל ארם יכול ורוצה לחסס
בתוך נ:ילי-נ:רלים שנצברו כהררים במשך כמה דורות ,על מנת למצוא

מרגלית תחתם" .
ייחבלי לשון" הוא מאמרו הראשון של ביאליק בענייני לשון ,וממני
עולים במרומז גם הצירופים הכבלוים ייחבלי להריי ,ייחבלי גאולה"
ו"חבלי משיחיי  .לא אחת הסעים המשורר שאין תחיית הלשון העברית
נקנית אלא בייסורים ,כמו הגאולה ,וכי כל ניסיון להחיש את התהליך

שלא בררך הסבע יוליד ייסורים נוספים ,ולא יביא להישגים בני-קיימא.
סיפורו של נתניה בררך אל הנסיכה המצועפת והכלואה כמוהו כהמחזתם
של "חבלי לשון'" ,שעברו על בני הדור עם מעברם מלשון הספר ,פרי חיי
הגולה ,אל לשון הדיבור ,פרי החיים החשדים בארץ-ישראל.
כשם שברובד הפלויסי של ייאגרת שלשוה וארבעה" שעוי נתניה לגלם
את עיקר תכונותיי של הפלג ההתלאי בציונות ,הנחפז להשיג את השיגיו

המדיניים ~ן-לילה ,בקיצורי דרך נערזים ,שעויה דמות זו לגלם ,ברובד
התרבותי-לשוני ,את תכונותיו של מחשד השפה הירשולמי )אליעזר בן-
יהודה ,או בנו ,איתמר ''',בא-ןב שאת פזיזותם הנמהרת ,לערת ציוני
אודסה ,נהג ביאליק להוקעי לעתים מזומנות ,וראו על כך בפרק האחרון
בספר זה(.

נתניה הן לא אבה לשמער בקול אביו ,שהמליץ על דרך ארוכה ובסוחה
ביבשה ,וחיפש קיצורי דרך ,שלמרבה האירוניה המרה האריכו את הדרך.
מן הלקח הזה אפשר לגזור ג!רה שווה לבגי הלקח התרבותי .ציוני אדוסה,

חסידי משנתו הלאומית המתונה של אחר-העם וממשיכי דרכו של מנלדי
מוכר-ספרים בתחום הרחבת הלשון העברית ,התנגח לבן-יה והר ולחבריו

ייהירשולמים"  ,שהאמינן בכיבשוים מהירים ומהפכניים ,שימלאו לאלתר
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את צורכי העברית המתחשרת .הראשונים התירו אפילו להשתמש פה

ושם בלעזים ,עד שירווח ,ו"הירשולמיםיי ביקשו להמיר את הלעזים תיכף
ומייד במילים עבריות ,ולא בחלו במילים שנגזרו משורש לערזי ,שאיז לו
אח ודע במקורות העבריים 6 .ו

בשנות ציירתו השארוונת ,הביא ביאלקי תכופ mבמכבתיו לרבנציקי את
עדתי בגבות חשודייו המצאוים של בז-יההדר ,שאינם מותך השלון וגפא,
וחשב שעל הסופר לנבור ללא לאות במטמוניות העבר עד שתימצא לו

r

המליה הנכונה ,שלא תהא זרה לרוח השפה העבירת .הוא האמ  ,כמו
סופרי אדוסה ,כי כל קפנדריה היא למשעה הארכת הדרך .אלום יחסו לא
נשאר מקובע ,שויקף בידנמקיה שלו את התמורות שחלו בחיים הלאומיים.
עם חליפות העתים ,ובמיוחד לאחר ערידת צירנובזי ,האות לייש'דיזם

הלוחם ,השתנה יחסו לש המשורר כלפי חשודייו לש בייהדוה )במקביל
לשיניר יחסו כלפי התל והשיגיו המידניים( .הוא ראה שרבים מחדישויו

r

הפכו לעובהר קיימת ,והביז כי את הנשעה א להשיב .החשודיים נשגתרו,
ושי לברך עליהם ,גם אם איז הם משולמים ביופ:ם ובסיבם.
תיאור המשתה ,הנערך בחצר ארמונו של שלמה לרגל נשיואי בתניה
וקצעיה ,הוא דוגמה לייחגיגהיי בתחומי הלשןו:

7

7

צן~וי ~?~כ iויו;zך ~ ~~,ןןיו זג~לים צל 'כ~ iז ~~לי ?9ף יל~~~ !iכב

~ fל-זגע.דגי ע'ן;ם ~~ז;ב~ו:ור ~כYt?iז;בים ~~כל-דגי 9ך P.ו:וים ,דיג ~ז;בים ת;רכ~~i
ז!די ~ךה ן~!lר~ ,א ןךלי ~ו;נ~ל ח.ק~~ ןזק~~ל ,זגע W.ה ;וי ן~י iכ~~ו:וים
~~ו:וידי iכןק.ו:וים' :יןי iכא;~ים ~"ים ?סם,Qתך;~ ~ת סלת ,ה,:ק~ ה~~~

ש;'~ ~'דה ,ת;פ~ זג ? JJב '~ו:ו ~~9ס ן!גו~ :תי~~~ 'ידי iכ~'ק,ים ו;נ~י~ים
ים '~~ yים '~~~ ,ד?~כ~ iשן1ן' :ן ~,נvרן,\ ~ ,הור~ ,ן ז;כזןג :ן iכך P.ח:

r

r

 Wי~ים ם~~~ ~ע~,יס רזנ;~ים תן-~,ל?~ן ~~ידם:
ןiכ~זירים ~ן iכ ' pר~ים ~
~יש ~יש 3Qfזמ; ן~ו;נ'~ל mו:ו:פו ;;ל-ןגנ~~ :ןם  P,:ךאן iכאיךו:וים i -כו;נ~ךנ:יים
~' uyם 15 :ין ף~~ 151ין :פ ; Wל ~ם ך~ין ~נ:ין~ה ~ו;נלא~תר.

 .16ראו :רי סיוןו~ ,יהלשון הירשולסיתי והבגתשות הסןוע החשד, -לשונונ לעס ,סחזור
לא ,קובטרס ב  ,כסלו תש"ם :הנ~ל · ,ראשית הרחבת השלןו בימירב~ ,שס ,מחןזר לג,
קובסרסים א·ב ,מרחשוון תשמייב.
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בהגשתם במעורב של הבשר הצלוי והנא ,או היין השין והחשר ,כלולה
גם המלצה לסינתזה בתחומי התרבות והלשון :להעלאתם מן הגניזה
של אוצרות ישנים-נושנים ,שריחם לא נמר וטעמם לא פג ,עם החשר
המדיף ריח של '"צבע טר י יי .מליים נידרות כמו ייחטי מכמס וזנוח ומנית"
משמשים כאן בטבעיות כובליים של יום יום )בעוד שנרמז משושריהן

של מליים אלה שמדובר בקניינים כמיסים וזנוחים שהערלו על השלוחן
לאחר שידרו לטימיין ונותרו גנוזים דורות על גבי חרות( .כל אחד מן
הקרואים מקבל מטעמים כובשאלית חכי  -אין אינס )יאפילו הנזירים,
שאינם נותנים עינם בכוס ,משיבים את נפשם בעסיס רימינים< .בתחומי

המציאות כבתחומי התרבות ,הכלו אומר עשור ,רויחה ,מתירנות,
פלורליזם עריריב של ישן וחשר .דומה כי ביאליק השלים עם הרעיון שגם
החידשוים ייהפזיזים" נשגתרי ברובם ,יאין לו  -למי שזה מקרוב עלה

אתה  -אלא לקבלם ולברך את "ברכת הנהנין" על המוגמר.
זאת יעדו ,בזמן כתיבתה של ייאגדת שלשוה וארבעה" היה הישיוב נתון
במחלוקת עזה ,שנעדוה בשם יי ריב הלשונית "  ,וביאליק היה מעורב בה
אישית .אנשי "גדוד מגיני השפה" שפטו אותי על שהעז לדבר יישיד
בפומבי .ו ן בזמן ביקורם של פרץ הישרביין שולום אש באץר ב  927-ן ,
יצאה חמתה של אגדות הסופרים על ביאליק ,ראש האגדוה ימכוננה,
על שדיבר בזכות זיו~גן של הלשין העברית ולשון ישידי בחינת יירות
ונעמייי •18

בהמלצתי של שלמה המלך לחבריו המלכים שלא לכרית את

האלין ,הנציב בצד המגלד ,יש גם רמז להמצלתי של ביאליק שלא להכרית
את הלשןו היהיידת המדיברת כשפה מקבילה לעברית ,עד שירחב ערד
שיימלאי האסמים בר .במסתו-נאימי "הספר העברייי א מר:
כעין ברית חשאית ,ברית עלום ,כרותה ערימ mבין שתי אלמנות אלה,
ושי בדבק שלהן צד מעירר את הלב ,בוגע עד הנפש ,מעין מה שיש ברית
המואבייה ,ההולכת אחרי חמותה נעמי האפרתית .חהדר הייתה על כבדר
 .17על שמפסו של ב י אל'ק ב· כ  mגמי ני השפה ,-אר ו בספרה של יצוהנ רבאו ,תבל-אבי ב
על החלו ות .רמת-גן  .1973עמ י •109-108
 .18ארו  ,למשל .בובריס שנשא ביאליק בע Tיסי של -ריב הלשינית" בקבלת פניס
שנערכה בתל-אב ' ב לכדרב הישוב"ן יאש  .מסן ב'קווס אנץר באביב תרפ -ז דIבריס
שבעל-פה .כרך ב  ,עמי ר'א-ר 'ג (.
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אחותה הגדלוה ,הגבדת ,והייתה יצואת תחתיה לשהד ללקט שיבלוים
ויודרת שלוק ,לשון החלו של היהוידם במשך אלף שנה ויותד הרי לשון
ארסית הייתה וכאומנת טובה ונאסנה הייתה עוסדת לגבדתה ה"יודדת"
בשעת mקה וובוסדת לה פרוטותיה האחרונות מצרורה הלד,
את הברית בין העברית לארמית תיאר אפוא ביאליק כמו את הברית בין
העברית ללשון ישידי .שלמה מחליט שלא לכרות בינתיים את האלון
הצומח לצד הגמלד ,ושי בכך רסז לתקופה של יחסים סימביוטיים בין

יישיד לעברית עד שהנער יגעי אל הנסיכה עוד שנסיכה המצועפת תגעי
לכללוות ותחבוק פרי בטן " .בשעה"' זו אין להכרית את הזירטן הנכרי כי
בלעיד חיוניותו עוסיסיותו הטבעיים תצא העברית נפסדת.
בהרצאתו ייעל אומה לושון" ,שאותה נשא בתרע"ז בוועידה הראשונה
של "חובבי שפת עבר" במוסקבה )באותה שנה עצמה נתחבר הנוסח
הראשון של ייאגדת שלשוה וארבעה"( ,ידבר ביאליק על לשון יישיד כעל

אמעצי עול העברית כעל תכלית .כריתת לשון האימהות )יימאמע לשון" ,
כפי שכרנתה בפי העם( ,המסומלת כאן בטבעיתה של האם במצולות,
נראתה לביאליק כתצואה טרגית של "שינרי הערכים" המהיר הערבר על
העם .הניסיון לשללו את הגלות באופן כה קציוני וגורף לא ירכל להתחלול
בלי מחיר כבד ובלי ריאקציה .בתקופת הסעבר מן הגולה לארץ-ישראל,
גרס ביאליק ,צריכה הגולה להזין את הישיוב הלד בתרומותיה ,ולשון

ייידש  -בת הגלוה -

צריכה להזין את העברית בתררמתה שלה .ביאליק

רמז לחבריר באגדות הסרפרים ולאנשי

·ג m

מגיני השפה העברית" כי

אין לזרז תהליכים היסטוריים .יום פקודתה של לשון ייידש כבר נכתב
ונחתם ,אך לפי שעה אפשר רתוי להפיק ממנה את לשהד לצורכי החיים
המתחשדים באזר-ישראל,
וגם מסרים "ו5ךס פואטיים" כלרלים באגדה שלפנינו ,שהבלוס שבהם
עולה מסיפור נציחונו של נתניה .שמו מעיד עליו ,בין השאר ,כי הוא
בחיר הי  -מי שהאל ת.ננו בכישררנות ברוכים והעניק לו סעד וסיעו
בכל דרכיו .דבריו הברורים ,הנשמעים כיישפת אמת" ירה ,ולא כדברי
!lרמה עקלקלים ,הם המשכנעים את שלמה שלפניו אדם בר-לבב,
שראוי להפקדיו על סחר החזר של ממלכתו .המעבר סדסותו הלמדנית,
ישובת האוהלים ,של גיבור נרסח אי של האגדה ,לדמרתו הנעוזת ורבת-
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הפעלים של גיבור טסח בי של האגדה /כמוהו כמעבר מיעקב לישראל

-

מן העקמומ י ות הגלותית לזקיפות הקומה והיושר של '"היהויד החשד יי

בארץ-ישראל )ייוהיה העקוב למשיוריי(  ,העלם ברוך הכשירונות מדומה

לאמן-יצרר ,שעה שהוא מחולל בכוח אהבתו את הנערה ככד על ה~בניים,
וזיקתו כלפיה היא כזיקת היוצא לציירתו,
ייאגדת שלשוה וארבעה" היא כעין המחזה של מאבק רעיוני שהתחלול
בנפשו של ביאליק בדבר מקומו של היחיד הנבחר בתוך מהפכות גדולות
העוברות על עמן ,האגדה מראה כי גורלו של נתניה אמנם נגזר מראש

"בידי שמים "/

אך סייעו ביח גם תכונותיו האנשויות ,חכמתו ותעוזתו,

שהוציאו את גזר הוגרל מן הכןח אל הפעול ,יכלותן של הפרט להילחם
בסטיכיה של הגורל וההיסטוריה היא אמנם יכלות מוגבלת ,אומרת
הציירה בסמןי ,אך אין פירשון של דבר שעל היחיר להפקיר את עצמו

לגורלו ,בלא שינסה לשנותו ,עליו לנסןת להיטיב את גורלו ולעצבו
כראות עינין /בהעזה ובתבונה,

האלון ,שעל גזעו ועל טבעות הפתן הכרוך עליו טיפס נתניה אל
המגדל /משתלב ברעיונות '"ארס פואטייםיי אלה ,לא אחת הטעים
I -

ביאליק במסותיו ובנאומיו כי השירה העברית הגיעה ברורו להשיגיה

המרשימים בזכות הנדבכים שהניחו חלוציה ובוניה -

רמח"ל ,וייזל,

אר"ם הכהן ,מיכ"'ל ויל"'ג ,אלמלא הדיוטות התחתונות אי אפשר

היה לו  -לנתניה /בחיר האל /ולמשורר נבחר כביאליק -

לטפס אל

מרומי המגלד ולהגיע אל המלוכה ,אמנם בכוח הכישרון האישי ניתן

לע.תים לאמן ללדג על פני רורות ולהגעי אל ההישג בקפנרריה נועזת/
אך בלי טיפוס על אילן הרורות /ייקפיצת הנמר"' הנחשונית לא הייתה
מתאפשרת ,במסתו י'שירתנו העצירה" תיאר ביאליק את אילן הדורות
בדמות האלון שעליו טיפס נתניה ובדמות האלון העומד על בית-
השייבה "מימים ימימה" בפןאמה "המתמיד"  ,בלי הנחש )היצר המוליד
את היצירה( ואלון הדורות ,אי אפשר להגיע למרומי המגלד ולהשיג את
ידה של בת  -המלך,
כמשתמע מסוף היצירה ,בכל גרסותיה ,נינכר כי ביאליק ביקש להאמין

כי את השרביט ניתן להעביר מרור לדור ,ממשמרת אחת לחברתה,
בטבעיות נינוחה ולא במריחת ובמהפכות חצר ,הלקח הפלויטי על רבר
הכיבשו בע.תו וגבר קציורי הדרך המסוכנים הוא גם לקח למשוררים,
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הרצוים לכבשו עמדות לוהעפיל למרומי הפרנסוס או למרומי האולימפוס
מתוך "רצח אבות" דוריכה על גוויותיהם ,גם ב"אלוף בצלות ואלוף שום"
רמז ביאליק ליריביו הצעירים כי מי שינסה לחקות את הישגי קודמ יו,
שהצליחו להביא למהפך בשעתם ,י קבל גכמלוו " -סל בצליםיי תמורת
ייסל שומיםיי ,לוא כתר מלכו או מטבעות זהב ,ובאגדה שלפנ י נו ,לא כל

המשתוקק להעפיל אל המגלד א p

עיפיל אליו ,ורק היחיד הנבחר יגעי

אל בת -המלך וישיאנה לאישה ,

ירידה צלורך עיליה :הרדבו המיסטי-מפטיזי

על גבי כל הרבדים ,מסתמן בציירה המלוטשת שלפנינו עוד רובד עליון

-

מיסטי ,מטפיזי או טרנסצנדנט י  ,כאן מתגלה החתירה להשגת או;נתות

אלוהיות נצחיות ,רחבות ערמוקות מני חקר ,המקיפות את עולם המעשה,
בסימבוליקה הקבלית והחסידית ,סיכם שיעיהו תשבי ,נמשלה התורה

" לעלמה יפה ,הסגורה ומסוגרת בהיכלה ואינה גנלית אלא לאהובrז
המשתוקק אליה ומשוטט בקרבת ההיכל ,ואף ~תו היא משיחה תחילה
מבעד למס.ך אחר-כך מבעד לצעיף ,ורק 'לאחר שהוא רגיל אצלה היא
גנלית לו פנים בפנים ומדברת עמו ]על( כל סדוותיה הנעלמים תעל(
כל הדרכים הנעלמים ,שהיו צפוני ם בלבה מימים קדמוני ם' ]'אשיים
ומעשים' :סבא דמשפטים ,בסוף( ,הרמת הצעיף הפרשו על פני התורה
וחשיפת ההוויה האלוהית המנצנצת מבעד למעטה הסימבלוי ,זוהי
מעלתם הגבוהה וזכותם המיוחדת של 'בני

היכלא' " 19 ,

נתניה הוא מאותם "בבי עלייה" ו·בבי היכלא" ,שזכו לראות את העלמה
הבצורה פנים אל פנים ,לשוחח ע.מה ,לעמדו על סודותיה הנעלמים אופילו
לשאתה לאישה ,כשם שספירת תפארת נאחזת בספירת מלכות ,היאחזות
המגלמת את "הדיוקן העליון של זוג נאהבים קרובים-רחוקים ,האחוזים
בסבכי

התשוקה" 20 ,

כך נאחזים כאן האוהבים זה בזה ,בתום מסכת

ייסורים ארוכה וגעגועים ממשוכים לבן או בת הזוג ,קציעה ,בת המלך
 .19שיעיהו תשבי ,משתנ הזיהר ,כרך א ,ירשולים תשי ז ,עםי קמה .

.20

שם ,שם ,עמ י קס.
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הנצורה ,מדומה כאן לאיילת אהבים ההופכת ללביאה סוערת ובעררת
באש ,מאיילת השחד באורה החיוור לחמה גבבורתה .היא משתנה ללא
הרף ומשנה ללא הרף את צבעיה ,את חומה ואת צורתה ,כספ י רת מלכות
הפסיבית ,הקלוטת את כל התמורות והגוונים ,כלולה מכולם ומשתנה

תידר ,לפי חליפות העתים )כך תיאר ביאליק גם את הב.רכה ,אף היא סמל
קבלי שגור ,סמלה של ספירת מלכות(.

ונסח אי של "אגדת שלשוה וארבעה" פותח במילים "בת חמודות
יפהפייה הייתה למלך שלמה" ,ומבחר המליים מזכיר את לשון המדשר
ייבת הייתה לאברהם ל'ב~~

שמה" 21.

לפי התבנית הנוסחאית "בת הייתה

ל, "...שאין לה מקבילה במקורות העבריים הקדומים .המדרש על אברהם
אבינו שנת ברך בכלו ,לרברת בת ששמה ייבכרל" ,מרמז לשלמות הרמונית
מלאה ,שבה אין התכנית האלוהית חסרה דבר )גם על הב.רכה ,המסמלת
את ספירת מלכות ,נאמר :ב~"'ל ה~~;צ וסב'ל ןפ~י ,ה~ ועם -ס ב'ל ~~,lJה~

 Wר ס~ "(. yר לב.רכה אין
 /לי ~דזקוכה ~ל~ק j) :יא -ת~ :yן ~קןrנה  /קל-
צבע משלה ,ערל כן היא משמשת בבואה לכל הגורנים ולכל המראות.

במשיור ה יי ~ךס פואטי יי היא מסמלת את האמנות המי9טית ,המשקפת
את המציאןת כמ;ת שהיא ,על גווניה וממדיה ,ואליה כ~ה המשורר כאל
דביר מקשדו .היא מדומה לאספקלריה מלרשטת לובבת העין ,רכל כולה
חדיה בלתי פתורה.
בפתח נוסח בי של האגדה כלול תיאור אפלטוני הרמוני של ארמןו
שלמה ,ששולחנו עררך בכל מעדני ארץ ,וקרואיו ,שנתקבצו מכל ארבע
פינות הארץ ,מסרבים גבנו שוומעים דברי חכמה מפי החכם באדם .תיאור

גן המלך ,הנמסר בר וח אגדותי ו ררוירת המיסטיקה של אוסקר ויילד,

אף מזכיר בהרמוניה המשולמת שלו ,על מרארתיר לצויליר העידנים
המשרלבים שילוב מתואם עררב לאוזן ,את תיארר בריאת העולם בספר
הזוהר 22,תיאור הדורש את הכתוב :יישיר המעלרת לשלמה אם הי לא
 .21הקש ו חכסים על הפסקו  -וה י ברר את אברהם ככל) -בן י דכ ,א  (,הור בת לא ה"תה

לו לאברהם  ,יכ י כציד ניתן ל ומר לעיו כי נתברך -בכלר !?-בדשות התנא י ם הס ו באת
בתלמדו הבבלי ) ב-ב טז ע-ב ,4אח ד הפ ירשוים הבא י ם בתש ו בה על השאלה -סאי
בכל? -היא " תב ה י תה לאברהם יבכל שמה "  .בעלי הסדו ו הקבלה הרבו אף הם לדרשו
בפי רשו זה ,בידוניהם על פסירת מלכות  ,הכללוה מכל ה  Uו ניס.
 .22ח-א  ,קעב ,עא·עב .ןראן :משכת הזזהר ) ראן הערה  19לעלי(  ,עמ י רלג.
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יבנה בית"' וגוי )תהלים קכז(. ,א ארמונו המשוכלל של שלמה וגנו היפה
שרויים אפוא בהרמוניה גמורה ,אך ערלים וסמאי שפתיים מנסים להפר
בו את השלווה בדיב ובמחן .שלמה אמנם אינו מתפתה לדברי ההסתה
שלהם ,ומשכיל להשכין שלום בין ה~צים )ואכז ,לבסוף ,הכול מדוי ם
בגדולת ו ובגדולת ובעשי הי בעלום( ,אך הנעום והיופי מוקפים בא יבה

וארס .רובזיהם העוקצניים של המלכי ם מפירים את האווירה ההרמונית,
ומכניסים צלליי צרימה ומבסי זדוו )ככתוב בפרק אי של האגדה" :עיני
כלבים ושפנים  ,עיני שולעים צובועים ,עיני נחשים וקופים ועיני תחמסים
וינשופים"( .ארמונו של שלמה הוא אפוא אי של שפיות ושל נעום בתוך
הרעו הכללי ,המקיפו מכל עבר ,ממש שנם שהמגלד שעל האי הבדדו,
וקצעיה בתוכו ,הוא כדביר שאנו והרמוני בתוך המקהלה הצורמת
המקיפה אות ו מכל עבר )ככתוב בסוף פרק זי  :יי קלו ענות ותנות ,קול

נהם שואגה ,ילל חיתו יער בכלות בשרם מסמדה ואנקת צ י פרי ליל נמוגי
תאוותן ,יבבת אוחים דווי תשוקה ותעניית ציים מתהפכים ומתייפחים

בחבלי חשקם ,ויהי היער לחרדת אלוהים " (.
יוסף קלוזנר סעו ,כי הרעיוז על אחדות כל הברואים )זכר ונקבה
המתאחידם ומשל ימי ם זה את זה בספירה האנשוית ,בח י  ,בצומח ואפילו
בעולם הדוממים( קשור לרעיוז קוסמי גחל  -עויוז אפלסוני בדבר
הארוס המפרה ו היצור .דומה כא י לו ניסלו דבר י שלמה ,אפילו בנוסחם
y

ובצורתם הח גיגי ת ,מתוך הספר שיחות על האהבה )  orcו (Dia/oghi d'al1
של דוז יהודה אברבנאל ,שביאליק יכ יל היה לה כירו בתרגום עברי
שנדפס על-ידי חברת יי מקציי נרדמים"' משנת תרלייד ,בשם ויכוח על
האהבה13 .

אכן ,רעיון האהבה ככוח מספיזי ,המניע את העולם לא פחות

מאיתני הסבע ,הוא עו י וז העומד במרכז ייאגדת שלשוה וארבעה " .
האגדה כולה הו נבתבה על משלו של אגור בז יקה ,המונה ביז התופעות
המופלא ו ת ,שנשגבו מבינתו ,את דרכה רבת הסכנות והתעלומות של
אנייה בלב ים ,את דרכו העקלקלה של נשר בשמים ואת דרכו הנפתלת
של נחש עלי צור .על התופעות הללו ,המתרחשות בים ,באוויר ו בי בשה
ללא חוקיות ברורה ,מצרף המשל גם א יידרך גבר בעלמה"  -הדרך שבה
מבקיע גבר את דרכו ללבה של אהובתו .סוד האהבה והזיווג משול אפוא
p .23לןזרנ )ראן הערה  10לעיל( ,עמי •185-184
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לפילוס ררך גים ,גשמים וגיגשה )שלשוה ממרכיגי היקום :מים ,אוויר
ועפר( .לפי זה ,האהגה מקגילה ליסדו הרגיעי מארגעת מרכיגי היקום:
אש )ואכן ,גסצנת המחול על הגמלד ,המקגילה למימשו האהגה ,געורת
העלמה גאש מיסטית( :

ןאלים :קכ'ל ר'~ ה Qiה~' לח~ ~זWהו;ti ~zע,ז;וה ן;כז סע!.ה '~~ Q .Qו=5לה
 vהו; ;zלל~'ו5ת I5ש ~זקnליrו ן:י~~~ ו~Qת לס~הp, ,זרי)1) 'v'J:ו)1לי !Qג,
ןז;ו, ~nה~ר;z iJ ~~ ~~P.ול t(Qז ~~ nי.רי ,ה~ר~ ל~~nית ~ען ור'rכ iכ'ים~ ,רא~
~לשוניתwו ~ת זקס'~רית ן~לחכית~ .לה ל,יד זני ןב~ר זקן~ה .ה~~ס
~ n9ףQיג;zוה ~ק,לין '~ i1ב'~ ~)1ה~~ ק~~ ;,iמ ר~ ; nשוסה ו'-ת~~iJו;יה צד
ל~~ןה ~~לנו סז ז;ו!ת [... 1ס~~ ~יל~ת vו5ש tiJדולה :ק~ר ~!Qה ~ם ~~לם
ן~ת : -ךו ' iJר~גית לא מ Wיג עוד .פ~~~'ל ~ p-ז ן~ע ~ iJיגה  iJוו ~ת ~לה ~ל
~יז !ר;;z iYויו  -ר~ז;ו~ iה i ~'~1ה למדר~f '~-ה ~דשאiJ iקןרר ~ת ~ן~תי

v

v

המלאה הנרנה.
... t ...
"'

וי

1

..

גשיר האהגה "~של תפוחי ',שתרגם גיאליק גסוף העשור הראשןו

ל,צירתו משירת אלפונס דודה ,והפכו לשיר מקור ,נאמר:

'~ 15ין ';~ nנ:ויג Qר~זנ -

!ה f

~ר ;צ~ך :צו;יה ~אנ:וי

םאהתבי .
להביא ראיה
•• ...
ואני ,התעדי נשוםה אהבן.ן י ?
:-. ...
אני אהגן.ןי נשל-ן.ןפ~!n
ז ז

ו

"

ד ז ·

ז יי

;-ד

ר

•

" ..

ב

•

י'וז

t

\.

.

..

זז

ז'

..

גיאליק הםשיל אפוא את ירכיה הנעלמות של האהגה ליינתיג הרוח"
מיסטי-ימוני )רוח רפאים(,
)הרוח גכל משםעיה :כמשג-אוירר ,כיסדו
,.
ככוח קוסמי ,מיסדוות הגריאה ,כשם-נרדף ליכולתו של הארם לגרוא
דגרי הגות ואמנות( .גיאליק הוסיף למקור הצרפתי נופך םשלו ,וגיטא
כגר געשור הראשון ליצירתו את השקפתו על האהגה  .גם גשיר המוקדם

וגם גאגהד המאוחרת המשיל הםשורר את האהגה ליינתיג הרוח" -
לחידה קוסמית שאין לה פתרונים.
גרמת ההפשטה הגגוהה גייתר ,מכילים תיאורי האהגה ג"'אגדת

שלושה וארגעהיי את תיאירי יציאת הנפש מתיך כגל ,הגוף ,שאיני
אלא גית אסורים ,או מגדל סגיר ומסוגר .ייהכלה " המשתוקקת אל
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)אל אלוהיה  ,כשם שכנסת -ישראל משתוקקת להתאחד עם

הקב"ה( ה י א גם הנפש המשתוקקת לגואל  ,i1שיגאלנה מכבלי ייסוריה,
יחלצ  i1מב י ת כלאה ויחזירנה אל מקורה בזבול עליו ן ,בשירו המוקדם
והגנוז יימן המצר" ת י אר ביאליק את הגוף האנושי כאז י קי הכלא )"מלך
אסור ברהס י "(,ם המונע י ם מן האדם להמריא אל גובה י מרום ,ברב י ם

משיר י ו הליריים )ייהלילה ארבתי" ,ייאחרי מותי'י"' ,ואם ישאל המלאך'",
" הכניסיני תחת כנפי " ועוד( מתוארת ,ברוח הר~קות החסידית ותורת

הסור הקבל י ת -

הנשמה ,המירפקת כיונה על שערי האהבה ,ואינה

מוצאת מנוח לכף רגלה ,סיפור הגאולה השלמה ו"הקונסומציה" של
האהבה הוא גם סיפור השתחררותה של הנפש ,או הנשמה  ,מתוי הגוף
וגאולתה השלמה ,האושר הגדול ביותר ,לפי זה ,הוא ברגעי ה  2$רוס
כברגעי התנאסוס,

היו אנשי קבלה ותורת הסוד ,שהאמינו כי יש לרדת ער שאול
תחתיות ,אל מקור הסומאה ,ואז יתקיים הפסוק יימאשפות ירים אביון "
)רעיון זה התבסא בצורתו הקיצונית ביותר במתירנות המוסרית של

הפרנקיססים( ,אין לחשוש מפני הרפש  ,גרסו מקובלים ,אם מתאווים
להגיע לד~קות עם יי עולם האצילות  ",המשל שהמש י ל יעקב פרנק
לביסוס הסענה ,כי כל האמצעים כשר י ם למסרה הנכספת ,הוא משל
המלי שביקש לבכשו את המבצר ולא הצליח לבצע את זממו ,ועל כן
הכריז כי מי שיכנעי את המבצר יקבל את חצי המלכות ואת בת-המלי,
יר ד אחר מחייליו אל בי ב השיפכין ,ו כך חדר אל המבצר ,וכך הש י ג

את בת-המלי ואת המלוכה  ,כאן ,ה~רקת  -סמל המסורת הנמסרת
מאב לבן ,מתנת האם-האומה  -נבלעת בלעוו של הפתן המאוס ,נציג
הססרא-אחרא ,מכוחות הרוע והסומאה ,ובאמצעותו עולה העלם
במעלה המגלד ,גאולת האישה  ,גאולת האומה והארץ ,גאולת השפה
והתרבות משולות אפוא להשגת ה~כמה העליונה ,הנקנית לעת י ם
בררכים שפלות ושפלות ,בחינת יימצווה הבאה בעברה ",
••

T

••

גיבור שירו של ביאליק ייהציץ ומת ייעובר מ"ס שערי סומאה כיר לבוא
וקקום

אל גגזי הגנזים ,אל קושר הקשדוים "לא-דרדז ע-ח !ר ,ם ז [.. ,
~~ QiJים ~ /ו;נQ:דן ם,ך ", ~,מוסל עליו לפסוח בדרכו על נחשים  ,לחמוק
מתחת לחרב המתהפכת  ,ואפילו לה ידמות בעצמו לנחש הזוחל על גחונו

) ~ן" iרי  :Pי לא;-כ-ל ע;ד ל?ת  yל~-נכ:ם ק iוקז;כ 8ןת ~l / -ן:rול ,yן;ח~-ל /
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ה 24 "(. ...

משובע ,כיד להגעי אל

רגע ההתעלות העילאי ,המכה את העין בברק זוהרו ,צריך אדם להזדהם
בזוהמת החיים לוהכיר את החלאה .ואולם ,לפ י שירי ביאליק ,אל העיד
העילאי הזה ובגעי האדם רק על סף מותו ,ואז צונחת גו פתו על מפתן
שער החמישים ,שוביב חייה כ~ה .רגע השתגה של הסכמה הקוסמית,
שאליה נכסף אדם כל חייו ,הוא גם רגע המוות ,כמשתמע ובן הכותרת

" הציץ ומת".נ  lניכרת כאן השפעת הבלהד אפופת המסתורין של שילר
 ,Oas VerschJeierte BiJd zu Saisשיל " ג תרגמה בשם

"סוד אל;",o

ואשר בה חותר הגיבור כל יוביו להגיע אל המקשד ,כדי להסיר נו את
הלוט ובעל פגיה של הדמות המצועפת .כאן וגם כאן משמשת החתירה אל
קשדר הקושדים ,שובאחורי הפרגוד והצעיף ,סובל וובשל לחידת החיים,
שפתרונה אינו משוג אפליו במחיר החיים עצמם .חתירתו של ה י חיד
הנבחר אל קשדו הקשדוים מתוארת גם בפואמה "' הב,רכה" ,הספוגה אף
היא בטרמינולוגיה חסיידת-קבלית  ,ובה תועה הגיבור בשבילים נעלמים
שבעבי היער ,עד הגיעו אל המקום המקשדו:
~ס iזכ ~lבiר ~ין מ  Wp'iי ,ב~!

~ל-קשר V~iJךים ר.ע~~'  -ת~-ל~ ע.יגן:
ת~~~ ל~ר?ת ,ל ~~לים,
~ם :.ש ~י ק.ט'ן ;רק ,דפיי ! yא ,

~י בדן; לוf ,ע.ין ע~ם ק.ט'ן ~~גי ~מ ,i

ד;:ביר קשר,Wז~~ ע~~ ~ין ~~לים ו [...
ואולם ,שי לס ייג את הדברים ולהזכיר כי בגיגדו לציירות בעלית ממד
מיסטי אותנטי ,כגון מגלד עוז של רמח"ל ,אי הקומדיה האלוהית של דגטה,
שבהן ההעפלה אל הסכמה העליונה היא תכלית התכליות ,אין המטרה
הנכספת בציירת ביאליק מטרה דתית ,אלא בצורה מטפורית בלבד.
 .24תיא ו ר ו המ·ת  ..ה~-מימט" של החנש  .הה ופך בקו-שא עומדו·עשן .משופע כמחמה
מתיא ו ריו של מילטון בגן העןד האובד .שתורגם לעברית על-י ,.יצחק אדוא ר ד
זלקיבס ון בשם יושרג את האדם.
 .25במסות " גיל יר וכי ס וי בלש ון"  .שבכתבה בא ןתה שבה שנה חיבר באיליק את שירו
הםיס'ס "צה ותזב" ) ערת" (.ן ישהתשוב גס כן בסימלוביהק קבלית .כvכ בסמל הבילמה.
המתפרש כא :ן ) בל י -מה(.

r
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תכליתו של המעפיל במרומי הגמלד היא להגעי ל"דביר" או ל"קשרר
קשדוים " במובן המשואל ,לפיה נכספת נפש האמן להתגלות ,שתסיעי לו

לראות את המצאיית נכוחה ולהביו את רזי הבריאה .כדי להגיע לתכלית
עליונה זו ,רומז ביאליק ,שי להכיר גם את הסיאוב והמיאוס של החיים.
רעיוו זה מתבסא בציירתו מראשיתה ,ובצורה מפורשת הוא מגתלה בשיר
הנעורים הגנוז ייאל המשורר" ,שלפיו המשורר מרקעי שחקים אל ן;נשנן
המלאכים ,אך גם מכיר את החלאה של התהום.
בכותבו בערוב יומו אלגוריה כמו-נאיבית ,העמדו כאו ביאליק פנים

כאילו חזר אל ראשיתו -

אל האלגוריה הדתית השינה-נשונה ,שבה יחס

 1:1ביו המשל לנמשל .לאן;נתו של דבר ,יש כאו סגנ~ן מיתמם ,הרחוקה
מן התמימות )ממש כשם שלא נסוג ביאליק בתרגום וילהלם טל אל הסור

ה~נדקסילבי של תקופת ההשכלה אלא למסרות סגנון וארכאיזציה(.
יש כאן אמנם ,כמו בקומדיה האלוהית של דנסה ,שלשוה שלבים בדרך
להזדככות לוגאולה :השאל; )הייסורים בלב ים ,שבהם מאבד נתניה את
מורהו ,את הווירגיליוס שלו( ,סור-הסוהר )האי עוליו האלון ,שעליו ועל

הנחש הכרוך סביבו ,מספס העלם בשארית כוחותיו( וגן-העדו )ראש
המגלד ,שעליו מחכה לו קציעה-ביאסריצ'ה האידאלית(.
תיאורה של קציעה ,ההופכת במחולותיה לסערת להבה וללפיד אש,

הוא תיאור נאו-אפלסוני מובהק ,המזכיר את תיאורו של דנסה את
ה"אמפיראוס" :אור השכל השופע המתקרב לעולם התופעות הסבעיות
ומקבל צורה לוגעה ומגלוגלת  .גלגל בעור זה ,המשמש כעין גשר ביז
עלום השכל לעולם החשרים  ,אינו אלא "האחד" של הוגי העדות הנאו-
אפלסוניים ,או יינפש העלום" של פלוסינוס .האהבה של העלם לעלמה
הזהובה ,כמו אהבתו של דנסה לביאסרצי'ה ,היא הדחף האפלסוני לקראת
הסוב המוחלם ,הזהה לשאיפה הארי ססוםלית לסכמה .הסרנסצנרנםלי זם
של ביאליק ,הבא כאו לייד ביסוי כבקםע הפתיחה של הפואמה ייאבי"
)קםע הפתיחה שנדפס בפעם הראשונה תחת הכותרת "מוזר היה אורח

חיי" נכתב והתפרסם בשנת תרפ"ז ,היא שנת חיבור האגדה שלפנינו(,
הוא של אדם מודרני ,התוהה אל מול מעגלי החיים והבצח ,ומנסה להשיג
את חידתם.

אשר לשמה של הנערה :ייקצעיה"' הוא גם ייבית" של תפילין ,רמז
להיותה של הנערה ספונה בביתה ,בחינת ייכל כבדוה בת מלך פנימהיי ,
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כשם שמתוארת התורה בכתבי המקובל,ם  ,וכפי שמתוארת הגבי רה
הנ ישאה הספ ונה בוכגלד לפי הס ימבוליססים ) יי סופיה " של אלכסנדר
בלוק ,לוכש ל ,סמל ה;rזכמה והאמנ ו ת(  .הנער הח ו תר להג עי למרומי
המגלד כמוה ו כגיבו ר " הציץ ומת " ,הח ו תר אל קושד הקשדו י ם ,או הנער
העורג אל דבי ר החלומות בשי ר ו של ב יאל יק יי הב,רכה ".
הנער ,גיבור הפ ו אמה ייהבדכה "  ,מתנסה ב"גילוי שכינה" ,או ייגי לו י
אל י הו  ",וכך גם וכשה הנער בשיר היליידם "הנער בעיר "  .ואלום  ,אף
שמשאת נפשו של עלם זה מצוגת במונחים מיסס יי ם ,הלקוחים מתוכונת
העלום הדתי ת ,המסרה היא פואסית-אוניברסלית :מסרתו של האמן
לחרוג אל מעבר למצי אות ולגלות עלום איאדלי  ,כעצם השמ י ם לסוהר.
כל הסימבוליקה הקבלית-חס י יידת שבשירת ב י אליק )יי זוiכר יי  ,יי הבד כה יי ,
ייצפר י רים " ערדו( איננה כמדומה אלא מספורה להשגת אמת פואסית ,

ו אין לתלות בה  -חרף חז ו תה הדתית -

כוונה של אדם דתי ,המאמ ין

באמת ובתמים ב " תכנית האלוהית יי .בסופו של דבר  ,יי קשדר הקשדוים יי
עבור האמן הוא אותו הישג  ,שנבצר ממנו להשיגו :השיג שכל ימיו הוא

חותר לעברו ללא לאות  ,ולעולם א י ן הדבר עולה בדיו כלי ל.

מה זאת אהבה

במס ווה האגדה התמימה לי ליידם  ,חשף ב י אל יק אחדי ם מן הסדוות
המצונע י ם מן הב י וגרפ י ה האשי ית ,שאותם הסתיר מע י ן הק ו רא .ביאליק
לא חשף לפני קוראיו את חיי נשיאויו העריר יי ם .דיעו לנו שביאליק

נשא את מניה לאשיה בנשיואין שעל-פי הנוסח השין ,בס י עו בני
משפחה שודכנים :דויידו ,סוחר י עצים מז י יסווכי ר  ,השיאוהו בהגעיו לגיל
חופה לבתו של שבח אוורבוך ,שותפם לעסק י הצעים  .אולם  ,בציירתו
האימפרסונלית הביע ביאליק את ציחדו בנישואי אהבה ,לוא בנשיואי
ש ידוך·

יי אגדת שלשוה וארבעהיי בנוי ה לכאורה על רעיון תאולוגי י שן נשון
שלפיו הזיווגים נקבעי ם ביייד שמים ) יי ארבעים י ו ם קודם ציירת הוולד
בת קול י צואת ואומרת בת פלוני לפלונ י"  ,סוסה ב  ,ע יי א  (.עוי ון זה לובש
באגדה שלפנינו לבוש מאגי  :סיפור על נשר ,הבא מן השמים ,ומביא
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לנערה הכליאה את בן זיגה .רעיין ישן-נשון זה  ,אימר כאן ביאליק בלי
שיאמר זאת מפושוות

-

היא יע י ין מידיני ומעידכן הרבה י יתי משיטת

השדיוכ י ם ,הנהוגה ב"יחוב היהודי "',ם שכן קיוב הוא לעו יון של ניש ואי
אהבה.

לא הורים ומויים יחתו את גוילן של אדם בתחום הז יווגים ,כי אם
ציריו הטבעיים של האדם ורגילו האשיי .אם נמיר את הגוון הדתי )י"בדיי

שמים " ( בגוון מודיני )"ביד הגויל " " ,לפי עקרון הבזרה הטבעית "(,
ברוח תוית דרווין ושאר תורות שקבעו

יתברר שביאליק ממליץ כאן -
את החש י בה המודרנית  -לתת לטבע לעשות את שלו .בכוח המשיכה
הטבעית ויד המקיה י זכה אדם בזיווג הראוי לו ,בלי שייעזי בשיקוליהם

הרציונליים של נציגי החברה הממוסדת .עויןו הפידסטינציה הקדום,
לפיו מן השמים ייקבע זיווגו של אדם ,הוא עויון מדויני וקרוב יותר
לתפ י סה היווחת בימינו משיטת השידוכין הגלות י ת .בנוסח א י של אגדה,
שלמה המלך מנסה לכוון את יד הגורל בעזית איצטגניניו ,אך ניסיונו
מסתיים בכישלון חיוץ .אי אפשר לפענח את חדית האהבה ,ומי שמנסה

לכוון את המהלכים בהתחכמויות ומניפוצליות ,סופו שייכשל  .גם אי
אפשי להאיץ את תהליכ י הטבע בדיכים מלאכותיות שויירותיות ,סה")
פן תעיי"( .

במסתו יישירתנו הצעייהיי הציג ב י אלי ק את עצמו במשתמע כבן-דויי
של פייארברג ,הבוגי ממנו במקצת ,ולא כבן -ד ויו של שטרניחובסקי,
הצעיר ממנו במקצת .בתחומי הח יי ם ,כבתחומי הפואטיקה ,הוא חש

שייכות אל העלום השין ואל מוסכמותיו :סופרים בני-גילו ,או צעייים
ממנו במקצת ,נשיאו מתוך אהבה ,ואחדים מהם אפילו נשאו נשים זיות

)טשרניחובסקי  ,שופמן(  .בביתו שלו התנהלו החיים לפי ה Uסח השין,
וחבייי המשוריים המדורניים ממבו )כגןר שניאוי ,שהגתורר זמן-מה

בבירת( אף הקניטוהו תכופות על אויחות חייו ה"מישוני ם" וה '" בעל
ביתייםיי.

בא יגרתו האוטוביוגרפית לקלוזנר משנת תרס"ג  ,הגיע ביאליק
בי"וידויו '" עד תקופת הנישואין ,ולא יסף .לדבייו ,עד כאן ייהנגלות"
שבתולדותיו של כל אדם ,ו"הנסתרות " הריהן "מכיבשובו של הלב " ,
ואין מסיחין בהן  .בניגוד לאוטוביוגיפיות של תקופת ההשכלה )ובמיוחד

r

אביעזר זתסאות נעורים ,שהתמקדו בתקופת הנשיוא ( ,לא כתב ביאליק
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בכל יצירתו '"האוטוביוגרפית" על ארוות נשיואיו .הוא גם לא מתח
ביקורת על מנהגי הנשיואים של יימחזיק י נשונות" ,שכן דברים בגנות
מנהגי השידוכים עלולים היו להתפשר כהטלת דופי בנישואיו שלו,

ולעלוב שלא לצירך באשתי יבהוריה היששיים ,שחסו בצל קורתו גם
לאחר שבנה בית בתל-אביב .אף שנשיואיו יעדו מעלות ומורדות ,נהג

ביאליק ברעייתו בכברו ,ובאיגרות ששיגר אליה מנסיעותיו המריבות אל
מעבר לים ,כלל תכיפות דברי פיוס ורציוי .כל ימי נשיואיה לא הצליחה
מניה ללמוד עברית ,ולא קראה את יצירותיו של בעלה ,גדול סופרי
ישראל .תהום נפערה בין המשורר לבין רעייתי ,אך כל המחפש לכך
עדות ביצירה "האוטוביוגרפית" לא ימצאנה ,כי את הגיגי לבו הכמוסים
גילה ביאליק רק בחטיבותיה האימפרסונליות של ציירתו )גכון בשירו
הכמו-עממי "פליני שי לי"' ,שבו מספר בעל לאשיה "קליפהיי על ביקוריי
הליליים בבית שכנתו דבורה ,שבו הוא מוקף בשש בנותיה היפות(.
ב"אגדת שלישה וארבעה" ,מכל מקום ,הוא נתן ביטוי מלא לרחשי לבו

ולצידודו בנישואי אהבה ,מתוך התאמה פיזית ומנטלית ,ברוח הזמן
החשד.

נושא אישי אחר ,שאף בו ראה ביאליק עניין של צנעת הפרט ,הוא
עניין הפריון ,שלא הותיר עקבות בציירתו "האוטוביוגרפית'" ,אלא בדרך
מטפורית ,כבשירו הלירי המרומז ייצנח לי זלזל" .בנשוא זה מעמידה
ייאגדת שלשוה וארבעהיי ח ידה מעניינת :בגרסה הראשונה של הנוסח
הראשןו יהקצר של אגדה זו ,המבוסס על המבוא זiודרש תנחומא ,שממט

שאב ביאליק את עלילת האגהד  ,מצוא שלמה את בתו והיא מעוברת.
גם בעיברוי של י"ב לבנר לאגדה מדרשית זי ,ילודת קצעיה בן לאחר
שנתקשדה בנוכחית עידם נעלמים ד.ע") ה' היים ערידם מיכאל יגבריאל
מלאכיו"'( .בנוסח בי הנוסח הקצר של האגדה נפקד מקומו של מוטיב
ההתעברות והוהד ,וההשמטה אומרת דרשני.
אפשר שבמעבר ממהדורת תרפ"ג למהרירות הבאות ,השמיט ביאליק
את תיאורי ההתעלסות וההיריון כדי להתאים את האגדה לילדים ולבני
הנעורים .ייתכן גם שביאליק תה להשאיר את סופה של האגדה לוט
בערפל ופתוח לפירשוים שונים .אך גם פירשו בייגרפי ניתן להעניק
להשמטה ,שכן בפרק הזמן שבין נוסח אי לנוסח בי עברה על ביאליק
מסכת של כשילונות בתחום האימוץ ,לרבות מותה בתאונה של ילדה
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שבני הזוג העריריים קירבו לביתם בימי שבתם בברל,ן ) וראו בפרק
הראשון הע ו סק באגדת " ספר בראשית  '"(,ולאחר מכן לא גנע המשורר
בנשוא כאוב זה,

עם ז את ,בייאג  mשלשוה וארבעה "' התיר לעצמ ו ביאליק לתת ביט וי
לס ו דות כמוסים ,שאותם לא העז לכל ול בשירתו הייאוטוביוגרפיתיי,
האשיית -כביכלו ,על התנתקותו מן הדמויות האותן ריטטיביות של חייו
)אביו  ,סבו ,מנלדי מוכר-ספרים ואחד-העם( מרמזות היוותרותו של
האב במרחקים וטבעיתו של המלווה השישי במצולות הים ,נרמז כאן
שלולא קשיי הגורל ) אלמלא נטרפה הספ י נה בים ,ולולא נותר הנער
חרף העיצוב המיתי

יחייר לנפשו( ,לא היה מגיע אל המגלד  ,יש כאז -
והטרגי  -שמץ מעמדתו של הטוען בסגנונו הטרגיקומי של שלום עליכם:
יי אשדי ,יתום אנייי ,

ביאל,ק ירבר אמנם תכופות על תחשות ה י תמות והבדידות ,שפקדו

אותו עם היעזבו בבית הסב  ,אי מעלום לא דיבר על מצראותיה של
אמו לאחר שהפקדיה אותו בבית חמיה ,האם שב לראותה? האם ראתה
בהצלחתו של בנה ובגדולתו? מתי הלכה האם לעלומה? אפילו במכתביו
לא הזכי ר ב י אליק את אמו  ,אפשר שנטשיתו לאחר מות אבי ו וניתוקו
מאחיו פגעה בו פגיעה כה חמורה ,עד כי הוא נמנע מלספר על גורל
א מ ו לאחר הנטישה ,אפשר שהוא ס יפר בצי י רתו ס יפו רי ם ארכ יטי פיים ,
ונמנע מסיפורים אינטימיים ,כך או אחרת ,תיאורן של דמויו ת האב והאם
ביצירה א י מפרסונלי ת-כביכלו כ"אגדת שלשוה וארבעה" ,הכשירה את

הקרקע לחיב ור המחזור האו טוביוגרפי ·י תמות יי )תרצ "' א-תצר"ד( ,שבו
חזר ביאליק אל תחושותיו כילד מיותם ונטשו,
אלה הם מקצת העניינים האשייים ,שהעס י קו את ביאליק בעשור
הארץ-ישראל ,שלו שומצאו את פורקנם ביצירה ייאובייקטיבית"
ו " א ימ פרסונל י תיי כ יי אגדת שלשוה וארבעה  ",לפנינו יצירה מלוטשת
ומשוכללת ,הבנויה במבנה של י הלום רב-קצעי ם  ,המשקף את כל צבעי

המנסרה בכל פן מפניו המרובי ם ,הפן האישי של האגדה מחלחל לכל
אחר מן המישורים האחרים  ,ולמעשה כל אחד מהקצעים כלול מכל
הגוונים  ,דווקא בתקופה של פילוג שוסע ב "י ישוב יי  ,שהייתה גם תקופה
של מרד בממסד התרבותי  ,ת יאר ב י אליק יחסי כבדו שוי תוף פעלוה בין
הדורות )בשקפו את הצרוי ,לא את המצוי( ,דווקא בתקופה של סכסוכים
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מבית ומאוערות רמים מחץו ,כתב ביאליק את הציירה ההרמוני ת ביותר
שלו ,שכולה תו~ם שולמית ,שוערכיה הם ערכי ההומניזם הנשגבים.
רווקא בתקופה של שלטון הפרלוטריון ,העלה ביאליק בחרט את התקופה
המלוכנית והעלה על נס ערכים של אצילות שול גבורה שנשתחקו ער
קד .רווקא בתקופה שבה נתבססה הגעזנות באירופה ,העלה ביאליק את

סיפור זיווגם של עלם עברי ושל עלמה נכרייה זהובת שעיר .כך שיקף
את חזונו ,חזון אחרית ה י מים ,על העתיד האיאדלי שבו מתבטלות איבות
נשונות בין מעמד למעמד ,בין אומה לאומה ,בין געז לגזע  .דבריו אינם
מעיירם על אמונה נאיבית ואוטופית ,שהרי בא י גרותיו מאותן שנים
הספיק להביא את חששו מפני הנאציזם ,שאת גילוייו המוקדמי ם הכיר
בימי שבתו בברלין.
כך גם במשיור הפואטי  :דווקא בתקופה שהעלתה על נס את האמירה
הבוטה והחצופה ,והתירה באמנות כל דבר " כיעור" ו"צרימה"  ,עציב
ביאליק יצירה שהתו~ם ההרמוני שלה שולמותה האדריכלית הן ללא

רבב .דווקא ביאליק ,שהואשם בראשית דרכו בשרבובם שלא כירן של
יסודות כעורים ובוטים אל תוך

שיריו 26 ,

רומז כאן לצעירים המהפכניים

כ י המרד גבד הקלסיקה אינו חייב להתבטא בניבול פה ובוןלגרי צזיה .את
ההזרה אפשר להשיג גם בדרכים אחרות  ,ולא רק בסיעו י סודות הבלוטים
בכיעורם הקיצוני )אלא םג בסיוע י סרוות יפים ומלוטשים מן המצוי(.
יצירת האמנות שעויה להפוי ייבשעה זויי של כעיור וסכסוך לא י של

ערכים איאדליים ,של אסתט יקה שול הרמונ י ה בתוי עולם מתפורר.
ייאגדת שלשוה וארבעה " היא כיהלום מלושט )או ,בר ו ח היציר ה ,
כ " ברקתיי מבהיקה( ,שבכל אחד מקצעיו משתקפים ומשתברים םג
הקצעים האחרים .קצעיה היא כחלום פז מא~יה "' ,האנימה" של יוגב " ,גזית
הזהב" של האפוס הקדים  ,אלדודרו ואטלנטיס של מחברי האוטופיות,
אלטנוילנד של הרצל ואיי הזהב של מחשבי הקצין וחולמי החלומות.
ביצירה הכמו  -אגירת והכמו-עממית שלפנינו ,האוטופ י ה מוגשמת,
 .26איגרות ביאליק  ,כ ןר א  ,עובי עח"עס :שס ,שס ,הערה  .2א·ס ברא גיו הדפיס בירח ון
ווסחדו ב חשדו מרס  1895ב יק ורת על כתב"העת ממזרח וממערב של בריnב ין ,ו ב ו ע'ץ
לובש ורר ביאלקי ,מחברו לש השיר ·רח ו ב היהרו·,ס השזנובץ בתאי ויר  Oח' ו מא ו ס ,
·לקובת סבזי של קרבלו ,ככל שאד יי כל  ,לובקרת בי את הפרבס שלו ,עד אש ר קיבל

צורה הגוהב.-
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ונתניה מגיע אל הנס י כה .פוליטיקה וחלום  ,מציא~ת ונס ,הופכים כאן

למקשה אחת  ,ומשמשי ם השלכה לפלאים שראה ביאל י ק מלו עי ניו -
כ י בשוה מחשד של נחלת האבות ובנ יי תה של ה ע יר העברית הראשונה
על חול ו ת הזהב.

דומה שב י אל יק ה י ה ער לפניה המרובים של הציי ר ה הקטנה ו המש וכללת
שהצו י א מתחת ידיו .האר תיאר את האמנית האץר -י שראלית ,כפי שזו

עתידה לה י ווצר בארץ ,כציירה קטנה בהיקפה יעם זאת גלובלית ורבת-
אנפין בממדיה הסמויים מן העי ן :יי בארץ-שיראל עתיד כל דבר שייברא
לשאת את החותם של תרבות עצמית מיוחדת ו  [...לבגי עבודת יצירה הרי
עיקר החש י בות באיכות ובדוגמה קטנה אבל רבת צידדם " • 17תיא ו רי הולם
את ה יצירה הארץ-שיראלית המשוכללת ביותר שהצוי א מתחת דייו  ,הלא
היא ייאגדת שלושה וארבעה " ,שחרף צלילותה ה י א כה מורכבת וסבוכה ,

עד שקו ראיה ופשרניה יכולים להפוך בה ולהפוך בה ,ילעלום לא יגיעו
לסוף חקרה .
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פרק חמישי

~ל תצהלו כאבירימ
פואטיקה ופוליטיקה באגדה "שור אבוס וארוחת ירק"

'~iןם~ן אונ:י;, jת~' ~.Qרי iכ~לדה ,

Wf

~ת ע~נQ7t:;l ,כת עדים ~וכת

w
עם~ vל iכוכז;ב' Tצר '~~ iכקןךה1... 1

iכ ר /Jס ר י ~ qרWY.1 ' Tן ת'iך~,ק~ ו(לה
) ' -רנה (-ס"'חה

טיפורו של למך שכתרו נגלז

את האגהד יי שור אבוס וארוחת ירקיי פרסם ביאליק בערוב יומו ,בסוף

שנת תתייב )  (. 1932באותה עת עזב את הבית שזה אך בנה בתל-אביב
ועבר ליררת עראי ברמת-גן ,גם כדי לקצץ בהצואותיו השוטפות וגם כיר
להתרחק מהטרדנים ,שצבאו על פתח ביתו והסיחו את ערתו מעיסוקיו.
האגדה

התפרסמה בשבועון מאזניים ,שהקימה

אז אגודת הסופרים

כמשקל-גבד כותובים.ו כשנה לאחר הקמת כתב-העת כתובים ,התנערה

כידעו האגודה מכתב-העת ,שציא עד אז תחת חסותה ,ואילו העורכ ים
הממונים  -אליעזר שטיינמן ואברהם שלונסקי  -י ר י ביו של ביאליק,
השתלטו עליו והפכוהו במה למתקפות חחרות ונשנות גבד המשורר

המזקדן וגבד הממסד הספרותי  ,אשר חסמו לדבריהם את קיחמם של
יי הצעירים " .

כתב-העת הממוסר נשמט אז אפאו מאחיזתה של האגודה ,ונפל בחלקם
של המהפכנים הצעירים ,שביקשו להשליט מעל דפיו סדר עירפויות
חשר בתחומי הפואטיקה והפלוי טיקה .כפי שרבאה ,מצב כאוטי זה של
מהפכות ושל גתובות-גבד ,כמו גם המצב הפוליטי הכאוטי שנשתרר
בעולם בשנות השלשוים ,עם התחזקות המשטרים הטוטליטריים ,מצאו

 .1מאזניים )שבעוןר (  ,שהב .ד גיל -ס·י ) כ  , -בתזוזנ תת-ב -

ב oבאב תת ~ ב (.
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את ביסו:ם ביצירת קרומים זו  ,המתארת מצר אחר את שלמה המלך
שאיבר את כ י סאן ,ומרצ שבי  -את המתעשרי ם החשר י ם" :סגח" וןלג רי
ואשתו ,בת שושלת של סבחים ,המארחים את המלך על שולחנם העמוס
ב"כל סוב" ,עוורכים לפנ י ו יימלכודת רבש" ,כיר להתכבר בקלונו,
הח וקר מרדכי בן -יחזקאל מצא לעלילת האגדה מקורות אחד י ם ,
המבוססים על הפסוק ייסוב ארוחת ייק ואהבה-שם משור אבוס שונאה-

בו" )משלי סו ,יז( l ,המקורות שמנה בן-יחזקאל היו בואדוי מ,נרים ה י סב
לביאליק ,אך סבפר האגדה הוא בחר להכליל רק את מקורה של אגדה זו
שמצא בילקוס שמעובי )משלי סו( ,ועל מקור זה בבה את יצ י רתו העשירה
והנרחבת " שור אבוס וארוחת ירק" ,שאינה רק עיבור של אגרת קדומים
בעלמא ,כרגיל ,המקור המדשר י שליד ומצומצם למדיי ,וביאליק הפיח

..

בו רוח חיים ,הרחיבו והפכ; לציירת מופת ,פרסונלית ואימפרסובלית
כאחת ,המשקפת את המציאות הפואסית והפוליסית בארץ ובעולם ,בעת
היכתב הציירה ומותחת עליה ביקורת נקרבת  ,יהכורכת בתוכה גם סדוות
אשייים למכביר,

רבות מהיצירות שכתב ביאליק בעשור האחרון של חייו )ש י ר התוכחה
שלו "ג ם בהתערותו לעיביכם" ,האגרה המעובדת " שלמה ואשמדאי ",
ואפילו המחזה השקספירי יוליוס קיסר שבחר לתרגם( מתארות הדחות
של מלך או קיסר מכיסא מלכותו ,ואפילו רצח מלך )  (, regicidcאיז זאת
כ י ביאליק חווה חוויית הדחה סראומסית שעה שצעירים ניסו השכם
והערב לגז ול ממוב את כ י סאו יאת כתדו ,אף ה י ה עד לא י רעו ים דומ ים
בחיים הפ ו ל יסיים ,באץר ובעלום ,בשנים שבי ז מלחמות העולם נמלס
ביאליק פעמ יי ם מאחיזתם של משסרים חשרי ם ,פרלוסריים ,שקמו חלף

.2

מדרכי בן-יח זק אל " ,ספר יירה י הדיםי , -כנסת .ספר ששיי ) תל-אביב תשי" א  (,עונ י -29
) 63ובוכיוחד עוני  ,(59-58בן-יחזקאל שקר את -שור אב וס אורוחת ירק  -עם  -א ריה

בעל רגף ,-אלום בעדו שבס יפ ור ו של ביאלקי ארהי ואשות חנה  ,בת הקצב  ,בוכסים
לעלות בסלום החונה  ,ווכשום כר עורכים סעהדו לכל "היהרום היפים  , -כאן הסעהדו
בערכת כיר להשפיל את ה א ור ח לוהעמידו בוכעמ ד נסור ו חב ות ,עיקב פ יכמן בספרו
שי ר ת בי אל יק ,ירשילים תש" (,ו עוכי  XX IIקשר ב ין תיא ויר ה לזילה באגרות " ירה י
היום -לב עיבחר של ב יאליק לשעמייה העמונית ·יום הששיי הקצר"  ,שגם בה שי
תיא ו ר של סביאה ולזליה ובסח רנלה ~)  (, Rablaiא ך םג בסיפו ר זה עוברה הארוחה
לכבר את הא ורחים  ,וכ אן -להשפלי את ה אורח וצלע רו ,

r
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המשטרים השינים :הוא הצליח לצאת בשנת  1921בעור שנ יו מברית-
המעוצות ,ובשנת  1924ציא את גרמניה ,שקרסה אז תחת ה~גה-אינפלציה,

שהכשירה את הקרקע לעלייתה של התנעוה הנאצית .לתיאורו של מלך
המצוא דרך להימלט מביתו המהביל של " הטגח " )תרתי-משמע( ,שבו
מומטרים עליו מאכלי פיגלוים צורבי לעו ועלבונות צורבי לב ,היה אפוא
בראשית שנות השלשוים רקע אקטואלי "בעור· ,אישי וקלוקטיבי כאחד.
גם במקור המדשרי ,כמו ביצירה הביאלי קא י ת יישור אבוס וארוחת ירקיי ,
מתואר שלמה המלך בימים שבהם ירד ממלכותו ,וחיזר על הפתחים.
הפציר בו אדם אחד להסב עמו על שלוחנו ,שרם לפניו מטעמים רבים,
אלא שהזכיר למלך המרוח את ימי גדלותו ,וגרם לו לגעות בבכי .לעומת
זאת ,אדם אחר ,שהפציר בשלמה לסעוד עמו ,שם לפניו מעט ירק ,ודיבר

לפניו דברי ניחומים ,שאותם חתם במילים " עת יד הקדשו-ברוך-הוא
להחזירך למלכותך"  .חזר שלמה למלכותו  ,וכתב בספר משלי כי טובה
ארוחת הירק שאכל בבית העני משור אב~ס שהאכילו אותו עשיר אך ורק
כדי להזכיר לו את צערו .מן המקור ומעיבודו המודרני ניכרים רגשות
מיאוס כלפי המתעשרים החשרים ,חסרי העידון  ,הששים להתכבד בקלון
זולתם לוזרות מלח על פצעיו ,רק כיר להתברך במזלם הטוב לוהבליט
את עושרם  .מן המקור ומן העיביד אף ניכרת במקביל הנהייה אחר חיים

פשוטים שולווים  ,המרגעיים את הנפש -

הרחק מן ההמון הסואן ,הרחק

מן הס יאוב והוולגרי זציה של אותם חוגים המבקשים לעלות לגדולה,

להתחכך באנשי שם ולהפיק הנאה ותועלת מברק ההון והשלטון.
גם האגדה המעובדת של בי אליק יי שלמה ואשמדא ייי מגוללת את גורלו
של שלמה המלך ,שעה שאשמדאי ישר את כי סאו ,לבש גבדי מלכות
ועטה על פניו את דמותו של המלך המרוח .ב י אליק ,שיער תקופות של
מנהיגות-אמת טהורת לב וכיונית  -הן בתחומי הספרות והן בתחומי
הפלו י טיקה  -חש שעמדות ההנהגה נפלי ·בשעה זו" ,אחרי המלחמה
הדמוניות של מתחזים צעירים עזי-מצח ,העלולים
והמהפכה ,ברייהם ,-
להביא על העלום מצבים כאוטי י ם מסוכנים .אשמאדי ,שהתחזה לשלמה
המלך ,הן הקפיד שלא לחלץו את נעליו לפני עבירו ,ורק משגנלו
בהיסח הערת טלפ יו ,הדומ י ם לרגלי התרגנול ,החלו העבירם להאמין
כ י מלכם הוא  Wד ו;כשחת שהתחזה למלך בשר רום .דברים דומים כתב
לימים נתן אלתרמן שעה שראה שיריביו הצעירים מוריירם מעל ראשו
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את כתר השירה ,ומבסים לבזותו ולגלול אותו בעפר .בשיר י"ח של
המחזור יידברים שבאמעצ" שבספר שיריו האחרון חגיגת קיז ,מסופר

על עבליה של חבות שירד למרתף כיד למזוג לכדו שמן ,אך קד תפסו
בחושך וגזל ממבו את צורתו .השד עלה למעלה ,ואשי לא יעד שהוא
מתחזה לאדובי המקום ,עד שיום אחד הגיעה ~מו של החנווני שבשאר

באפלת המרתף ,ואגב שיחתה עם הWד המתחזה ובנה ,אמרה לו כי היא
עפר תחת כפות רגליו ,י"ו$ז סדן  Wijד~ .פ;ת ד~ליו ו Q$ף / .ל~~ ח;נכם-
 Wף"  .שני המשוררים הגדלוים ,בשעה שראו כציד מנסים
ז;כל~~ם ס~tכר ס
שעירים שודי שחת לגזול את כתרם לושבת על כיסאם ,בזקקו לאותה
אגדה עצמה  -אגדת אשמדאי בעל הטלפים הדומים לרגל ,התרנגול,
שהחליט לעלות מן השאלו ,לכבשו את הארץ לוהידח את שליטיה .שני
המשוררים הגדלו,ם רמזו כי אשמאדי עשוי להלויך שלול את ההמונים,

שאינם ייעדים להבחין בין שרביט למקל של מטאטא ,לפרק זמן מסוים,
אך לא ירחק היום שולטונו של אשמאדי ימוגר .המלך הא~תי  ,בחיר הי,

יחזור וישיב על כיסא מלכותו ,ואילו אשמאדי יחזור אל האפלה שממנה
בקע והגעי.

משורר נערב.ו יומו

כדי להבי ן את הרקע האשיי והבין-אישי לכתיבת יישור אבוס וארוחת
ירק" ,ראוי שנתבונן תח י לה ברפובל,קה הספרותית שהקיפה את ביאל,ק

בעשור התל-אביבי של חייו ) (, 1934-1924שעור שבו היה נתוז למתקפה
בלתי פוסקת מצד '"הצעירים" .לכאורה לא :iורבה ביאליק לכתוב
בשנותיו האחרונית .למתבונן בציי רתו מפרספקטיבת הדורות עשויה
להתגלות תמונה עגומה של משורר שמבעו יצירתו לדל ויבש .קומץ

שירים ,עיבדוים לאגדות חן"'ל ,מלאכת איסוף וההדרה -

תמונה שאינה

דומה כלל לשפע הציירה ש~פיין את העשור הראשון של המאה העשרים

-

עשור שקבע את מעמדו של ביאליק בספרות העברית כמשורר התחייה

וכבחיר סופריה.

אולם תמונה זו של משורר ייבעל ביתי" מדשוו עוגנ ,ש"ב.רכת חייו"
שוקטת ורוגעת ,היא תמונה מטעה ושזבת .לא~תו של דבר ,שבותיו
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האחרונות של ביאליק לא היו שנים של "ללו כוחות הציירה .אדרבה ,
בתום תקופה שלא נתברכה בפעילות יצ ירת י ת שופעת ,עקב המלחמה ,
המהפכה וה נדידום ,נפנה ב י אל יק סוף-סוף לציי רה ,ואף שהעסקנות
שנכפתה על י ו בתוקף מעמ דו גזלה לא מעס מזמנו וממתו ,הוא ציר
בשנותי ו האחרונות ללא הרף .
בשנים אלה כתב ביאליק שירי זעם ותוכחה עש י רי תוכן צוורה ) יי ינסר
לו כלבבו " " ,גם בהתערותו לעיניכם" " ,רא י תיכם שוב בקצור ידכם" ( ,
ש י רי אהבה נפלא י ם כמו "' לנתיבי הנעלם" שוירו הגנוז יי היי עוד
הפעם מחסה לי" ,מחזור פואמות אוס ו ביוגרפ י ות ) "י תמות "  (,שהספרות
העברית סרם יערה כמוהן לעומק ול~צמה במבע .לקראת פרסום ספר
שיר י ו ל י לד י ם  ,הוא חיבר שיר י ילדים חשרים ,חלקם בהגייה ארץ -

ישראלית )כגון שירו הארוי "' בגינת הירק"( .אגדות ומעשיות שעיבד
כדי להח י ות את ה  2$פיקה העבר י ת הפכו תחת ק ולמוסו לי צ י רות אישיות
ומקוריות ) יי אגדת שלושה וארבעה " ו " שור אבוס וארוחת ירק "  (.בסוף
תקופת ברלין החיה ביאליק את הזtק~.ה ביצירותיו לילדים ) יי גן עדן

התחתון " והנוסח הראשון של יי אלוף בצלות ואלוף שום "  (,ולאחר
על יי תו ארצה פיתח את הנוסח המצומצם של " אלוף בצלות " ליצירה
הומור י סס י ת ,רבת היקף והשלכות  .אפ ו סרופס ו תו על להקת "הב י מה" ,
שלמ ע ן העלאתה ארצה פעל רבות ,עוררה אותו לשלוח י דו בתרג ו ם
מחזות מופת  ,ומשנותיו האח רונות נ ו תר תרגומ ו הבלת י -גמו ר למחזהו

של שקספ י ר יוליוס קי סר  ,וכן עדויות על כת י בתה של סרילוגיה של
מחזות מקרא יי ם  ,שנעלמה מארכ י ונו לאחר פסירת ו .לא ירועי יי עונג
שבת" ולאירוע י ם ממלכתיים ,כגון פתי חת האונ י ברס י סה העברית
בירשולים ,חיבר ביאליק נאומי ם עמוקי הגות  ,שאחדים מהם התפרסמו
גם כמאמרים וכמסות .

שבות ציירתו האח רונית של ביאליק התברכו אפוא בציי רה ענפה
ומג~ונת ,ולתמונה המסולפת כאילו היו אלה שנות שובע ועייפות  ,תרמו
בין השאר התקפותיהם המגמתיות והבלתי פוסקות של המשוררים
העצירים ,שנאבקו בביאליק וראו בשלסונו הבלתי מעורער על רוב
עמדות הכוח )אגדות הסופרים העברים ועית וניה ,ועד הלשון בארץ-

ישראל  ,הצואת דביר עווד( מחסום הבולם את עליית כוחה של ה מ שמרת
הצעירה  .הללו ניסו  ,השכם והערב ,להציג את ביאליק כמשורר שאבד
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עליו כלח  ,כעסקן ספרותי שכל שטתיו בארץ היו שטת עקרות רוחנית) .
כי דעו  ,היה כתו בי ס בראש י תו ב י טא ו נה של אגדות הסופרים ,אך כבר
בשנת  ,1927כשנה לאח ר הקמתן ,הסירה האגדוה את ש מ ה ואת חס ו תה
ממ נו  .המשמרת העצי רה  ,הפגתה את ע יקר המיי גנד ב י אל  ,ק ,שהוצאת

הספ רי ם שלו לא פרסמה את ספ רי ה .שלונסקי ,שתה לפרסם את ספר
ביכור י ו ביידביר " ולא נענה ,קבל באחד ממאמרי הפולמוס שלו שביאליק,

בעל " תכנית הכינוס ,מצויא רק קלסיקה  ,רכי את הכוחות העולים דוחק
הוא

שלא כדין לקרן זוו י ת .....

מה היה י חסו של ביאלי ק אל המודרניסטיים העצירים ? י חסו כלפיהם
לא היה עשוי :7נקשה אחת ,ואף עבר שינויים במרצות השני ם .הוא חיבב
את א " צ גרינברג ,אף שזה עבר אחרי פרעות תרפ יי ט למחנהו של הזרם
המקסימליסטי של תנעות הצה " ר ,שביאליק התגנד לאנשיה ולדרכה.
הוא ראה גברי נברג מש ו רר אמת ,ולא להטרסר כמו אחדים ממשוררי
יי אסכולת שלונסק י" .גם עם אביגדור המא י רי שמר ביאליק על מערכת

יחסים ידידותית .לעומת זאת  ,עם שטיינמן עום שלונסקי הגיע ביאליק
לידי ניתוק יחסים גמור  ,אף שבתחילה היה מי דדר אתם ו ס י עי להם .
"' הצעיר י ם  ",לעומת זאת  ,אפילו המתונים שבהם  ,הפג י נו כולם כאחד,
ובפומבי  ,יחס שולל כלפ י ביאליק )למעט נתן אלתרמן  ,שהצסרף
לחבורה במאוחר( ,שטיינמן ושל ו נסקי העליבוהו חשו י ם ל בקר י ם מעל
דפ י כתובי ס ; אבי גד ו ר המא י רי לע ג לו מעל דפ י המחר  ,ו אפ י לו גר ינברג
כלל בספרו כלב בית שני ש י רים שכותרתם ייביאל יק " ,ו בהם ב י קורת

קשה ו נוקבת על המשורר .לדבר י אצייג  ,בגד ב י אליק ב ייעודו ,כא ותו
מצביא שכ י נס גדודים למרד ו חזר בו ממורר לב  .באחד משני שירים
אלה הציג אצ יי ג את ביאליק כסרחר המעגנ את אחיו הסוחר י ם במס י בות
יי עונג שבת" ,בשעה שהמלודת משורעת לנביא הזעם הביאליקאי שנדם
קולו.
 .3כך .למשל .תיאו לש ונסקי את יש ו הק ו רגנס לש ביאקיל יי ארי תיכם ש ו ב בקצו ו כדים "
כבן שנלוי לשוביו ו עהקו לזקינים  .י וא י מ אמוי יי שי ,הקוגנוס של ב יאליק "  .בתי ך
בי  ,הי טסו ריה לספרי ת ) בעויתכ סיכל א י ו ין ~  .תל  -אב י ב ת שמ  -ג .עסי  .131-112נדפס
ש ו ב בספו  :הספרות העבר'ת ותניעת העבדוה .בע ויכת פנחס גיניסר .בא ו -שבע

 •198 9עם י .223-178

 .4ר אי מאוברי " מ ן ה קצה אל הקצה " ,האזר .גלייין  '" •3801ח בשבס תת " ב )~. 26.1.1932
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בעקבות טיעונו של אצ " ג  ,כתב גם זיבו טינסקי גנד ביאליק דברים
דומ י ם ,והציג ו כמ י שהפך ממנהיג לדרשן " בעל ב יתי " מזדקן ,שא י בד את
כשו ר ההנהגה  .את ש י רו השני סיים אצ יי ג בקריאת הת יגר :ייק ~ן;וה ע ~ ~ב

 ' iJיךה iכ ע~ .ר י ת  / ,ג~ ן ~ ~ן iכ~רי  ~fי ~י ~ליק  T ~ / ,ד ~ר~ ה ק.ם ~נ;רא'ם
זגר~צ;  /ו זגק צל שן1י ו יי  .דומה שב יאל י ק נענה לקריאת התיגר הזו ,
והגיב עליה בשירו הרנקב ייגם בהתערותו לעינ יכם" ,המתאר את זינוק
הלביא מבית כלאו ויציאתו אל המרחב בעי ניים רשופות בוז וברעמה
בעורת .הוא רמז תעירים מה עתדי להתחלול כאשר יפרזי הלביא את
הסוגר  ,ויצי ת בערמתו הזהובה אפסי ארץ .

בעציומו של המאבק העוין ב ין אנשי כתוביס לביאלי ק ,ומידי עם
הקמת השבעוון מאזניי ס  ,פרסם ביאליק בביטאןו החשד את שתי הסצנות

הראשונות מו המערכה הראשונה של י ו ליוס קיסר  ,מחזהו של שקספיר,
שעל תרגומו שקד אז .לפי התפ יסה האליזבתנ י ת  ,בת זמנו של שקספי"
המלך או הקיסר הוא משיח שוליח האל ) God's a nointed deputy on

(, carth

וכל ני סיון להדיח ו או לפוגע בו הוא כשבירת חוקי הקוסם וס.

רצח מלך )  (regicidcהוא אירעו המביא לתהפוכות טבע נוראות .בשיר
הקוגנרס " ראית יכם שוב בקצור י דכם " ) שנכבת לאחר הדחת ויציםו

מההנהגה הציונית( נתן בי אליק ביטוי ,ברוח המערכה הראשונה של

יול,וס קי סר ,

לזועוות המתחוללות בי קום ב ע קבות הדחת הםנהיג.

במלחםת צע י רי הרוויןי ונ יסט י ם בויצימו  ,שהב י אה בק ו גנרס הצ י וני ה י "ז
להדחתו מנש י אות ההסתד ר ות הציו נ י ת ,ראה ביאליק בבואה לםלחמת
צעי רי המ ודרנה התל-אבי בית גנדו ,ומתוך הדזה ו ת שו י תוף גורל של
מנה י גים גדלוים הע ו מדים מלו אספסוף עוין של עצי רי ם עזי םצח ,כתב

ביאליק את שיר התוכחה שלו ,שבו תקף את ירי בי ויצימן ואת ירי ביו שלו
עצמו ,בעת ובעונה אחת  .ואכן ,כל אחת מקבצוות היריבים חשה שהו:וצים
כוונו נגהד  ,ומיהרה להגיב בזעם על שיר הפולמוס הבוטה .
סגנונו של " הטבח " באגדה הםעובדת " שור אבוס וארוחת י רק " מזכי רה
בחידוידה את סגנונם של שלונסקי ויר י בי ו ,י רי בי ביאל,ק .הטבח אוםר
לשלמה :

" ז;ני ~ו:י י לא ~ ~  iJב קו:יי ? ס~~~ בוס לא :ע?ם לעוס ~ iJ -יו ז'את W'2_( ,י
 vלדן ~ן9-לך? ע.גה ~ ,לא ןק ז;נWל ןק~לים ~zכה  .ה~~ ~ג9ה ~פ ו א ן~ר ~ל
~ ~ iJ·lק,ב יק  ! vה iJנ;רבוג lב ; ~י~ה ? .זג ך I5ה .:ע ~ 1י ו וניע 'י?iט ז;נ ו.ק ג ~ ; .ל~
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די:ן ך~לק .ז~' Iךת זי:ן! ז~~ ~ום ז.דם! ,ב~~ז7 ;:ע.דנ:ויו ~ם ע.ד;:rייו .ה~~~
םי~;ע~~ ~לבו .ס'~ית וונ~ל! ~ו;וגק,ם-בו ס~~ וגורידה ן ,אול ~ 1jי ם!" .ה~ס
חרוז יו של ייהטכחיי הוןלגרי ,המארח את שלמה המלך על שלוחנו ,אכן

מזכירי ם את חרוזיהם של שלובסקי ותלמיידו ת~-ית~)י ; כוס-לעוס ; סלך-

~לך :רך-זך(· לשם השוואה בניא קטע מדברי מלך עזו מ " עזו לי גזו

לי " ~" :עךן ~ל ע.יר~ ,ל ~ fר ן~לי:ן, :רא~ית ~~ 7tה  -ו;כ Qים ל~לדן! ו;כ Qים,
ו;כ Qים ועד Q~ iים  -ך~ ~Qים ע.ל ;: iJכי;tכים!" .אמנם ציירה מחורזת זו

r

של שלונסקי עדיי ן לא הייתה קיימת כעת היכתכ "אלוף בצלות ואלוף
שום "  ,אך ניכר שכיאליק היטיב לחקות את חרוזיהם המודרניסטים
של שלובסקי ושל כני חכורתו ,שחרזו חרחים שנונים ונמרצים ,כנוסח
הזtק.ו;רה ,והרבו כחידדוים הבנויים על יימסוות החידוד ןהשביבות" ) Thc

C of Witן (. LiIשלונסקי וחכריו יצאו בגד ה ילייגיזם הקלסיציסט י של כני
הדור החלוף ,וכיאליק עסן שחרוזיהם הם גלגול מחושד של המליצה
המשכילית המיליטבטית ,שכבר במחתה כביכלו מתחת לשמים .

האגדה יי שור אבוס וארוחת ירק " פותחת בתיאורו של שלמה המוקף
בעווילים )עולי ימים :אווילים( ,המתככידם בקלונו ומתלוצצים על חשכןו

עבותו ) " ~ךילים :ריען !{ליו ;: t( ,ני,רי-לכ 'ע~ ו;כזקנן!~t( ,רים ;ז,יר,רןהן,
נכלים ולצiצים שופחן כו •לבם"( .התיאור מזכיר כמכחר המילים שלי
וכשימשוי הלשוז הפ יגורט י בית שלו את תיאור ייהאכירים" תרתי -משמע
.

... I

I

I

•

-

1

I

ז

) י אכי רי םי הם אבשי החיל השמחים צרו הל י ם למראה הגיכ ור המיכס;

יאבירים' הם גם הסןסים הציהלים שעל י הם רוככים הפרש י(,ם המת ו אר י ם
כפתח השיר ייגם בהתערותו לע י ביכם":

~ם ~)iנ:י~ו iתי וע.יגי?םY ,וד לסע,ס P.יו -
אל תצהלן כאבירים .
-

'

t

ו

I

-

•

•

( tי:ן iכוכל ;)וכל ם?~ ללא ד"~ים
ע.ךר ל~דiב ו'אש לע.ג ל~ו?ם.
~'pליסם ~Qשוף ל?ם ~Ijת י~~ ~לף
 Qסגןת לבו ~לי?ם,

ע.ל~-ו ,ל~? :סע.ו ~iJלם "א~ Qע.יגי?ם
ךןQע.ז  iJו;ועוו;ו?,ם.
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גם בהמשך האגדה  ,כאשר תופש " הטבח" את שלמה המל,ך ומשכנע
א ו תו לסור בעל-כורחו לבי תו ולסעוד אתו על שולחנו  ,צוהל ההמון
ביעדוו מה צפיר למלך בבית ייהטבח" ואשתו בת הטבחים~y " :ה iכ 7נ:יה

~ijלת ~כ~ Qiס י ף .ה~ל'~ 1...1זtי:ז י א;ת ,ם ~~ ~~:ריק;ת ~':1jם~ ,ךק ;Y
ן~ל:ם ~~~ [... 1י ~ת סיQיס י~ג~ת ממורס  .סחה ~ז'את לא iכ;נ:יה ולא
~ ך~ נ:יה 1ע.י ר ן;כ ; 8ם ijי9.הך ·  .גם בשיר וגם באגדה המעובדת תיאר ביאליק
את י רי ביו הצעירים הוילגריים במטפוריקה חייתית~-סטיאלית :סוסים
וחמורים לפנינו ,לרא בני אדם ראויים לשמם s.המטפוריקה הבהמ י ת הזו
מבריחה את הציירה כבריח :כאשר מצווה הטבח על אשתו להביא יי שור
תמי ם" כדי להאביס את האורח ,כתב ביאליק בנוסחה של מגילת אסתר :
להעז את  -שפחותיה" ,משל היו השפחות בהמות
·האשה ציאה דחיפה
'
וי

"

T

דקות -

'I 1

T

I

T

I

T

ייי

ין

-:

.

בנות צאן ,היצואות אל המערה שואותן מעיזים לעת ערב אל

המכלאה.
ביאליק לא אהב את חידוידהם של בני המשמרת הצעירה ,משוררי
המדורנה  ,וראה בהם חרוזי זכוכית נ mים וזולים ,המיוצרים בן-לילה ,

ולא פנינים המגת.בשות אט-אט מתוך סבל וכאב ,כתלמידו של אחד-
העם הוא לא אהב מהפכות וחידשוים פזיזים  ,בני יומם ,ואת מהפכנותם

של המשוררים הצעירים הוא ראה כ מעשה ילדית" -
H

כהתחכמות של

עויילי ם )עול ,ימי ם ואווליים( שאינם ייעדים מה יול יד י ום ,לפיכ.ך תיאור
המקהלה העוב רת ברחוב ) בשר ימה "לממשלת המרש (" ותיאור החרוזים
המתגלגלים כאילו היו גולות שבהם מגלגלי ם הילדי ם במשחק י הרחוב

שלהם ,מביעים את עדתו של ב י אליק על השירה שהולידה המהפכה ,גם
את שירו ייהמכונית"' ,שירו המודרניסטי והמכני ,תרתי משמע ,הדומה

לנוסח יסנין-וכיאקובסקי-שלונסקי ,כלל ב י אליק בין שירי הליידם שלי,
לוכען יראו " הצע י רים " שהישגים טכניים הם אמנם מפגן משרים של
לוליי נות מילולי ת ,אך מקומם לא יכירם בש י רה צרינית ו קנונית,..
H

בוככתביו לידידיו הוא לא חסך מהם דברי עלבון בוטים " :אין כהתוביס
אלא קן של פשפשים .שמה נאספו כל הנכים והנכפים '",

,5
.6

6

לתיאור

ראו בה רחבה בפ רק -תח אב רתח םלך :מא בק רהירית על כתר השירה .-בס פרי
הש י רה סאי ,תיצמא ) תשם-ח (  .עםי . 263-243
בא יגרת ש?נאןר מיום  •5.2.1929ראו איגר ות ביאליק .כרך די עמי ר ז ' רח.
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"מ חמיא " זה של יריבי המשורר שי הד בציירה ,שעה ש " הסנח" מעליב
את עלו ,הימים הנספלים למלך המודח ,ומכנה אותם " ,םי~יכ;~~'·:

סרו 5י ב!· ~ ו; :י ם ,ח~·:י~י~~  Vhי ם " .
כיר להעצים את הרשום הנתעב והמשוקץ של הארוחה  ,השתמש
ביאליק במליי ם נדירות ומבחילות )'מרוספש'' ,שמ רקעים ' ',מורבך' ,
'קונעתי'' ,ריפות'' ,בלרי אלל  '(,הרומזות גם לנסייתם של משוררי
יי אסכולת שלונסקי" לחפש מילים צוורות ניררות  .על משוררי המשמרת
הצע ירה כת.ב ביאליק לחברי ערד אגודת הסופרי ם את הדברים הבא ים,
תוך שהוא מלעיג על ניסיתם להחזיר לשירה את " המליצה "  ,את
הלוליינות המילול,ת ואת תעתועי השפה וער~ל,ה:

עתה ה לוכיס ובאים עלינו שוב יםי ייםלציה" חשרה .שוב הולך קלום של אליני
סרק .הםלציה החשרה םכרכרת שוב את כרכו ריה ויצואת נקב שלה קוםםיות ,
בקו םה זקופה ובקול ענות גבורה  .תוע י לב ור mםםלאים ש ו ב את חלל ספרותנו
וםשכינים בו ערפל ותעעותים .תעתעוי לבב ותעתעוי שפה .ו
גם בסיפורו יי איש הסיפ ו ן " ,בתארו את המלח השיכור הנקלה  ,חסר

הדת  ,שנשא אשיה י הידויה ונהג לכתוב את יומנו ייבפרוזה שיר ית ",
צייר ביאל,ק כעין קרי קסורה של צעירי המודרנה  -בעלי האגרוף,
הבלורית וכוסית ה Wכר  -שכתבו ש י רי ם בפרוזה  ,בנוסח בלרור ,שאלו
את עריונותיהם האתא י ססיים מן המהפכה  ,שאלו מסבעות םן המוכן
השירה העברית

מן הש יר ה המדורנ ית הרוס י ת  ,ובת ישראל כשרה -
 נשבתה ברשתם ואף העמידה להם ולחת .בעימות שערך ביאליקבס י פור זה בין המשורר האליס יססי המזדקן ,ששירתו נעצרה מלדת  ,לבין
החרזנות הקלה והשופעת של איש הסיפון הפרולסרי ,שחרוזיו מגתלגלים
להם מעצמם ,שיקף ביאליק בסמוי את חליוף המשמרות בשירה  .במקום
הסגובז המאופק שלו שול משוררי דורו ,שהתרחקו מן ההמון הסואן
והתכנסו בתוך עצמם ,באו "י מ י מלציה חשרים  ":סגנון ו~לגרי ולהגני של
משוררים פשוקי שפתיים ,המגתויררם בחבורות ומכריזים על מרכולתם
בראש חצוות.

העלבונות שמסיחים הצעירים "העווילים" במלך שלמה מזכירים את
 .7אירגו ת בי אליק .כרך ה .עובי קכ ר.
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העלבונות הגסים שהסיח שלונסקי בביאליק .אנשי האספסוף ,הרואים
את המלך בקלוני ,מסיחים בו דבר י ם מעליבים ומכים אותו "מתחת
לחגורהיי על עניי נים יישבינו לב י נה":

~"~י~ה ,ה~י~ר~ ~נ;ת ~ i8ן~ ,ל~~ ,למה".
ם~" ג;iע~~~ ןr1כע.ן.ן~יו ~נ;וגiנר ~.ל~ "
"~ין ז·את ~י ~ם ~~דה ל ~ iסת ~~לף~1יו ,~ ~1ק~ו ., •i1
ייןה ~:ה~~ ~~לף ".םל~

ייהח:נגיא~ את-נש;תיכם ,נבי-שיראל...
-

I

•

'".

I

"V

.. I

'ז ז

..

"דה~יא~ ~תi~-גנכי?םQ .י יתו ,אליי ר ~iי ע.ת צךן; ד ~i:1עין וQוכ~ת?"
~" Qן ,ב'ה ה~~ ~לiרים ,ך~~tור~י Qע~' נן~ר;rכי יום ~סר" .
עלבונות כעין אלה ,המכויני ם  oln;nclnו ad Iלעניינים שהצנעה יפה
להם  ,מצויים גם בדבריו הסרקססיים של שלונסקי גגד ביאליק .במאמרי
גגד שיר הקונגרס '"ראיתיכם שוב בקצרר ידכם" תיאר שלונסקי את
התברכותם של מקורבי ביאליק בשיר החשד כב " ולד פיוסי " ,שטלד לו

למשורר לזקונים:

מזל סוב .ולד פיוסי חשד! ולא הרגשיו הצוהלי ם כי בכל ההשתלדות הזאת
לשע ו ת נחת רוח לרבי ,ובייחדו בונסח הבשורה ,הייתה שירות סשובהI...J .
עד כי מאליה עלתה האסצויאציה של ייו ה י פקד"  I... Jוהרי אצל הוגיים ,
ב"ה  ,כ ו תבים הסשוררים גם י ונגנרותי  I... Jואין תועקים על כך בשופרות8.
אמנם שלונסקי די בר כאן על פריוז ועל עקרות בתחומ י היצירה
הפיוסית )אגב רמיזה אירונית לשנית ה " שתיקה'" הממושכות ,שפקדי
את הסשורר בתקופת המלחמה והמהפכה( ,אך דבריו נעודו כמדוסה
לפגוע במשורר אישית ,ולהזכיר לו את היותו חשיך בנים  .אפילו מקץ
שנים  ,בערוב ימיו של שלונסקי ,לאחר שכבר ניסל עוקצה של פרשת
שיר הקונגרס ,ואחרי ששלונסקי חזר בו והודה בגדולתו של ביאליק,
שב שלונסקי והשתמש באותן דימוי מעליב הרומז לענייני פר יון

 .8אישליבסקי )בח תימת אשל(- ,ראיתיכם שי ב בקצור כדים· ,תכוב'ם ,שהב  .6ג'לי א
ולרג[ .כ  -ח בחשיין תת-ב ) - ;(4.11.1931חבל ,שיר, -ותכ בי ם  ,שהב  ,6נילי ג ורלה[,
ס -ז בכסלי תרצ-ב ) (. 26.11.1931
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ועקרות .בריאיון עיתונאי שבו Wחזר את עיקרי הפרשה ,טען שלונסקי
באירוניה  :ייאילו היה דיזנג וף כ ו תב שיר ,מובנת ההתפעלות  ,אבל
אצל ב יא ליק ,מה הפלא? אין ידנו כדינה של שרה

א ימ נויי • 9

ההשוואה

לד יזגנו ף הוצגה לכאורה כהשוואה המבליטה את ההבדל שבין איש
הרוח לא יש המעשה ,ולהציג את ביאל ,ק כעסקן וכ א יש ~מסד מדושן,
שהמוז ו ת ) jפנו לו עורף .אולם ,השוואה זו נעודה גם כדי לרמוז לכך

שביאליק ,כמו דיזגנוף ידידו ,היה חשוך בני ם  ,וסוף-סוף ייהוליד"
בשעה טובה בן זקונים בדמות שיר כושל .
שלונסקי הציג את עצמו ואת חבריו כאספסוף של אסופים ,ממזרים,
בני-בלי-שם  ,נודו י ם ,יחפנים ,אנשי הפקר קרעוי גבד ,חסרי בית ,ישובי

קרנות  ,שיכורים ומצורעים המשולכים מחץו למחנה .בידמויים אלה היה
לא מעט מן הפוזה התאטרלית ,השאולה מהשירה הבוהמיינית הפ ריזאית,

שהרי מודרניסטים כדוגמת שלונסקי ,אלתרמן ורטשו  -למשל -

באו

מרקע מבוסס ומכובד ,לרא מן הביבים והאשפתות )ו זאת בניגדו למשוררי

הבוהמה הצרפת י ים ,שש י משו להם מולד -

ורלן  ,רמבו  ,קורבייה  -שאכן

היו חבורה של נוודים מנידרם ,שבילתה את ימיה במסבאות  ,בבתי-בושת
ובבתי חולים לחולי עגבת ולחולי נפש ( .
המשוררים המהפכניים ברוסיה ,שהושפעו אף הם מהשירה הבוהמיינית

הצרפתית שוימשו אף הם מולד לשלונסק י ולחבריו ,דגלו בחופש
ו מתירנות מוחלטים בתח ומ י ח יי האישות ,וכשהציג שלונסקי במא מרו
"המליצ ה" את הסגנון המדורניסט י החצוף והפרולטרי ,הוא שיקף בו את

החיים לא פחות מאשר את הצי י רה  .מול המלציה הקלסית שהתיישנה
וסר ז:ונה ,יצואת המילה המדורני סטית  ,כאסופית ממזרה ,הדוגלת באהבה
חופשית  ,ומתריסה בחוצפה :

 הנני מילה פלונית-אלמונית  ,אסופית  ,ממזרת  ,ערימה ויחפה  -אך נאה...וכן זוגה ,פלוני -אלמוני מן האספסוף ,יענה:
 מה לי אבא? מי לי אבא ? שי לי משלי רב מוהר!נשיואין אזרחיים ,אהבה חופשית בין מילים  -בלי שריוכי סג Uן ,בל ,ייחוס
אבות ונדו ניה של אסצויאצ יות ,והעיקר  -בלי חופה קושודיין ! )יותר מירי
טהר-משפחה בלשוננ ו( .
.9

-שיחה עמי

ערם שיךיי. -ד בר • •13.3.1970
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~ל תצהל ,כאבירים

כל צירוף סיל,ם  -התססרות ,הפקר ,כללוות ללי אחד[...1 .
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זה הכלל:

חירות .זיווג לשעה שעלה יפה O.ן
שלונסקי ירבד על זיווגי המילים המורדניסטיים ,הרומים בעיניו לאהבה
חופשית לוחיי אשיות מתידניים ,מלו "המלציה" הקלסית ,שכמוה
כנשיואי שירוי קפואים ומקובעים של " מחזיקי נושנות יי  .ביאליק,
לעןמת זאת ,דאה בסגנוני החשד של שלונסקי גלגול ובחשרו של המליצה
של תקופת ההשכלה )ייעתה הולכי ם ובאים עלינו שוב ימי 'מליצה'
חשדה"( ",כי את נטייתי של שלינסקי לחיררוים של לשון-נופל-על-

לשון זיהה כהמשי ישיד של הKלמנ~ד של השידה בתקופת ההשכלה,
שהוא ובני רודן כבד נגמלו ממנו.
לא במקדה כינה ביאל,ק ב"שוד אבוס ואדוחת ידק " את ייהעיוילים"
המתעללים בשלמה גם בשם "לצצרים" )"לצ;צים שימח~ ב; •לנם"( ןלא
I

•

I

..

I

ז

במקדה הוא תיאדם באגרה המעוברת כמי שיי~יש :קrנד>ז:ית; iךו:יל~ץ " .
ה"לץ" וה"לצן" בלשונו של ביאליק הןא גם מי שמשמיע רברי ליצנות
ןמליצה ,וגם  Wר ~שחת ,כביישיד )וראו ,למשל ,בשירו ייעל לבבכם

ששמם" Q"~ :ך~ת ם?~~ל סז!"pה ~~9לה / ,צל~-ן ,ם סירזם ;;וך:קד~
~,מיך / ;iך;ות-ס ~יים~ ,גי ריק ן~9לה W/ ,ם ע~ים iךו1לים ~~9ה

n

("~מי,ק;  .ברבריו על ייריביו העצירים לא הרחיק ביאל,ק את ערותו ,לוא
השתמש אלא בעחתם של משוררים אלה על צעמם .הם הרי תיארו את
עצמם במשוגים י~לגריים ופרולטריים ,וחזקה עליהם שהם מכירים את
עצמם ויעדוים היטב את טיבם.

כשנה לפני פרסום האגדה יישור אבוס ואדוחת ירק" התקיף שלונסקי
את ב י אליק על לשון החרפות והגירופים ,שבה השתמש בשי ,התוכחה
יירא ית י כם שוב בקצרר יכדם" )שבה ז י הה שלובסקי מתקפה גברו וגבר
חברין ,משוררי המורדנה התל-אביבית( ,והשווה את לשובו של ביאליק

ללשון השירה הבלושביקית שהסתייעה בכל השדן העממי של הלשון

 .10הרם  ,ב )תרפ י ג<  ,עמ י  .190-189נדפס ש ו ב באנתלווגיה י ושר י הסימבלוי זם בשיר ה ,
בעריכת בנימין השרובסקי ,תל-אביב תשכ-ה ,עמ י •155-154

 .11ראו הערה  7לעיל.
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,rוים  1קו,ןדם

הרוסית.גן גם התקפה זו הייתה דוגמה מובהקת של " הפוסל במומו

פוסל" ,שהרי את התקפתו גבד וכרפותיו של ביאליק ערך שלונסקי בלי
בחרפות משלו .ומי עדו כמוהו התי ר את הרצעוה ,והשרה לאצרר
לבחול ,.
המ י לים הבוסה לרמספוריקה המבחילה לבוא לתוך השירה .ביאליק ענה
למשיגיו בלשונם ,במסבע שהם עצמם סבעו בשירה העברית ,שולונסקי
היה הראשון שנעזק בחמת-זעם לשמע לשון זו.

"שור אבוט וארוחת ורק" כנולוו -דעת צוונו

כבר הועלתה כאן האפשרות הפרשנית שלפיה בבריחתו של שלמה המלך
מבית ייהסבח" כלול רמז לבריחתו הכפולה של ביאליק מאירופה  -תחילה
מאץר הולדתו רוסיה ,שהפכה לברית-המעוצות ,אשר ביקשה להכחיד כל
גילוי של לאומיות יהוידת ,ואחר-כך מגרמניה ,שהכפה ממלכדות דבש
)שעה שהסופרים העברים ששיבו בה קיבלו קצבה קבעוה מא"י שסיבל(

למלכדות מוות )עשה שהאינפלציה חסרת המעצורים ,שהשתוללה
בה ,העלתה את כוחה של התנעוה הנאצית ,שהאשימה במצב הרעעו
את המוני הפליסים היהדויים< .ביאליק ובני דורו ראו כציד המשסרים
הסוסליסריים משתלסים על שרידיו של העולם השין ,והופכים את חייו
של היהויד לגיה Uם עלי אדמות.
גרשון שקד ,בהתאה על יישור אבוס וארוחת ירק",נן פירש את

הציירה ,שבה

מא r

הסבח הוולגרי בשלמה המל.ך שירד מגדולתו,

לאכיל משולחנו עד אשר תתפקע כרסו ,כוגתבה של ביאליק למהפכה
הבולשביקית ולעליית הפרולסריןר .את תהליכי הו~גריצזיה העוברים
על החברה בע.תות מהפכה ,היסיב ביאליק לתאר כבר לאחר מהפכת

הנפל ב ,190S-בשירו " הק r

גווע" ,שעה שראה כידצ החל המשסר הצארי

המפואר לרדת מגדולתו ,לר~נות את מקומו לפרולסריאס .שיר סבע קצר

 .12ראו הערה  8לעלי.
 .13בהתאתו -ה Qסירה הירנסנסית בציירת ביאלקי •-ביום עידר מעסם הח וב לספרו ת
 .1984במלאת
עבר י ת רונטן כץ לח Pר הפסרות העברית בא ו גיברסיסת תל'אביב ב
חמשיים שהב לפסירת ביאלי.P

rp
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זה מתאר בגלוי את המעבר מן הסתיו לחורף /ובסמוי -
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את קריסתה של

הקיסרות )זהב וכתם אודרת ארגמן( ואת ירידתה של הבורגנות הגבוהה
)טיילים וטיילות בגנדים לבנ ים המשוטטים באפס מעשה גנני העיר (,
ואת עליית הפרולטריון )אדרת מטולאת ,נעליים מתוקנות ומצבור של
תפוח י אדמה באפלת המרתף(.

על היות מארחיו של שלמה המלי טיפוסים ו~לגריים ,ששפר מזלם
והתעשרו /עידי לא רק מצקעום )טבח וטבחת( ,כי אם גם נוסח דברי

ייהטבח" לאשתו"' :קי  i1ו:וי: ,ב'~י ~ר~י ך~ע,לז ט:ב~דדו! לן~נכן ס~ל.יו:וי
לדו · אי.רס ~א;רז:וים~ [... J .לי ן;נוךה יז;נ~9ן ~~ ijךיין· ס~דמ~ ~ביzכ~דו
,ijנורים ,ז:י~יף ~~ Qנכם דד;ר דירים;: /כי ד~ל קידת  Qנכ~ם י9I:תי~ף ס~ת
~Rה ר'~ ;כז'את? Wין;ני ~בר! iה'~ ~לי ן;נו.ךה ןן;נ~9ן ~~ijךיין /ו;ז~~ ?f;1!i
 Wי ~~Qז:ייו ~לם" .על אשתו מעיד "הטבח" בגאווה
~רחוב ~זאו:ויו ~ג~~
שהיא בת טבחים מדורי דורות- " .אל תראני שאני ט:בחיי ,הוא מתחטא
יז

•••

- 'IV

-ז

לפני אורחו רם-המעלה!i~ " /ל ~ ~!iי /יכ;:ב~ ~~ lת ~יו:וי ,ךן'~iכ  I$.לijים 25 /ין

;כמיiכ ~יטי 1ה .ם~~ ?ז:ויןה ~ד;ךה ,י~~ או~ר לדו· ל~~י ו;נל;:כים ז:ינ;ו r.ב.
ט~סת ~ת ט~ז:וים צד ~Y,ךה דורות  ".את הבקבוקים שהוא מעלה על
שולחנו /כדי לצרוב את חכו של המלי ולהביכו /מכנה " הטבח" בכינויים
" מחמיאים" /המתאימים כולם לטיפוסים מן הידוטה התחרתנה :האחד

הוא "גנב" /משנהו ייממזר" ,השלשיי הוא ייבן נעוות המרדות /..

ושי גם

ייבבל" ו"יפיפייה כרסתנית"' ,שכאשר חותמה נפתח היא הופכת לאישה
הומייה ובעלת סמות .הבקבקוים ייהערופים" /הביגרים ללעו המסובים
ליד שולחנו של הט:בח /מדומים לאנשי הפקר ו~גריים ,שנערפו בסערת
המהפכה .אין זאת כי לפנינו מקרה קלסי של ייהפוסל במומו פוסל":
" הט:בח" המארח מעניק לבקבוקיו כינויים קרימינליים היפים לתיאורו-
הוא ולתיאור חבריו /בני מינו.
ככלות הכול /האמנות המדורניסטית /שהרבתה בו~גריזמים /אינה
אלא תשקיף של זמנים מודרניים /וביאליק כרי לא אחת ענייני פואטיקה
וענייני פוליטיקה והביאם בכפיפה אחת )וראו שיריו ייילד~ת" ו"בכרכי
יםיי /ייגם בהתערותו לעיניכםיי /ייראיתיכם שוב בקצרר ידכם" עודו(.

עדו בשירו "חלפה על "'~פ )  (/ 1915שנכתב בעציומם של ימי מלחמת
העלום הראשונה /הביע המשורר את משאלתו לברוח מן הו~לגריזציה
ומן הסיאוב שאפפוהו מכל עבר /ולהימלט אל חיק הטבע או אל חבורת

!יו ה שמ יר I
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ו)וס ן  j7Qדס

הילידם טהורי הלב והפה ,שהסיאוב עידין לא הגיע עדיהם ולא גנע בם:

י~~פ~~ ~לים תו{כפ;ת ,ת~~Rחות ,י~,ר~כ;:
נ~;ת ~ע,חי ,אר ת;פ~~:י:נ~ן ~rון ,ה~~ך

rכ;כוילןת !iJנ~י:ן ~ yי~י~ז 'וקב )iזMה ~~yמינ:יז,
י~~כ;~~  iJז :ד'ד ג~פן~ים ,ז~~1י ע.ט וע.דיוז (... J
~ל ~~רי ~iJהן ,15א~ ~iJז~זפ;ת ו~נ;ת נ'~ר,
או ~קי~ה ~ד~ה-לי -ל~ ;iJלידםP'QW~iJ ,ים ד~~ם ,רי~n
~בא ~נ:י1Vב ~Rסלם~~ ,לף Wיסם לן~Qם -
ן iJ9וז:רי ~ר~וכ ם~" ם~;י,ק~~~ ~ווכז .יי:נ~'
גם בשבי יימחולות מוותיי שכתב ביאליק באותה עת בבימה של עלציות
זנקנרית  -שירו הכמו-עממי "למנצח על המחולותיי שוירו הגנוז "למבצח
על הגנינותיי

-

מתואר חבל קבצנים )ספק עניים ספק מתים( ,הקורא

במקהלה כמו המהפכנים הפרלוטריים :ייג;zזל:קןה~-א ~וכד~ ,יש ויז~~r:
ךנ;וז,נ!ג ! Q /ק ! Qlק IQlק וגנ;וrכקז!" )קריאה מהכפנית כעין זו ,הכתובה

באותיות קיריליות ,משלובת גם בשירו של ביאליק ביידיש ייערב
פריהלינג" ,שיר-טבע ,המגתלה בסמוי כשיר פוליטי התוהה על טיבן של
מהפכות ,בחיים ובספרות( .בשירו הגבח '"למנצח על הגניבות "מתוארות
המילים כאספסוף של ממזרים וולגריים:
יירם
נסןרי ...ה tV.
את-צiמם
רותמים
•
...
I
 • ••
ז

ז'

-

י~~ וכע,ר~ב;ת ןידז, .ם~~לו;:
~תן' pים ~סי~ים ן~ךי ג~פ~ים,
~~ןדי ע.די~ וגדסי iד!יון -
Zש ,ם~יל~~ וZש ~ iלf -וסם - - -
ביצירתו יישור אבוס וארוחת ירקיי בתן אפוא ביאליק ביטוי לתהליכי
הןןלגריזציה החצופים וחסרי הבשוה שחלו בחיים המדורניים בין
מלחמות העלום ,עם התעצמות המשטרים הטוטליטריים .כשמתואר

בראש פרק בי הטבח ההולי קןממיות )יין)tiו~ח סס.ןיק ~~ידו ד~~ ,ל!ר~
~lלי:ן ;ת~ ק;ז~tוית י~:ד ךזtה"( מעידית המילים על חצרפתו הולוגרית.
באותה מילה עצמה השתמש ביאליק שעה שתיאר את הסגנוז החשד
החצוף של בני ייאסכולת שלונסקי" )'"המליצה החשדה מכרכרת שוב את

פרק  15ל!.ן" תצהל .כאבירים
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כרכוריה ויצואת בקב שלה קוממיות ,בקומה זקופה ובקול ענות גבורה" ,
וראו לעיל( ,במילה זו השתמש גם כשביקש להביע את שאט-הנפש שלו
מהתנהגותם הו~לגרית של בעלי מסעחת בתל-אביב )ייהחיז י ון המעציב
של א וכלי בשר טריפה בפרהס יא ,אכן הלב ידווה מאדו למראה ההפקרות

ההולכת קוממיות בעירנו עושוה את מעשיה ביד רמה בלי כל רגש בשוה
ואחריותי(·",

מול תהליכי הו~ לגריזציה של החיים המדורניים ,שאל המשורר כמדומה
את עצמו מה עלול לקרות לו )ולעמו( אם ציליח השטן לעלות על כס
המלכות ולהכביד את ידו על הנתונים למרותו ,מסקנתו של המשורר
כלולה בבית גנוז ,קל להלכה וכבד למעשה ,האומר ~ " :ם  tt,iJן ~י

~נ;ווlל.ל / ,ק'ב לא ~ק'ב רלא ~נ;ו~ל.ל, / ,רק ~,רק לי ר~לדן ~ /נ;ומ;ל
,Wם;ש? שר ן~לדןיי ,גם המשורר וגם היה ו די בהייא היידעה הם בבחינת
" ~לך ו) jלך  ":בנים לעם נבחר שאיבד את כת רו  ,והפך לנווד אביון ,ב'"שור
אבוס וארוחת ירק " הראה אל נכון איך מתעלל השטן ,הלובש דמות טגח

ולוגרי ,בשלמה המלך שאיבד את כתרו ,תוך שהוא מעתיר עליו כביכול
מטעמים לרוב  ,ביאליק עיבד כאן והרחיב כאמור את אגדת חז " ל מילקוט
שמעוני )משלי טו( ,אך בהרחיבו את האגדה העברית הקדומה ,ס יפח
לתוכה מוטיבים גם מאגדת "' עמי ותמי " ) SC! und Grctc/ו (HiiIשל האחים
גרים  ,שבה מכשפה ,המתחזה למארחת נדי בה ,מכנ יסה את א ו רחיה לבית
המגתלה כמלכדות פתאים מסוכנת )ורי אציה של
מלא מטעמים ומעדנים,
.,
אגדה זו מצויה גם בשיר הילידם של בי אליק ייגן עןד התחתון"  ,המתאר
עיר ו בה בתים עשויים ע וגיו ת ו ס וכריות ,וכל תשובי ה עצלנים והולכי
בטל ,כי הכלו ניתן להם בשפע וא ין להם כל מוטיבצ י ה להשתלד ולהשיג(,
גרמנ י ה ומסבאותי ה המסואבות נראו לו באותה עת כאותה מלכודת
מסוכנת  ,המאיימת על ה י הודי לבולעו  ,במאמרו '"האמנות הטהורה "
)הכלול במרור "' דברי ספרות " שבכל כתביו( כתב ביאליק כי עם שובו של
העם לארצו  ,עליו לשאוף לבנות את התאטרון העברי החשד על רקע חיי
הכפר הנקיים מן הס י אוב המטרופוליטני ,לפני אלפי שנים הקים העם
מתוך איכריו ,רעו יו  ,נוקדיו ובולסי שקמיו מחוקקים ,בביאים ומשוררים,
מדוע לא יקים מתוכם גם אמני במה? ביאליק עימת את האמטת הטהורה ,
 .14אירגו ת בי אליק .כרך .ד עמי קכה.
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שצריכה להיווצר באץר ,עם מאורות הפרציים ובתי המרזח והקברטים
הסמאים שאותם ראה בברל,ן:

לעומת פינה אחת של אמנות סהורה בכרך  -אם יש כזאת  -ימצאו הסוני
העם על כל סררך כף רגל בתי-מחזה לסאות ,שאין אתה יערו מה הם :בתי-
מרזח? בתי-קלון? מערות פרציים? ערב ערב ינהרו שסה אנשים לאלפים,
זקנים ,עצירים ,עלסות ,ליירם ,וסבלו שם את בשרם ואת נפשם ביורות של
טוסאה רותחת וססאו לנצח את סוחם ואת לבם ,את עיניהם אות אזניהם,
את רוח פיהם ונשסת אפם .נזיונה וגלדה סן העיפשו והא ו ויר הטמא של
הכרך ,ובעל ,האסנות  -שירקבו ויימקו שם כל יסי חייהם .אם כו היא
 תלו לעזאזל! לא היא לרא הנאתה! ואולם רצרה אני להאסין ,כי שקרהרבר! רצרה אני להאסין ,כי הקא סתוך האויור הסהור של הכפר הושהר
תעסדו לנו אסנות סהורה באסת ,סהורה בכל סשסעותיה ופירשויה הטובים
של סילה קדשוה זו ,אסנות שזנה גם את הרוח לרא את החשובים בלב,ך
שמרוססת וסערנת את האדם  ,ולא שמבהמת אותו.
על רקע דבריו אלה ,ניתן להבין את תיאור בית-הסרזח בפתח השיר
ייאבייי לא רק כתיאור של הפונקד האוקראיני ,שאותו הכיר הסשורר
בילדותו ,אלא גם כתיאור של אחת מאותן מאורות פרציים שראה בימי
נדוירו בגרמניה .על תפת בית המרזח השיכורים והסבואים מתגלול,ם
בקיאם ,ואילו האב )המתואר כאן בדמותו של יעקב ,אבי האומה( מחג

להם מז ייהאדום האדום" ,אך מנסה לשמור על תומתו בתוך הסומאה,

ו נותז עינ ו בספר צהוב הגווילים שעל לדפקו .בסוף הש י ר נאמר על האב
)גל uלו של עיקב ,איש תם וישוב אוהלים( ,הנקבר עסוף בטליתו בלה,

הצהובה כגווליי ספריו:" :ןןת~ת ק,ורה ~ן~ש;zכיי Q ,ר~zכה ד~~ לא ,ז~~
 /נכ>.ייד !{ליו :ה~~~~ " פ .נ ~ .יש נכם"1ר'. :המילים "מראשותיי" ו"איש
תם" מעידות שלפנינו יעקב ,שנאלץ כל ימיו למזוג ייז לערלים ,מצויא
את נפשו ,מקץ אלפיים שנות גילה של עבהדו סיזיפית(.
כבר ראינו שכאשר נפגש ביאליק עם הי~גריזסים שבשירה
המודרניססית ,ילידת המהפכה ,הוא אמר עליה :ייעתה הולכים ובאים

עלינו שוב ימי ימלציהי חשדה[. ...1

המלציה החשדה מכרכרת שיב את

כרכוריה "  .שלונסקי וחבריו ,שלא בחלו במספורות בוסות ומבחילות,
הן ציאו גנד היל"גיזם של השירה הקלסית-רומנסית ,ולמעשה הם היו

פרק I 5
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ממשיכיו של הקלמבור ה י ל "גי בעיני ביאליק ,בחינת " הפוסל -
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פוסל  ".כשחיפש ביאליק תקדימים לתיאור י הם הנאלחים והמבחילים של
בית-המרזח ומאורת הפרצי י ם ,שא ותם שילב ב"אבי ,,,ב"גם בהתערותו

לעינ יכ '"ם יב"שור אבוס ואריחת י "',קר הוא לא יכ ול ה יה שלא לה יז כר
בתיא יריו של א יזי ן סי ) (Eugene Sueבספרו מסתרי פר יו ) Lcs Mystcres
תרגומ ו של קלמן שלומן לרומן סנסצייני זה )וילנה1857 ,

(. dc Paris
  (, 1860כבש את קהל הקוראים העברי ,העלה את מתרגובו למעלתסופר חשוב והשפעי על הספרות העברית החשדה .זהי סיפורו של הנסיך
הגרובני רדולוף  ,המתחפש לצייר עני וובשוטט בסובאזכות פריז ,כדי לתקן
את הסדר החברתי ילהציל את עלובי החיים ,הסובלים מבני הבליעל
המרשועים .סיפורו של שלמה המלך ,שאיבד את כתרו והתהלך בבלואיו,
התלכד אפ ו א אצל ביאליק עם סיפורו של הנסיך רדולוף ,ששוטט בין
הפונקד י ם ובתי המרזח בגבדי 1ייר אביון ,וביאליק שאב ממסתרי פר י ו
תיאורים לריב )בין השאר  ,שאב משם את המילה הנידרה יימ רוטפש"( .כך
גם מתח קו של אנלוגיה בין המידרניססים בעל ,כוס י ת השיכר וחרפות

השפתיים  ,המחבבים קלמבורים ימילים נדי רות כבתקופת ההשכלה לבין
השיכורים במסבאית ובבתי הקלוז באירופה .כך הראה שהכרך המערבי
השוקע הוא קן של שרע וזדון ,שלפיכך הוא ממיר אותו בעיר קסנה
ולבנה כיונה ,ההילכת ונבנית על חולות הזהב.
ההכרעה בזכות ייארוחת ירק· היא אפ וא הכרעתו של אשי תרבות
מודרני כביאליק לעזיב את מרכזי התרבות המעט ירי ם באיריפה,

ולהסתפק ב"ארוחת ירק " המזומנת לי בעיר צעיר ה ,שנבנתה אז על
החלוות .זוה י גם הכערתם של אנשי ר ו ח וובדינאים  -מלב סלוססוי
ועד א " ד גורדין  -שהכר י זי על צעמם כעל אנשים פשוטים  ,התרחקו
מן ההמון הסואן ,ובחרו לח י ות חיים פשוטים וח Oרי מותרות .בעיקר,
זיהי הכרעתו של היהודי הגלותי לעזוב את אירופה ,לוהפוך וב"עיקב"
ל"ישראל " )בחינת "ו היה העקוב לוכשיור·(.

התמהמהותו הממשוכת של ביאליק במרכזי התרבות שבמזרח אירופה
ובמערבה עולייתו המאוחרת לארץ ב  1924-הם שונאים שעליהם נרתע
מלדבר מפושרות ביצירותיו  ,או אפילו באיגרותיו .המשורר הן עלה
אתה בוכאוחר ,ורק לאחר שאחד-העם ,אביו הרוחני  ,קבע בה את

תחנת חייו האחרונה ,אף שהשתייך לאגודה ציונית למן ראש י ת לימודיו
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בישיבה ב .1890-אפולוגסיקה מפורשת על העלייה המאוחרת לא נמצא
בכתבי ביאליק .אי ייאגדת שלשוה וארבעה " מסבירה את לבסיו ואת
קשייו בדרכי עקיפין  .עד לרגע שבו מחל י ס שלמה המלי להימלס מבית
ייהסבח" עוברות עליו חוו י ות משפילות למכבי ר .גם המשורר גופא.

מרגע שהחליס לעלות אתה עוד לרגע שהצליח להגשים את החלסתו.
עברו עליו ייסורים ולבסים ממשוכים ,שרק בסיומם כשרה השעה לבציעו
המשימה ולהשלמתה .
באגדה שלפנינו תיאר את המאבק שקםר לנטשית מרכזי התרבות
האירופיים  -אודסה וברליו  -ולעלייה אתה .שחייבה אותו ואת
אנשי העליות הראשונות להסתפק בארוחת ירק לדה  -הו במשמעות
הלי~רלית והן במשמעות המספירית-התרביתית של ארוחה זו שעלתה
על שולחנם .אין זה מו הנמנע שהכרעתו האישית היא גם המלצה
לציבור הרחב לנסוש לעת כזו את "' סיר הבשר" השדן של אתות הגולה,

ולהסתפק בארוחת ירק דלה ש"מבית  ".זו שאינה נתונה לו בחסרי זרים.
רעיןו זה עלרה באופן מפורש בדברי ביאליק על התרבות העברית בארץ,
שהשמיעם בהרצאה פומבית בחורף תרפ יי ס:

ערדר לאו אחד :אל תדרפו אחרי הןר זרים  (... Jהיינו סםוכ י ם לע שלוחUת
שעירים והרחב Uשכאלו את תאבונ .Uהיי Uסמוכים לע שלוחUת זרים
בלשוUת זרות ,שלרוuב בנל כלי שאם א סשתסשים וב הרי האו סעלה
חלהדו .לוכן שכבאנו לאזר-שיארל וגבזר עלינו להתפרנס קר לע לחם עוני
זה .נשאר Uביום אחד לדי-לדים ,קר עם פת הלחם החרבה של השלוז העברית,
והעוני והלדות נארו כאן בכל לדוגם .אוףזל-פי-כן ,הייתי אוסר .נסעיס צקת
את תאובuב אול נ mף ללמא את סיפקונו בתצורת זרה  ,שמלדלדת וממעסת

r

את כוחנו .בלי ספק אסור לנעלו את הלדת .צירי להביא את לכ הטוב ששי
שם .אבל לא למלא את לכ השלוחז במאכלי זירם· .רצוה אםד קב אחד מלשו
מתשעה של אחירם" וייסובה פת חרבה של uמשור אבוס לש אחירם" .עליU
ללמד את צעמ uלמלא את סיפקו Uמתןכ  5.Uו
דברים דומים ,המחזקים את ההנחה שלפנינו גילוי-עדת ציוני במסווה
של סיפור קדומים ,אמר ביאליק כבר בנאומו לפתיחת האוניברסיסה
 .15דברים שבעל-פה  ,כרך א ,עס י קסה .
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העברית ,באביב תרפ " ה ,כשנה לאחר שעלה אתה ,כאן דיבר על מצבו
של היהדוי הגלותי ,הנחשב על לא עוול בכפו לפרזיט ,ערל הכורח
להימלט מן הגלוה לארץ קטנה לדוה ,המאפשרת לעם למצוא בה את
רשות-ה י חיד שלו  :ייעם החס על כבודו לא ישלים לעולם עם מצב כזה,
עם כזה י קום י ום אחד ו י אמר לנפשו :רב ל ,'Iטוב לי קב אחד ודאי שכולו

שלי מתשעה קבין דמאי ,ספק שלי ספק אינם שלי ,טוב לי פת חרבה
ובביתי ועל שולחני משור אבוס ובביתם ערל שולחנם של אחרים ,טובה
לי אוניברסיטה קטנה אחת ,אבל כולה בשרותי וכלוה שלי ,עשויה
כלוה בצעם ידי ,מן המסד ערד הטפחות ,מאלפי היכלי מעד ,שאני אוכל
מפרותיהם ואין חלקי ני:נר בבניינם ,יהיו מזונותיי מעטים ומרורים כזית,
ובלבד שאטעם בהם פעם אחת את הטעם המתוק והמלא של מתנת ידי
עצמי"16,

כשם ששלמה ,גי בור האגדה ,התנסה בכל ימי גלותו בביזיונות
ובעלבונות קשים משאול ,גם גיבור ייאגדת שלשוה וארבעה" עבר
,יסורים קשים משאלו עד הגיעו למגלד  ,ביאליק מראה בציירותיו

יי האגידות" שאין גיבוריו מגיעים לאץר בייקפצית הדרך "  ,וכי הדרך
לגאולה אינה סוגה בששונים ,ב " שור אבוס וארוחת ירק" הוא מראה
שטובה ארוחת ירק על שלוחנך שלך משור אבוס על שולחן זרים ,כשרה
השעה לעזוב את אירופה ,להקיא את הס י אוב והבאשה ,ולפתוח פרק
חשר באורח-חיים פשוט יותר ,אך טהור ,עצמא י ואופטימי ,את הכרעתו

האישית בזכות העלייה ארצה ובזכות הבח י רה בישיוב קטן לדו ,לוא
בעיר אירופית מעטירה ,כתב ביאליק באגדה שלפנינו ,והתחפשותם של

המסרים הללו במסווה של אגדת קדומים לילידם אינה צריכה לטששס
אמת זו או להעלימה17,
בצורה המפורשת ביותר העסים ביאליק את העריוו הזה בדברים שנשא
במסיבה שנערכה בתל-אביב בבית פרסיץ ,ביום ט י בניסן תרפ"ט ,לכבוד

.16

שם  ,שם ,ע וכי נב,

 .17ברי חת ו מתל-אנ יב לרמת-גז ה ייתה בר י חה בתיך בר י חה ,תחילה ברח לארץ מז
הס יא ו ב שפאף א וןת ננרית " ה עומצו ת ו רגבמניה ,אך נאזר נאלץ לברו ח מ ז החגיגות
וההתח ייבוי ו ת הפלויסי ות הא ין "ס ופ י ות שנכפו עלי ו בנית-המ יח ת שבנה לעצמ ו
בתל"אביב ,ל" ר ה קסנה צונעוה בעי ר בגים שקסה ששבלוי הע יר הג רלוה  ,שאפשרה
לו להתפ  Uת לציירה .
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ו)יס 1דקו,ןס

המשורר הלסבי רייניס לרברי ביאליק ,העם הלסבי מעולם לא עזב את
אצרו ,וכאן נעץר ההבלד היסרוי בינו לבינינו:

!iסו לא ציא סאתו ,ואנו שבנו לאצרנו לא בפעם הראשונה ,כי אם בפעם
השלשיית .ברסה לנו ,שזהו סע Uרל היססורי ,סחזור מזלות ,חוק עולם של
שקעיה וזריחה .באט הבה סרתך הערזןו כי לא סיב להיות ססוך על שלוחן
אחרים ,אפליו אם הוא שון שוסן .נהביבו םג באתות אחרות סתרבו י ות
עשירות ,אוף השתתפנו בציירתן ,אבל לא אט היינו בעלי הבתים  .קיבלנו
את הנאתן בלי חבלי הציזרה הראשונים ,שהם העיקר בכל תרב ות ,לוגבי
ציירה לאוס י ת חשובה בעינינו ציירת כל ספעל צעס י  ,יהיה גם קסן1... 1
י ותר סקבלת קולסורא סן הסוכן 18• - -

r

דומה שהדבר י ם מדברים בעד עצמם :יי שור אבוס וארוחת ירקיי הוא

הסברו של ביאליק לכורח שלו עצמו לוכ ו רח של בני דדרו לעזוב את
מרכזי התרבות בא י רופה ,ולהסתפק ב"ארוחת י רקיי באץר-ישראל .אגב,
המלצתו של ביאליק לעמו לנסות להסתפק ב " קב אחד יי משלו ,ולא בעשרה
קבים של אחרים  ,איננה המלצה להסתפק במועס  .כבר בהצראתו-מסתו
" השניות בישראל " ,הסביר ביאליק את התכונה האוקסימורונית של עם
ישראל ,שמצד אחד הוא מסתפק ב " קב חרו בי ך " של חיי עולם-הבא ומצד
שני הוא הולך בגדולות ומחפש ללא הרף עויונות רפורמסור יים נערזים:
ייסולוב י וב ה ג דז ר את ה יהדות בתור דת ראליססי ת-א ידיאליססי ת ,סצד
אחד להיטות אחר הגדלוות י בקפציה בראשי ,ומצד שני ענותנות ,קב

חרוביך של תרבות מצומצמת ועולם-הבא ,כל ההפכים הם אופ יים בזמך
הזה ,אבל יש להם שורשים גם בזמנים קדומים הום מתגלים בכל הזמנים

ואפילו היותר רחוקים "  .אין בדברי בי אלי ק הצעה לנעלו את הלדת ואת
החלוך בפני השפעות זרות  .להיפך ,כאמור לעיל  ,הוא הציע " להביא
את כל הטוב שיש שם "  ,אלא שהוא גם המליץ שלא למלא את השולחן
במאכלים זרים לוהרחיק מסנו את מאכלי הפיגלוים .
האגדה יישור אבוס ו ארוחת ירק יי ה ז א אפוא גילוי-ערת ציוני במסווה
של אגדת קדומים  .ביאליק הסביר בה מדוע החליסו הוא ערמו להימלס
 . 18דברי ב י אליק ש וב ו ר ים בארכ יון ב י ת ב י אל י ק ו בא ר כ יון ה מ צ ולם שבמרכ ז קיפ י
בא ו ביב ר סיסת תל -אב · ב .
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מבירותיה המעסירות של אירופה ,ולהסתפק בחפץ-לב בארוחת ירק,

שכלוה שלהם  ,באץר-שיראל .זאת ועוד  ,באגדה יי שור אבוס וארוחת
ירק "' הסביר ביאליק שאת הו~גריזמים של המשסרים הסוסליסריים ,
הנשמעים
בבואתם

באירופה

מפי

המעוקמת זיהה

עצירים
בין

עזי-מצח

ופשוקי-שפתיים,

צעירי המשוררים

והמדינאים

שאת
באץר-

ישראל ,שי לגרש מקרבנו ,ולהחזיר את התמימות האבדוה .גלום כאן
היפוך של הער יון הקבלי הלורי אנ י של "להצויא בלעם מפיהם"  -לאסוף

את הנציצוות מביז הכלים השבורים -

ולהביאם לכיד ייתיקוןיי )כלומר,

הגויים בלעו בתוכם את קבייבי הרוח של עם ישראל ,ועתה ,כשהעם
חוזר לאצרו ,עליו להחזיר לעצמו את בכסיו שאבדו לו ובסמעו בתרבות
העלום( .ב ש"' ור אבוס וארוחת ירקיי  ,בתארו את שלמה המלך מקיא בחיק
הסבע את המאכלות שהאכילהו הסגח ,מבשק ב י אליק להוציא את בלעי

מפיו -

כלומר ,לסהר את עצמו ואת עמו מו הסיאוב ומו הפיגולים שדבקי

בהם באי רופה ,בי ן בבי עשיו הסבואים ,לוהשליס בארץ את כלליה של

ייהאמבות הסהירה יי .

פרק שושו

םן ענד דלוכ  Iפת צ  Iצת זהב
בעלי כנף וסוסים מעופפים ביצירותיו האגריות של ביאליק

דהוכיפת ו"הגיורית"

כ י דעו ,א יז יצירת ביאליק כפופה לכלליה הסדורים של היצ י רה
הנא ו קלסית  ,שנה ניתז לסמז גב ו לות ברורים ומובחנים ביז הסוג י ם
והס וגות .אצל בי אליק על-פי-רוב ניכרת זליגה של יסודות תמט יי ם

ו סגנוניי ם מ ז 'אנר אחד למשנה ו  ,ומוטיבים מן השירה מחלחלי ם בה
לסיפורת ומז הציירה יי הKנוניתיי ליישירי העם" ולשירי היליףם .כך ,
למשל  ,בעלי הכנף ,המצויים לרוב בציירת ביאליק  ,יי מעופפ י ם " בה

בכל מרחביה  ,ובכל מקום שבו הם מוצא י ם מנוח לכף רגלם  ,הם מטילים

בה את רישומם הייחויף -

הליטרלי או האלוגרי  ,הראל י סטי או המטא-
....

-...-

.,.

ז

ראליסטי  ,המפורט או החטוף .שונה עיצובה של הדוכ יפת מ " ב י ן נהר
פרת ונהר ח ידקל " ~זה של הדו כ י פת מאגדות ייו יה י ה י ום" ,ואין דומה
הצ יפ ו ר המ ת ה משי ר ו הגנ וז של ב י אליק יי ותנפנף החס ידה " לצ י פ ו ר
המתה משיר ו הקנ ו נ י ה מאוחר מ"' י אני ומ ה אני" .אף-על-פי  -כן  ,חוט

סמוי מקשר ב י ניהן ,לובין בעל ,הכנף האחר י ם המקננים ביצ י רת ב י אליק,
לסוגיה ולתקופותיה ,למן יי הציפורה הנחמדת '"  ,גיבורת שיר הבכורה של
ביאליק '"אל הציפור "' ועד לנשר המביא לנערה את בן זוגה ביצירה

המאוחרת יי אגדת שלשוה וארבעה ".
מכל ציפ ו רי הארץ זכתה החכיפת בתואר יי הצ יפור הלאומית של
ישראל "  ,ואף בבול-דואר הנושא את יףוקנה  .מותר כמדומה לשער שה י א

זכתה בכתר זה גם בזכות הכתר הטבע י המתנוסס על ר אשה  ,אך לא פחות
מכך

-

בזכות מקומה בספ ר ות ובתרבות ,ובראש ובראשונה בזכות מקומה

ביצירת ביאליק ,לסו~יה ולתקופות י ה  .ביאלי ק היה הראשון בספרות
העברי ת החשרה שהכתיר את הדוכיפת בעטרת זהב ,שעה שהמיר את

.

פאועו (" משירי העם היהויףים ,המתגעגעים
טו וס הזהב ) " יף גאלערנע .
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לבארה של בשורה טובה מן המרחקים  ,בדוכיפת הידועה מן התנ " ך
)ויקרא יא ,יט;

דברים יד ,יח( ומן הקוראן )סורה (.27

הוא פתח את יישיר

העם" האגדי שלו ,בסנגון כמו-אוריינטלי וכמו-נא יבי ,במ ילים :יי;נין ~ ijר

~ןת ~ijtר :rזן~ל  /רכiכ-iל{! ן;וzכ~ר ק.ןל~~ / .ןק.ל~ ,ין  2$ ~ f.יו'  /ז;ו'~ן-לה
דן;:כי~ת ilכב~ / / .פ iר זiכב! ען~י, ,י~~ח  /י~~ ן~ י לי ~',ןז-ן~  /ר~~~ן
ז;ווtן~יהן  / -יו~z:כ; :א;ת; ן~" Qהי~י~ .ו

w.

יישיר העם" הזה ,הראשון בסדרה של שירים "פזמוניים",

בנוי

במתכונת של אגדה ,או של ייחלום משאלה" .הנוף שבמרכזו הוא נוף
קדומים הזוי ,שאינו מתאים כלל לפרטי המציאןת המזרח-אירופיים
שמהם ~לדו המוטיבים ל"שירי העם" הביאל,קאיים מתוך אסופת שירי
העם היהוידים שאספו חוקרי הפולקלור שי גינצבורג ופי מארק 2.שי כאן
חיבור היברייד אגדי בין מוטיבים מן המציאןת הקריבה בזמן ובמקום

)כגון ,געוגעי הנערה לנשיואי אהבה ,ישיבתה ל,ד החלון בחדרה הסגור,

ארגז הנדוניה עם המעצים הרקומים ש~מה אוגרת ליום חתונת בתה,
שילוח השדכן להביא את החתן( לבין מוטי בים על-זמניים מן הפלוקלור
הבין-לאומי )תיאור גן העןד שוני נהרותיו ,תיאורה של ציפור הזהב( :בין
מוטיבים מן הדמונלווגיה האירופית )תיאורו של ציור זר ומוזר ,המגעי
ב"טיסת לילה" מן המרחקים רכוב על מקל של מטאטא( ולבין מוטיבים
ממקורות ישראל )הגוף המזרחי הקדום ,ובו הדקל ערופאיו J ,המכתב

הצרור בחוט שגי(  .כל המוטיבים מתערבלים אלה באלה לכעין תמהיל
חד-פעמ י ואשיי ,עד כי זרותם אלה לאלה אינה ניבורת.

היו לביאליק סיבות אחדות להסמיך את החכיפת לטווס ,במיוחד לאור
העובדה שבפירשו שר"י לתלמוד >חלוי ס"ג( ,א"'ע נכתב על הדוכיפת:
"והוא עוף גדול כרתוגנל וקורין לו :פאו"ן שלביי " א" )כלומר" ,טווס

.1

ראי על כך בהרחגה בספרי הצתר משורר הגלות :לחקד היסוד העממי שנירח
ביאליק  .חל"אגיג  ,1976עס י •46-41

.2
.3

ש " מ גינזבררג רפי סאעדק .ידושיע ק~לקסל·עדר אין רוסל~נך  ,ס  -ס פטרבירג •1901
מרסיג א יריינלסי זה הגעי לשי רח גיאליק דווקא מן השירה הגרמניח  ,וראו ש י דו

של ה יינה שכחג על הא ח הצפ ו ני המ תגגעע לעץ התס ר הדחמ י )ש י ר מסי  33חס ו ך
י האינטרוכצו הלירי " שבספר הש י רי ס ) יו' Lie(ltיו>( .(8I1c /, (/רראו גם בש י רו הגחב של

ביאליק " רתנפףנ החסדיה " )י  iJן ?Jךו;וג ש~ zז;וי ~!r.ר  iJז;ו 9רם (...1ען~ ' Y' ~ Q1ד צח
-(·i2ז
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הבר"( .עיון בתיאורי החי והצומח שבמרחבי צייירת ביאליק יגלה שלא
אחת תפס המשורר את הסבע  -את האילן והניר  -לא כפשוסם ,מתוך
יעד בלתי-אמצעי ,כי אם באמצעות היעד הסמוי בספרים ,ובמיוחד
בפירשו שר"י ,שהכיל כ ידעו דנוצסיות לא מעסות בייידש עתיקה
ובצרפתית עתיקה .על כן ~רבה ,למשל ,לכתיב בשיריו על ייקורי
השממית ,-שנן רש"י תרגם את המילה היחיאדית "שממית" )משלי ל,

כח( למילה שמשמעה יעכבשי 4 :בשנית תחייתה של השלין העברית היי
הוראית המילים עמומות למדיי ,אדם מישראל הכיר את הסבע בעיקר
מן הספרים ,לוא מן הסבע המשתער מחץו לכותלי "החדר"  .הדוכיפת
של ביאליק איננה בהכרח הדוכיפת של ימיבו אבו .קורא ופרש ן שיתמהו
כציד תוכל ציפור כה קסבה כדוכיפת להביא על מוסת כנפיה את החתן
ממרחקים ,עשוי לגלות שאין מדובר בציפור זעירה ,כי אם בסווס בר
גלד-ממדים ,שאמור להביא את החתן אל בת-זוגו כשם שהנשר מביא

לבסיכה את חתבה ב"אגדת שלשוה וארבעה ".
אך בין שהדוכיפת של ביאליק היא הציפור הקסבה והנאה שנבחרה

r

לציפור הלאומית של שיראל ,וב שהיא סווס הבר גלד-הממידם ,מחבר
בציפור שכתר החר לראשה  -ציפור גאוותנית ונגדרנית למידי ,שלפי
האגדה הביאליקאית "מי עבד לחכיפת צצית זהב" )מאגחת " ויהי היום"(,
דשרה מבורא עלום שהדייצי בכתר שעוי זהב סהור ,ורק לאחר שהצידיים
ארבו לה ולחברותיה כיד לזכות בשלל רב ,האוליה לוותר על כתר הזהב
שהעונק לה לבשקתה ,והסכימה להסתפק בכתר נצוית רגלי .לא~תו של
דבר ,גם הנערה ,גיבירת השיר ייבין נהר פרת ינהר חקדיל"' ,היא לכאורה
בערה גאוותנית ורברבנית )בחמה לנערה ,גיבירת השיר יישי לי "(,ןג המונה
את "אצורותהי"' הפרובינצאיליים אחד לאח,ר כיד לשמוך את החתן ,וגם
החתן שאליו היא מייחלת הירב בחור רברבן ירהבתן כסרוס ,שכל רכשוו עלי

אדמית מסתכם בבלוריות הבאה והאקססר ~iרסית ,עשליה גאוותיs.
, .4שהממית בשירת ביא ליק האי עבכשי ,בעקבות תרגומו של שר-י למלשי ל ,כח .ראו
ערך -שממית -במליונו של י י אביירנ היכל שד, ' -וכן ערך זה בלכסיקון מקראי של
מי סלוי אל ,ומי ברכ וז  (,ומכאן -ארג העכבשי -ו-ק ו רי השממית -כמשוגים נפדרים
.בשיריו  -בתשובתי- ,-על סף בית המדשר- ,-המתמרו - , -בעיר ההרגה -ערדון.

.S

הבלורית ה יא מזבסמבי הה ירכ לש נבי אימית'העלום .סנהדרין כא(, ,א-ע ובב י שיארל
מצ~ירם שלא לגלדה  )-העשוה בלו רית איט גמלה אלא לשמה לש עבדוה זרה  -,דב-ר
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באותה עת לגלג ביאליק על אותם "צעירים" מערב-אירופאיים ,אוהיר
הרצל ,אנשי הפלג ייהמירני" בתנועה הציונית ,בעלי ההופעה הטווסית
והמצוחצחת .אלה התהדרו בשפה הגרמני ת הרהוטה שבפיהם ,בחל יפ ה
ובמגבעת ,בבלורית או בצצית שיערם ובשפם הנציש י אני המסולסל
שלהס .ייצעירים" אלה ב י קשו לשונת את כל הערכים לאלוכר ,ולהביא
ל~פנה מהיר וקציוני במציא~ת הלאומית בת-הזמן .ביאליק ,תלמידו
של אחרהעם וחסיד הציונות הרוחנית ,האמין  ,לעומת זאת ,בשינויים
t$ב;ל~י וניים הדרתגיים ,ב"הכשרת לבבותיי ובחינוך ~טי וממשוך שאינו
משוג ~ן-לילה .ברבות מציירותיו המוקדמות ,ובמיוחד בשירו הגנוז
" אשריך צעיר רדום"  ,לגלג על העציר היהודי המתמערב  ,המתנאה
בבלורית משרימה ,בשפם בעל קצוות כפופים ובמבגעת צילי נדר גבוהה,
המגביהה כבי כול את קומתו וגורמת לסובביו להיראות כננסים :ה!"

 P.ך P.ד !iWiJר וי~' ז'ה ~ iJל;רית )  ! [...ה ~,י~~ :!ivגל  iJוכ~ tיiJי ל ~fת /
על ר'א" :קעי,רב ~ר'אש ijת~~~' "  .בראש השבשבת נהוג להציב עיטור
דמוי תרגנול )כלומר " ,בגר  '"(,וכאן מדומה המגבעת השחורה לעורב

שחור המבשר רעות ,והראש -

לשבשבת הנוטה לכל רוח.

בשיר גנוז זה אף נרמז כי הצעיר ,תרתי-משמע )שהרי אוהדי התל
ויריב י אחד-העם בקראו " הצעירים " גם בפי עצמם( ,גיבור הש יר  ,איונ

אלא "בתלוה" חסרת ניסיון ,ולא גבר בעמיו ,ומכאן שאין ביכלותו לעשות
מעשה ראוי לשמי .הוא אמנם מתקשט בכל חמדוות ייהמןךה" 6 ,אך
מאחורי החל יפ ה הא י רופית המהודרת שלו מסתתרים הבלואים שמבית.
משמע ,א י אפשר להפוך ליייהדוי חשד" בן-לילה  ,כפי שמאמינים התל
וחסיירו יי העצירים"  ,אלא נחוצה שלם כך הכשרה ממשוכת ,כהמלצת
אחד-העם .הדוכיפת הגאוותנית ,בעלת צצית הזהב ,בשירו של ביאליק,
כמו הבחור בעל הבלורית השחורה )ב"שיר העם" כבשיר הגנזז הנ ל (,
H

מביאים ~תס בכנפיהם בשורות שורא והבטחות חסרות כיסוי  .שביהם

דומים בעיבי ביאליק לאותו פלג בציונות  ,שהמשורר לא צדדי בו ,אשר
ב .Cייתכן שסעצם העובהד שלבז ר שבראש הדוכיפת קוראים "בלור י ת) -סח ברת
העריך לר"ש פרחןר Cברסז שהבח  ,ר .משוא חלוסmיה של הבע ר ה .הי א "וג",י א י
"יהדר חשד" .מן "העצי רים" .המתנהג כ"גוי" ) לוהיית החכיפת עוף סמא• C

 .6בהשתסשי בס י לה הלעוזית "מהדי" רמז ב י אליק אש  rעורת טחה מז המליה "~הבפ" ,
ח ישח ם של חסדה בן "יהדוה שול בבה .איתמר בן '''.בא

 rו ו ה שחור ו ו;וים lקו,ןדם
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הבסיח לחסידיו הבסחות מפליוגת בדבר השיגים מהיר ים ומזהירים של
~ן-ל ילה j) ,רבה בפעלוית רא ו ותני ות של יחסי ציבור ) קונגרס י ם ,ביקורים
בחצרות ש~לסנים ומ לכים ,נסיעו ת מת ו קשרות לאץר-ישראל ,י כ ו י (,

פעלוו ת שמעולם לא הגיעו להגשמתן ,לוא הפכי מ חז ון למעשי ם של
ממ ש,

הציפור כשדכו המקרב לבבות

מן הראוי לה ז כיר בהקשר זה את הש י ר האגיד הארוך " מלכת שבא " ,
שאותו חיבר ביאלי ק בשנות ציירתו הראשונות ,וכתיבתו לא נסתיימה.
בשיר זה ,בעל הכנף המביא את הבשורה מן המרחקי ם ומקשר ב י ן הג בר
לאשיה א י נו אלא השכווי

-

תרנגלו הבר )ואגב ,יש מ~רשים הרוא ים

בדוכיפת את תרנגלו הבר  (,כאן מסיפר כי שלמה המלך פקד פעם

על כל החיות להתקבץ בארמונו לסעדוה ,וכשהתפקדו החיית  ,נבעתי

לגלות " ;Pי ~~ p-ד ~ק ; ם ~-ין~' yר "  .בבוא השכווי במאוחר  ,ובפיו סיפור
על מלכת שבא ועל ארץ קיסור ,שילח איתו שלמה בחזרה  ,ומציידי

בא יגרת המיעודת למלכה האקזיסית ) "~1ם~' ~'iJךי ~נ· i?,ר ~ ~ /רת
~ר~ןה ~~~1הן / ,ן~לzן ת ר~~ י ם ~ י ן ס ? iר  ij /רי ם ליד:-ן ~ '~ yה ן  "(.הש י ר
הס יפ ו רי האר ו ך לא נשלם ,ו הקורא יכ ול להשלים בדמ יינו ,מתוך ה י עד
שקנה באגדות חזייל ,את ס ופה של השלי ח ות.
ש י ר זה מביסס על אגדות אחדות ,שביאליק מ יזג א ותן בספר האגדה ,
על פי תרגום שני ומדרש משלי :ייבאותה שעה נתבקש תרוגנל הבר בין

העופות ו לא נמצא  ,צריוה המלך להביאו בכעס וב יקש ליסרו .ענה תרגנול

הבר ואמר לו :שמע אחני מלך האץר ויבואו דברי באזניך[.. .1

אמרתי

אשוס בעלום כולו ואראה אם שי מידנה או ממשלה שאינה נשמעת לאדוני
המלך .הסתכלת י וראיתי מידנה אחת ,עיר קיסור שמה בארץ מ ז רח.
עפרה יקר מזהב וכספה בחצרות כזבל ואילנות מבראשית שם נסעוים "  .ו
מאחר שהחכיפת היא זי שמופיעה באגדות כמי שמגלה לשלמה המלך
 .7ספד האגדה ,בעריכח ביאלקי יר בבצי '.Pוב דהיר ה חובקרבח  .ח ל-אב י ב חש  -ח  .כרי א .
עמ י צה -צן.
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על דבר קיומה של ממל~ת שבא ,הרי שהמקורות  -ובעקבותיהם ביאליק
 זיהו את תרגנול הבר /או את שכווי היער ,עם הדוכיפת.הקטע שבו נשואת המלכה הזרה תפילה אל השמש מלמד על האקסטזה
שאחזה בה לאחר המפגש עם השכווי-הגבר /אקסטזה הרוויה בהשתמעויות
ארוטיות ומיניות למכביר .התפילה אל השמש כוללת  12בתים קצרים/
שמשקלם שונה ממשקל בתי השיר ,וכולם כלולים תחינה לקבלת שפע
חגבי! .תחינה זו של המלכה אל
ייחנני •נא
ממרומים /ומסתיימים במילים:
 •" •• .
ז

H

השמש מזכירה את הבתים הקצרים ,המשולבים בפאומה "זוijר" ,שבהם
מפתים הצפרירים את הילד לצאת אתם להרפתקאות מסוכנות /אף הן
טעונות במשמעים ~רוטיים וסקסואליים מובהקים .שורות בשיר האגיד

הגטז יימלכת שבא" )רגכן " ~iJלי:ן~ !... Jרי:ן ~~.רת ~ /ה תת לזגד fה ; ~lJה
 /ךה.עד דז;בי ~נp' iןת  "/ ...ייךן~ליiנ תל~~~ ז;י~}ח דמדייף ז;בז:ד~ Qח Yוד
צ!ה" /או "ןijקב"ה ;מ~צ~ ;ד;בכ; / ~:ז.י;:כריז צל ~ל ז;כ~ה ןז;כ~ה"( מכילות

/

בתוכן חידודים בעלי אופי ו~לגרי ואובסצני /מן הסוג שתלמייד ישיבה

נהט להשמיע בהתכנסויותיהם /שעה שביקשו לפוש מן הלימדו

המייגע8 .

ברמז ברמזים שעוב Zם כקורת בית הבד ,שתרגנול )או ייהגבר"( ,המקשר
בין הבגר לאישה איבו אלא איבר המין הגברי )ואכן בשפות אירופיות
אחדות ,לרבות באגנלית ,מילה אחת לשניהם( ,ואין לשכוח כי באגדות
חז"ל המתארות את מגפשם של שלמה המלך ומלכת שבא ואת החידות
שהיא חדה לו ,שי יסדוות סקסואליים לא מעטים.
ייתכן שביאליק בחר בדוכיפת ,הן בשיר העם שלו והן באגדות ייויהי
היום" ,גם על שום התכונות המאגיות המיוחסות לה במקורות הקדומים.

כשביסה להעלות בדמיובו בופי מזרח ,אפופים ניחוחות של אגדות
קדומים ,נמצאה לו אותה ציפור הנזכרת גם בתב " ר וגם בקוראן ,ולא
בספרות המערב בלבד )ייזכר כי ביאליק ערר את תרגומו של יוסף יואל
ריבלין לקוראן ,אצל עליו מרוחו ומסגנונו והצויא; לאור בהצואת דביר

.8

וואו דברי חברן של ביאליק ל~יבה- :איזה הם שעשעוים שבבי ~יבה מצו"ם
אלצם? ה ווי אוזבר ,בירחות שויחות חלוין .בירחה  Uוות בידחה ,הלצה גרוות הזלה,
וכל אחד סהמסובים פ וסק את ספוקו .אין קץ לאזכוות ממלוח ות ומפלופלות )  1...לע
רוי הפלפלו ,העמקם את הכתוב י ם )  1...האו ההי וגלי לתבל את השוד mבפסקוים
שלא צנוותם ובסאזכוי וברוש שאיםנ )  (...דע שהשוזכעים ובתגלגלים ובצחקו ) -דב
,לושרסיין " ,סתחליתו של ביאליק" ,דנד  ,ס " ז בכסלו תת"ה(.
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ו,ןןם ןקו,ןדם

שבבעלותו( .בקוראן הרוכיפת "מככבת" בסיפור שלמה המלך ומלכת
שבא ,הכלול בסורת א-נמל )"פשרת הנמלים" ,סורה  ,27בתרגום יוסף
ייאל ריבלין(,," :פקוד את העופות ,ויאמר :ימה לי לא אראה את הדוכי פת
הנפקד מקימה? ענשו אענשנה קשה או זביח אזבחנה או תוכיח צדקתה:

לא איחרה הרבה ותאמר' :השגתי אשר לא השגת אותה ,ואביא אליך

משבא דבר יציב :הנה מצאתי אשיה תמלוך עליהםי"' ,וכבר ראינו כי
ביאליק כתב על בסיס אגדה זו את שירו "ובלכת שבא" שנגנז .ביאליק
בחר אפוא בציפור שאגדות העם ,העבריות והערביות ,מקנים לה תכונות
מופלאות ,וביניהן היכלות לחבב אישה כעורה על בן-זוגה שמאס בה .על
כן הנערה בש ירו של ביאליק בחרה בציפור כב"שדכן" הנשלח למרחבי

תבל להביא לה ממרחקים את חתנה ייהאיאדלייי .
השיר האגדי ייבין נהר פרת ונהר חיקדליי מלא כולו ביסרוות של מאגיה
שחורה ,של מעשי קסמים והשבעות :שי בו לחש-נחש מסתורי ,ת~יר")
יד~ת ןמ;רי~תיי(; שי בו הופעה פלאית של החתן המיערד ,הגמעי רכוב

על מקל של מטאטא )כאותן מכשפות מן הדמונלווגיה האירופאית,
המתעופפות בשמי הליל ,עונדות מצנפת מחררות ורכובות על מקל של
מטאטא(; מתוארת בו הסתכלותה של הנערה בעננים ,שאף ה י א פעולה
הקשירה לפעולות של מאגיה וכשפים ,האסורות על בני שיראל .רופאי
האליל האוביט כי כל איבריה הפנימיים של הדיכיפת הם בעלי סגילות
מרפא מופלאות :לב דוכיפת בובלח יכול לזרז לדה ,וריאותיה השרויות
בובים מרים ובביאות מזור לו$בןד כוח הגברא; לשונה של הדוכיפת ,כך

מאמינים הפלאח'ס הערבייס עד עצם היום הזה ,ובשמשת סגולה לאהבה ,
ומחשיה עת דרוים .סגולותיה התרפויטיות המופלגות של הדוכיפת אף
הן הכשיריה בעיני ביאליק לשמש שליח שיביא מזור למחויה של הנערה
ולמכאובי ונה.
בת למוד מצויה אטימולוגיה עמובית לגבי השם הייחידו "דוכיפת יי  ,שם

שאין לו אח ורע בלשון העברית ,ולפיה :ייאמר רב יהוהד :דוכיפת -
~ה;ד ~ iפית"' )חולי סייג(. ,א"ע ייתכן שבעקבות אטימלווגיה עממית זו,
הכורכת את השם יידו כיפת " בשושר כפיית ,שם ביאליק בפי הנערה את
והביאיהייי .לפי רש יי י  " -הדו; כפיתיי פירשוו:
"כפתי א;תו
מילות הציווי
1• • I
'" •

•

ז

יי כרבלותו עבה ודומה כמי שכפלוה לתוך הראש ,וכפותה שם ,והוא
עוף גדול כתרוגנל " ; ובפירשוו לתורה הוא מציין על המילה דוכיפת:
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" תרגנול הבר וכרבלותו כפולה " /ואין צריך לומר שכרבלותו המאידמה
של התרנגול-הבגר עסונה במשמעויות אקסטרוברט י ות /בעלות אופי
סקסואל י מובהק,

ואכן /במ י לןו בן-יהדרה מצאני מובאה ממחברת הערוך לר"ש פרחון:
ייהדוכ י פת פישר ו הו הגאונים תרגנלא ברא עווף הוא ששי בראשו בלורית
וכו ' וזה העוף אם יתלה לשונו האדם על לוח לבו מצד ימין נצוח את בעל
די נו בדין  ,אפילו יהא בעל דינו מלך הרי זה נצוחו וכן אם תתלה האישה
את עינו השמאלי ת בצווארה לא יאהב בעלה אשיה אחרת זלותה לעולם
ואפילו ה י א כעורה הרי זו רואה יפה כחמה וניסו חכמי יו ן והוא אמת",
כאן ובמקורות עבריים קדומים אחרים אנו למידם כי הדוכיפת מסייעת
לאדם להגתבר על אויביו  ,לא ישה היא מסייעת להחזיר אל י ה את אהבת
בעלה ,וליורדי מדב ר יות היא מסייעת בחישוף מקורות מים נסתרים מעין,

גם הבלורי ת מלמדת על האקסטרוברטי ו ת של הגבר עול אופי ו " הטווסי " ,
ציוין עדר כי תרגום אונקלוס לדוכיפת הוא יי גנר טורא "  ,כי נוי ארמי
המיוחס בתלמוד לתרגנול הבר ; ומאחר שייטורא " פירושו " ההר "  ,הציב

ביאליק את הדוכיפת על קדל המיתמר על ראש הר  ,פירשו פרוידיאני
יתמקד בצדו הפאלי של התי אור  :עוף בעל יי בלורית " או "כרבלות "
גברית  ,שצצית ראשו דומה לכפות הדקל ,והוא מקנן בראש הדקל
המ י תמר על ראש ההר )בדומה לחתן שאמור לה גיע בהרף-עי ן ,רכ ו ב על-

גבי אוב ייקט פאלי  -מקל של מטאטא(  ,לעומת זאת ,הנערה מאופ יינת
באמצעות ר ימון פז  -אובייקט מעוגל ,דמ וי פקעת )  (, bulbוה י א מוקפת
באוב ייקטי ם סגורים ומס וגרים ,המקבילי ם לתקופת הבת ולי ן )חדר סגור ,
גן הנעול באין פ ו תח  ,תבת נדוני ה ,שבה טמונ י ם ייאצורותיה "  ,לרבות

כר מלא נצוות פוך( ,בדומה לאובייקטים המקיפ י ם את הנסיכה  ,גיבורת
יי אגדת שלשוה וארבעה "  ,שימי נעורי ה עולומיה עוברים עליה בבדידות
מזהרת /בעודה כלואה במגלד,
הנערה העממ י ת והנאיבית ,גיבורת שירו של ביאליק  ,בת-ישראל
שהגעיה לפרקה  /מדברת אל הציפור  ,או אל ייצ י פור הנפש " שלה /שוולחת
אותה למרחקים  -הא~תיים או ההזויי ם ,ה י א מסמיכה את הציפור להיות
כעי ן יישדכן" זריז /שעתיד לגאול אותה בן-לי לה מ ש יממונה /ולהבי א לה
מן המרחבים והמרחקים בן-זוג יפה-תואר  ,שחור בלורית צבעוני /שכילו
יוקד מאהבה ומתשוקה  ,ביאליק  ,שהכיר את כל המדרשים והאגדות על
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הדוכיפת ,מתח אפוא חוסים של אנלוגיה בין העוף הנקשר לכוח הגברא
לבין הבחור הלהוס לממש את תשוקתו לאל.ז:ור .גם הנערה ,שהגיעה
לפרקה ,להוסה לממש את נשיותה ,ומציידת את הדוכיפת בסדרת עצות
המעדיה על התעוררות יצ ריה הליבייד נל " ם:

~~רי לו :ר!יז פודונ,
1ע~ל ה~ ד~יז פוסונ;
רזנוז ~ז ~ם ~ ~יז ~ליו
~~ ~ יז ~י ~ר~ ~~~.ליו.

-

מטתי
תגידי לו. . :
ערדו . . .
I

י

~ ~ fה ?;לה ,יר~~z:ד~

~מן.ןחת לבגת נשרי
•

.. -

'

ב

-

I

ז

.

~ fןף ~ך ל~לה ?רי.
ברי ,בת ישראל כשרה מן הנוסח השין עללום לא הייתה מתוודה בריש

גלי על מאוויה הארוסיים הכמוסים ,וכל המונולוג המשום בפיה של
הנערה בשירו יי העממי" של ביאליק )עודר בעברית עשירה ומרובדת,
שאיננה שפתה הסבעית של הנערה( הריהו אבסודר גמור ,כשם שגם
מוסיבים אחרים בשיר זה אינם תואמ י ם את שנרת המוסכמות  ,ובועסים

בכל קונבנציה יירגילה" ו"סבעית" :סבעי ה י ה שהנערה תחלום על חתן
שהוא ייתלמיד חכם"  ,וכאן היא חולמת על פרחח נעור מעדת .סבעי

היה שהנערה תחלום על חתן עם "ייחוס'" ,וכאן היא ח ולמת על בז-
בלי-אב חסר-כול :סבע י היה שהנעהר תשב בצנעיות בדליית אמותיה,

והוריה הם שישלחו את השדכן להביא לבתם חתן ,ארילו כאן הנערה
היא-היא השולחת בדחיפות את "השדכן" להביא את החתן מן המרחקים,
וכל עצדיה בהולי ם וחסרי עידון צוניעות .סבעי היה שנערה המסתייעת
בשדכן תחלום להינשא בחופה ובקידשוין ,כדת משה ושיראל ,אך היא
דווקא חולמת על נישואי בזק מתוך אהבה ,נשיואים שאינם תלויים
במצוא פיהם של הורים ומורי הלכה )נשיארי אהבה היו בבחינת חידשר

.

גמור ב"רחוב היהדרים " בעת היכתב השיר ,ואין הם מתישיבים עם מוסיב

יי השדכן ("  .סבעי היה שהנערה תחלום על אב י ר שיבוא רכוב על סוס ,

ואילו נבר חלומותיה עתיד לבוא רכוב על מקל של מסאסא  .הכול מעדי
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על כך שהנער להוס לקסוף את ~רות הגז הנעול ,יהנערה מחכה לביאי
כלביאת המשיח ,לוהסת אף היא מתשוקה ומתאווה .ניכר כי הגעיה עת
דודים ,ובכל זאת החתן מבשוש לביא ,והנערה מצפה לו ער בוש.
אכן ,למרבה הצער ,ההבסחות אינן מתממשות ,והחתן המשמיע דברי
כיבשוין נעימים לאחז ,ממשיים אי היפותסיים ,איני מגיע ליעדו.
וכ.ך " חלים המשאלה" של הנערה ,שאותו היא פושרת במפושר וללא
בשוה לפני כול ,אינו מתממש אף היא ,והיא תישאר כנראה בבידדותה
ובשממינה )ואם אין החכיפת אלא ייציפור הנפשיי ,הרי שכל המונולוג

שמשמיעה הנערה באוזני הציפור איני אלא מונולוג פנימי ,פרי הזיותיה
של בתילה שזה מכבר הגיעה לפרקה ,והיא משתוקקת בכל ונה לבוא
חתנה שיגאלנה מכיסיפיה הממשוכים שלא באי מעלום על סיפוקם(.
בסופו של דבר ,ההבסחות היפות של הדוכיפת ,כמי גם שאיפיתיה של
הנערה ,מתבררות כעורבא פרח :הנערה נשארת לבדה ,והיא נשואת
עיניה לא אל ההרים ,כבמזמורי ת) jלים ,כי אם אל העבים ,עהרר מצפה

/

;:!lגים

לשיוא לדודrו-גואלה המתמהמהz 2$ " :כא ל;לה~ ,ל~יזWת~~

~ךסה ,iJת~י>;~:ד !l /לה !lלzכה 'iJס;~ה  /י~ביz 2$כrו לא י;.~K~Iה~//

ו;לה

נ' jZר ;:1Y.1גים  /א'~ ע.יגי ~ל ;:!lvגים;:!l / ,גים ,םיכ; y'iJ !:ן~ז  /ד;די ~ו:ויר
ל;:1גי ?" 2$ז~ .סיים דומה בתן ביאליק בסוף שירו ייגד גידי" ,הרומז לקורא
הקשוב לדקויית הסקסס שכשם שהגיד ש יי וד ל; ~ל iJר iJזב;ר"  9,לא

v

יחזור לביתו ,כך גם החתן שהבסיח ובעלם לא יממש את הבסחתו .כאן

וכאז בשאר הגיבור התמים  -הבערה או הילד  -בציפיית שווא להבסחות
שווא יבתיחלת שלא תבוא על סיפוקה  O.ן

יסאז איחל דם -
-

;. . .. -

ז

הגיד הלם?
השיוב
• : ...
אבשי חסד ,אםרן לי:
נ·וי

"' 1

ג·

"

Y 'I

•

'l

הגיד?
איסתי שייב• ..
ז "'

י

ז

 .9כלומר .בעקד יבשחס .בדוסה יבביד uלס יפיר העקהד .שבי הלוכים האב י ברב אל הר
הסיריה .יהאלי מציל את הבן העק ור יבשחס תחתיי  .בסיופרי של הנר ,שהלו יהרכו
להר ה רפר .אין מ י שציילי וגמלרו המר.

 . 10השוי לפס יק  -רתtי לת ו;ו~~ה ז,נ Oלה'ל;-ב משלי יב  ,י ב.
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בשיר כמו-עממי זה ,הפשוט והמורכב כאחד ,מתח ביאליק קווי דמיון
לא מעטים בין הנערה היוזמת את השליחות לבין הציפור היצואת
למש י מה :לשתיהן י~מרות מרקעיות שחקים ,שתיהן להוטות להישגים
מיידיים ,שתי הן מוכנות להבטיח לחתן כל הבטחה ,ובלבד ש י חשי את
בואו ,ואולם ,הוא מתח גם קווי אנלוגיה דומיון בין החתן המיועד ,בעל
הבלורית השחורה ,לבין החכיפת ,בעלת צצית הזהב ,וייתכן ששניהם

אינם אלא פרי דמיונה הקדוח של הנערה הב Wלה ,המייחלת לחתנה
הארוטיים הכמוסים ,שניהם מבטיחים הבטחות יפות,
ולמימשו מאוויה
'",
אך מפירים את הבטחותיהם בשל רפיונם ואחלת ידם ,ללא נקיפת מצפון,
על ראש שניהם מתנוססת "בלורית" ,והבלורית היא מסממני ההיכר של
בני אומות העלום )סנהדרין כא,

עייא(t t ,

או של בני-ישראל המתיימרים

להידמות לבני אומות העולם,
לפבינו אפוא תמונה ססגונית ומורכבת ,ובה דמויות גבריות )גם תרגנול
הבר הריהו בגר( ,שעל ראשן מתנוססת בלורית רהבתנית ואקסטרוברטית,
ופיהן מפיק מרגליות ,למרבה הצער ,להבטחותיהם היפות אין כיסוי

של ממש ,גם נח ,גיבור יימאחורי הגדר" מגלד בלורית ,גם הוא מבטיח
לאהובתו הבטחות יפות ,אך אינו טורח לקיימן ,גם הוא "טס" על סוסו
כקוזק בן-ח:ל ,ומשרים בהופעתו הנאה את כל בטת השכונה ,אך בסופו
של דבר יימקפל את זנבו" ,והופך מסוס אציל לסוס עבודה נרפה,

הציפור כגורם מפריד המפיר את יי לשום הבית

W

ראינו כי הנערה הייצרית ,גיבורת שירו של ביאליק ,מבשקת בכל מאדוה
לממש את נשיותה הפורחת ,ומקווה להינשא בישואי אהבה ,כמקובל
אצל המתוקנות שבאומות העולם ,ולא בישואי שדיוך ,כמקובל ב " רחוב
היהוידם" אצל "מחזיקי נשונית " )ובכל זאת ,היא שלוחת את הדוכיפת
כמין יישדכן"  ,שכן היא עידין קשורה בעבוותת עבים אל ה '(, Vן היא

ון  ,בב' ש'ואל מצןו'ם שלא לג לד בלות .,ולהתהרו בה- :העשוה בל ו וית אירב כמלדה
אלא שומה של עבוהד זוה, -וב-ו ;(ב ו ואוי לעהיו כ י כפות הקרל שב'ביהם מקתננ
הדוכיפת דורמת לצציית הנצרות שעל ואשה .
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אף מייחלת לחתן המגלם בתכובותיו החציוביות והפבימיות את ההפך
מן המקובל :בחברה היהידות במזרח אירופה חיפשו לבערה חתן שי הא
תלמדי חכם ,מצנעי לכת ,החובש את ספסלי הישיבה והבקי בתורה,
וא י לו היא מחפשת לעצמה פרחח יצירי ,בעל בלור י ת שחורה ואש הנוער,
שראשו בעור מעדת ומתלמוד תורה  -מין '"צערני'" סמוק מזג  ,או יי י ה ו די
חשר'"  ,כעין יעקב באדרת עשיו ,שנסש את אורחותי הם של אבותיו,

מחובשי ספסליו של בית המדשר השין.
ייתכן שכל שירי ביאל יק ,שבמרכזם דוכיפת או סווס ,המביאים בשורות
סובות חסרות כיסוי ,בולח מותך פרידוה על מימרה יידית מחורזת,
הכלולה בלקס י קון אצור לשןו ייידש מאת בחום ססוציקוב :ייכלה~ ,יך
וערל דיר ~בז~גן ~ בשורה  -יד!.ן חתן וערס קומען אויף שבת-שירה "'

)ובנוסח עברי ,מחורז אף הוא :ייכלה ,ברצובי לבשר לך בשורה / ,
יבוא בשבת

ש י רהיי(12 .

חתבך

על י סוד מ ימרה עממית זו ערל יסדר שיר-עם

המסתמך עליה חיבר ביאליק את הדיאלוג בין הנערה לדוכיפת הזהב
האגידת מ'"בין בהר פרת" ואת האגדה המחורזת על שכווי ה'ער בשירו

העממי הגבוז יימלכת שבא יי ואת יי שיר העם יי הקצר שלו "' סווס זהבי ".
מאחר שהציפור האגדי ת היא כעין מספורה לתשוקה הפורחת מקן הבפש
אל המרחבים והמרחקים ,הרי שגם " סווס זהבי " הוא ספק דיאלוג דמיובי
בין בערה לציפור  ,ספק מובלרוג פנימי של הבערה ביבה לבין נפשה  ,או

בינה לב י  iייצי פור הבפש" שלה  :ייtוןס ! ס;:ו י ~ןח ל  / - iה~~ נכעןףt ,ו~ס

17

!ס ?יו;~ - / :ף י~~ ~ל נ~rדי = -ם  - / -ז:ור~ה ~ם ~ת  -ך iד ;:וי ~ - /ך~ה
ן~;:ויא בכ ~~zלף / ,בכ~ '~~~zש iןה זקת'? iה / :ייי iם ~ Qijה - ,ם~ ~ך :ה

Wijם r~ / -כר~Wת -ל~ fm

ה"  .בשיר זה )וכבר ראיבו שטווס הבר לפי

אחדים מהמפשרים הריהו הדוכיפת( ,הטווס מתעתע בבערה  :הוא אירנ

רנקב במערד ודא' ומדו'ק ,כי אם בתאריך סתמ' ובלתי מחייב ,ולמעשה
הגערה המייחלת לחתבה בותרת בלא כל בשורה ממשית .כמו הבערה
ב " בין גהר פרת "  ,א ול  ,אף היא תמשי ך להשתוקק עדר ימים רב י ם אל
החתן שאיגג.ו .הסווס והדוכיפת בש י רי ביאל,ק מבסיחים ג דולות ובצורות,
אך מכזבים ומכזיבים .דומה הבסחתו להבסחה המתוקה של החתן בשירו

הכמו -עממי של ביאליק יייש לי גן ~ "~ ":עך; ,ה~~  fע.ת ,ה=כ~ / rל ~ Qijה
.12

דאו גינצוברג ומארעק .הערה  2לעלי ,.סימז •563
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ו;ןיס 1ו;ןj7דס

ג לף~ ,נכ~ ה  !".כאן וכא ן  ,לפנינו חלום משאלה של נערה המציג ה קבל
ע ם ועלום פני כלה עש י רה ומאשורת  ,ו למעשה א י ן ה י א אלא כלה לדה
ו חסרת ב יטחון ,החרדה פן א י חרה את ה מ ערד .לפ י כך ,גיבו רות יי ש י ר י
העם" הביאליקאיים בוחר ו ת בחכ יפת א ו בט וו ס כ מין "שדכן"' ,ש יב י א
אל י הן את החתן ללא ידח וי .
אך לא תמיד ממלא י ם בעלי הכנף בש י רי ביאליק תפקי ד של שדכן
שנועד לקרב לבב ו ת ולהרבות בעולם סדר הורמוניה  .לפעמים הם דווקא

מפרדיי ם בין הדבקי ם  ,ובבואם הם מפירים את כללי יי הסדר הטוב ",
וגורמים למהומה לוכאוס .כך ,למשל ,ב " שיר עם" הב י אליקאי " לא יעד
א יש מ י היא "  ,שבו מדומה הנערה הבשלה ,המפזרת ניח ו חות ארוטיים על
סביב ו תיה ,לציפ ו ר )בדומה לכינוי יי פ י יגעלע " שבפי העם ,ה מ ציין נערה
קלת עדת ובלתי מה ו גנת ,העוברת מי ד ליד(  .נו בניגדו לדוכ י פת המקרבת

לבבות  ,ה י א מפר ידה בין בני הזוג וזו רעת פחד בובותיהם של הנש י ם
והזקנים ,פן יתעו הבחורים אחר י ה ,יטעו בדרכם ויפרו את הבטחות י הם.

יי ציפור " זו מגיעה לעיירה הרדומה ~~":רץ ~1ר  :ה~ / ,וpך1ה ךח;ק.ה ",
ומיד עם בואה לעיירה מתחילות הקטטות בין א ישה לבעלה  .גם ההורים
א י נם עצומ י ם ע ין בל ילות ,מחשש פן י ופר יי שלום הבית  ",או פן י ופרו
הבטחות הנשיואין שעדיין לא נתממשו:
Iואבות Iו •אןפ ו ת
יז

בליל;ת,
לא-שינן
 -T

ו

~י נ:יע~ ו:ז;zרב.י  ryם

אפלות .
בסמס ;ת ..
נ

•

I

י

לסמטאות ולמבואות האפלים שי ביצירת ביאל י ק ,כבמקורות העבריי ם
הקדומ י ם ,השתמעויות סקסואליות מובהקות )ראו סוטה ס ו  ,ג (  ,וכך גם

למילים "  25ין !נ'ק,ן  25 ,i1ין רן''י  ", i1המיוחסות אמנם לחושרה ,אך מרמזות
ברמז שעובי ו כקורת בית הבד להבטחות הנשיואים שהופרו לויחסי

r

 . 13בורית בוכיי הוגשי ה בםאםו ה על שי ר זה א ת א ופיה ה חהניסיס של הנעהר ,הבלוט
לע קרע הופירטנ יית של ישובי הע'ירה  ,יאר ו מאמ רה ' -לא עדי אשי פי האי י כנרא סי ב
וכאר גומ נט :עיין בשיו עם של ב יאליק  -,על  ,שי ח ,44 ,חורף ת שס  -א  ,2000 ,עם'
•152-145
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האישות שבשתבשו בעיירה הקסבה ,שאליה הגיעה הבערה המשוחררת,
חסרת הגבולות והמוסרות .והבה ,ברגע שפורחת בערה משוחררת זו
מהעיירה ,ובעלמת לה אל בתיבה ,הכול חוזר למקומו בשלום" :ל~רב

 Wב ~ח~ר ~ /זז.ינ; . ; ~ ijוכה / ,ך~לה ע.ל~1ה  /ל. Qוכ~rו ~י;נ~ ~9ה / / .ךו~5ך;:כים
י~~ים  /עם ~ v'Wם ~~וQק,ים / ,ך~לן ו;כQז.יידם  /ך~לן ו;כ~lJק .י ם/ / .
1ז:ר,נ"ת ;פלה  /ו;נ;Iנןקס;ת ,ת;ל~~  /ך~ב;ת ןףוכ;ת ~ W; /ים ~ויל;ת.
~~ / /ז:רים ~יו ~ןץ~ / ,ךח;ב;ת  25ין iכמן;W / ,ךל;ם Wך ה ~ /ע.יר -

17

ףו;ימ;ן" .הציפור באלמה ,אף בעלמה כלעומת שבאה ,לאחר שהפרדיה
חתבים מכלותיהם ,וגרמה לראגה לומהומה .עם היעלמה ,חוזר המצב
לקרמותו ,אלא שעתה העיר כולה שרויה בשיממון מרכרך ומפוהק.
אפשר שבמקביל לרובר הליזןרלי )ייהסיפור הפשוס"( ,לפביבו אלגוריה

למצב הלאומי בעת היכתב השיר :רעיון חשד ומוררבי ,שכמוהו כבערה
בעלת מבהגים חשדביים ובלתי מקובלים ,פץר לתוך מציאות חייו של עם
השרוי בחיים קפואים ומקובעים ,הרעיון הגיע במפתיע ,ייז.י~ח ,ה~ר~~

 /ו;נזpדי~ה ךח;ק.ה" -

כמו רעיובותיהם הבצישיאביים של הרצל וחסיריו,

שפרצו אל חייו של העם יי מבחוץיי ,ממערב אירופה .האישיות הזרה
ועריובותיה קסמו לצעירים רבים ,שבשסו ללא ירחוי את אורח החיים
הקדום ,וסיכבי בכך את ההוויה השיבה והמקובעת ,על סרריה וכלליה
הברוקים .ואלום ,הציפור בעלמה כלעומת שבאה :אחרי מותי החסוף
של הרצל השתררו דכדוך ותוגה בכל שדרות העם ,והמציאות הישבה

והמשמימה חזרה והשתלסה על "רחוב היהוירם" .
גם בסיפורו של ביאליק יימאחורי הנרר'" לפנינו ריאלקסיקה דומה :זהו
סיפור אהבתו של בח ,צעיר יהידר ,בן יחיר להוריו ,ליישקצה" אסופית
רעות חזירים ,המגתוררת

בשכבותו.

סיפור אהבתם מירר כמובן ק.בה

מעיבי הוריו ,אך בסופו של רבר ,בח המרןר ,שמעולם לא התחשב ב~תוס
של יירחוב היהוירם" ,זובח את הבערה הבכרייה ,ומקבל על עצמו את
סולם הערכים של הוריו .בשוא אשיה יהדוייה ,בת מוכסן עשיר ,בחופה
ובקדישוין ,כרת משה וישראל ,וזובח את אהובתו ואת פרי אהבתם
מאחורי הגדר .הקורא השמרן ,כמו הוריו של הצעיר היהידר ,יייאבח אבחת

רווחה על שהצעיר היהדוי ביזל מאחיזת יידה של "' השקצה" ,אלום הקורא
המודרבי יתאכזב ויבחין בשיממוו המדכדך המתלווה אל החזרה אל אורח
החיים השין ,וכן יצר על העוול שגנרם לבערה הזרה ,שתגלד מעתה את
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גכוחות עצמה .כאן וכאן ,לפנינו ני סיון למרדו גישן ,ולהשליך את

כל כלליו מאחורי הגו .כאן וכאן ,לפנינו עדות לכך שמהפכות מהירות,
המתרחשות גן-לליה טיגן שהן מחזי רות את המהפכנים אל נקודת
הפת י חה הקינה שלהם ,ואפליו מסיוגת אותם לאחור ,אל נקודה אף

נמוכה י ו תר מז ו שממנה צואו למלחמתם גקין.
ייתכז שכל השירים ייהעממיים" הללו ,גצד ה יו תם שירים יי פשוטים "
ומלאי צגעים וניחוחות פולקלוריסטיים  ,מספרים גסוכיר את סיפורה של
האומה ,המגתעגעת ל"חתנה" ,שיגאלה מכיסופיה ,וזה מגשוש לגוא.
האומה ,כמו הנערה  ,כגר הגשילה די הצורך ,והיא וכוכנה ומזומנה למוכש
את הרעיוז הלאומי  ,אלא שהחתן הכזיג ונעלם .הדכדוך ורפיון הידיים
חזר לשלוט גירחוג ה י הידום "  ,כמ ימים ימימה '" .ש י רי העם " הללו החלו
להיכתג גשנים שאחרי מות הצרל ,שעה שחלום יפה ,שסחף רגגות

י היידם ,אם לא למעלה מזה  ,התנפץ לרסיסים ,וגרם למשגר עמוק ולרפיון
ידיים גשורות התנועה הציונית  .נחץר גגר )גם תרגנלו הגר  ,המזוהה
עם הדוכיפת  ,מכןנה גכינוי " הגגר  "(,שיקרא קריאת שחרית ויגיא את

גשורת הגאולה ) והשוו לתפק י דו של התרנגול רגי גרונם  ,מנהיג עדת
התרגנולים ,גמעשייה המחורזת " התרנגלוים והשעול" ,שכתג גיאליק
למען הקורא הצעיר(.
געלי הכנף גשירת גי אלי ק ,וגכללם הדוכי פת ,מ שמש י ם גו אפוא
כסמל רג-אנפ ין  ,געל השלכ ו ת פואט יו ת ופלויטי ות גם יחד .כמ ו גייאל
הציפור " וגשיר הגנוז יימ לכת שגאיי  ,הציפור נשלחת אל א רצ ו ת החום

להגיא גפיה גשורה .ג"אל הציפור " היא מתגקשת להגיא " ~ו;נ!ןת
~ךץיי )'"זמרת הארץ" היא זמורה ,רמז לענף שהגיאה היונה מפרשת

v

המגלו( ,וגסוף השיר נאמר כי "'1fר ~ל~ )iן~ע;ת" )על משקל "הקלי
המים " מפשרת המגול  (.ים של דמעות מציף את עם שיראל ,והציפור
צר י כה להגי א לו את גשורת הגאלוה ושוך המגול.
העם ,כמו הצי פורי ם הנדדוות כל שנה לא רצות החום ,חוזר זו הפעם
השלי ש י ת אל גיתו שמקדם.יין ג "מלכת שגא'" השכווי ,החשוש )כמו

שחרזדה אבלף לילה ולילה( פן ייערף ראשו על א י -צי ותו למצוות המלך ,
 .14ר או בה רח בה בפס יר הגיןוג שכלבבו  :השיר הל·יר הקצר של ח-ב באוליק  .תליאביב
 •2011עםי •83-65
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מספר למלך שלמה סיפור יפה ,ומביא לו בפיו איגרת ממלכת שבא.
איחודם של שלמה המלך ומלכת שבא כמוהס כאיחודו של הנער העברי
ובת מלך ארם בייא ג דת שלשוה וארבעה יי  .כאן וכאן ,לפני נו מטפורה
לא י חייו של ה י הייי עס האשיה הזרה ,או עם הארץ הזרה ,ארץ כנען,
שכ י בשוה כרוך בהפעלתן של תעחה שול וככמה .מאחר שהגמרא סייחסת
לדוכיפת את הבאת אבן השס י ר לבניית בית הסקשד ,הרי שהנערה
המחכה עד בשו בציפיית שווא שחתנה יבוא ,יגאלנה מכיסופיה ,ייקחנה
לאשיה ויבנה לה בית ,כמהר כאומה הסייחלת עד בשר לביאת המשיח,
ומצפה שזה יחשי את פעסיו ,יגאלנה מייסוריה ויאזי את תהליכי בנייתו

הסחושדת של הבית הלא ו סי.

 Oו  IOם מעופפ Iם בש Iר בואדגה

הציפור בציירת ביאליק היא ,כאמור  ,ססל מורכב ומרוב,ך בעל סשסעות
פואטית ופלוי טית כאחת .במישור הפואטי ,הריהי ציפ ו ר שיר  ,והיא
אף דומה לשכינה המכונפת ,סמל השירה וההשראה .ב יי מתי סדבר " ,

למשל ,הנשר  -מלך העופות -

ז.רשיר על הענקים השרעו ים במדבר

טצה אחת ,ונצרה הריהי סג מכשיר הכתי בה של המשורר ,התופס קולמוס
וקסת15 .

המש ו רר ,ככתוב בש י ר העלומ י ם הגנ וז של ב י אליק ייהש י רה מאין

ת י מצא" ,עשוה את יומו במסחר ,כ מ ו מ רקו ר אל הכסף ,ואת לילו ה וא

מקדיש לפגסוס -

הריהו הסוס המכונף שהבקיע בפרס ו ת י ו את מע יין

המ ו זות:

וק שרךר סרינר ז;ימ~ה ) P'iי~~ ~לי,
ס ו םר ~שוך ר

-

~כ ה?~ ~זתת ,

 .15ב  -מתי זב רב ד ~ ניתן לזבצאו  -גבל יו יבהיחבא  -ריביו של זב ל-י ס שול צ ירו פי זבל-יס
מ ן השהו הסמנ ט י עש נייני מלאכת הכתיבה או יתי mהכתב - :סדט ו :::וכ ז ך~ "ונ ח· ,
~-1ז1יכיQךטת ן! ו;~1zן ~ -~ , -בנ;ו y,ל וגבןרת ~ ~ I$ן  , -ו -~1jה ך 9ו:ו י ס נ1,ד ' - 1על
מ שקל " כמ ה קלומוסיס נשברי"" ,ז,ו '9ר ~ גי · ~ ת ~ ~צ  '" ,-קשת -י -קסת -ה ן מיליס
ה ירזבנ י מיית ל פי ה הגיי ה הליטא י(,ת " לןח; ת ס,ו;זיד  "~ -,וכת ז,וצ.Uו ת '~ס ד" ) הנצרה

כ מ שכ יר כת יבה y? " (,ופ ית ס ו;כ( 9ר ~~ ;zוב ס ו:ור~i1ליס  ", ",גי P.ז~ י ושרנ; " ) ברומ ה
לע וצקי הא י תיית  " (,ו :::ס :כ ס ב~iת Yס· ס ;z fוב " .
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f

ו;ןיס  j7Q1דס

רןב ע.ס ש~~ דר ה~י~~~ ~rכת

-

lךי! ;:ירז:ני ד9רק~ר ~~סיס לזי.
ר~~tן :7לי'י~י~;1ןד הי וכיוי -
~ס ~ררר;ת  9fף ~ס ~ר תוrר::נ~~~

-

~1ל ~ס~ס ;:!'1י;זWיךנ:יי ,תכ~~~r

אלי.
חהבי
עיז נספי
ויהי
_.
 •' , •.,.

-

וי

את דמותו של פגסוס ,הלא הוא הסוס המכונף מן המיתלווגיה היוונית,
כנזכר בשירו המוקדם של

שהפך סמל השירה וההשראה הפיוסית -
ביאליק ייהשירה מאין תימצא "  -יי הכליאיי המשורר בשירתו המאוחרת
עם דמות הסוס המעופף הפלאי אל בוראק שעל גבו רכב הנביא מוחמד
ממכה אל מסגד אל-אקצה ב"ליל המסע והעלייה לשמים"  .ביאליק
שילב את שתי הדמויות המיתולוגיות הללו ,הרכיב אותן זו על זו ,וציר

דמות שלשיית  ,המזכירה את המסופר בסיפורו של אליהו הנביא ,עשלה
לשמים ברכב אש ופשרים :או בסיפורם של יי יוריד מרכבה" מספרי
הקבלה והמסתורין .בשירו " לנתיבך הנעלם " האהובה מתוארת במשתמע
כסוסה הפורצת לז:נדבר מן המכלאה שבמאהל ,ומעלה רתחי חיל ארבק
בפרסותיה .בבית הראשין  ,יבבית השני היא היפכת לצייר מכינף,
המעופף בשמ י הלליה עול גב ו רוכב המשורר-הנביא וממסיר את שיריו
ממרומ י ם גנשמי ברכה .את הסוס המכינף מן הא יסלאם שילב ביאליק
לימים באגדה יישלמה יבלקיס" )שאיתה הכתי ר בתת-הכיתרת ייאגדה
ערביתיי( ,ו בה יימככבים " גם הדוכיפת מן הקוראן וגם הסיס הפלאי בעל
הכנפיים מן האגדה האירופית:

ןijי~י~ת זז.ה -ת~ fר-~,ל גע;,וה1 ,ו;וWב lז;י- ~'Qת~ ijך~רים ו~וסה.
" 1(... 1א9ר ~ijלף ל~Qזtיו :י~ij .ה~~ ~שן;tכים ר'~ ר~יסם ~~~ Wה "?ם~~ן
סרנה צבעי ם,
פלרני סןס
ניס
ראינן
הנה
האוהים!
אליו :יי הוי נביא
אסרן
.ו··
- .:
:.
. :
..
- .
.
 ,:
:

'

יי דד

ז

ס~~~~ לו ן~רנ?ת ~ rת ~ר ~ראשר " .

:

י י

16

 .16הכרלובת שלע ארש הס וס המוכנף מקרבת א יתי אל שוכו' הבר משירו הגבת של

ב י אליק -מלתנ שבא . -אניית הקחמיס  -הן האנרית שסקורן ו;ביס יה ן אלה שמק ו רז
ז,ב קרם  -ח י בוב צי ורים היגרידיים .וכאן לפבינו צירוף של בהמה שרל עיף.
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כבי בפיק הפתיחה לספי זה הזכינו כי בשייו הכמו-עממי המוקדם
·בין נהר פרת ו נהר חקדיל" )  (, 1906המיר ביאליק את טווס הזהב משירי
העם ה י הודיי ם האותנטיים בדוכיפת הידועה מן התנ·י ומן הקוראן ,וזאת

כדי לשוות למציאןת הדמ יו נית ,המתרחשת "~ין ~ iJר ~ןת ן~ iJר :rוןi?,ל" ,
אופ י כמ ו -מזרחי )אבג הכלאת תמונות המזרח הקדום ש~ן המקרא עם
יי המזרחאותיי שבבתי-הכנסת של מזיח-אירופה ,שם ישובת בת-ישראל

בע.זרה ,ומתפללת לגאולתה ,לבוא חתנה בדרו נס( .ו ן
מעניין להיווכח כי בשירי ביאל יק הסוס " טס" ,הוא ,ולא יי הטווסיי
ששמו נגזר מן השורש טו·ס .כ,ך למשל ,קורא הדובר בשיר הילדים
"פרש" אל הסוס הדוהי ומצווה עליו ·לטוס· ביום ובליל"' :רזי~ ,ס-ן~ Qי,

 /רזי יר iJר!  /י~ץ ,ה~,ק~~  1טיס !רכ 11 ~iרזיה ,ט91ה 1 ,ירם ןל:ל1 - ,
~ןש י~~ !': /ל:כ-rן~~ מדעו טס הסוס ביצירות ביאליק? קודם כול ,משום
שבעת דהירתו הסוס ניאה כאילו הוא מתרומם מעל פנ י הקרקע ,ועל כן
הוא דומה לבעל כנף אדיר ממדים ,המעופף באוויר .ראו  ,למשל  ,תיאירו
 Wר ~שן  yש~~-ז ~ l) :ק תכ5rיi ~lכא·ךחרת
ב " מתי מדבר" :ן:י5י~ "1ש ~

/

ורנ:יח

~ת -סיס; iכlי~5יר ך::ז~ליג ם~~ iכדע1.ה  / ,ן~ד~ק ~ל ף~~ ;רי~5י 1ע;ו.$בף
~ iף i!lijדrכ "  .יכי מתוארת הדירתו של נח על סוסו ,בפיק וי של הסי פור
"מ אחורי הג דר  " ·:וסוסים ,סוסים ג מורים  ,שנח בעצמו רוכב עליהם.
כע;ף הוא פווח ,כעיף .אין ריכב מהיר כמוהו בכל הפרבר )  [...ןבלא אוכף ,

בלא א ו כף ,ח י ואשו .כשהיא עלוה על הסוס וטס  -פנו דוי ~ -יו! ": ...
ובפרק ט ' הוא מתואר ייכשהוא שב משם על סוסו ה ר ותח ימתפץר פתא·ם

לשכונה  -עוף! פנו דיר! את כל השכונה הוא עיבר בטיסה אחת כבקו
)  [...ימ ן החלונות מצציים ברגע זה ראשי בתולות  ,בנותיהם של בעלי-
הבתים ,שמביטית מתור נשימה עצורה אחוי אבק רגל,ו של הסוס הפיוח

ורוכבו עד העלמם  Jייי[ הזקן משרי את הסוס בבלוירות מן האורווה אל
הנו5ר ןמדבר אלי ו מתוי זקונ גויית ,כדרכו"  .ובפרק החמשיה-עשר של
הס יפיר "ספיח" שי תיאור המזכיו את תיאוייהם של ·יודוי מרכבה":
יירכב אש יסיסי אש ידדרין :כןפירים ניערי ם דלוקים אחריהם  .יהנה זה
האלהים ונרא הוד יורד באשיי .באגדה ייספר בראשית· מתוארת המיכבה

הרתומה לסוסים כעיט גלד אברה הדואה וטס באוויר" :ן~ך~1ה וקן~דה,

r

 .17ראו :לאה ,לודברג .האום לחלוין n .ל· Kב'ב . nש .ד  .עובי •49
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זיוה שמי ר I

"ים 1קו;ןדם

ךת~ליה ל",ה ס~;Iכים ~ 25ירים  ,ה~~ :ג~9ה ~ו;יא'ם  ,י;דדת
 lנ:וQפי:ן :קרג ע  JJlןא צל ~~'pי ר יח  ,חיא ן~ י ·"כi

n

:ק~31ס ( . .. J

הסוס הטס בא ווי ר ,או הנראה כאילו ה ו א טס בא ו ו י ר ,הוא אפ ו א מוטיב
קבע ב יצ י רת בי אלי ק  ,לסוג י ה לותקופות י ה  .יתר על כן ,הוראתם של
הש ו רש ים האחים טי י ס וטו " ש ה י א הסתע ר ות אגב מע ו ף ) ו רא ו יי :ק ~~ ר,

;וer.ט  Y,וי-א?,ל"  ,איוב ט  ,כו( .בשירו התזזיתי יי ז'הר" מתואר י ם ה י לד

וחבריו הצפרירים בעת שהם נשיאים על כנף אור:

j2ו ; ו.יו! :כוו.יוi> :גף אור י~~'ו:ז,
;טזוה~i) ,ים ~ ,ו:ו ים! ?,י~גד;:

,...זה!
לככר "נש~טה ,נפ'
לככר ,
,. . .
.. . ..
וי

גו;יצוס~ ,נ;ו~לש י~ך ~Vו )~iללי ים ,
ג!)iיךה 1ך Q' Qים ן~~י~ים גQר'!ה ,

7

צל:7-יעז ;יר.Yק ג;pר ~ל ~ללuים.. .
ואף אזת ,הסוס טס  ,משום שהאגהד היוונ ית הוערבית הענקיה לו כנפיים

)גפסוס  ,אל-ובראק( ,וםג באגהד העבירת ממריאות המרכבית עם סוסיהן
למרומים  ,אף שעוטות מן המחמ ים אתה )ושהוו לסיפורו של אלהיו הבניא
העלוה ברכב אש השמימה לוסיפורם של " יויור מרכבה  "(.הסוס ביצירת
ב יאליק " טס " משום שלצא ביאלקי הסוס האו םג גפסוס  ,הלא הוא הסוס
העמופף מאגחת י ךוו ודו מ י )וגם אלבוראק  -הסוס המעופף מן הקוארן(.
ההדישרות לדמויות מס יפ ורי הא יסלאם הייתה אחת מדרכיו של באילקי
להשתלב במדחב שהמי ,לוהירם תרומה לשמו להשתלב ותו מחשד של
העם ב מ זדח .שבם שבי-אל יצהפור "' שקיף את אץר-שיראל כפי שנשתקפה
בדמיוט לש חבר תמ ים ,שכל עידיותיו על האץר אותירה שאוובת מאגחת

r

עם ומשמעוות הקלוטות מן האויור  ,כך שקיף ב"ב הנר פרת ונהר חלקדי "
את המזדח כפי שהאו משתקף בדמ יונה של נערה תמימה ,שכל משוגי ה
ועידיותהי לע המזרח נקנו מן הפלולקור .מאחודי בגם עומד המחבר המרורני

r

והמתוחכם  ,ומחליף עם קוראיו קצירות ע לע חשבןו תמימותם עדירטתס-
חשופת-הובחת לש גיבוירו העממיים  .המוטי בים המז mיים בצי ירת ביאלקי,
לרבות מוטיב ים שנשאבו מן הקוראן  ,אינם אלא א ו ריינלטזים שחלחל לתוך
הציירה מן הספירם  ,אוינו פיר החויוה הבלתי אמעצי ת.

ב-ןן  9ן פנה ביאליק המו " ל לדרו ילין בבקשה שיתרגם עבורו לעברית

פרק I 6

מי ענד לדוכיפח ציצח זהב
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את אלף לילה ולילה ,ובהקימו את הצואת ·דביריי בעלותו ארצה ,הוא

הזמין אצל המזרחן ייסף יואל ריבלין תרגום של הקוראן ,אף עבר
בקולמוסו על תרגומי של ריבלין ותיקנו לפי טעמו והבנתו ,עיסוקו רב
השנים בההדרת שירת "' תור הזהב" בספרד אף הביא; לשילובם של
מוסיבים מן השירה הערבית בשירתו ייהקנונית" )כגון פתיחת שיר האהבה

" לנתיבך הנעלם" ,הבנויה במתכונת נוסחאךת הפתיחה של שירי איזור
ערביים ערבריי (,ם ובין אגדות ייויהי היוםיי ני תן למציא אגחת ערביות,
גנון האגדה יימי ענד לדוכיפת ציצית זהב" ,או האגהד יישלמה ובלקיס",
הנישאת את תת-הכיתרת '"אגדה ערבית" ,גם אגדת '"חמשת העיוורים",

שביאלי ק פרסמה במקראה שפת ליידם )(, 1906

בעריכת המורים ח יי פ

ברגמן שוייח ברכיז ,נשואת את תת-הכותרת יי שיחה הודיתיי ,המשורר

אף סרח רבות בכוונה להצויא בהצואת דביר את תרגומו לעברית של
החינור ההויד הקדום כלילה ודמנה ,חמה שביאליק היה הראשון בין
סופרי דורו ,שפנה למוסיבים ערביים ואוריינסליים ,שאותם הכיר גם
מתרגומיהם לגרמנית ולרוסית ,אך גם מתוך עיביידם מערביים שערבו
סופרים מדורניים לסיפורי המזרח )כך ,למשל ,ספרי של סופר הילדים
ה_גרמני וילהלם האוף כל,ף חסידה שיצא בתרגום 'ייב לבנר בוורשה,

בשנת תרעייא ,השפעי לא במעס על עציוב הנער הרוכב על אברת הנשר
ב יי אגדת שלושה וארבעהיי(,

הדוכיפת מופעיה פעמים אחדות בעיבודי האגדות של ביאליק  ,כגןר
באגדה ייהמלך שלמה ומלכת שבא יי ,שבה מביאה הדוכיפת איגרת
משלמה המלך אל מלכת שבא ,וממלאת תפקיד של "שכןר" ו"מתווך "
)בשיר המוקדם "מלכת שבאיי ,שביאליק גנזו ,ממלא את התפקיד הזה
יישכוי העיר" ,כלומר ,תרגנלו הבר( ,באגהד זו ,שלמה המלך שולח
את הדוכי פת לאץר קיסור בליוו י להקת בעלי כנף ,כמין יימשלחת
דיפלומסית  "',שמתפקידה לשכנע את המלכה לבוא לביקור בירשולי ם:

"~lיQב  iJן~ר יגי!? liiJ ~>.ך1 ,זךו לס;~ןייl ,ז.ז;יב~ ~ר}ת לזנל  fהl ,ו;:ןר~,ק~
י~~נ;~  iJד;:כןי~ת l ,ז:ו~רש  iJדן;:כי~ת :ק~1י ו l ;:נכ~ל , iJס;ז;יה1 ,נכאן לז;כךיגת
א~~ I$ל ע.יר קיס;ר ,עווף 1fף לר'ב ,סח~.ה ד~; ? lאד ,ז;כעו~ף .ח~.רי;:ו " .
בשיר מוקרם זה צירף ביאליק כבאגדה פולקלוריססית יסירות שאינם
מתישיבים זה עם זה במציאות הפשוסה :מצר אחר ,הסיפור מסופר מפיה

של סבתא עיירתית ,אך הוא מתרחש כלוו במזרח התיכון ובאפריקה .מצר
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ז וו ה שמו ר ן וגים 1קו;ןןם

אחר ,סבתא זו היא אישה זקנה ובלה ,אך מצר שני ,היא אינה מקלפת
"בולבוסין"  ,כמצופה ,כי אם "תפוחי-ארמה" )מילה שזה אך חשרוה
על-ייי אליעזר בן -י הוהד ,ועריין הריפה ריח של יי צבע סרייי( 8 ,ו מצר
אחר ,הס יפור שסבתא זו מספרת מ י וער לילרים ,ומצר שני ,הסיפור מכיל

תיאורים הרוויים בהשתמעויות סקסואליות ניעזות .כאן יצר ביאליק
לראשונה את הרםות הכמו-עממית של יישירי העםיי שלו ,שאינה

מתאימה לשום מוסכמה חברתית או תרבותית.
באגהד יי מי ענד לרוכיפת צצית זהביי  ,שואל הפלך שלמה את מלכם
של החכיפתים מה יבשקו החכיפתים גנמלו על שהם הצילוהו מעליפןו
במרבר  .תשובתו של המלך הייתה :י~~" Yןזpי ;~iJנו;~ ~3zן1ר ijי Qב ,זר'את

~I'5ל JJנ~ ~ע.ם ~ ijלו: :נכן ~א ל~ל: uזצי;ת ,בכ9~ !iרות לאן~!", Wני מובן,
עשסרת הזהב הופכת אותן םסרה לבזיה .ציריים ררפו את עם החכיפתים
למלקו את הכתר שעל ראשן לומכור אותו בכסף מלא ,עד שבאו החכיפתים
להתחנן לפני שלמה שיסיר מראשן את צצית הזהב .למשל ,האגהד ייםי נתן

לחכיפת צצית זהביי יכלוה להתפשר כאלגוריה לאופית  ,המםלציה ליהידו
להשלי את עסרת העם הנבחר ,לוא לנפףנ בכתר של עליוונת ,אז;כתית
או םדופה .אם ינהג העם " כפו כל העמים"  ,לפחות כלפי חץו ,אפשר
שלא שינאוהו לוא ידרפו אחריו להסיר ממנו את ציצת הזהב שבעוכריו ,זו
הוגרמת למדרפיו לציי אותו ולבקש את ראשו,
בין אגרות ביאליק פצויה ,כאמור ,גם ייאגדה ערביתיי שכותרתה
יישלמה ובלק יס" )ייבלקיס"' הוא שמה של מלכת שבא בפי הערביים( ,ובה

הדוכיפת יצואת לחפש מקורות מים )יי;:כי צז לה ?ךא;ת -ת~ijס~ם ~~9ן
,ה~ד~כ: iקךא;ת ~יש ~צד  ijנז~;:כיתיי( ,וםגלה ארץ חשדה ,שאליה שולח
שלמה איגרת ,הםגיעה לריי פלכת שבא כיד להחיש את בואה אתה .כאן
מתגלה הדוכיפת כציור רב תשוייה ,נעוז ופניפולסיבי ,היועד לשכנע את
כל שומעיו ולהינצל מכל צרה ,היא זי היצואת לחפש םקורות מים ,היא זו
הפביאה איגרת משלפה לבלקיס )פלכת שבא( ,והיא היחמת את ביקורה

של המלכה בירשולים .לפני בואה של הפלכה ,בונה שלפה שביל רצוף

 .18על יחס ו של באיל י ק לחשח'י הונז ,ס של אלזעיר בוי י ההדו  .ראו בפ רק השגיעי
של ספר ז ה - -צפיחי ן ת גדגש ואסןפגיס מקרת י ם~ )ובזיס עתקיית וחשוית גציירת
ביאלקי לייידלס לועובר •.

פרק 16

מן ענד לדוכ  Iפת צ  Iצת זהב
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לבני כסף רזהב ,שיוליך את המלכה עד כסאו .בכלות המלאכה ,הוא פונה
אל חכמיו בשאלה:

יי~י ijה~~ ~ס~Qים ר~~ ר~יסם ה'~~~ "?~~~
•ו "אמר~ אליו:
הנה ראינן נים  gל;ני ס~ס סרנה צבעים ,כןנפים ל;
יי ';ה נביא האלהים!
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'''~Pרןהן א;ג~~ ~ijזן~ת זי~ ~:ן~ט ל~tיו ~ 9פ;א ".

לפנינו האגדה היחידה בין עיבודי האגדות של ביאליק ,שנה מופעיים
גם הדוכיפת ,בעלת צצית השיער ,וגם הסוס המעופף ,בעל צצית
השעיר .שני הציורים האגידים הללו שימשו את ביאליק כסמלי הבשורה

והשירה  .זיקתו זו של ביאליק לאגדות המזרח הגתלתה אפוא בכל סוגי
כתיבתו ,מרגע שנשט בשנות ~פנה המאה את הכתיבה הנאוקלסית,
הכבדה והמכובדת ,הסבעוה בחותמם האריססוקרסי של אחד-העם ו '" בני
משה "  ,ופנה לציירה הכמו-עממית ,בכותבו שירי עם ,זקק.מות ,אגדות
ומהתלות .כבר בשי רו הכפו-עסמי המוקדם "בי ן נהר פרת ונהר חידקל"
)  (, 1906המיר ב יאליק את סווס הזהב ) יידי ג  2$לעדנע פ~ועו"( משירי העם
היהוידים ,הסבעיים געגעוים לב ואה של בשורה סובה סן המרחקים,
בדוכיפת הידועה סן התנייך )ויקרא יא ,יס; דברים יד ,י ח( וסן הקוראן

)סורה

(,27

חאת כדי לשוות למציאןת הדסיוני ת ,הסתרחשת "~ין ~ ijר

~ןת ןij1ר "לתiז, r:אופי כפו-מזרחי )אגב הכלאת תסונות הסזרח הקדום
שזpן המקרא עם "המזרחאות" שבבתי-הכנסת של סזרח-אירופה ,שם
ישובת בת-ישראל בע,זרה ,ומתפללת לגאולתה ,לבוא חתנה בדרך נס( .

הפרש ,הפרשו והפרוש

רא י נו כי באגדה " ספר בראשית יי מתח ביאליק קו של אנלוגיה בין
הפרש לבי ן הפשרן ,שגנזרו מאותו שושר עצמו :זה מגיע ליעדו בכוח

! ון ה שמו ר ן ו)ים וקו,ןדם
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השרירים והרומח ,וזה

-

בכוח מוחו המחדדו .אשי הכוח ואיש המוח

שניהם אבירים ,העשוים שנים על גבי שנים במסע כיבשוים הרואי,
'~.

מסוכן ומלא מהמורות .זה דוהר ביים ובליל ,וזה הוגה בתורה יומם וליל.
ציריפי המילים בפיאמה ייהמתמידיי מכיל י ם במוקטן אותם מאבקים
קוליסליים המצויים בחזיתן של החטיבות הגדלוות .המתמיד מתואר
בהן גם ככוהן עברי בבית המקשד ,אר גם גכיבור חיל ייייוני" היצוא

למסע  ryרואי בעקבות איזו "גיזת זהב" מאיוה .הוא מתואר גם כנזיר
שהחניק את ציריו ,המסגתר בד' אמות ,וםג כאביר המבקש להכניע
דרקובים ,או ככובש היצוא להכניע ערים בצורות ולזכות בזר הדפנים של
המנצח .הלשון הפי Uרטיבית וה~לוסיבית הוכפת את המתמיד לסינתזה
של הפכים :לכוהן ולנביא ,לנזיר ילגיבור ,לישוב אוהלים ולגיבור חיל
יייווני" ,לעבד ולאדון ,לצל קש יבש ולצוק סלע איתן ,לתולעת יעקב
ולתולעת השמיר המ;גקעת את אבני הגזית הדרשוות לבביין בית -המקשד;
בין הדמויות המאכלסות את הפואמה " המתמיד" ,ביתן למצוא לא לא
רק את ייה 'tשןיי האביר ואת " " iJן,ר~ ,המפשר את הכתיבים והקורא את

t'iJשן;ת .ניתן למצוא גם את יי הפרשויםיי  ,אותם תלמידים נצחיים שכל
ימיהם עוברים עליהם בלימוד התורה ,ואף שמם גבזר מן השורש פר"ש.

לאורו הפיאמה ,אני נפגשים עם אחד · ..ן~~iJרידhם ה~י:ו~~ ל 25.~ iלה ",
וכן עם ר~ח~·ל~" י 9רזף ~ב'א; ן ;" tתא~ ,וכן ייעם fגי ~ר~ם ~לים",
wיrנ 'יונה "הל~~  .ואין לשכוח כי ת י אירי של האלין העומד
~ר~~~"ש ל
לצד בית הישיבה בביי לפי קעט של יל" ג המתאר את הפרשו הישוב בבית
המדרש .ביאליק כתב:

ן;ל~·ם~  ,1i?!iJע.זי~ת iJח;שך,
ע;Pד ~ליiכ םי~p' ~:דמ;~ים,

v

הששר
ו"בש
ימיר
שנבר מלאו
 v- . ...
•
I '\,

ז

ז

ז

ן

ו 8מש מנבר מ~ש;ת פרי או;נים -
~·הוא ?מ ~iJ iגע.ר~1י9ב רק,m~,
~ן~1ה ~ן·ל;להQ ,סל ~ ttה - - -

-ד '',

':

-.

ז

; .

....

ותיאיר זה ,לרבות הקטע המלמך שגם לבבי הישיבה שי צירים ליבדיינל"ם

)ייךב ~:י ם ~~לה ם~~·ם~ ~ר'tש ע; Pך /

~:pית ~ iJי~ה ~ Qשן;ת ~~קךן/ ,

ח'מך"( בנוי כאמור על תיאור הפרשו בשירי
יצר
לבניה -לב -חי,
•כי ..גם
••
 ,'.,'' . :
ז
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הגדול של יל"ג " קצוו של ידר "' ) ~" ם ~iJרשו~ ,ז , iJש~~ ~ נ;י»ב וךא;וכrו
 ;: /ני ~ם ל; רכ ~~.rש~~ "(.תן~;ח מה תפקידו של "הפרשו " בשיר זה,וכיצד הוא נקשר אל האביר יי ה,שן" ואל " "? iJןי'~ לפ י ב יאליק ,שי
מתי מעס אנשים נעוזים ,המסרגלי ם לפרשו מן הצ י בור ,לכפות על עצמם
פר ישות ,להקשיר את עצמם ללא חשבון כיר לקדם את מסרתם העל-

אנשוית ,מרקיעת השחקים  .מסרה זו יכולה להיות מ " עלרם המעשים "
א ו מ"ערלם האצילןת" ,אם לנקוס את צמד המשוגים שבהם השתמש
ביאליק בהקרמה לתרגומו-עיבודו דווז קשיוט  .בין שהאדם החותר בכל
מאדרו למסרתו הוא הפרוש שבבית המדשר ,או המתמדי שבבית השייבה,

-

ש " לכl ~~zל~ן!\ ד~ ~tא Qמןךה /

v

" 9Qה  2$ת-מ'ח; lוכ~א ב; חד ב  / ,ן ~ה

'~~1יו fמ;ריד עיר ~צןךה"  ,רהוא יכול להיות אביר של ממש  ,היצוא
למלחמותיו עם מגן ועם רומח.

ב'"מתי מדבר" ,ה~שן הנעוז פושר מן השיירה ,ויצוא ללב המדבר בלא
חסרתם המגוננת של חבריו למסע .יררדי ימים ויורדי מדבריות יצואים
למסעותיהם בצורתא ,כי הם יצואים למקום שהוא  an's landןןו ,no

רחוששים לצאת אליו לבדם .יש מעסים ונבחרים ,שאינם חוששים לצאת
לבדם לנתיבים נעלמים:

ו5י:ן :.וW~ eר ~שן עז~~-ש m:

ק תכij ~~rאך ח ;ת

וךו:ו ח ;ס~ס-ת~ סו~5יר ~i)1ליג ם~~ ,ijה~~
ן~ד~ק ~ל ף~~ ו~5יר ; ף~;~ :קע;ף iJפ;רrכ ,
זורק :Pיד;נ; וקדיס; ~ת;י:ן ;:כדי ~ f -ף ~רןית;,
ו ~ך~ה ~ fלן ~iJוי:ן ךיר~ז ד~1יו ~iJןק,
ו הןא דלוק ~Qףו ך;ס;~tת 'י~ית ~זwס3ן לס~~י.
ן~~לם iJז;נ !Qה ~~ךסק ו ~tף iJפןס ךס~לה
~ ת-ר;):jנ; ~ל-ר'אש צןק ~ב  (iן;וז;נ על ל~~ים  -ן~~א'ם
~:נרן; ijו~5יר !~ן Pף ו~רו:וע ל~ח;ר ק;~ן;ויןת.
:נ;יrQו ~iJשן ןiJןל ~ז.ו'מאל; על-עי1יר ך~iJיס -
וr~ ~~ijכע ע,ם-סןס; ן ו:וו:ות ~ל~ים על~-גיהן,
~ח;ר...
ןך~ק ו~5יר; ~כ ן~rוז ,iJלןrכ
 Zד~יק ijאךסה91ח לסם -ל~Qך~ה ע'1יר ~דז;7tוה -

7

ri

7-

בשובו  ,הפשר פורש לפני השיירה את התמונה  ,ומפשר לפניהם את
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החיזיון שגנלה לנגד עיניו ,וכבר ראינו שהנער מהאגדה "ספר בראשית"
נחטף על-ייד פםישר ,ובעומדו בארמון מלו כ יסא המלכות ,שואל אותו
המלך אם הוא יעור לפשר את הדבר י ם שבספר ,או רק לתרגמם )עבידת
הלמןד-הפרשן והתמדתם של הפרושים ה ישו בים בב י ת המדרש כל
הימים  ,נעים ונידם על פני הספר י ם ,כמוהן כמסעות יו של הפשר במרחבי
תבל( .על כן ,תיאר ביאליק בשירו '"המתמדי" את הנער הלמןד ,החיוור

r

ולר הבשר ,כפרש אוב  ,המפיל עיר בצורה:

~ ~ס;ב לב  iJגצר ~ליל iת ijחוף,
oגיא • .:חמ ~ר ה
וו~כל  -ל
כי-בפתל
:,
•
...
•
.

~

ז

 :ז

חוב,
ותבא ב i
ששחסה את-מח i
":
.. , ...
""'
.יי.

ז

וי

זי

ן~:ה דע.י~יו  fמ iךיד ע.י ר ~צ,ןה -
~ז rכןא i1:1iJהר ו7Rע.ה ~ק,זןת
בצח;ב;,
משכות
גנ;רב~
Iלר'אש
• t
"' 1
..
.
זי

וחלם חל;ם בע י ס נובב ~ חת התת,
T f

-

· ·1

• •

'

l

-

--

~ ~סז ך;פ'~ ~זכדלי דוקי;נ;.
המטפוךיקה של קטע כזה נטולה מן השדה הסמנטי שעניינו מלחמות
האבירים וכי בושיהם ,כב  l$פ iס הקלסי  .אמנם l$ ,פ;ס של ביאליק הוא
 ock epicןן  l$) Iפ;ס ~רידר( ,אך ברמז ברמזים שעוב :ם כקורת בית הבד

שג ם גבורת הובוח ה י א גבורה ,בהסתמך על מימרת חז"ל  :ייאיזהו גיבור

-

הכובש את יצירו"א)בו ת ד(. ,א ג י בור יו הם דון קשי ;טי ם ,היצוא י ם

לה ילחם בדרקונ י ם ובנחש י הציר ,אך חוזרים שמוטי  -כנף מש~ט במרחק ים
אל ארון הספרים השין  .הסוסים צויפ וךי הזהב המעופפים במרחביה של

יצירת ביאליק ובחברים את עלום הךוח ואת עולם החימר  ,את הדמיון
והמציאות ,את החיים בעולם הזה יאת מחוזרת האין-סיף .

פרק שביעי

~~ וtוn r:
I

ש):ד)~ i99 '~ :ים »;ו fnקים

מילים עתיקות וחדשות ביצירת ביאליק
רינ;וו;כיס 2$ת"Yז 9ס ~סןדי ~יויס

-

~גי )~lרןכ;ת :ןויד ם~~ו~ ,

f

תןקים ~ס~,ים ן~רי ג~פן~ים,

סוקזדי ע.ריי141 1סי נ:ז!יי- 1
~ש ס~לי)iם : ,ןש ~צל"~ךיכם - - -
) ·למנצח על הגנינית"  -יי דיר עם " נגח(
חידוש מיילם לצורכי החיים המתחדשים

ח " נ בי אליק ובני דורו ,סופריו של דור התחייה הלאומית  ,עמדן כידוע יי על
פרשת דרכים  ":שושריהם היו עדיין נסועים בקרקעיתו של בית המדרש
השין  ,אך ענפיהם התפשסו והשתרגו אל עבר העלום החשד  -עולמם של
הקוגנרס י ם הציוניים הראשונ י ם ושל הרעיו נות הסצויאל,ססיים החשדים
שפעימו ב"רחוב ה יהוידם" .לאחר ששקל את כל החלופות )חסיד ות
א ו השכלה ? מזרח או מערב? עבר י ת או יידשי? מאבקים לאומיים או
מאבקים כלל"אנשויים למען זכויות המעמדות העמלים ? ( החל ,ס ביאליק
להצסרף לאגרוה הציונ י ת יי נצח ישראל" וליסלו חלק פעיל בהיוצורותם
המואצת של עם חשר ,ארץ חשרה ותרבות עברית חשדה  .החשד נבנה
אז בחיפזון ~שברי חורבנם של "מ קשרים" שינים  ,וביאליק הצע יר בסח
בכוחו וביכולתו ליזום את " תכנית הכינוס " שלו  ,לוהצויאה מן הכוח אל
הפוYל  .י כך ביקש להרים תרומה סגלוית משלו למפעל הציוני המתעורר.
.1

עריןו זה ,שקיערי א י ס יף כל קנ'יני הרוח של האוםה ,עם הםעבר מן הלוגה לא ץר"
ש'ראל ,תיך עריתכ פעלוות של חתיסה יגניזה כב ימי בית שני ,העס יק את בי אליק
בכל תחנית ח'יו .ראי מ אמ ר י ·הספר העברי· )בדוניר ·רב ר· ספרית -ש בכ רך כל
כתביי ,Cיכ ן התאיתיי -על כינוס הריח -י-ערו על כ יניס הר י ח  -דIבדיס שבעל"פה,
כרך א  .עמי סךעב( .על מסרת של ביאליק -הספ ר העברי , -הכיללת פרירגמה של
2 17
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כמי שבחר להסתפח אל חבורת הסופרים של אודסה שאותה הנהיוג
אחד"העם

ומנלדי"ובוכר"ספרים ,אשי"אשי בדרכו ובתחומו ,וכמי

שהשתתף באחדים מהקוגנרס ים הציוני ים הראשונ ים ,ג י בש בי אליק את
מידני ות ו בתחומ י תחיית הלשון העברית כבר בעשור הראשון לציי רתו,
בע ודו עלם רך בשנ ים .את ע יקרי ה ניסח בובאמרי ו ובנאומ י ו ,לוא
אחת אף רמז לה בדרכי עקיפין בציירתו לסו~י~ .הוא קיבל על עצמו,
הן בתחומי הפואטיקה והן בתחומי הפי ללווגיה ,את הנחות היסוד של
יי אסכולת אודסה " ,שדגלה בשינויים אבולצויוניים ~טיים ,ולא במהפכות
חפחות של בן"לליה  .אחד"העם ,שדגל בטהרנות )פוריזם( לא התיר
לביאליק להשתמש בייידשיזמים )גכון יי שנוררים " ( בשיריו ,אך בי אליק

הסביר לו את הצורך להפר לפעמ י ם את הכללים ,כיד ליצור את האפקט
הראוי ולזעזע את הקוראים .עם זאת  ,בעיקרו של דבר ,נטה בי אליק אחר
מידני ותו של אחד"העם בתחומ י התרבות הלאומית .
סופרי אדוסה ביקשו להשתלב בשלשלת הדורות של הספרות העברית ,

ולא האמינו בבריאת יייש מאין '.י מנלדי  ,למשל ,החזיק בביתו ספרייה
גדולה עושירה של מקורות היהדות מכל הדורו ת  ,ובהעידר קונקודרנציות,
היא העס יק בביתו חבורה של סופרים צעירים שסייעו לו בחיפשו מילים
צרירופים בתוך הררי הספרים 2.ביאליק היה בי ן אותם סופר י ם צעירים ,
שעבדו בביתו של מגדלי בשני ת מפנה המאה .הוא פעל שם כשלויה
בובח יצתו של רב"אמן ,ונבר בספרי י ה הגדולה לפ י ה ו ראותיו של יייצור
הנו סח" )כך כינה ביאליק את מנדלי  (.כאן גי בש ב י אל י ק את מידני ות

הלשון שלו ,דה יי נו ,שבכדי לחשד אפילו מליה אחת וי ח י דה ,צריך לנבור
תח י לה בכל ארון הספר ים הי הודי  ,ולודוא שעידין לא בראוה בזמן מן
הזמנים  .כאן גם התח יל ביאליק לכתוב שירים על ארןו הספרי ם היהודי

עריןו הכיגוס ,ראו בספח של שי רוסס ,בr

)לייו ל כיסוי  :ביאל יק בסיפור וב מ סה ,

תל-אביב תש מ" ד  ,עמי  ,127-109רעיון זה מובסס על משתבו ש ל שד"ל  ,ש יסדוות
ממ בה חלחלו להרגתו של אחן  -העס  ,וראו  :ש " ד לצרסו ,תכבים  ,בעריכת עמ uאל
הרסום ,ב  ,י רושליס תלש" ו ,עם י ,201

.2

ר א ו בספ רו של נתן טרן "רינב לס (  ,פרקי בי אל יק ,תל -א ב י ב ת ש " ס ,עמי •18-16

על ר אשיתו התג ב שות ה של השקפת ו ה לשו ני ת של ביאליק  ,רא ו ב מ א םר ו של דב
גלושד ס יי ן ,חרבי של ה סשי ר ר שויתפי לחדר  -גסי רי ם אחד בילוחי ין )"מר אש י תו של
ב י אל·ק " ,ד בר  ,ס "ז בכסלן תת (ה· ,
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)כדוגמת שני הנוסחים של שירו הגנוז "עומד ומפשפש אני בארןו ספרי
אבא זקני" ,שהם הנוסח הקמאי של שירו הדיעו "לפני ארון הספרי"(.ם
לימים ,משנמלם מנלד י מאדוסה לג'נבה לאחר פרעות  ,1905פגשוהו
הסופרים הגול ים שואלוהו :ייסבא ,א י ך אתה מתקיים כאן בלא הספרייה
הגדולה שלך?" ,ומנלד ,התיציב ייבכל גובה קומתו 'הגנרלית' ,והראה

בשתי י דיו על צעמו ' :הנה היא ,הספרייה שלי! נ'".
בתוך כך הקדשי ביאלי ק הצעיר מחשבה מרובה לנשוא חדישוי המילים
 Uשא שעמד אז במרכז סדר היום הציבורי בשל הצורך ה mוף בקבעיתמילים )ךנוםציות( ראויות לירקות ול~רות ,לעצים לופרחים ,לאבזרי
הבית לוכלי השבת והחג ,למונחי המשפם ,ההנדסה ,הרפואה  ,עודו ועוד.
לבתי  -הספר באץר-שיראל נדשרו מונחים בסיסיים בחשבון ובגאומםריה,
בביולוגיה ,בכימיה וגביאוגרפיה ,שלא נמצאו עד אז בשפה העברית.
בירושלים מזה ובאודסה מזה נצורו שתי אסכולות שונית ,שכל אחת מהן
הציעה את חידשויה  :יי ה י רשולמים " חישרו מילים חשרות לבקרים  ,לפי
צורכי השעה  ,לוא תמדי מתוך הקפהד על התאמתן לפרדיגמה של הלשןו
העברית ,ואילו באדוסה דגלו במידניות םהרנית )פןריסםית( יו תר ,וביכרו
שינויים ~םיים ,פרי חקירה ובידקה בספרות ישראל לדורותיה .ביאליק
הלך לש י םתם של סופרי אודסה ,והאמין שתהיה זו בכייה לדורות אם
ישגתרו בארץ-שיראל חידשו י ם פזיזים וסרי םעם ,שלא בנקל נ י תן יהיה
לששרם.
כטענתו הנכונה של צבי צמרת במאמרו " ביאליק כמחשר השפה
העברי "",ת שאף ביאלי ק לערוך ס י נתזה בין ישן לחשר ,וראה את עצמו
כמי שהלוך בדרך שינה-נשונה ,אך גם חשרה בתכל,ת החידשו .הוא

בחר ביעדוין לבנות את החשר ממכיתות השין ,ילא האמין בבריאת יישי

מאיןיי ,בנירגד לסופרי ם פריםי -יי כנעניים" אחדים מקרב יי הצעירים" ,
אוהדי הרצל ,שהשקפת עילמם הייתה מערבית ,מהפכנית ומידרנית
משל .,במדיני ות הלשין של" כמו גם בתח,מים אחרים ,היה ביאליק
מהפכן-שמרני ,או שמרן-מהכפני ,אשר סלד כל ימיו מלהםוםים לשמם

ומחידשוים לשעה קלה המידפים ריח של ייצבע טרי".

r
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כדי להביא רוח חשדה אל שירתו ,לא חשש ביאליק להסיג את
הפואסיקה שלו אות סגטנו דור או שניים לאחור ,לוהשתמש בצייני
סגבין יי מישונים" וכמו-קלסיים ,שכביכול כבר אבד עליהם כלח בשנות
מפנה המאה השערים .בשירת חיבת ציין כבר השתגרה שירה יימודרנית"

ייתר משירת ילייג ,מי שלא נזקקה ל יי פסיק" יליימלציהיי ,והנה ביאליק
חזר לכתוב שירים בנוסח ילייג ,שירים העשויים פסיפס צפוף של שברי

פסוקים ,לוא שעה להפצרותיו של רבנציקי להתנזר ממילים יחיאדיות
)ציין סגנון אירנמנסלי ש~פיין את השירה העברית בתקופת ההשכלה(.
הוא העדיף את כתיבתו ואת לשוט המרובדת של יל"ג ,שכל קנייני
השפה העברית משוקעים בה ,על פני הכתיבה השסחית שרווחה בדורו
אצל סופרים צעירים ,שכתבו ללא היכרות מעמיקה עם נכסי התרבות
הלאומית ,וחישדו בחופזה מילים "ללא שירש וענף".
באיגרותיו ,חזר ביאליק יהסביר לרבנציקי ,כי הוא חותר בכל יכלותו
לידוק ז;נרני ,וכי שמחקי הלשןו שלו אינם חמים כלל לחהידודים של

משוררי ההשכלה .בעדר שהללו השתמשו בתחבלוות של שלןו-ניפל-על-
לשןו לצורכי קשיוס ) יי הנאומים הנעימיםיי ו " הניבים הנאווים " לש קלמן
שלומן( ,האו עצמו נדשר להם ידכ להביא את כוונתו בידקו נמץר 5.הדרשיה
לידוק עיברת כחוס השני בכל מכתביו הראשונים בשטאי פואסיקה שלוין,
שכן ביאליק עדי שבתקופת ההשכלה לא אחת נכתבה הספרות במליים
שנמצאו לסופרים מן המוכן שולא ביסאי את כוונתם בידוק נמץר .ביאליק
לא חשש ממליים שהתשייט בתנאי שהן מתאי מות בידקו למסרתן .הוא אף
הידעף צירופים יי מישונים " כחגמת ימקהלת בובגים י ויאיש חילי על פני

מליים שהז אך נכנסו למליןו העביר מתוך ח יפזןו יפחז.

ביאילק נגד "בית חרושת לש מיילם חדשות"

כאמור ,ביאליק לא ראה בהשערת המליןו העברי במליים חשדות את
עיקרה של תחיית הלשןו .להיפך ,כתלמדי מובהק לש אחד-העם ,הוא
בישק לראות בהתחשדות השפה העברית תהליך ~סי יוסידו ,שיארך
 .5אירג ו ת בי אליק ,כרך א .עמי סג  .עמי קיג  ,יבעןו מקימית.
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חרות ,והתגנד לצייורן של מליים חשדות בסיסורבת )  (. en grosהאו דשר

מן ייהירלשומים" לבל יהכפו את המילון העברי לייבית חרשרת של מליים
חשדות" )במסתו " חבלי לשון "  (,וגרס שכל חדישר חייב להעירך בזהירות
ומתוך הקפהד עדיו פלילווגי עמוק" :ובכלל לא השעירות ולא העניות מן
הימלייםי .וכי לא אריתם מימיכם ממדי קעמה מכניס הרבה ,לוהפך? הכלו
לפי רוב המחזור והצירופים!" (.םש) מאחר שהציחפים חשובים היו בעיניי
פי כמה מן הדרביצסות החשדות ,הרי שאת רוב חליו תבן ביארק בתחום זה.
על כן ,מילוז חישודי ביאלקי שבעריכת ציחק אבינרי )תל-אביב תצר"ה(

אr

בו כיד להצבעי אפליו על שמץ מן התרומה האידרה שהירם ביאליק

לשפה העברית לוהחייאתה ,כי את עיקר חליו נתן ביאליק בתחום הצירופים
)גנדי הצירוף ייגלודות ונצורותיי ,שחשדי על בסיס הצירוף המקראי ייערים

גלודות ובצורות"( ,לואו חוקא בתחום ביראתן של דרביצסות חשדות.
את דרכו להלכה ולמעשה בתחומי החייאת השפה העברית עציב
ביאליק לאור דברי אחר-העם במסותיו "הלשון וספרותהיי )תרנ"ד(
ו"הלשון ררקדוקה" )תרנ"ה( ,שבהן מקופלים עיקרי השקפתו של אחר-
העם ,שביאליק הזדהה עם רוב עקרונותיה .הייתה זו השקפה לאומית,
המבקשת להיזון מקנייני התרבות האותנסיים ,העתיקים ,שצמחו על
קרקע גידולה של האומה ,והמבקשת להרחיב את יריעותיו של האוהל

הלאומי ,ולקרער בו חלורבת לתרבות העלום .לעומתה ,סיפחו ייהצעירים"
המתמערבים ,אוהדי הרצל ,השקפה הרואה באוהל הלאומי אוהל לד
ופרובינציאלי ,שממנו ביקשו צלאת החצוה ,ולבנות תחתיו בן-לילה ארמון
מערב-אירופי רב-תפארת .למרבה האירוניה המרה" ,ארמונותיהם" של
אותם סופרים ייצעירים" ,שעסנו ייצר לי המקום"  ,התגלו בדעיבד ,בחלוף
המולת הקוגנרסים ,כגמלדי ם פורחים באוויר .סימפסוובטית היא העובדה
שהצרל לא למד עבר י ת כל ימיו ,וגם כשנזקק לבי טוי העבר י ייעת מתי?",

הוא כתבו באותיות לועזיות ) os~11ן6.(ad n

אלעיזר בן-יהררה ,חסרדי של הלצר ,שהתייך כיעוד ל"טריסוריאליססים"
שתמכו בתכנית אוגנדה ,אף עזב את האזר לפרק-זמן ממשרך ושיב
באצרות-הבירת )כך גם ברב ,איתמר בן-אב"י שנפטר באצרות-הברית,

.6

ואי בספרה של רנרית נובrו מפתחזת )תל אביב תשלייח( בפרק " אגדה ומציאות
ב י בידח עסשי השומוי לעיקב רביבוב " ,עמי  I 49-20ובמיוחד בעמ י . (33

r
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במהלך שהות ממשוכת מעבר לים( .ביאליק ,חסהי של אחד-העם ומתגנדם
של "העצירים" התמעמרבים ,אוהיד הלצר ,התגנד לפתרוטת שהצעיו
מקום מקלט זמגי עד עיבור זעם ,וכתב בתחלית דרכו  Qט י רות בוטות גנד
הלצר ,אך אחד-העם לא פרסמן ,וביאלקי למד מניסיוט שאין רבו ומורו

להוט לפרסם דברים עצקוניים גנד יירביו .םג שיירם שכתב גנד אלעיזר
בן-יההדו ובנו איתמר ,יירביהם של אחךהעם ושמנתו ,לא ראו אור

בעיותניו של אחךהעם .אחךהעם ,שחשל לע העיתוג mהעבירת באסדוה,
לא פרסם בעיתוניו דברים גנד בגי-הפלותגא לשו ,שומר על מדיות נאצלות
של כיבדו זכותו של היריב להשמעי את דברו ללא חשש לש חרם וביזוי .ו
עם זאת ,גם אחד-העם וגם ביאליק לגלגו לא אחת על הפואטיקה ועל
מידניות הלשון של יי העצירים" ,אוהדי הרצל  ,כמו גם על קובלנתם ש " צר
להם המקוםיי בין ירעיות ייאוהל שם" .אחד-העם טען כי היא נובעת
מהשגה לדה ,והציע להם ייסלסלו את המחשבה והיא תסלסל את הלשון "
)במסתו ייהלשןו וספרותה "  (.ביאליק הלך בעקבותיו ,ובמסתו יישירתונ

הצעירה" השווה את התנהגותם של ייהצעירים" לזו של משרתת החוזרת
לביתה לאחר ששירתה שנים בבית עשירים  ,ועכשיו היא מעקמת את
אפה למראה לדותו של בית אביה ,במקום לטרוח ולהתחיל במלאכת
ניקוי ו שוכלולו .את חידשויו של בן-יהודה שאינם מתוך " הלשון גופא ",
הוקיע ביאליק בהזדמנויות

.7

אחדות8 .

ןרגכ שירו ייעקבית המשיח ,-שנרפס בהזםז ) עבירתכ עזאו גלוירן( ,ושר ה תרנ-ו ,עמי
 , 128-126וכ.כןו שירו הנונז "שאירך עציר רדום " ,שטןר גנד אוהיר התל ·) העצ·רים" (
בכלל ,יגנד א י תמר ב ן-אב" י ,שהנג לשהתמש בפסנודבים -עציר םדור  , -בפרס  .באילקי
כתב בשיר זה לע "הובדוה בכלל  ,ערל מכנסיים ברפם " ,כיר לרמת שא ין עדות ונחה מן

החשודי הירשולמי " ~פנה  ·,שהתאזרח בע י תינ יר לש בן-יההדו יבמחריה של ער"תו
חמרה .השוכורר אף כתב דירנ התקפה בוס ים באיגרר תיו לע סובבנו של בן-אב '' ' עול
אשייותו  .אלא שובפאת גסיתם של דביר בי אלקי ,שנא מרו " בלדתיים סגורות -לוא

.8

בעוח לפדסום ,השובים פ י לח י בר ,עירך האיגרות  ,את מש י של מישא ההתקפה .
איגרות ביאליק ,כרך א  ,עמי עד ,עה-עו עודו .אוו םג בפרק יי על דבר פזיזותם של
מחשרי שהפה העברית ,-בספרי ם,ן זאת א,ןבה ,תל-אביב  ,1991עמ י  :93-88י כן
בספרישירי ס ו פזמזנות סג ליידלס ,תל -אביב  ,1986עובי •183-180 : 172-162 : 144-141

r

על התגנתחי לש ב י אליק לחדישוי בן-יהדוה  ,ראי גם בספיר השי,ןר מא תימ"צן,..
תל-אביב  , 1987עמי  ,229-222יכן בפרק "עכין המלפפןו  -שיח עם ובחשדי השפה" ,
בספרי באי  ,עללי,ן :סיפירי ב י אליק בובגעליתיה ם  ,תל-אביב  ,1998עובי •233-229
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חשרוייהם המהכפניים של בן"יהייה שול בני חוט "המתמערבים

N

התבססו לא אחת לע תרטם שאליה ) qucן  (caקל ופזיז מן השפות ההרדו"
אירופיות :י ב~ ננהי Q' ,ננןו י ויאויורןוי מן המליי ם  savon ,potlpCCו"avion
שבצרפתית:ימבשרתי )או י מבqזןהי בלשוט של אליעזר בן"יהייה( מ"BQrstc

שגברמנית או  brushשבאגנלית; 'ג להדי ' ו'~ר iהר' מ" gelatoומ"  odoroוpon
שבאילטקית  ,וכיצוא באלה מליים מיובאות שואלוות מתרביוות זרות.
ביאליק חשב שתרגומי שאילה כאלה אי נם מתאימים שלפה שמית עתיקה

שעוירה כמו השפה העברית ,וכי שי בהם שמום ייחיקיו מת ו ך התבלטות ",

r

בשלוןנ של אחר"העם .במסתו " חבלי לשרן " העסים ביאליק ש '" א לעשות
שלןו אחת קעקר לגידלוי התחייה לש לשןו אחרת" ',לכל לשןו  -עסן
ביאליק

-

שי יי הפסיכיקה " שלה ,יי קעקר הגלודי" לשה ו"אבן השתייה "

שלה  .האר חש בצרימה שבחשרוייהם של אלעיזר בן"יהייה ,איתמר בן"
אב"י וחבריהם " הירשולמיים"  ,וביקש למצוא להם חלופות .

לעניות ערתי  ,חלק מחידשויו המצולחים של בן"יהייה נשתגרו בזכות
דמיון מקרי בין המילים הלעוזיות ששימשו להן מקור לבין מילים עבריות
שמאותו שדה סמנטי ) גכון חידושו ימ בשרת י ,שמקורו אמנם גברמנית ,

אך הוא חמה לי ברשו י העברי ,שצורתו צורת מברשת ; או חידשוו יגלדיהי
שמקורו אמנם באיטלקית ,אך היא דומה ליגליד הקרחי העבר(.י ואולם,
ה י ו לבן"יהוהר ג ם חדישוי מילים בלתי מצולחים שחושרו אך ורק על יסוד
דמיון למילה באחת מן השפות הא ירופיות  ,ואלה לא נקלטו לוא נשתגרו.
כך ,למשל ,ניסה בן"יהייה כאמור לחשר את המילה ' ~ד; רה י כשו ו ה"

ערך לירק הקרו י בלשון ימי נו י עגבנייה ' ) על בסיס המ י לה הא יטלקית
 ,pomodoroשהשתבשה בערבית מחברת והפכה בשוקי האץר לי בנדורה י,

אך הצעתו זר כדיעו לא נתקבלה( .נינו של בן"יהייה ,הסרפר והע יתונאי
גיל חרבב ,סיפר שבבית סבו איתמר בז"אב"י )שאמר חמדה בן"יהייה
כתבה את מדררי הו$פנה בעיתונרת היר רשלמית של בעלה ,אליעזר"בן
יהודה שחשדי כידוע את המליה י אופנה י כשורה"ערך למילה הלעוזית
ימידה (,י נהגי לכנית את נעלי " הבית בשם יתיפלייםי ואת הזיקט כיני
בשם עברי  -ייעקיבית י;  9אך כ ידעו גם בימ י נר ממשיכים לנערל י נעלי"
 .9גיל חיבב" .סבי ב  ,להתעמלל כבר אוב ?'-תר l lנ  ynמיים  .2.4.2007שמחתי לגלית
בדבד י גלי חיבב שבח יס להעצה ששלחתי לפבי שביס לתחדות שעדכה האקדזניה
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ביתי ולהתהדר ביזיקס :בביתו של איתמר בן-אב " י גם קראו למרפסת
ידקה י )מילה זו מלשןו חז " ל ש yו יה אולי להתאים כ י ום ל deck -המודרני,

הנבנה לאחרונה לצד בתים כמ r

מרפסת (  ,אך גם מילה זו נשארה כ ידת

רק בחוג משפחתו של מח יי ה השפה ה ע ברית ,ולא עברה ממנו אל שרות
הרב י ם .לא כל חדישוי ו של בן -י ההדו לוא כל הצעיתי ו בהחייאת מ י לים
עתיקות הלציחו אפוא להיקלס בעברית המדיברת ולהשגתר בפי כלו.
להפך ,רבים מחדישויו נשארו גנוזים במילןו רב-הכרכים שלו ,שהתישין
בינתיים עד מאוד ,ירק מתי מעס נזקקים לו בימינו.

בגנותם של חידושים פיזזים

את מורת רוחו מחידוש י הם המהירים )והפז י זים ,לעדת ביאלי ק( של
בן-יהדרה וחבריו ייהירשולמים " הפגין המשורר בדרכי עקיפין ,כמעס
סמויות מן העין  .כך ,למשל ,סיים את שיר הסתיו הקצר שלו יי הקץי

ג;ת "' במילים, " :א~ ~~ינן .Ijפ ן)Iי ~ך~ה "  .ביאליק יכול היה להשתמש
במ ילה יבולבוסי )כמו בשירו " בגינת הירק "' (  ,אך בחר להשתמש בחידשו
ה " ירשולמי" יתפוח אדמהי ,המדיף ריח של צבע סרי )בדרך-כלל התרחק
מחידושי-מ י לים כאלה( ,אולי כיד לרמז לסיבן של מהפכות  ,המב י אות

ע מן טעמי ם חשד ים ומנהג י ם חשדים ,שהאנינות מהם והלאה .
בש י ר ,המתאר בסמ וי את ה י רדיה מצבע י הכתר ו הגלי מה האר יססוקרטיים
אל אפלת המרתף ואל אדרת הסלאים הקבצנית  ,העידף אפוא ביאליק
להשתמש במילה החשדה וה יי ולןגריתיי י תפוח-אדמהי ) תרגום שאילה של

המחשד י ם '"הירשולמיים"' ל' ערד עפפיל י היישיד-גרמני(  -לוא במילה
עתיקת היומין 'בולבוס י  ,שהיא בעלת מסורת ארוכה ,המשוכת אחריה
שובל של תקידמים בשפות ההדרו-אירופיות
בלטינית,

=]buJb

)b sסblll

ביוונית ,

bllSן bll

פקעת[ באגנלית ,בו$לבעס בייידש ועדר( ,וזהו אחד

לשלןר לח שודי מליה עירבת ל·ק ירקסורה· .צהע תי · -פלoרתyו · -

לא התקבלה ,

ו האק רמי ה ב יכ רה ע ל פ ג יה את הם לי ה · איסללו,ת · (  ,לפגי כארבע י ס שגה יוו תר
ח ישו תי א ת ה מילה •? j:גיyו · ' על מ ש קל "  ,,גי ןר"( תב ח רות עש רכה שר ת " המשביר
צלרכן ·  ,לחברת שהקיםה אז כבאר"שבע  ,אך גס הצעתי ז ר ל א התקבל ה בעשתה ,
ר ה ם ליה · קג ירז · גשגתרה קר מקז שג י ס ר ב ו ת ,
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הטעמים להצטרפותו של הבולבוס בשיר "' גבינת הירק" ,ש " ~א ורקד
)  [...הןא צל fל תז;'~rנ;ז ) "iתוך שהוא מפ י ר את הדגם הזוגי של המחול
וגורר אחר יו שובל של צאצאים לרוב( .באמצעות שרבובה של מילה
החשדה במשפט ןא~"' ~~י נ~ נ'!י tןסי ~ד"', 9ה הצ יג בי אליק את המעבר

מעולם התמלו אל ההווה המתהווה  -על קעריו עול כיעורו.
אגב כך ,רמז ביאליק לקואריו שתנחשד כאז חישוד פזיז ומיותר ,שהרי

שי כבר במקורות מליה מתאימה לאותו רפרנט צעמו .חמןר מזה ,לפעמיס
הכפו '"הירשולמים" את היצורות ,חערו מהומה מיותרת בשפה העבר ית.

הנה ,באתר בן-יהרוה מובא בr

כתבי אלעיזר בן-יהרוה םג מאמר על

חשודיי השלוו שלו ,ובו נכתב" :ביהאורי מכ"'ח חשוןו אתתכ " ד לחורבן

)תרנ"ג(, 1892 ,

במחר יתחיית הלשןוי ,מציג העורך ,א .בו-יההדו  ,את

שלשות חשודייו :תזמ;רת ,דרבגן עוקב[... ) .
הידבור על המנעיים

לחידשויו ) •••1

תחילה מרחיב נו-יההדו את

ככה נאנסט גבלי יןננו הקרום לחשד

השם תזמורת ,על משקל תלבשות ,להמשוג קונצרט .כלוט יעדויס מה זה.

אך שימעו נא הקוראים איך תרגס המלה הזאת בעל ספר המלים היעוד
החכם שטיינברג :ימגנינה בהיכלי עוגני יי .ואלום  ,ביאליק הביו שחשודי זה
של בו-יההדו  -יתזמורתי  -רגרם לשיבשוים לוטירוף מערכות :בעקבות

חשודיו זה נשגתרה ברבים  ,מאז עוד ימינו ,המליה יתזמורתי לorchcstra -
והמליה ימקהלהי ל ,chorus-בערו שההיפך האו הנכיו .יתזמורתי ,שמקורה
בשושר זמייר ,ה יא-ה יא המליה המתאימה שליהר קצובתית  .על כו ,בש יר
הליידם שלו יימקהלת נוגנים" ;י")Qי ,רג Q~ / ~~iי ~תףיי( השאיר ביאלקי
את צירוף המיליס המישון מתקופת ההשכלה )יימקהלת נוגניסיי( ,כי לפי
עשה לא צמא בעבירת פתרןו טיב ממנו )גס בשרימתו "לממשלת המשר"
נזכרת ימקהלת נוגנ י צבא י ,לוא י תזמורת '(.
דומה הוא גורלה של המילה ימלפפון' ,שבמקורות אינו אלא מלון
)ראו פ י רשוו של ב י אליק לסדר זרעים(  .כבר הראה איתמר אבן-זוהר,
ש י הקשיוא יס החמצויסי אצל מנלדי מוכר-ספרים א י נם אלא י המלפפונים
החמצוים י שבפיני O.ו כאשר ביאלי ק מרקיד נשיר הילדים " בגינת הירק "

את הצנון עס אחות  -המלפפון ,לא ברור אם מחנר ב"גבר" שמנמן
 Oו " .מה בלשיה גיסל ווכה אכל ב '  rייקר ב " )למעמר הרבצסריה בלשןר הספרות העברית
ב חו ית האחרוניס( ,הספרות ) 23 ,אקרסובר  976ו  (,עםי ו . 6-
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ו"'אשיה '" גבוהה ודקה ,דמויית המלפפון הירוק ,או באשיה זהובה
ועגלגלה ,דמויית הימלפפוןי מלשןר חזייל ,שאינו אלא מלון .בסיפורו
ייאריה בעל גוףיי ) (1898עידין השתמש בי אליק בצירוף המנלדאי
יקשיואים כבשויםי ,ואולם בשרימה המאוחרת ייאיש הסיפ ון" )שנכתבה

כנראה בשנות העשירם ,בעת מסע של ביאליק באנייה ,אך התפרסמה
בראשית שנות השלשוים( מתואר המלח השוידו כ-בהיר שיער ,גולגולת

מוארכה ,כעין מלפפון"( .האם מרתאר כאן ראשו צהוב השיער של הספן
הארי ,כעין המלון הזהוב ,או שמא נכנע כאן ביאליק לשימוש שנשגתר
בימיו ,והתכוון לגולגלות צרה ומוארכת כצורת המלפפון הירוק? תיק-ו.
~~ Wז;רא ~יןן ערל  -על" ,כלומר ,לאחר שהשתרשה
חז-ל גרסו" :
השגיאה בציבור ,מוסב לקבל אותה לוא לנסות לעוקרה )פסחים קיב א:
ב-ב כא (.א ומעביין להיווכח כי מילון בן-יהדוה מפשר ישבשתאי מלשון

ימלכודתי ,שאי אפשר להיחלץ ממבה :יי אין כוונת המאמר הזה לשיבשו
ולקלקלו ,אלא לשבשתא במובן הזמורה המשמשת מלכדות לציפור:
מלכודת זו ,כיוון שנכבס בה )יעלי בזכר!( העוף ,בכבס )שווב לא ציא(.
ואך משום שראוי בשיבשו ,ואחר-כך גם בארמית ' שבשתאי אותה מילה,

חשבו כי בקראה כך הסעות משום שה י א דומה לשבשתא ,למלכדות ".אכן,
מן השיבשו שהפך את הוראת הדבוסציות יתזמורתי וימקהלה' אי אפשר
כ י ום לה י חלץ .הסעות בשגתרה ונשתשוה ,ואת הבעשה א י ן להשיב.
מאחר שביאליק התגנד לחידשוי מילים ייבסיטוונת  ,-וביקש להאט
את התהליך המאוץ שבו החלו "הירשולמים" ,הוא הרבה ברשימותיו
להשתמש במליים זרות ,עד שירחב ותיצמא המילה המתאימה .ברשימותיו

אבו מצואים את המילים 'פפירוסה י )סיגריה( ,יך~~אי )מברק( ,יטראם '
)חשמלית( ,יביבליותקהי )ספדייה( ,יןגיטאריי )צמחובי(' ,ברו~טיםי )חומי
שיער( ,יקונטרבנדה' )הברחת מכס( ,ידיסקוס' )תקליט( ,יפיקציהי )בירה(,
יאדרסהי )כתובת( ,ערדו .

על אי-הצייבות ששריה אז בתחומי הלשון המדוברת תעיד העובדה
שלעתים השתמש ביאליק באותה יצירה עצמה בשתי דבוסציות שונות
לאותו יפרבט עצמו  .כך ,למשל ,בשירו " המתמיד -הוא משתמש פעם

בישממית' ופעם ביעכבשיי )לא פעם כתב ביאל,ק על "קורי השממית" ,
בעקבות פירשוו-תרגימו של שריי' למילה יחידאית זו במשל" ל :כח(.
בשרימה "סוחר" בזכיים היעיתובים' ,חידשוו של בן-יהודה ,בצד ימכתבי

פרק I 7
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העתים' של סופרי הרור החולף ,ובסיפור "מאחורי הגדר '" השתמש פעם
ב'שמשוניות' ופעם ב'חמניו ת' לאותו רפרנט צעמו .ייתכן שביאליק
הפריח ייבלוני ניסוי· כדי לראות איזו מבין שתי החלופות תתחבב על
הקוראים ותשגתר .יי תכן גם שבהתלבטותם של גיבוריו הספרותיים ב ין
שתי החלופות שי משום בבואה קרקיטורית ,אוטו-א ירו נית ,ללבטיו של
ביאליק עצמו .גם הוא ,כמו גיבוריו ,פסח על הסע.פים ,התחבט בין שתי

המילים ,והתקשה להחליט "מי משתיהן יפה יותר" .

טביבוו או ):ן~יו

מתוך שירי חנוכה ,שכתב ביאליק לילידם ,עולה בבירור יחסו של
המשורר כלפי חירשוי המילי ם שחישד בן-יהורה ב"בית החרשות של
מילים " שלו .עמדתו הייתה דומה לזו של סופרי אדוסה :אחר-העם ,י"ח
רבניצקיןן ומ"ל ליליינבלום 2.ן את ערתו על הררך הנאותה שבה ראוי

לחשד חדישוים  ,הבעי ביאליק בנאומו על פינס '" :פי נס היה אומר שבכיד
להכניס אף מילה חשדה אחת אל הלשןו צריך תחילה לחפש בכל אצררות
השפה העברית ,שבהם גנזו כל הדורות את מחשבותיהם ,אול ,נמצאת

כבך המילה המבוקשת בצורה עברית  (... 1ולא באופן ךבולוציונ י (••• 1
מילה שהיא זרה לרוח השפה במשקלה ובצורתה היא מביאה ידסהרמוניה
בלשון  1••• 1וכל האחר יו ת חלה על ראשי המחשדים הפזי זים  .צריך
שהמילה העברית תהיה עברית בשושריה" ) .ן
גם ב י אליק האמין צשריך לחפש תחילה ביימטמוניות יי ולוודא שהמילה
המב וקשת אכו חסרה במקורות העתיקים .מילה שנשגתרה ,גם אם בבנתה
במשקל זר לאוזן ,המכניס מהומה וריסהרמוניה ,לא בנקל תיעקר מן
השושר ,ערל כן מוטב שלא תיכנס כלל אל המילוך ,גם אם תחיית השפה
וגאולתה תתעכבנה  .בשירי החנוכה של ביאליק האב מלדיק נרות חנוכה

וו  .בובאזברן -תח"ת ש'ראל שר פתן" ,פסדר  ,ספ ר שבי ,א דוסה תרג"ז ,עמי •28-9
 2ו  .בסא זברו  -להרחתב השפה, ,-ח;~ה כרך ג ,ח וב י ב ") ,1פבראו ר  898ו )שבט רתב"ח(,
עמי  25ו  32-ו .
 3ו  .דבריס שבעל-פה ,כרך א ,עובי קעה.
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יכרכר' ,לרא
)מבלי שהמילה יחנוכייה' תזיכר בהם( ,המורה מביא לילד .
יסביבוןי )חידשוו של בן-יהודה( ,והאם נותנת לילד ילביבהי )אך נפקד
בשיר מקומה של היסופגניי הי

-

אף היא מילה

'"ירשולמית ",

שחישד דוד

ילין בשנת תרנ"ז( 4 .ו

הדנוטציות שבחר ביאליק לשלב בש י רי החנוכה שלו לא נשגתרו,
כידוע ,בעניין היסביבוןי נכנע ביאליק ,ולאחר שגם טשרניחו בסק י

שיבצ; בספר שיריו לילדים החליל ,התיר לעורכי המקראות ,שכללו את
שירי החנוכה שלו ,להמיר את היכרכרי ב יסביבון :בעניין ה'חנוכייהי
והיסופגנייה י הוא לא נכנע ,אפילו בשנות חייו האחרונות ,שבהן כיהן
בתורת נשיאו של ועד הלשון בארץ-ישראל ,ניסה ביאל,ק להשגיר

מילים אחרות .כך אנו מוצאים ביצירתו המאוחרת יאלוף בצלות ואלו ף
שום' ,בין מאכלי התאווה העולים על שולחן המלך ,את 'האספוגים
המתוקים :המילה 'אספוג' )על משקל 'אתרוגי( נראתה לביאליק שווה-
הערך ההולם למילה היוונית  ,sphongosשממנה נגזרה היסופגנייהי
העברית וה'  ' spongc cakeהאנגלי ,אך גם הצעה זו לא נשתגרה

כידוע .נ ו מכל מקום ,זיווגם של יהאספוגיםי ל'צפיחיות בדבש' מלמד
על המלצותיו של ביאל יק בתחומי הלשון :מותר ,ואף רצוי ,להשתמש
בלשון סינתטית )מלשון סינתזה( ,המשלבת הבראיזם והלניזם ואת
 .14ראובן סיוון - ,ראשית הרחבת הלשיו ביסיט" ,לשונונ לעס ,סחזור לג ,קונטרסים
א'ב ,סר חשיוי חשס " ב.

 .15כפי שהראיחי בובסארי "סה אלכ ביאליק בחטהב" ,סעריב סיום אי טבת חשס"ו
) ,(1.12.1985שנכלל ליסים בסידפ שי ידס ופזמוונת גס לליףס ,תל'אביב תשס " ז .כאן
האריחי כי באילקי לגלג על ניסיתם הנפשות של המחשוים "הירלשוסים" להשתשמ
בסיוחס ~~ )יסטיידה :יששמהיי :י חיכוניהי  ,יוסנגפהיי :יעבגנהיי :יחמנהיי י וחכמה , I

עול כן ניסה בכל הזדמנות להמ ירה בסיוחס ~יח ,לא קייד משואל אבנ"ר שכבת
) במאמרו "מי פזו את הלשוו ש?ידם לומלאכי חבלה "  ,האזר (17.12.2010 ,שביאליק
התגבד לסיותמ זו במיוחד .ב"ר  ,ביאלקי כלל לא החגבד לסיומת זו ,הושתמש בה לא
אחת בצייררת )כוגן בסילים י יפיפייה  :ירחמנייה :וזכר"הי עויי  ,Iאלא שחשודייהם

התוכפים הו בלתי ובקונרים של מחשוי השפה ייה ירשרלובםי " בסיומת זו ,וכו שימשויהם
התכופים וחסרי הצידקו לעדתו בסיומת y xו )לעדת ביאלקי נהדעו ס יו מת זו צלורכי
הקטבה  Iלא בשאו חן בע י בי המשורר .ב יאליק מתח אפ וא ב יקורת לא על המשקל
כשלצעמו ,כי אם על חוסר התו I$ם שביו המשקל שבו בחרו המחשוים להשתמש
ללא'הרף לבין סהי תו של החדישו )כך .למשל ,הרפרנט של הסילה יעיחויי אינו
דישו הקטבה ,עול כן אין בסליה זו תוא.ם בין הדטטציה לבין משקלה ,I
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המצוי במקורותינו עם החשר  ,שזה מקרוב נכנס בשערינו.

ביאליק לא חרבה אמנם בחידוש מילים ,אך בין ח י דשויו יש מ ילים לא
מעטות שערכן לא יסולא בפז  :יטייסי וימטוסי ,ייבואי וייצואי ,ירקעי,
ירסקי ,יכרזהי ,ימצלמהי ,י פריון י  ,וזאת בצד שמות-תואר חשרי ם ,כדוגמת
ידורסניי ,יחייכניי ויטידוני '.בין חישרדיו בלוטת קבצוה גדולה של מילים

בצורת הזעייר )ידמינוטיב( .אין זאת כי ביאליק חש שלשןר ייידש -
"לשון האימהות"  -עשירה במילים של זעיור וחיבוב ,ואליו העברית
 "לשון האבות"  -גרמית יקשה ,יממעטת בצורות כאלה .כך ,במקביללי צפריריםי )מקביליהם הזעירים של הצפירים והעשירים( ,חישר ביאליק
חדישוים לא מעטים בצורת הזעיור ,וכך התעשרה השפה העברית במילים
כדוגמת יכחלחלי ,יאיוריריי ,י אפלולי" יחוורוורי ,יזהבהבי ,יזהרוריםי,
ישבריריםי ,ועוד כיצוא באלה מילים של הקטנה .ביאליק אף חישר

יגחליליתי ייצרורי )במקירות קרוי החרק יצתורי( .בעקבות ח י דשוים
כאלה ואחרים החלה הספרית העברית החלה לנטשו בהדרגה את ההדייר
הקלסצייסטי של תקופת ההשכלה ,ונעשתה "עממית" י יי טבעית " ייתר.
העברית החלה מנמיכה במקצת את נטייתה הטבעית לפתוס מקראי
ילשכלת Uת ,שואלה מן הייידש בדיחות יקללית ,לשון שיחית הווי יביטויי
עגה ,מימרית עממיית ידי בירי ש~ק " נמוכים" .היא הרחיבה את צורות

הפוצל ואת גזרותיו בהתאם למצוי ביישיד ,ו התעשרה במילים ובצורית
חשרות ,שהוס י פו לה רכ\ת מתעדנת ומתפנקת ש;rוסרה בה עד אז.

צלחצח ולהבריק מבטעות לשוו ישנים

חדישוי של ביאליק  -יצפריריםי  -שי בו כיד להעיי על דרכו בחידיש
מילים :לא בריאת יי יש מאין"' ,כ י אם החייאתו של השין  .כאשר פרסם
בפעם הראשונה את שירי "צפרירים"  16,היא הוסיף בשלויי הערה מפשרת:
" צפר י רים  -ריחית הביקר בפי המקובליםי '.את המישג הדמינולוגי
יצפריריןי ,שמצא בספרי קבלה נשונים ,הפך אפוא לריחות בוקר קלות,
וכך הוס י ף מילה חשדה-שינה לשפה העברית .כבר הראה יצחק בקון,
 .16החד• נעריחנ דח פרישובן .שבה א .גליי ןו  ,12ב -ג באדר חרס-א.
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וניס 1דקו,ןס

שהצפריר נולר במקרה  ,כתצואה מז המפגש עם הזפיר ,עם רוח המערב
הקלה מז המיתולוגיה היווני ת הנזכרת בשיר יי הערביי ,פרי עטו של
טשרניחובסקי ייהיוונייי )שייהתכתב" בש י רו עם שורה נועדת משירו של
ביאליק

ייבשדהיי(17 .

ביאליק ראה אפוא את קנייניו נבלעים בלעום של

זרים ,והחליט להוציא את בלעם מפ יהם ולהשיב אבדה לבי ת אביה ,וכך
חשרי את אחת המ י לים המצולחות בי יתר שחשרי )דמיונה למילה היוונית

מדגיש את עשורה של הלשיז העברית ,העתיקה והמריבדת(.

הרוח ה י א רק מהות אחת מז המהויות  ,שחברי יחדיי בציירת ה יצפריריםי.
יצורים אלה ,שביאליק הכירם מז הקבלה ,החסדיות והפלוקלור היהדרי
והעכו"מי ,הם מעשה-כלאיים לשוני  ,שביאליק התיך את יסודותיו למהות
המתהפכת לכל הגוונים .המילה קשורה ליצפראי לויצפירהי )בוקר ,או
שחר ,בקיעת הקרניים הראשונות עם פריץ שמש( ,והרי הקדמונים קישרי

ביז הקרניים הבקועות והנוגהות של השחר לקרניים הניגחות של הבקר.
הצפריר בשירי ביאליק מצוג גם כצפיר בעל קרניים ,וכך ביימשירי
החורף יי )תרס"ד( ,הוא מתיאר כשעיר פיחז והולל ,הנאחז בסבי בקרניי ,

כמו האיל מפשרת העקדה:
~~ריר פ וס ז ~ן'~די!א
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~~ ) lז ם ~~9י:ן Y.ד~ tיו,
~בציצ ; eת זהר; תנלה
••
ז' 1

I

• I

ז

 Wם ~~ילז צל t!ivף·
שם ..הפ וחז,
~מתלנט "
_. ',

-

ר~ד ,ר~ד צל' iJק,ל~ה,
ס~ר~~ לJאת ך~י~ Uכלר
פתאם עז  -ויהי לספה.
•

I

ז

•• -

• I

-

ז

לפנינו צפריר  ,שהיא ריח ) משב אוייר ,שד ובשחת( וגם תיש מקורנז  ,מדעו

לא יעונקו לו תכינית של סטיר  -של שע י ר שסיף תאיוה  -מאיתז בריות
מיתולוגיית שחציין תיש חציין אדם ,והן מעבירות ימיהן בזימה  .יכאז
הצפריר הפ ו חז וההולל רעוד ומפרכס על הקליפה ,שטוף בהנא ו ת הגוף

r .17

חק בק יז, .ךפרחודיה של ביאליק  .באר'שבע תשס -כ .עםי •180 - 176
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ובתענוגות היצר )ואין צריך לומר ,שיקליפהי בלשונו של ביאליק ,אינה

רק קליפת עץ ,כי אם גם אישה ערה ,כבשירו ייפלוני שי לו" ")  72$ף ~;יים

~ש ל,למ"ה / ,לי ס!iל~ב יקל~הי "(.תכ ~rומאחר שהצפרירים הם גם שרים
ולילין מן המסורת הרמונולוגית-קבלית ,הרי שהצפריר ,הנאבק בשיר זה
עם הקליפה ,הוא גם קריקסורה של חסרי בצצייות ובכלי לבן ,במאבקו
עם יצר-הער ,או עם סמאל,
המ ילה רבת-המשמעים ישעירי ,בת-זוגו של היצפירי ,נקשרת אפוא
לחוליות רבות מתוך יישלשלת ההוו י ה הגדולה" )רסיס מסר ,שיבולת
שעורה ,שר משחת ,יעשיוי במשמעיו הפשוסים והאלגוריים( ,וקרני
הצפיר-הצפירה והבקר-הבוקר מזכירים לקורא שהאלייף אף הוא

מקורו בקרני ה~קר )ייצאן ואלפים"( ,הנקשרים בקרני הבוקר ,וכ 'Iשירי
הצפרירים עוסקים ככלות הכלו כשהעם מתעורר לחיים חשרים ,בבוקר
חייו ,עם פתיחת החלון למשבי רוח רעננים ,ומאחר שישעירי ויצעירי הם
תישיים ,אחיהם של היצפיר ',הרי שהצפרירים  -המלאכיים והשידים
כאחר  -נעורו לרמוז גם לחבורת "הצעירים" ,אוהיד הצרל ,שעליהם
כתב ביאליק באחד ממכתביו לאחר-העם :יישעירים מרקידם על שוממות
חיינו" 18,

כאן מתבסאת דרכו של ביאליק בחידשו מילים :הוא נהג להסיר

את האבק מעל מסבעות לשון שינים-נשונים ,לצחצחם עד ברק ,לוהראות

לחבריו הסופרים לוקוראיו שבספרים השינים של ארוך הספרים היהדרי
מצויים קניינים עשירים פי כמה מן ה " זפירים " המיובאים ,השאולים
מתרבות גכר ,בחינת ייחיקוי מתוך

התבוללותי19',

 .18את " הצעירים  , -אוהר התל ,הציג ביאלי ק בשנים אלה ברמות יישעירים המרקרם
על שוממות חיירב" ,על בסיס הפסוק יישועיר י ם יקרח שם· )שיעי יג ,כא(  .כך רכך
ביאלקי באחת את הפסקו המקארי עם תיאור ללי לופ ירגיס ובפא וסס של תגה .כך
כרך נאחת את העשיירם · הידשם מהפולקלור אהיריפי עם ·העצ יירם " )·שעירים·
י תישיים  ..צפירי ם ( ובהצמיאות האקסאולית .כך כרך גם את סמל הראשית ,החחייה
ובקור חייו של העם  Iקרני הצפירה הקובעית עם שחר( יאת סובל האחרית )שעירי
השחת צרפירי ו המרקרם את ריקרו הרקב והמוות  (,יראו ובכחןב לאחר"העם מיים
 ,25.2.1898כנסת  Iלזכו ניאליק( ,כרך ז ,תל"אב י ב תש·נ ,עוב י . 25
 .19וא ו בהרחבה נמאמרי ייי צפוירים י  -להבהות המשוג לוחשיפת מקוריחיי הפיוטיים
ןהאאךויים" ,בותי :הלל לביאליק  -עיזנים זמחקרים בציירת ח-נ בוrליק )נעירכת
הלל יוס( ,אוביברסיסח נו"אליז ,ו מח "גז  ,1989עם י  .201" 191נדפס שוב :בי אל י ק:
ציירתן לסזגיה בראי הביקזרת ) בעריחכ גשוזר שקד( ,יושולים  ,1992עמ י •149" 138
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 Iווה שמו ר ן ו,ן  1ם lקו,ןדם

עבגנית וחמנית נמקום עבגנייה וחמנייה

שידי הילדי ם של ביאליק הם מקוד לא-אכזב להבנת השקפתו של ב י אליק
בנשוא ח י דשו הזנילי ם  ,בי אליק עסק דוב שנותיו בהודאה ,ו הוא דאה
בש י ד י הילידם גם דרו נאותה להודאת השפה ,אל שידיו לילידם התגנבה
אפוא גם מגמה פדגוגית ייחתרניתיי :ללזנד את הילדים כבדדו-אגב

להשתמש בדניצסיות חשדות ,לפי דוח השפה העבדית ,לולמדם באותה

הדזמנות גם פרקים בתדבותם -

בנכסי הרוח של עם ישראל לדורותיו,

בשידו יהמכוניתי )שבכותדתו שיבץ דוקוא את אחד מחישודיו המצולחים
של איתמר בן אב"י( כלילה המלצה לנהג לאחוז בהגה בתבונה ,ולהתדחק
מאסונות הכריכ י ם בפזיזות )המילה י הגה י משיתפת לכלי המנווט את
מהלר המכונית ולצלילי השיר ימילותיו(,
סופרי אידסה לא חיבבו את המשקלים שעל-פיהם גזדו בן-יהדוה
וייהירשולמים" את חידשויהם  ,ליליינבלום ,למשל ,התקיף את החישודים

המסתיימים בסיומת x

',ן )כגון 'שעון י ,יעיתיןי ,ישבעוןרי' ,ידחוןי וכדימה( ,

כי לעדתו סיומת זו היא סימן להקטנה לוזעיוד ,ו במ ילים חשדית אלה
א י ן משום הקטנה או

זיעור20,

ייתכן שמשום כר שלוח ביאליק בשיד-

הילידם שלו " מעשה ילדות" את קללתי על " Wij

ע;ן~ ,זגח ;מ;; "  ,השעון

אמנם סופג את הקללה משום שהעיד את הילד ,אר ,כבדרו-אגב ,שולח
המשודר גם את המ ילה שחשדי בן -י הודה לכל הרוחות(:r ,וצים כאלה,
המכוונים כלפי בן-יהודה וח בדיו ייהירשולמי םיי וכלפי חישוד י הם ,מצויים

ביצידת ביאלי ק לילדים על כל צעד שועל,
בש י ד ה י לידם ייבגינת הירק" הרקיד המשודר את הסלק עם 'עגבניתי
ואת התירס עם ' חמנית  ',תוך שהוא דומז שאין עדתו ונחה מן השימשו

התכוף וסר-הטעם שעשו יי הידשולמים" בסיומת  : Xה ,בעבר הדאיתי
במאמדים אחדים כי ביאליק לגלג על נטייתם הנפרזת של המחשדים

..

"הירשולמים" להשתמש בסיומת  Xיה )במילים ימטרייה' ,ישמשייהי,
יחבוכייה' ,י סופגנייה' ,יעגבנייה '  ' ,חמנייה י וכחמה( ,ועל כן ניסה בכל

 .20ראונן סיוןו· ,השל ןו הירלשומ י ת הושבגתות ה סןש החשד ,-לשוש לעס ,מחזור לא,
ק יבס רס נ  ,כסלו תש-ס.
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הזדמנות להמירה בסיומת  xית .ו  2ברי ,ביאליק כלל לא התנגד לסיומת

זי כשלעצמה ,שגה השתמש לא אחת בציירתי )כגין במילים ייפיפייהי,
ירחמנייהי' ,זכרייהי עווד( ,אלא שש ימשו יהם התכיפים והבלתי מבוקרים

של מחשדי השפה ייה י רשולמים  -בסיימת זי ,וכן ש י משויהם התכיפים
וחסרי הצידוק בסיומת ixז )שגם לעדת ביאליק ,ולא רק לעדתי של מ"ל
ליליינבלום ,רבעדה לצורכי הקסהב וזיעור( לא נשאו חן בעיני המשורר.
ביאליק מתח אפוא ביקורת לא על המשקלים כשלעצמם ,כי אם על חוסר
התואם שבין המשקלים שבהם השתמשו המחשדים ללא הרף לבין מהותו
של החידשו )כ.ך למשל  ,הרפרנס של המילה י עיתןוי אינו דורש הקסנה,
ועל כן אין במילה מחשדות זו תואם בין הדנוסציה לבין משקלה(.
בשיר זה מרקדי ביאל י ק את היכרובי עם היכרוביתי ,ומזווג ירק המצוי

במקורות למן קדמת דנא עם ירק ששמו ניתן לו זה מקרוב )במקורות
קרויה היכרוביתי בשם יתרובתור' ,וראו זרעים ,כלאיים(. ,א אפשר
שביאליק רומז בשירו ששוב נתחשד באץר-שיראל חידוש מיותר ,שהרי

לירק זה  ,כמו לבולבוס ,ניתן כבר שם בלשןו חז"ל ,ואין צורך בחידשוים
כדוגמת ה י כרובית י ויתפוח-האדמה :ייתכן שההיפך הוא הנכון :שביאליק
רומז לקוראיו הצעירים שגם בתחומים אחרי ם  -ובהם תחומי הפואסיקה
והחברה  -מותר ותוי לשלב ישן וחשד ,לוהרקיד יכרובי )מילה מלשון
חז"ל( עם יכרוביתי )חדישו של בן-יהדוה(.

ומדעו עומד ייהאפון המסכן" מן הצד ,ואינו מסתפח אל חבורת
הרוקידם? הרי אפילו הבצל והשום ,הנקלים ,המפיצים ריח בלתי נעים,
מצסרפים לחגיגה ונסחפים בריקוד? את דמותו של האפון ואת התנהגותו

ניתן לפשר באופנים שונים .אפשר שלפנינו התנהגות קפריזית של צעיר
תלותי  ,השקוע במרה שחורה רופסת ,כמי שכבר אינו ליד יפה תיאר ערדיין
לא הגעי לגיל הפריון :ואפשר שלהיפך  :שלפנינו אדם מזקדן ,שצצית
ראשו כבר נשרה ,וחרף קרחתו וזקנתו ,תרמיליו עידין ריקים מפרי ,וכבר
לא יישאו פרי .אם לפנינו ידוקן של גנדרן צעיר ופסימי ,הרי שזהו דיוקן

 .21על כר כתבתי בספר י שירים ו פז מו נו ת גם ל ילדי ם  ,תל-אביב תשמ -ז ,עמי , 143

 181-180ערדר .כאסי ר בהערה  .15לא דיק שנבארל אבנרי שכחב ) במאמ רי -מי פזר
את הלש ין ידשלם לומלאכי חבלה. -האזר .מיים  (17.12.2010שעה שבתכ שביאל,ק

התגנד לסיימת זי בוביוחד .
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המזכיר את די וקנו העצמי של ביאליק בתקופת אודסה ,בשעה שהתפקר
וקנה לעצמו שכמ יי ה של אמן ומקל הליכה עם  uלת זהב .ואולם  ,יי תכן

שזה ו די וק ן של זקן מהורהר -

דיוקנ ו העצמ י של המש ו רר בסוף ימ יו,

כש ש יער רא שו נשר ,וה ו א נשען על מקלו עם ת רמי ל ,ו הריק י ם .רא ו י
לזכ ו ר ולהזכ י ר :בכל אחת מצי י רותיו ש י לב ביאלי ק את די וקנ ו העצמ י

עם הידוקן הקולקטיבי הלאומ י  ,שעואם מקשה אחת .לפנינו  ,אם כן  ,םג
בב ואה של היהדרי הנודד בעל המטה והתרמיל ,שנתיב נדידוו תם  ,אך
השמחה ממנו והלאה  .עתה  ,עם הגיעו לסוף נתיב התלאה  ,מוטלת עליו
המלאכה לקומם את ס וכתו הנופלת ולשנות את כל אורחות חייו  .קשייו
וזרותו של האפון באים ייד ב י טוי גם ב יי חבלי לשון" שלו וב"חבלי ני גון "
שלו l l .

כל בתי השיר ,הכתובי ם בהטעמה הארץ -ישראלית ,כתובים בידמטר
אנפסטי  ,ורק הבי ת האחרון ,המביא ים את דברי האפון ,מחייב את

הקורא לעבור להגייה האשכנזית ,אם רצונו לשמור על הסכמה המטרית
המקורית  .באץר שיראל  ,יעד ביאליק ,שלטת ההגייה ייהספרידת ",

ושיריו עתיידם להתיישן ) אילו ראה שגם במאה העשר י ם שרים ילדים

את שיריו ,ומשלבים בהם מילים בהגיי ה אשכנזית  " ,דק י~~ י~~ ו tcנ:וה
ו ~~ (...י נ~ ~~ים ~זנ·אן~~ם  ",הוא היה מופתע ,ללא ספק(.

את הנעשה איו להשיב

בס ו ף ימי ו שינה ב י אליק את עדתו על התל ,ובת וד כך גם את עדתו
על ח י דשו י ו של בן-יהדרה .הוא ,שגינה את החיפזון של התל וחסדייו,
התח יל להבין שלא רק " המהירות היא מן השטן"  ,אלא גם היהירות,
יהירותם של אחד-העם ו " בני משה " האריסטוקרטים ,היא מן השטן  .הוא
התח יל להבין כי " בשעה זו " אי אפשר להמלץי על " הכשרת לבבות "
ממ שוכת ,כ י מצבם של יהדרי אירופה  ,ויה ו די גרמניה בתוכם  ,מח ייב
הקמת בית לאומי לעם היה ויד ללא דיחוי .במקביל ,חזונו של התל,
 .22נשם ספרי של פ רופי עיזי שב י ס ) תל"אביב (, 1988
ב י אליק ·

הע ו סק בלבס י כבי נה ב rירת

פרקך I

צפיח י  Iח נדכש ! <:ו Qפ ~ Iיס ?,חוקיס
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שביאלי ק זלזל בו בראשית דרכו /החל לקרום עור וגדיים  /ו " תל-אביב "
הפכה מכותרת של ספר לעי ר העומדת על תלה ) עיר תוססת שבה הק י ם
המשו ר ר את ביתו(,

במקביל /הבח שרחש לב ן -יהדוה ולמחשדי ם ייה י רשולמים" שכך אף
הוא ,ביאליק ראה שחדיושי ם אלה נקלס ו ונשתגרו  ,וכ י את הנעשה א ין

להש י ב ,אילו הקידם לעלות אתה )ביאליק תכנן לעלות אתה אחרי
פרעות קישינב

ב 1903-

והתמהמה עד

(/1924

אפשר שהוא היה מעשיר

את המ ילון העברי במיל י ם לפ י סעמו ) אפשר שגם ה  /מילון' בעל סי ומת
ההקסנה ; Xן ה י ה נקרא אחרת /אילו העניק לו ביאליק את שמו(  ,ביאליק
החל לשלב בציירתו חידשוים לא מעסים של בן-יההדו ו " הירשולמים ":
'בובה' ' /אופניים  ' ',מכוני ',ת 'שעון '  /והשלים כאמור עם המ י לה 'סב י בון :
בין שאהב את המילים החשדות ובין שנאלץ לכ ו ף את ראשו לוהשלים עם

הקיים /הוא להבי ן שאת הנעשה אין להש י ב  :המילי ם הללו כבר נשתגרו/
ואשי לא "רש אותן משושר ,
מעניין לה י ווכח שדווקא החידשו היח י ד שבו הגתאה ביאליק היה חידשו
בנוסח בן-יהודה  ,לאחר שברא ייי ש מ אין " את המילה ' שררשו' ,שילבfז
בסי פור של שופמן שנמסר לו לעריכה ,ואחר-כך מצאfז לפתע משו בצת
בתוך דבר י הם של חשובי הסופר י ם והמשוררים  ,על מילה מחשדות זו
כתב לידידו דני אל פרסקי :ייעל עדת אחד מהם לא עלתה לבדוק אחרי
מלודתה ומצואה של מילה זו ולשא ול א ו תה  :בת מ י את ? עוד ה יום הכול
מחזיקים בה ו הכיל סבו רים שה י א מילה עת יקה  ,מדשר י ת א ו תלמידות,

הגיע הדבר לייד כך /שהד " ר קלוזרב התערב עמ י  ,כי ר אה ה מי לה ה זאת
במדשר או בתלמדו  ,מובן מאל י ו שלא זכה בןיד  ,ואולם עוד מעס  ,ואנ י,
גם אני אתחיל להאמ י ן כי אכן נמצאת היא באחד המדשרי ם "'  ,נן רק לאחר
שנשתגרה המ ילה  ,עוברה מסיפורו של שופמן אל שרות הרבים  ,הכניס
ביאליק את ח ידשוו זה פעם אחת לנוסח מוקדם של ש י ר הילידם יי הנער
ביער " ,

רוב האונומסופיאות בציירות ביאליק /אם לא כלון  ,אינן במעמד של
א ו נ ו מס ו פי אה גרי דא  ,אותם צלילי ם שרירותיים כביכול ,שאין בהם
 .23א יגר ת וכין ם  6בבפר יא ר  •1922איגרו ת בי אל יק  ,כרר ב  ,ע מ י ר בב  .ארן גס  " :אב י רני .
מיל וו חידשוי ח.כ  .ביאל יק ,תל -אבי ב תת " ה  ,ע מי •44-43
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אלא ניסיןו לחקות את צלילי הטבע  ,הרי הם מילים של ממש ,בעלות
מעמד עצמאי ומעסן סמנטי

עשיר2<6 ,

אפילי כאשר המכונית בשיריו

ציפרת יי טו-טו-טיט! " א ין לפני ני ח י קיי של צליל בעלמא  ,כ י אם ש ימשו
משוכל במ ילה מן המקורית ) יי טוט אסר וטיט שרייי ,מעוד קט ן טן(, :א"ע
שפירשוה :תקיעת שופר  ,וכשהלדי בשיר יימשעה ילדות" משמיע צל ילי

שיריק-חיר יק ,אין לפנינו ח י קוי של צלילי החריקה והשריקה בלבד  ,כי
אם רמז לתנעוות השורק והחירק  -צלילי  Xן י X-י ,רק המילה 'רשרשו'
א י נה מסתמכת על שישר עברי ,הקיים במקורות שיראל ,ואין היא אלא
חיקוי של צלילי הרעש והרחש שבטבע ,לפניני אפיא בריאת "יש מאין "
במתכינת חידשו יי של בו-יהודה  -דעות לכך שביאליק התח יל לנהיג
בניגדו למידניותו בתחום חידשו המילים ,גם הוא התח יל לפתע  -בכיונת
מכווו או בה י סח העדת  -לחשד מילים "ללא שירש עונף ",

 .24ארן נפקר  -זיק נקרU -ו  ,הך ) !-למעמד האי Uמסןפיאה נשי רי הלי,.ם ,cנםפיףשיר יס
ופזמוונת גס ללידיס ,חל-אביב  ,1986עמי . 152-145

רש י מת הקיצורים הביב יל ו ג רפיים
אבריג ) rתשייכ( •
אבינרי )תתיה ( • י י אבירני ,מילון חידשוי חיב ביאל,ק ,תל "אביב תת י ה.

אי אבריגיז ,מחקרים בלשוז ביאל,ק היג ,תל" אביב תשי י כ.

א ו גנרפלד )תשל·י( = ובי אוגנרפל.ר ביאליק וסופרי חרו ,תל " אביב תשליד.

אופק ) • (1979

אי אופק ,מפרות הליידם העברית  -ההתחלה ,תל"אביב •1979

א ו פק )תשוב" • (,הביל ,טמות ח"ב -

עופלו של ביאלקי בספרות הילידם  ,תל"אביב

תשוב".,

א ופק ) • (1985

הנ " ל ,לסקיקזז או פק לספר ו ת ילידם ,כרי ראשןו ,תל"אביב  ,198.5עובי

•80"78

א ור בך )תשי·ס( = א " א אירבך ,

"באיליק אוגm

חזיילי ,םדלו ,כיר ) 31תמוז תשי י (,ס

עמי •271"269
אולרן ) תלשיא( • ח י אולרן ) עורך( ,שירת ח" נ ביאלקי  -א Wל ו גיה ,תל"אביב תשליס.
באר ) = (1992ח י באר ,גם אהכתם גם שנאםת ,תל"אביב •1992

אלקי-להסן )תשניח( •

r

אי אלקי"להובן"· ,עיי מתיפקים לע לדת השערי  -עיןו שניר

ימאחורי העשרי מאת חיים נחמן באיליק" ,עיונים כספרות ילידם ,תל"אביב תשניח,
עוכי

. 58"39

בוסאק )תשייס(

מי בוסאק,

..

ייעל יאכ m

שלשוה וארבעהי" ,הפעול הצעיר ,שבה , 52

כרך ל ,כליי ) 43ס"ז בתמ וז;  (, 21.7.1959עובי •22
ביאליק )תת"ח-תתיס(

..

חיב באיליק ,איגרו ת ,כרכים א  -ה ,בעריכת פשיל לח ו ונ,

תל"אביב תת"ח"תח"ס.
ביאליק )תת"ח(

ה ב " ל ,דכרים ש כעל " פה ,כרכים א  -ב ,תל-אביב תרצ"ח.

•

ביאליק )ת י ש( = הב " ל ,פריק חיים ,תלא-ביב ת"ש.

ביאליק )תשליא( •

הג" ל ,כבתםי גנוזים )המלבהי"י מי אוגנרפלד(  ,תל-אביב תלש"א

) להלן :כתכים שז·ם(.

ביאליק ) .. (2000

הנ"ל ,שירי ם בישידי  ,שיר ילידם ,שירי הקשרה ,מהדזרה מעדית,

מבןו כץ לחקר הפסרית העתירב  ,אוניברססית תל"אביב ,תל"אב'ב ) 2000להלן:
םהחרה םעדית (. ,ג

ביאליק )חשיי (  ..ובי ביאליק ,פריק זיכרוונת ,תל-אבי ב חש"י.
בן-יחזקאל )תש"א( • מי בן"יחזקאל" ,ספר ייוהי היםרי" ,כנסת )לזרכ באיל,ק( ,ספר
שישי ,תל"אביב (,א"שת) עמי ) 63-29ברפס שוב תניך שקי )תלש·י( ,עמי (. 372-337

ב ן"עזר יכיסמן ) .. (1981
בבשלים ) תת " כ( ..

א י בן"עזר יבי Uסמן ,כיז חלוות וכחלו שםים  ,תל "אבי ב •1981

ב"צ בבשלים" ,באיליק הסספר" ,םאזבים )שהביעןו( ,רנ ,כילי בח-

כס "",תת) עס י

.17-12

בקןו ן' = (1987י בקין ,כיאליק כיז עבר י ת ליידשי ,הקתרדה לישרי ,איניברסיסת בן"
Uירין בגננ ,באר-שבע.
ב רגסן )  • (1992ד ב רגמן" ,ייחוס ארבת של יאליף בלצות יאליף שיםי" ,פסר כקון,
בעריבת אהרן קומם ,באר-ש ב ע  ,1992עמי .90-73
בריך יפרובסמן )  .. (1984מי בריך ימי פרובסזנן ) עירונת(  ,מחקר י ם כמפרזת יידלם,
ירשולים •1984
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ברזל )תשנ"א(  ..הי בחל ,שיר ת התחייה :חיים נחמן ביאליק ,בסדרת תלודות השירה
הערבית מחיתב" ציןו עוד יםינו ,כרך ב ,תל~ביב תשגיא.

טבר r

•

)תשכ"ח(

ני גובrו" ,סנגון המקאמה בספרות העוביח בדורות האחרוניםי,

מאסף ) ב עריכת שיראל כהן דוב סזר( ,כרך ח"ס ,תל-אביב תשכ"ח ,עמי  .417-394כונס
ב ס פרה לש הנ " ל ,קירא ת דהוחת :פסר mעברית במגעליה ,א ,תל"א ב יב  ,2002עמי

•417-369
טןר )תשס"ו( • ני טןר נגרינבלם(" .אגרת לששוה אורבעה" ,הפלעו העציר ,שנה , 48
כרך וכ .גליי ) 13זי אדר;  (,1.3.1955עמ י •15

גינזבורג ומאקר )  • (1901שי גינזבירג ופי מאערק  ,עשידיי פ!Iלקסליעדר אז רוסלא.נד•
ס"ס פטרבורג ) 1901הפסר ציא במהדורת פקסיובלייה בעריכת ר ביר ,רובת"גו תשנ"א(.
גלבעו ) .. (1988מ י גלבעו " .מקאמת י התרבנלוי ם והשעולי  -זיקותיה למוטי בים בציירת
ביאליק הקאנונית לוובוטי ב ים יובי"ב יניימ"ם" .מגעלי קרי אה) 17 ,אדר תשונ"ח( ,עובי
 .104-99כונס בפסרה על ספרות ילידם ונעור ,תל-אביב  ,1994עמי . 106-94
שידןו )  = (1985יי שידןו ,ספר ששעעוי ם ליוסף פאיר אבן זבארה ,ירשולי ם .1985

הברמן )תשל"ה( • א"וב הברמוU " ,סח חץם של מקרר יאגדת שלשוה אורבעהי"•
מאזניים ,כרך זב ,חובי ) 2טתב תשלייה( ,עובי .91-88

ררסס )תש"ל( =

שי ורסס" ,הספר יפני בתלי בזיקתו למסורת המקאמה בספרות, "Uספר

ח"ם שירמן ,ירלשוים תש·ל ,עובי .148-135

ו רסס )תשס"ב( • הנ"ל,

"ב r

סיפור-עם לעיבודו הספרותי  -עיןו ביאגדת שלשוה

אור בעה ! Uסח אחד של ביאלקי וגבירסותיה" ,מחקרי ירשולים בפלוקל ו ר יהדז ,כרך
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. 205-187
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-
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תיא.
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שב'ט ).. (1988
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האשי' של ח"נ ביאלקי .תל"אבי ב תשנ " א.
שמיר ) = (1998הנ ,ל" באין עלילה :סי פויר ביאליק במעגלותוי.ם ,תל"אביב •1998
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אביב

•2000
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ביאליק" ,בספרה של הנ"ל ,כוחה של תשתית .תל"אביב  ,1984עמי •32 " 15
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לציירת ח"ב ביאל י ק .ערך :ברזל ,הלל .רמת-גן תלש-ה  .עמי •238-231
שקד ) . • (1974גי שקד .ביאליק  -ציירתו לסזגי ה בראי הביקורת ,ירשולים •1974
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יצור הנוסח ) מ( 102
,לד~ ת (ש) 183 ,146 ,85 , 11
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לפני ארוו הספרים ) ש ( 21
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האצות דביי )ארן :דביר(
הח,

חםיי 67

הזמן (ע"ב) 222
הילס, ,אלפדר 145
היינה ,הייךירנ 59
הישובי  ,פזר 152
הסחר )כיע( 174
הצפירה )יעןות( 145
הרןסי ,יעסנארל ןב שלסה 78,70,69
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פינס  ,נח 227 , 37
פישמן ,יההדר ליב הכהן 42
פדרס )כ " ע( 227
פרוידה ן7
פרויד ,זיגמונד 67
פרידברג ,אברהם שלום  36ן
פרילצרקי ,צבי  45ן
פרי שמן ,דח  ,8-7ון  ,ו, 38 , 26 , 2
 36ן 229 ,
פרנק ,עיקב  60ן
פזר ,יצחק ל"בשו 30
צמח ,עיד 83
צמרת  ,צבי  9ו 2
צייסלין  ,משה  29-128ו
צ'רטב  ,ערדית ן  5ן

r

'קרא  3 lן 97 , 77 ,ן  , 208 ,ןן 2
קורבייה  ,אדואדר  80ן
קלוזנר  .יוסף  44ן 57 ,ן 58 ,ן235 ,
קרוא-קרופניק .חיים אהרן 46 •28
קרוא .נחרם 46 •28
קרנץ עיקב )ראר :מגיד מדובנא(

r

ראבדיו ב ,שמעןר 80
רבינרב ,עיקב ו 22
רבלה )  (, Rablaisפרנס  70 ~ ,ו
רבנצוקי ,יהשוע חנא  6 ,10 ,8ן, 73 ,
 28 , 105ו 220 ,
ררריזירניססים  30 ,123 , 50ו  75 .ו

r

,

ררס ו זין זיק  9ן

,

ררססן אדמרנד  29ן

רזסכייס ) כ " ע(  23ן  28 ,ן
רסשו ,יונתן  80ן

י ריב הלשרטת  52 ..ו
ריבלין ,יוסף יואל  28 , 13ן 97 .ן , 198 ,
ן 21
ריקרס ,פרדירי79 ,
רמנר ,ארתרר  80ו
רמב"ם 60.15
רמח " ל 78
צרהבי ,יההדר 76.70
שר '' '  O , 58 ,50וו 226 ,

שבא ,שלמה  15ו 194 ,
שבי ס  ,ערזי 234 , 106
שד '" ל 218
שרלמן ,קלמן 220 ,187
שרפמן ,גשרם 235,164
שסיבל ,אברהם יוסף 182
שסיינ ברג  ,יהדרה

8

שסיינברג ,עיקב 67 ,57
שסיינמ ,1אלעיזר 174 , 169 •77 ,73
שליר ,פרידריך  60ן
שלרנסקי ,אברהם  , 69ן ,79 ,73 ,7ן ,8
 69 , 98ן 74 ,ן  77 •176 ,ן 84 ,ן
שמיר .זירה 99,96.89.71 ,17
שנהר ,לעיז ה 43
שניאור ,זלמן 164.68
שפת ,ליזם ,מקראה 14
שקד  ,גשררן 231 , 182 ,81 ,73 ,43 , 17

