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את מלאכת העיבוד והחיבור של אגדות 'ויהי היום' ,שהוציא ביאליק לאור
בערוב ימיו )דביר ]תל-אביב ,תרצ"ד[( ,הוא החל עוד בימי ~בתו באודסה,

במקביל לכמה עבודות עריכה וההדרה גדולות-ממדים ,שעל ~כלולן ועל
השלמתן עמל בכל תחנות חייו )'סיפורי המקרא'' ,ספר האגדה' ,ההדרת שירת
ימי-הביניים ועוד( .ברי ,גם סיבות פרגמטיות תרמו את חלקן להולדת כל
התכניות רבות-היומרה הללו ,שהרי ייהמשורר הלאומי" היה ,בין שאר
עיסוקיו ,אף המו"ל והבעלים של הוצאת ספרים מרכזית; אך ,בעיקרו של דבר,
יזם ביאליק את מפעליו אלה מסיבות אידיאולוגיות הקשורות בתחייה הלאומית,
כאיש רוח מרכזי בתנועה הציונית וכבעליו של רעיון
לא בנקל יוכל בן-דורנו לתפוס

-

ייהכינוס"1 .

לאחר מאה שנות ציונות ויותר

-

את מידת

התעוזה שנדרשה לביאליק ולשותפיו כדי להעלות בעל-פה ובכתב את רעיון

ייהכינוס" ,ואף לנסות לממשו במו ידיהם ,איש-איש כפי יכולתו .כיום ,עשרות
שנים לאחר הקמת המדינה ,גם אצלנו ,כמו אצל המתוקנות שבאומות העולם,
ניכרת המגמה לערוך מפעלי מחקר וההדרה רבי-יומרה כאלה בסיוען של
אקדמיות וקרנות ממלכתיות )ועליהם עמלים צוותים של חוקרים מומחים במשך
שנים רבות( .מלאכת הכינוס ,הההדרה ,התרגום והעריכה של כל תכניות

המחקר והמו"לות האדירות והמונומנטליות שהגה ביאליק נעשתה בתנאים
חלוציים :בביתו של הסופר ,בעיקר מתוך שיתוף-פעולה עם ידידו ועורכו

הראשון י"ח רבניצקי ,שהיה גם שותפו להוצאה ,ובלא סיוע ישיר של מוסדות
וקרנות ,אף בלא עוזרי מחקר ועריכה .על המפעלים הללו שקד כל שנות
יצירתו ,בכל תחנות-חייו ,לרבות העשור התל-אביבי שלו ,ועד יומו האחרון.

9
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באגזות 'ויהי היום' ,נטל ביאליק לעצמו חופש פיוטי רב מן המקובל בעיבוזן
של אגזות מן המקורות העבריים הקז ומים ,ולמעשה עיבוזים אלה ,שהפכו
במיטבן ליצירות מקור רבות השראה ,היו לו כעין תוצר-לוואי אמנותי לעבוזה
המזעית האפורה והמייגעת ,שננה השקיע כיזוע כוחות מרובים .כזי לפוש

מעמל עבוזת המהזיר ,המחייבת נאמנות למקור ,ואין בה כזי להשביע את נפש
האמן ,וכן כזי לתת ביטוי לזחפים הכמוסים ,האישיים והבין-אישיים ,שביקשו
את פורקנם ,חיפש ביאליק ומצא את האפיק המתאים באגזה המעובזת ,שהייתה

לו ,בין השאר ,זרך אימ~רסונלית נוחה ו"בטוחה" למירוק הנפש מז,נשקעים
מעיקים.
אגזות 'ויהי היום' קבעו ז'אנר סיפורי חזש בספרות העברית ,שכן אין הן

אגזות אלא לכאורה; למעשה ,יצירות אלה ,שבגלוי משחזרות עולם מרוחק
בזמן ובמקום ,משמשות בסמוי מסכה להעלאתם בזרך עקיפה של עניינים
קרובים ו"בוערים"

-

אינטימיים ואקטואליים .אין הרי ייאגזותיו" של ביאליק

כהרי אגזותיהם המעובזות של עורכים ומחברים אחרים ,שפעלו בשלהי ימי
ה"השכלה" ובראשית תקופת ה"תחייה" .ביאליק לא ביקש את המסר המעשי

והמועיל

-

את מוסר-ההשכל הזיזקטי העולה מן הסיפור הקזום

-

שאותו

הזגישו הסופרים בעלי המגמה הרציונליסטית ,כזוגמת י' מרגלית .הוא אף לא
תר אחר האוריינטליזם המסוגנן ,שעלה מעיבוזי האגזות של סופרי ייחיבת
ציון" ,כזוגמת א"ש פריזברג ,ז' יעבץ וי"ב לבנר .הוא אף לא נמשך אל ~זה
הפנטסטי של אגזת חז"ל ,שאליו נמשכו אותם סופרים-מעבזים כזוגמת זוז
פרישמן ,שהניפו את זגל ה"אמנות לשם אמנות" וששאפו לתת לילזי ישראל
סיפורים משובבי-נפש מעולם-הזמיון.

הוא אף לא ניסה להשליט את

האיזיאולוגיה הניצשיאנית באמצעות בחירת מקורות מגמתית ,כזרכו של מ"י
ברזיצ'בסקי·

כל המעבזים הללו האצילו אמנם פה ושם מרוחם על האגזה הקזומה ,אך את
עיקר תפקיזם ראו בבחירת האגזות המתאימות למגמתם והמבהירות אותה
היטב  .משזו הועלתה בבירור ,לא הוכרח המעננז להטיל במקור שינויים

מהותיים ,ויכול היה להסתפק בסגנון-מה ובהרחבת-מה של מוטיבים קיימים
לשם פיתוח ,האחזה וליטוש ,שכן מטרתו כבר הושגה .ביאליק ,לעומת כל
קוזמיו ,העתיק את יימרכז הכובז" של האגזה המעובזת מן האובייקטיבי
והמרוחק אל הסובייקטיבי והקרוב :מעלילת-הקז ומים האימ~רסונלית והעל-

פתח דבר
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זמנית אל האמירה האישית והאקטואלית ,העולה מן הסיפור הקדום רק בעקיפין,
והתל~יה באינטרפרטציה האינדיווידואלית שתולה בו הסופר בן הזמן החדש.
במיטבן ,אגדות 'ויהי היום' אינן מסתמכות על אגדת חז"ל אלא כעל תחבולה
חיצונית לערפול האמירה האישית ה"בוערת" ,זו שאינה יכולה להיאמר ללא
חשש של התערטלות בפומבי .ייאגדות" כדוגמת 'אגדת שלושה וארבעה' נדונות
כאן אפוא לא כעיבודים של אגדות חז"ל ,כי אם כווידוי אינטימי וכגילוי-דעת
במסכה .עיקר עושרן של היצירות הללו ,שחזותן האגדית מקנה להן נאיביות
מדומה ,הוא סמוי מן העין ,ועלילתן החיצונית אינה אלא קליפה דקה ,המכסה על
העושר הרב האצור

בתו~ן • 2

את סיפורה של בת-המלך שזכתה לבן-זוג יימן השמים" סיפר ביאליק ,כידוע,
פעמיים .בפעם הראשונה סיפר; בגירסה קצרה משנת תרע"ז ,שנקראה בתחילה

'בת המלך ובן-זוגה' שאינה אלא עיבוד והרחבת-מה של האגדה על בת שלמה,
שאביה כלאrז במגדל כי חזה בכוכבים שהיא יעודה לבן עניים ורצה להתחכם
לגורל )גירסה קצרה זו ,שלימים נכללה גם במהדורות כתביו של ביאליק ,ידועה
לרוב הקוראים בנוסחrז המצומצם והמצונזר ,כפי שנתפרסם לראשונה בספרון

לילדים מתרפ"ג והועתק אל מהדורות הכתבים שיצאו לאור לאחר מות ביאליק,
בלא תיאור הריונה הסודי של
ארוכה ומפורטת משנת

בת שלמה (.3

תרפ"ט4 ,

בפעם השנייה זכה הסיפור לגירסה

שנה הוחלפה בת המלך העברייה בנסיכה

ארמית; העלם האביון ומך-הרוח ,בן למשפחת סופרים ,הוחלף בעלם נועז ,בן
למשפחת סוחרים ,הבוטח בכוחו וביכולתו; נוספו מוטיבים רבים ותיאורים
מג~ונים ורבי-פרטים ,ההופכים את הנוסח השני ליצירה שונה בתכלית מן
המקור המדרשי-ה.קדום ומעיבודיו המודרניים בכתביהם של מ"י ברדיצ'בסקי,
י"ב לבנר וא"מ פיורקא )וכמובן ,מעיבודו המוקדם של

ביאליק(5 .

בנוסח מורחב זה שמשנת תרפ"ט' ,אגדת שלושה וארבעה' היא מן המסולתות
והמלוטשות שבאגדות 'ויהי היום' ,וביאליק שמח בהשלמתה כבהשלמת תכנית
אדריכלית רבת-תפארת .את גאוותו הבלתי-מסותרת על השלמת היצירה הביע
בכמה הזדמנויחנ ,כפי שמעידות איגרותיו מן השנים האחרונות )'אגדת שלושה

וארבעה' נזכרת באיגרות ביאליק יותר מכל יצירה שכתב( ,ואף קיווה שהיצירה
הססגונית והפ;ליפונית הזו תזכה לימים לעיבוד

קולנועי6 .

התגובות הראשונות על 'אגדת שלושה וארבעה' היו צפויות מראש ,ולמעשה
התפלגו בהתאם לפילוג הפוליטי ,שנתבסס בארץ בשנות העשרים .הן לא
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העידו ,מכל מקום ,על ניסיון כלשהו לרדת לעומקה של היצירה ולהבין את סתרי
כוונותיה .מקורבי ה"ן;ומסד" המכובד העמידו את ביאליק ואת יצירתו על )iן
גבוה והשמיעו כמה דברי שבח והלל מרפרפים ואימפרסיוניסטיים 7 .לעומתם,
ה"צעירים" ,אנשי 'כתובים' ,שזלזלו בביאליק בכל הזדמנות ,שילחו בו את
בן-חבורתם ,המבקר י' נורמן ,שנודע בלשונו הקיצונית ,החריפה ומשולחת-

הרסן ,ושמצא כאן כר נרחב לנגח את המשורר המזדקן על שפנה כביכול אל
טכניקה ישנה-נושנה ,ועל שעשה כביכול שימוש מחודש בכלים חלודים מבית
גנזיה של

האומה 8 .

על מפתן שנות השלושים ,כבר הכיר ביאליק היטב את המגמתיות המפלגתית
הזו ,שנתבלטה בדברי מגניו ומקטרג יו אם לא ממש למן היום שבו הציב את כף

רגלו על אדמת הארץ בשנת  , 1924אזי בוודאי למן היום שבו קיבל על עצמו,
למורת רוחם של ייהצעירים" ,את תפקיד נשיאה וראשה של אגודת הסופרים.
הוא התבונן בה מגבוה ובז לה בלבו .דומה ,שלא תהא זו משום הפלגה ,אם נטען
כי עמדתו המוגבהת ,הפשרנית ושוחרת-השלום של שלמה המלך אל מול מלכי
צור ,ארם ,עמון ומואב ,מחרחרי הריב והמדון ,הציגה לא רק עמדה מקבילה לזו

של אפלטון בדיאלוגים שלו על האהבה והשלום )'המשתה'' ,המדינה' ועוד (,9

אף

לא רק לזו של וייצמן אל מול יריביו הפוליטיים ,מבקשי-כסאו .היא מקבילה גם

לזו של ביאליק המפוכח והמנוסה בפולמוסי-קולמוס אל מול הקנטרנות

התועמלנית של ייאויביו" מקרב צעירי המודרנה ,שמאבקם הפואטי נגדו ונגד
בני-חוגו שימש לא אחת כסות לשאיפתם לדחוק את אנשי הן;ומסד הספרותי
מעמדות הכוח וההשפעה שלהם10 .

בזמן של סכסוכים ופילוגים ,מבית ומחוץ ,הציב ביאליק  -באווח פראדוקסלי

-

תמונת-עולם של שלום אוניברסלי ושל שלמות פנימית ,נוסח אחרית-הימים,

שננ(ן מתקדמת ומתפתחת שלשלת הדורות בטבעיות וללא חיכוכי מאבקים ,ולאו
דווקא מתוך תקווה ואמונה של איש א~טופיה נלהב ותמים בעולם שכולו טוב.
כידידו ומיטיבו ,הסופר הרוסי מקסים גורקי ,ידע ביאליק לתאר ביצירתו את

החיים הן בחלאתם ובסיאובם והן מצד האידאלים של היופי ,הצדק והשלום
המוחלטים ,וזאת בעירוב מופלא של חזון ושל ממשות ,של אגדה ושל ריאליזם,
ובלי שיישמע נאיבי ושכור-אופטימי~ת אף כמלוא הנימה.ןן

לימים ,זכתה היצירה לפירושים רבים ,המייצגים גישות שונות בביקורת
ובמחקר ,ושפרטיהם מובאים ברשימה הביבליוגרפית שבשולי הדיון .המקורי

פתח דבר
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והםחדש שבהם הוא פירושו של א"א אורבך ,שיצא אםנם אל חקר יצירה זו
םתוך חקר האגדה ,אך בדיעבד הרים תרוםה חשובה לחקר ביאליק ,בהבחינו

בכך שעיקר אםירותיה של 'אגדת שלושה וארבעה' הם דווקא םחץו לחוםרי
התשתית שלה ,וכי םרכזה הוא בםסר האקטואלי שלה ,הלאוםי והאוניברסלי,
היפה לדור;ף ולדורות הבאים .בתחום חקר הםקורות ,ראויים גם לציון םחקריהם

הםקוריים של שםואל ורסס )שהתםקד בנוסחה הקצר של היצירה ,הםבוסס
בעיקרו על הםקור הםדרשי( ושל עליזה שנהר ושל אהרן קוםם )שהתםקדו
בנוסח

הםורחב,

זו

םצד

םקורותיו

הקדוםים

וזה

םצד

אחד

םםקורותיו

הםשכיליים(. 12

רוב םאםרי הביקורת ,שניתחו את היצירה גופא ולא את םקורותיה ,נגעו

בנקודות בודדות ואקראיות םתוך הפסיפס הגדול ורב-הפנים שהיא םציגה לפני
קוראיה ופרשניה )ציונים ביבליוגרפיים של םבחר הרשיםות והםחקרים

שנכתבו על 'אגדת שלושה וארבעה' םובאים בשולי חיבור זה( .גם אם נעשה פה
ושם ניסיון ,החורג כביכול םן העיון האקראי

הםרפרף13 ,

אף הוא אינו עוסק אלא

בםוטיבים אחדים םתוך יצירה רבת-אנפין זו בשיטה ~טוםיסטית וםקרית ,בלא

כל אבחנה כוללת וםאחדת ,וכדבריו של א"א אורבך ,אין הוא חורג ייבהרבה
םעבר לםפורש ולנרםז בםאםרו של קלוזנר אלא שהוא יוצק את הדברים
בנוסחותיה של הביקורת

החדשה"14 .

לםרות היבול הרב ,שהניבו הביקורת והםחקר ,ואולי דווקא םשום ריבנ~:ם
של החיבורים על 'אגדת שלושה וארבעה' ,םתעורר להערכתנו הצורך לנסות
ולהעםיד בשלב זה של חקר ביאליק חיבור ,שיבהיר עניין עקרוני ובסיסי
להבנת היצירה ,אשר טרם נתבאר כראוי ושיש בו כדי ללכד את היצירה

ולחשוף את אחדותה :סכיםת ה~בנה הםשוכללת של 'אגדת שלושה וארבעה',
הםעידה על כוונתו של הםחבר להעםיד ז'אנר חדש ,שיתםודד עם צורכי הזםן
החדש ,הםקום החדש והפואטיקה החדשה .אין כוונת חיבור זה להגיע לידי

סינתיזה של הדעות ,שכבר הושםעו בעבר ,או לנסות לפשר ביניהן ,כי אם
להציע סכיםה פרשנית םקיפה וכוללת ,הםקבילה ככל שניתן לסכיםת ה~בנה
הםהודקת של היצירה גופא ,שאין בה כםעט פרט אקראי ו~-טקטוני.
בארכיטקטוניקה שלה ,הםתוכננת לפרטי הפרטים והםצטיינת בריבוי תבניות

דואלי סטיות וסיםטריות' ,אגדת שלושה וארבעה' םציעה לםעשה גירסה
םודרנית לשיטת ה"קורספונדנציות" הישנה-נושנה ,האוםרת כולה תו~ם
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הרמוני ואחידות אורגנית :כל שמתרחש בה במישור הצר והפרטי יש לו מקבילה
במישורים הגדולים יותר ,המתרחבים והולכים עד אין סוף )וראה על כך
בהרחבה בפרק השני ,להלן( .כדי להגיע אל השלב המודרני ביותר ביצירתו,
נזקק ביאליק לנסיגה-כביכול אל הז'אנרים העממיים והקדומים ,שתמונת-

העולם העולה מהם היא תמונת-עולם ייתמימה"

-

כמו-נאיבית וכמו-הרמונית;

אל העלילה ה~פית החיצונית ,שכביכול אינה משקפת חיבוטי נפש ולבטי קיום,
נחלת הגיבור המודרני.

לגבי יצירה בעלת מבנה כה מהודק ומחושב ,כל ניסיון פרשני ~טומיסטי  -גם
אם הוא מעניין ומאיר עיניים כשלעצמו  -יהא פרגמנטרי ,לקוי ומקוטע ,ויחטיא
את הבנת השומות הקומפוזיציונית ,שבה משתלב כל פרט ופרט בתכנית

הכוללת ,שחוקיה הותו~ מראש )לכאורה לפי כלליה הבדוקים של האלגוריה
התיאולוגית הקדומה ,המבוססת על תו~ם מלא בין המעגל האישי הצר למעגלים
הבינאישיים והעל-אישייים הרחבים(  .לא ייפלא אפוא אם ביאליק ראה בחזון את
דבר-האמנות הארץ-ישראלי ,כפי שהוא עתיד להיווצר לימים עם התבססות
המרכז בארץ  ,כיצירה קטנה בהיקפה ,ועם זאת גל;~לית ,עמוקה ,רב-גונית
ורבת-אנפין במישוריה הסמויים מן

העין15 .

תיאורו הולם ,מכל מקום ,את

היצירה הארץ-ישראלית המהוקצעת והמשוכללת ביותר שהוציא מתחת ידיו,

היא ה"אגדה" שלפנינו ,שעיב~יה הסימנטי רב לאין שיעור מן המתגלה לעין
בקריאה שוטפת ,ושחקרה יתקשה להגיע למיצויה.
לפיכך ,הדיון ב'אגדת שלושה וארבעה' ,העומד במרכז חיבור זה ,חורג מן
העיסוק ביצירה הביאליקאית הבודדת ,ומשמש הן מקרה בוסן מעניין

וסימפטומטי לבירור דרכו של ביאליק ב'ויהי היום' ,והן תשקיף בזעיר אנפין
לבירור עולמו ההגותי של המשורר בערוב יומו ,בעשור הארצישראלי שלו.
בשל מורכבותה וריבוי פניה ,עשויה יצירה זו אפילו לשמש כעין מיניאטורה של
עולם הרוח

-

העברי והכלל-אנושי

-

של דור שלם ,דורו של ביאליק ,שהגיע

לבגרותו ובשלותו בשנות "~פנה המאה"  :דור שהכיר את עולם הרוח של המאה
ה , 19-ואף ניצב בערוב ימיו ,בין מלחמות העולם ובעת מהפכות הרות-גורל ,על

סף המודרניזם .חרף חזותה הכמו-נאיבית וצלולת ה~תארים ה"אגדה" שלפנינו
היא יצירה סבוכה ומורכבת ,המקפלת בתוכה עולם ומלואו ,חיים ומלואם.
ספרי מתבסס על מחקר בן שנים רבות ביצירת ביאליק ,הנערך במקביל
לעבודתי במערכת המהדורה האקדמית של כתבי המשורר שבמכון כץ לחקר
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הספרות ,ועל הוראת יצירתו לסו~יה בחוג לספרות עברית שבאוניברסיטת

תל-אביב .חובה נעימה היא לי להוזות לשני עמיתים בכירים ,פרופ' שמואל
ורסס ופרופ' עוזי שביט ,שהתפנו מעיסוקיהם המרובים ,קראו את טיוטות הספר

והעירו הערות חשובות ורבות-השראה ,שסייעו לעיצובם המוגמר של הזברים.
כן שלוחה תוזתי לפרופ' ראובן צור ,ראש מכון נץ ,ולמר גזעון שפיגל ,מזכיר
בית-הספר למזעי-היהזות ,שליו~ את הפקת הספר בעצה ובעיזוז .על קריאתו
הביקורתית ועל הערותיו והארותיו המלומזות ,ראוי אף חיים כהן ,איש החוג

ללשון עברית באוניברסיטת תל-אביב ,לתוזה מקרב לב.
זיוה שמיר

מכון כץ לחקר הספרות העברית
אוניברסיטת תל-אביב ,תשרי תש"ן

הטרות:
רעיון זה ,שעיקרו איסוף כל קנייני הרוח של האומה ,עס המעבר מן הגולה לאץויישראל ,תוך

עריכת פעולות של חתימה וגניזה כבימי בית שני ,הדריך את מנוחתו של ביאליק מיוס שעמד על
דעתו ,ולאורו הוא יצר ופעל בכל תחנות חייו .ראה מאמרו' ,הספר העברי' )בכרך יכרי ספרות(
והרצאותיו 'על כינוס הרוח' ו'עוד על כינוס הרוח' )וכריס שכטל-פה ,כרך א ,סד-עב( .ראה גס:
הרצאתו 'לשאלת התרבות העברית' )שס ,שם ,עמ' קעדר-יג( .הרעיון הוא ברוח משנתו של

שד"ל )שיסודות ממנה חלחלו להגותו של אחדיהעס( ,וראה ,למשל ,דברי שד"ל על הצורך

בכינוס במבוא לפירוש על ישעיהו )פאד ובה[(. 1867-1855] ,
וצירף מבוא מנחס עימנואל הרסום ,ב ,ירושלים ,עמ' .210
העברי'  -ובו מצע פרוגרמסי של רעיון הכינוס ,ראה  :ש'

ראה :ש"ד לוצסו ,כתכים ,ההדיר

על נאומוימסתו של ביאליק

2

-

'הספר

ורסס )תשמ"ד( ,עמ' . 127-109

על דרכה של ספרות ההשכלה בעיבוד אגדת חז"ל ,ראה אופק (,ס'ל'שת) עמ'  .304-281הנהייה
אל האגדה העברית הקדומה בעקבות נ' קרוכמל )רנ"ק( וש"י רפפורס )שי"ר( וכן בעקבות הלכי

רוח רומנסייס ,אשר באו למשל לידי ביסוי בשירת פרוג ,באה במקביל לנהייה אל האגדה
האירופית :אל אגדות האחים גרים  ,אגדות אנדרסן ,אגדות אוסקר ויילד עווד(  .על דרכו של
ביאליק בעיבוד אגדות חז"ל העיר א' אופק" :סיפורי 'ויהי היוס' ,ככל שיהיו מעוגנים במסורות
עממיות ,הס בעיני מחברס מעשה יצירה שרובו ככולו מקור" וכן" :כוונת ביאליק להגיש את

הספר כמות שהוא לקוראים הצעירים מסויגת קמעה" )אופק ]תשמ"ד[ ,עמ' . ( 134

3

האגדה 'בת המלך ובן זוגה ' )נוסח ראשון של 'אגדת שלושה וארבעה'( נתפרסמה לראשונה

כשבועון 'העס' ,שיצא במוסקבה בזמן המלחמה והמהפכה ',םעה') גיל' יא [,זכ] (. 24.7.1917
נוסח 'העם' נעתק לקובץ מטת לטת )קובץ לענייני החיים ,לספרות ולחכמתיישראל( שבעריכת
ש"ל ציסרון ,שנה ראשונה ,חוב' דה) -תרע"ס( ,צד  .42-38נוסח זה כונס גם במהדורת יובל
החמישיס של ביאליק )הוצאת 'חובבי השירה העברית' ,ברלין ]תרפ"ג[ ,עמ' קפסjו-צד( .נוסח א'
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של ה"אגדה" ע~בד גם לילדים ,ובנוטחו ה"ובצונזר" ,ראה אור בטפרון הובאויר בציוריו של
אפטר )הוצאת "אובנות" ,פרנקפורט

16 , 1923

"

עוב'( .בובהדורת חרצ"ג ,היא הובהדורה האחרונה

שראתה אור בח" ביאליק ,נכלל הנוטח "הבלתי-ובצונזר" )בלא שינו"ם רבים :הכותרת הוחלפה
והטיפור חולק לפרקים( ,אך אל הובהדורות שראו אור לאחר ובות ביאליק הועתקה הנוטח
''הובצונז'ר' ובן הקובץ 'ויהי היום :שיצא בשנת תרצ"ד ,שנת ח"ו האחרונה של ביאליק )ובשום
כ,ך כנראה ,ראו בו העורכים נוטח ובח"ב(.

4

שני פרקיו הראשונים של הנוטח השני ראו אור לראשונה בביטאונה של אגודת הטופרים,
שביאליק עובד בראשה )מאזנים ,שנה א ,גיל' לז 'כ] כטלו תר"ץ[ ,עוב'  :4-1שם ,גיל' לח 'ג]
בטבת [,ץ'ר'ת

עוב' (.4-2

הנוטח השני ראה אור בובלואו ב'התקופה :טפר כוכ-ז )ברליןת-ל-אביב

תר"ץ( ,עוב'  IIי ,5 !rוכונט בקובץ 'ויהי היום :תל-אביב תרצ".ד נוטח זה נכתב ביובי הובחלה
והוברפא בברלין ובובר"נבאד ,שעברו על ביאליק בתרפ"ט )שם נודע לו דבר הפרעות ב"שוב(,
וראה :אינרות ביאליק, ,ד עוב' רפ.ד לד"ר יעקב נאכט כתב ביאל,ק כי "על יטוד זה ]האגדה
הובובאת בובבוא של בובר לתנחוובא[ רקובתי לי את האגדה ושכללתיה שכלול אובנותי עד שהיתה
לנובילה שלמה רבת-עלילה" )שם ,שם ,עוב' ריבר-יג( .בובהדורת כל כתבי )תרצ"ז ואיךל( נכללו

5

שני הנטחים  -הראשון והשני )הראשון בגירטתו הילדית ,ה"ובצונזרת' :ראה הע'  3לעיל(.
עיבודו של '''בו ברדיצ'בטקי נתפרטם בקובץ מאוצר האניה ,א ,ברלין תרע"ד ,עוב' •124-123
ראה גם בפסר צפונוח ואניוח ,חל-אביב תשט"ז ,עוב' קיגק-יד .עיבודו של ב"' לבנר נכלל

בטפרו כל אביות ישיאל ,ג ,חוב' ח :ורשה תרנ"ת-חרט"ג ,עוב' ) 26-11בובהדורת 1950
בפורובט גדול ]הוצאות אחיאטף ועבר[ ,ג ,עוב' (. 361-354
ראה אור בטפרוני ה Qדרה ייטיפורי ילדים לובקרא ולשעשועים לילדי ישראל' :ורשה תרנ"ג.

עיבודו של א"וב פי~רק; ' -ח"ם ואהבה'

6

על שאיפתו של ביאליק לזכות בגירטה קולנעוית של 'אגדת שלושה וארבעה :ראה :א' ברוידט
פנישות ויברים  IIם םופרי היור ,רובת-גן

, 1976

עוב'

.57-56

גאוותו של ביאליק על יצירה זו

ניכרת גם ובדבריו לד"ר יוטף וברקוט ,חוקר שירת טפר,ד וביום " :2.3.1930וכובדוובה שהוא ניטיון
חדש בטפרותנ'ו' )אינרות ביאליק ,ה ,עוב' ובג( .ובקץ כובה חודשים הוא דוחק בידידו" :הקראת את
אגדתי!" )שם ,שם ,עוב' פט( .ובידידו הד"ר ד' רוטבלום הוא אמץי" :אל נא תטיח דעתך ובתרגום
'אגדת שלושה וארבעה'" )שם ,שם ,עוב' קפט( .בובכתב לטופר היהודי-אובריקני ישראל א;טובן,
הוא ובתנה אח פרטום האגדה בתרגום ליידיש "בתנאי שיוציאנה ]כתב-העת[ אח"ב בהוצאה
ובהודרת בתור פרט לחותוביו" )שם ,שם ,עוב' שכא(.

7

ראה ,לובשל ,תגובותיהם של וב' קליינובן (,ץ"רת) ד' פרטקי )תר"ץ( וג' שופובן (.ץ"רת) שופובן,
למשל ,התפעל מתיאורי התשוקה שביצירה" :טערות חשק ואון שובזכירות בובקצת את אלו של
'הכופר ובטוונה' )שירה שגם אותה שר ובשורר כנטות יומו(" .כוונתו ,כפי שהעירוני ק"א ברתיני

וא"ב יפה ,ליצירתו האמוחרת של גרהדט האופטובן ,שדוד פוגל תירגמה לעברית )ורשה תרפ"ג(.
ואגב ,טפרו של האופטובן תורגם ליידיש שנה קודם לכן על-ידי אליהו אלשוואנגער 'ג) הויפטמאן,
י  IIר כופר פון ם  tlI;Iנ  ,IIברלין תרפ"ב( ,וביאליק יכול היה לקרוא בו גם קודם לכן ,כפי שהעירני
פרופ' ש' ורטס.

8

הימים היו יובי הפולובוט האנטי-ביאליקאי של צעירי המודרנה התל-אביבי ,וי' נורמן בן חבורת
'כתובים :לובשל ,ראה לנכון להתקיף את היצירה פעמ"ם .ראה ,נורובן )תר"ץן:

תר"ץ (. 2

מקץ

שנה לערך ,עתיד היה שלונטקי להשוביע את דבריו הבוטים בגנות שיר-הקונגרס 'ראיתיכם שוב
בקוצר ידכם '.גם אח יצירת ביאליק ,ולא רק את ביאליק המו"ל והעטקן ,החלה חבורת

9

ה"צעירים" להתקיף ולהשוביץ בעיתוניה ,בוביוחד לאחר שהטירה האגודה את חטותה וב'כתובים'
והחלה להוציא את ביטאונה 'ובאזנים'.
ביאליק גילה ענ"ן בכתבי אפלטון ,כניבר ובטפר"תו הפרטית .הוא אף רכש את עיקריה של תורת

10

אפלטון בדרכי-עקיפין ,בתיו1כו של רשב"ג שעל ההדרת כתביו שק,ד כאובור ,בכל תחנות ח"ו.
על הזדהותו של ביאליק עם ו"צובן ,הובנהיג הובותקף ,ראה ובאוברי "לפתרון חידת השיר

פתח דכר

ךI

'ראיתיכם שוב בקוצר ידכס" :הספרות הטבוית ותנוטת הטבווה )ערד :פנתס גינוסר(,
באר-שבע תשמ"ט ,עמ'

11

.223-178

ביאליק  ,שכל יצירתו עומדת בסימן האמביוולנטי1ת והבלעת הגבולין ,כתב בסוף ימיו יצירות
בהירות וצלולות  -המטיפות לתום ,לשלמות ולהרמוניה )'שור אבוס וארותת
כמך-נאיביות
ירק' :אלוף בצלות ואלוף שום' :אגדת שלושה וארבעה' עווד( .האמביוולנטי1ת פינתה את
מקומה לתבניות סימטריות ,דואליסטיות בטיבן ,האופייניות יותר ליצירת הפולקלור הפשטנית

וליצירה המודרניסטית המופשטת .אצל ביאליק ,המעבר מן האמביוולנטי 1ת אל הדואליזם הוא
עד1ת מעניינת לתהליכי המודרניזציה שבכתיבתו המאותרת.

12
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ציונים ביבליוגרפיים ימצא הקורא ברשימת המקורות שבשולי תיבור זה.
כגון ,מירון )תשי"ט(.

כדברי א"א אורבד על מאמרו של מירון )ראה הע'  13לעיל( .אורבד ) (, 1973עמ' .60
"בארץ ישראל עתיד כל דבר שייברא שם לשאת את התותם של תרבות עצמית מיותדת ]  [ ...לגבי
עבודת יצירה הרי עיקר התשיבות באיכות ובדוגמה קטנה אבל רבת צדדים" )וכרים שבטלפ-ה,
א ,עמ' קמו(.

מבוא
לררכו של ביאליק בעיבור אנרות 'ויחי חיום'

א .בננותו של חפולקלור חאותנטי שלא ע~בר עיבור אמנותי
האגדות המעובדות והמסוגננות ,שכונסו לראשונה ב 1934-בקובץ 'ויהי היום',
וכן עיסוקו רב-הצדדים של ביאליק באגדת חז"ל )מפעל 'ספר האגדה' ,מאמרו
'הלכה ואגדה' ,הרצאותיו 'על האגדה' בשיעורים האוניברסיטאיים בתל-אביב
ועוד( הקנו לו ,כידוע ,תדמית של פופולריזטור של אגדת חז"ל ושל חובב
פולקלור מושבע .זכותו כמחברם של השירים-הפזמונים הכמו-עממיים )יימ!?ין

שירי עם"( וכשותפו של א' דרויאנוב בעריכת 'רשומות' )כתב-עת ל~תנוגרפיה
ולפולקלור( גרמה אף היא לביסוס תדמית זו ,שהציבה אותו לכאורה בעמדת
כפילו-הניגודי של אחד-העם

-

האריסטוקרט ,במוצאו ובטעמיו

-

שתיעב

פולקלור בכלל ואת הפולקלור היהודי המזרח-אירופי בפרט 1 .תפיסה זו טעונה
יוויזיה ואיזון ,שכן בשגגה עקרונית ובסיסית יסודה.

כפי שנראה להלן ,ביאליק כלל לא הערי ,את הפולקלור הגלמי וכלל לא חיפש

בחיבורן של אגדות 'ויהי היום' דרכים ל Wחזורה ולהחייאתה של אגדת העם
האותנטית מן העבר הלאומי .ייאגדותיו" ,השאובות ממקורות רבים והטרוגניים
)מן היצירה הקדומה ומן הרומנטיקה האירופית ,מן הפולקלור העברי והנכרי(

והמנוסחות בסגנון כמו-מקראי ,היו למעשה תחת ידי מחברן ליצירת מקור
אישית ,הן בסגנונה והן במגמותיה
פרסה מן

המקור המדרשי,

-

למעשה-אמנות וירטואוזי ,הרחוק ת"ק

על סגנונו

הפשוט

והסכימטי.

חרף חזותן

האימפרסונלית והמרוחקת ,הכמו-עממית והכמו-ארכאית אין לפנינו אגדות אלא

18
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לכאורה .חומרי התשתית עתיקי-היומין ,שבבסיסן של אגזות מסוגננות אלה,

היו לביאליק כעין תחבולה ומסכה להצפנת האמירה האישית ,האקטואלית
והמעוזכנת ,היפה לזמן היכתבה ,זו שאינה שאובה מאגזת העבר כל עיקר.
הפולקלור שימש כאן ,אם כן ,לסופר לא רק מאגר של מוטיבים וזפוסים ,כי אם

בעיקר כעין ייק;.רלטיב אובייקטיבי",

מרוחק

וצונן,

לאמירה האישית

ה"בוערת" ,ורק ככזה מצא בו טעם וערך.

כמו כן האמין ביאליק בצורך ,ואפילו בהכרח ,שהאגזה העממית תלוטש
ליטוש אמנותי ,שתנ~~ה מסיגים מיותרים ושיוקצעו בה כל נקוזות החיבור
וההיתוך .על האמן המוזרני לזאוג ,טען ,שהאגזה המעובזת לא תהא קולאז'
~קלקטי ומפורר ,העשוי רסיסים הטרוגניים ,אלא שתזרום לה בטבעיות
אורגנית ובתנופה אחת ,כזרך ה~פיקה האמנותית ,אחיזת-המראה ורצופת-

העלילה .לשון אחר :ביאליק שאף שלא תהא האגזה המעובזת מוזאיקה שנ:ד
ייקבועים הגזרים המג~ונים שלמים ומהוקצעים במשבצותיהם" )כך תיאר את
היצירה המזרחית לס~;יה ,העשויה בזגם הערבסקה והמוזאיקה( ,אלא כ"תמונת
 Wשר" )תמונה בצבעי-שמן ,כבאמנות הארית המערב-אירופית( ,שנה ייאנו

רואים לא רק גוונים שלמים ,אלא גם חצאי-גוונים וגוני-גוונים" ,אמנות שיש
בה יימע,בר נסתר בלתי ניכר לעין בין גוון

לגוון" .2

העיבוז האמנותי ,שהתבטא

על-פי הפואטיקה ה ביאליק אית בטשטוש ההבזלים בין מקור למקור ,בין ז'אנר

לז'אנר ,בין עתיק לחזש וכזומה ,תבע גם את הבלעתם וטשטושם של
קווי-המתאר בין המוטיבים ההטרוגניים ,המזרחיים והמערביים ,כזי שהקורא

לא יוכל להכיר בנקוזות ההיתוך ול Wם יצירתו של רצף ~פי אחיז מראה ,הזורם
בשטף ובטבעיות והטבוע בחותם אישיותו של היוצר .את  I5נ-סקי 'ש) רפפורט(

האשים ,כפי שנראה להלן ,על שהטליא במחזהו 'הזינ~ק' )'בין שני עולמות'(
שמיכת טלאים צבעונית מחומרי הפולקלור החסיזיים ,ולא השכיל לטוות מהם
מסכת אמנותית שלמה ואורגנית.

על מגמות אלה של ביאליק בעיבוז פולקלור ,ישן כחזש ,יעיזו בראש
ובראשונה זבריו שלו עצמו ,המחזקים את מה שניתן אמנם ללמוז גם מניתוח
מזוקזק של הטקסט הביאליקאי גריזא ,אפילו בלא סיוען של ראיות
חוץ-ספרותיות .בפתח הקובץ 'ויהי היום' ,שיצא לאור לראשונה ,בלווית ציוריו

של נחום גוטמן ,כשלושה חוזשים לפני צאתו אל הניתוח בווינה ,שממנו לא שב,
הצהיר ביאליק כלהלן:
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מה זאת אהבה

האגדות הםכונסות בספר זה כולן הן פרי עיבוד ספרותי של אגדות
שלםות ושברי אגדות ,שאובים םםקורות שונים ,רובם םםקורות
שבכתב ,עבריים ,ערביים ולועזיים ,וםיעוטם גם םאלה שבעל-פה,
םסיפורי-העם .םקצת םן האגדות אחיזתן בםקור רפויה וםועטת,

ועיקר בנ~נן והרחבתן אינו אלא פרי דםיונו ועבודתו של כותב הספר
הזה ,ואולם אפילו רבות םאלה שתוכנן שאול כולו

-

אף הן יש

שהכותב ,על-ידי שינוי צורה וסגנון i ~ ,ל עליהן םרוחו ונתן להן
צבע וצביון םיוחד ,םה שאין להן בםקורן הראשון.
האגדות ברובן כשרות גם לםקרא לבני הנעורים ,אעפ"י שלא
כולן נכתבו לכתחילה לשם

כך3 .

םשםע ,ביאליק הדגיש בדבריו גם את אופיה ההטרוגני של האגדה הםעובדת,
השאובה םםקורות שונים ורחוקים ברקעם ההיסטורי והגאוגרפי ,וגם את ~דה

האישי ,פרי-דםיונו של האםן האינדיווידואלי .בין שעקבותיהם של הםקורות
העםםיים ניכרים בה ובין שהם טושטשו בה עד לבלי ה~ר ,כך האםין ,םקורות
אלה ~שניים בחשיבותם להבנתה ולהערכתה הזיסתטית של היצירה החדשה

שנבנתה על גבי חוםרי העבר הקדום .כן הטעים את שאלת קהל-היעד:
םורכבותן של האגדות הםעובדות ,שהיו תחת ידי האמן ליצירת םקור אישית,

אינה םפקיעה אותן אםנם םענף ספרות הילדים ,אך לא לםען ילדים נכתבו
הםשוכללות שבאגדות אלה םלכתחילה .ואכן ,אף שסיפורי 'ויהי היום' עשויים
להתאים םצד העלילה והסגנון גם לילדים ולנוער ,ייםצאו בהם בסםוי גם םסרים

אידיאיים רבים ,שאינם םתאיםים כלל לקורא הצעיר .קהל-היעד האידיאלי
שלהם איננו בהכרח ציבור הילדים ובני-הנעורים ,לםרות שבדרך-כלל נהוג
לענד אגדות לםען הקורא הצעיר.
בנושא קהל-היעד התםונה םורכבת יותר םן המשתםע םדברי ביאליק:

בעשותו את צעדיו הראשונים בעיבוד אגדות חז"ל ,ובטרם פנה לכתיבת יצירות
םשוכללות כ'אגדת שלושה וארבעה' ,ראה ביאליק לנגד עיניו ספר אגדות,
הםייעד לילדים ,ולאו דווקא יצירות אידאיות םורכבות ,בעלות חז~ת כםו-
נאיבית ,שעלילתן הגלויה יפה גם לילדים 4 .אולם ,ברבות היםים ועם הצטברות
האגדות שבידיו נוכח לדעת כי ,לא~תו של דבר חיבר יצירות םרובדות
ועתירות-הגות יותר םששיער; יצירות הםכילות סוגיות רבות ,פילוסופיות

מביא
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ואקטואליסטיות ,שהעסיקו את ראשו ,ושאינן בזרך-כלל מעניינו של ילז:
גילויי זעת בענייני הרחבת הלשון ,פרקים בפסיכולוגיה של ההמונים ותורת
ההתפתחות ,עקרונות ה"אני מאמין" הפוליטי של הציונות המתונה ,ועוז כהנה

וכהנה עניינים ,שאין להם קשר של ממש אל עולם היל,ד ושאינם לכאורה ממין
הנושאים ,שעשויים ללכוז את לנו של יל.ן עם השלמת היצירה ,שלא
במתכונתה המקורית ,הבין ביאליק כי ילז לא יוכל להתרשם אלא מן העלילה
החיצונית ,שהיא מעטהו הזק של הסיפור בלבז ,ולא מן הרמזים הגלומים בו.
גורל זומה נפל ,כיזוע ,בחלקן של ה"שיר;ת" רחבות-היריעה 'מתי מזבר'
ו'מגילת האש' ,שנועזו בתחילה לילזים ,ועם התקזמות הכתיבה והסתעפות
העלילה הגלויה והסמויה שלהן ,נתברר למחברן ,כי אין יצירות אלה מיועזות
עוז לקהל-היעז המקורי

שלהן • 5

בזיעב,ד היו ייאגזות הילזים" הללו למיטבה

של יצירת ביאליק למבוגרים ,ותכליתן הראשונית נשכחה וכמעט שאבזה
וניטשטשה כליל .את המוזל של האגזה לילזים המיר ביאליק במוזל האגזה
הרומאנטית ,או האגזה הסימבוליסטית ,המיועזת למבוגרים ,זו שעלילתה
חיזתית ומעורפלת ,שאינה מתנזרת מן הזמוני ומתרחקת מכל מסר זיזקטי
חז-משמעי.

לא לחינם כתב פעמיים את סיפור כליאתה של הנסיכה במגזל ביזי שלמה

המלך :בפעם הראשונה כתב; בקיצור ,למען הקורא הצעיר ,מתוך הזגשת
העלילה החיצונית ,שהיא כזרכה של עלילת האגזה הקזומה  -נאיבית ,ממעטת
בתיאורים ובזיגרסיות ,זחוסה באירועים וליניארית בטיבה; בפעם השנייה
עשה זאת בפירוט ובאריכות כ"מ9כה" וכ~סאזה לזיון בסוגיות אישיות
ולאומיות

-

אקטואליות ועל-זמניות

-

שהעסיקוהו ,ומתוך הרחבתם ללא-גבול

של התיאורים הגלויים ושל הממז האיזיאי הסמוי )וזאת מבלי לקפח את רצף
הטקסט ואת עקיבותו

הפנימית(6 .

בהרחבתו של קהל היעז ובצירופו של הקורא הבוגר למעגל קוראי אגזות
'ויהי היום' -הרחבה שנתהוותה אגב כת יבה ונתגלתה בזיעבז ,משנתברר לו
לביאליק שיצירותיו נתעבו ונתרבזו יותר ממה ששיער לכתחילה

-

הסתמן

ביצירת ביאליק תהליך הפוך למקובל בספרות ההשכלה העברית :יצירות
המופת של המאה ה , l9-שנכתבו במקורן למען הקהל הרחב ,ונחשבו בזמנן
כיצירות נועזות )כגון 'אהבת ציון' של א' מאפו או 'זכרונות לבית זוז' של א"ש
פריזברג( ,היו ברבות השנים ,ועם השתכללות הישגיה של הספרות העברית,
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לספרי ילזים פופולאריים )משנתברר לקורא המתוחכם כי הן נאיביות ופשטניות
מן המצופה ,ושוב אין בהן כזי להשביע את נפשו( .לא כן "אגזותיו" של
ביאליק .אלה כ~ונו בתחילה ברובן לקורא הצעיר ,ורק בזיעבז נתברר למחברן
כי הוציא מתחת יזיו יצירה מתוחכמת ומורכבת ,המכילה

מראש

-

-

בלא שנתכוון לכך

עניינים שילז לא יבינם .בזמן פרסומן של אגזות 'ויהי היום' ,עמזו

לנגז עיני ביאליק שני קהלי-יעז פוטנציאליים :קהל הקוראים הצעיר ,שייהנה
מן העלילה ואולי אף מן העושר הלשוני; ובמקביל

-

קהל הקוראים המיומן

והמחוכם ,היוזע לכרות אוזן לרמזים אקטואליסטיים ולגלות מפתחות לסוזות
נפש נעלמים.

*
מעניין להיווכח שוב ושוב ,מכיו~נים רבים ומצטלבים ,כי ביאליק ה"עממי"

-

מחברם של יימזמורים ופזמונות" )יימ~ין שירי "(,םע של שירי-ילזים עממיים,

מעבזן של אגזות חז"ל ומכנסן של מימרות חז"ל ,שלא התנזר מאמרות-כנף
עממיות ,במקורן הייזי ובגרסתן המעובזת לעברית

-

לא העריך למעשה את

הפולקלור האותנטי ,שנראה בעיניו תוצר פרימיטיבי ,מלא פגמים וחסרונות.
הוא אף לגלג על אספניו ,הנוהגים בחומר העממי מלא-הסיגים כבעניין מקוזש,
שיש לשמרו כמות שהוא .בטרם י~בא הפולקלור ,בן הזמן העתיק ובן הזורות

האחרונים ,אל קהל-הקוראים

-

כך ג ס

-

יש לענזו ,לסגננו ולתת בו סימנים

של יצירה אמנותית ,שאם לא כן אין להביאו אל הציבור הרחב .ביאליק לא מצא
אפוא טעם וערך בפולקלור בלתי-מעוב,ד ולא ראה חטא באבזן האותנטיות,
תולזת הסינ~ן והסגנ~ן .את זעתו על פחיתות ערכו של הפולקלור הבלתי-
מעוב,ד הביע במכתב שכתב ליזיזו שמעון רביזוביץ בימי זQבתו בהומבורג:
את שבחי הבעש"ט ואת סיפורי המעשיות נשל רבי נחמן מברצלב[

קיבלתי

נ [...

תמיהני אם כזאי להוצאת ספרים כזו שלך ושל חבריך

לטפל בעניינים כאלה .סוף סוף ,זברים כאלה לא יצאו מכלל
פולקלור ,שמקציעים לו מקום מיוח,ד וכל חשיבותו אינה בו בעצמו,
אלא בזברים הנלמזים ממנו .אפשר וראוי להוצאה כ"מע~נות"
להוציא קובץ של מבחר סיפורי החסיזים ,ליקוטים מתוך קבצים
שונים ,אבל להוציא בימינו את יישבחי הבעש"ט" וכיוצא בו כמו

מבוא

שהוא ,ואפילו בסיזור חזש

-
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ובלחישה אומר לך ,כי כל הטיפול והחיטוט הזה בספרות החסיזית,
שרבים להוטים אחריו בימינו ועוסקים בזה ייבזחילו ורחימו" ,מתוך
מין ז~קות משונה

-

כל זה לא נהירא לי כלל ואין נפשי אל הזבר

הזה .אין ספק שזהו סימן יריזה למחשבתנו הלאןמית  .זוק ותמצא,
סמרטוטים שבאשפה

-

וכזה הוא כל פולקלור

-

אין להם ערך אלא

אם כן מטילין אותם לתוך הי~רה של המחשבה העליונה והופכים
אותם לניר חזש ,אבל כשהם לעצמם  -במה נחשבוי ז_tתם הצעירים
הניחו אפוא לאחרים לחטט באשפה .ך
מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית של חוקר בן-ימינו מעניין אף להיווכח ,כי

במרוצת שנות יצירתו לא שינה ביאליק את זעתו זו ,שנה החזיק מראשית
זרכו ,למן הימים ,שבהם הושפע מזעותיו של חז-העם ,ועז לסוף זרכו )אם כי
בתוך העמזה המונוליטית שלו כלפי הפולקלור ניתן גם לאתר זינמיקה פנימית
של השתנות מתמזת( .זברים זומים בגנות הפולקלור האותנטי ,של~קט בלא

שנערך בו עיבוז אמנותי יסוזי ,השמיע באותה מיזה של שכנוע עצמי בערוב
ימיו ,בהרצאה מ , 1933-שנה סיפר על סיבת היענותו לתרגם את מחזהו של
ז_tנס--קי 'הזינ~ק'  .לזבריו ,אמר למחבר 'הזינ~ק' בפומבי :יייש לי רושם שאתה

כמאסף של פולקלור חיזרת על כל האשפתות ,ליקטת משם  Wברי פולקלור
ועשית מעשי חייט שמצרף מ'ייתור' של כל מיני בגזים כל מיני מטליות ,תופר
אותן ועושה שמיכת צבעונין

נ [...

מה זה פולקלורי מה ההבזל בין פולקלור

ליצירה לאומיתי הרי גם בפולקלור יש יצירה ,אבל יצירה לאומית גזולה,
אמיתית ,היא בבחינת בשר וזם; פולקלור

-

זהו בחינת ציפ רני ים ושערות .גם

הן חלק מן הגוף ועקירתן וזאי גורמת לו צער וכאב ,אבל קציצתן

-

אין בה

משום כאב לגוף .אזרבה ,כל מה שהן גזלות ורבות ,הן מכביזות על הגוף
וטעונות מזמן לזמן קציצה

והפחתה"8 .

ואכן ,בתוך תכנית ה"כינוס" ,שאת עקרונותיה הגה וניסח ,לא הקצה ביאליק

מקום רב לסיפורי החסיזים .ברוח תפישתו הפואטית של אחז-העם האמין ,כי
הפולקלור האותנטי

-

ובמיוחז זה המזרח-אירופי ,המלא העוויות קומיות

והתחכמויות נלוזות ,אך לא הוא בלבז  -מלא סיגים ו Qרכות ,שזבקו בו במרוצת
הזורות ,וכי אין הוא ראוי לבוא אל הקורא בן-זמננו כמ;ת שהוא .על אסופת
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שירי-העם היידיים של גינצבורג ומארק הביע אחד-העם דעה שלילית נחרצת,

ואף את כל ניסיונותיו הכמו-עממיים ,בעלי הגוון הקומי והאופי הקליל
וה~פיזודלי ,החזיר אחד-העם לביאליק הצעיר ,אות לסלידתו
אריסטוקרט מורם-מעם ,בעל טעם קלסיציסטי שמרני  -מן העממיףת

-

סלידת

לגילוייה9 .

ואולם ,יחסו המובלע של ביאליק אל הפולקלור ,כפי שהוא עולה מקשת
הפעילויות הספרותיות והחוץ-ספרותיות שלו ,מורכב יותר משמתגלה מתוך

דבריו המפורשים ,שכן למעשה מתברר שהוא קיבל ולא קיבל את תכתיבי טעמו
המוגבה של אחד-העם :מן הצד האח,ד הוא גנז בשלב מוקדם את רוב ניסיונותיו
העממיים ,ולא חזר אל המונולוג הדראמטי הפואמטי יימפי העם" ,שב; השקיע
כוחות רבים בעשור הראשון ליצירתו ,אות לכניעה ולקבלת-הדין;סן מן הצד
האחר ,הוא חזר אל הז'אנר העממי והכמו-עממי ב"שירי העם" ובשירי הילדים,
בעריכת 'ספר האגדה' ובעיבוד אגדות 'ויהי היום' ,בתרגום 'הדיבוק' ,במסיבות

ייעונג שבת" ,ב  t;lדרת הרצאותיו על דרכיה של האגדה ובמפעלים רבים אחרים,
שיצרו את דימויו הציבורי של ביאליק כחובב פולקלור וכ"איש האגדה".ןן

הסתירה המתגלה כאן על פני השטח היא סתירה מדומה בלבד :לאן,כתו של
דבר ,בכל מפעליו הנקשרים בפולקלור לסוגיו שילב ביאליק את העממי )פרי
היצירה הקולקטיבית האנונימית ,הנאיבית והמחוספסת( ואת המתוחכם )פרי

יצירתו האינדיווידואליסטית של האמן הגאון ,שטביעת אצבעותיו הייחודית
ניכרת על כל צעד ושעל( .רוב ניסיונותיו הפסוידו-עממיים אינם עושים
בפולקלור שימוש אלא כבחומר גלם ,והתוצאה הסופית אישית וייחודית ורחוקה

מרחק רב מן המקור העממי .יישירי העם" האמנותיים שלו משמרים מן הצד
האחד מתכונות היצירה העממית האותנטית ,אך מכילים ,מן הצד השני ,סממנים

של יצירה מורכבת ובעלת אירוניה דקה

-

פארודיה על נוסח המקור .במקביל,

קובץ האגדות 'ויהי היום' מכיל מצד אחד עיבודי אגדה עברית לילדים
ולבני-הנעורים ,כמו קובצי-אגדות דומים ,שרווחו בלשונות אירופה בהשראת
הלכי-רוח רומנטיים ,וששימשו לו מודל; בעת ובעונה אחת ,מכילות ה"אגדות"

שבקובץ אמירות סבוכות
ומיסטיות

-

-

פסיכולוגיות ,חברתיות ,פוליטיות~ ,סתטיות

שאינן שאובות מן המקור הקדום ול~תים אף אינן כלל מעניינו של

ילד או נער .וכאמור ,היצירה העממית ויצירת הילדים הן  -בין יתר תפקידיהן

-

גם יימ Qכה" לצורך השמעתן של אמירות אישיות ובין-אישיות ,שאותן לא רצה

ביאליק להשמיע בפומבי בלא כסות ,ושעל אחדות מהן ננסה לעמוד בחיבור זה.

מביא

ב .בטקבות האלגוריה התיאולוגית

-
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את 'אגדת שלושה וארבעה' ,בנוסחה המורחב ,ניתן לתאר כאלגוריה כמו-דתית
של אדם חילוני ,שאיבד את ביטחונותיו המוצקים ,והוא מחפש משמעות וזהות

בעולם מודרני שנתרוקן מתכניו .הגם שהמסרים הכלולים בה אינם ארכאיים כי
אם אקטואליים בטיבם ,ועל כן קשים ומרים )היצירה נכתבה בשנת תרפ"ט ,שנה
קשה בארץ ובאירופה ,וכפי שיתברר בדיון על רבדיה הסמויים ,היצירה
משמשת ,בין השאר~ ,ב~אה לענייני השעה ה"בוערים"( ,היא בנויה ב"ן;כבני
השטח" שלה במתכונתה הרעיונית ובתבניתה הפורמלית של האלגוריה
הנאיבית הביניימי ,שלכאורה כבר אבד עליה כלח .וליתר דיוק ,לפנינו הכלאה

של סיפור ~פי ליניארי ,שבחזיתו ריבוי של אירועים חיצוניים ושאינו מחייב
להלכה את קוראיו להפנות מבטם אל המעמקים ,ושל סיפור אידאי עמוק ורב
רבדים ,המתגלה לעין בוחנת כעיקרה של היצירה.
העיקרון המנחה את הז'אנר האלגורי הנאיבי הוא עיקרון תיאולוגי ישן נושן

לפיו המציאות בנויה במבנה הייררכי ,למן האבן שעל גבי האדמה ,דרך הס~ירה
האנושית ועד למלאכים ולאל שבשמים .בעזרת דרכי האלגוריה

הקונצנטרית12

שמקדמת דנא )מספרות ימי-הביניים לסו~יה ועד ליצירת רמח"ל ,שבצד היותו

משורר בן דורו היה גם ירא-שמים ומקובל ,ועל כן יש הרואים בו חונ;רמה של

התקופה החולפת ולא ?/בשרה של העת החדשה(, 13
תמימות ,תרתי-משמע -

השיג ביאליק מראית-עין של

של נאיביות ושל שלמות הרמונית.

כנרמז לעיל ,תמימות זו היא תמימות מדומה )כבציור נאיבי פרי-מכחולו של
צייר-אמן או כב"שיר-עם" פרי-עטו של משורר גדול( ,שאותה מציגים לפנינו
תכופות דווקא אמנים מתוחכמים וחסרי אשליות ,הפוקחים כביכול עיניים

מופתעות והמעמידים פני סנטימנטליסטים תמימים ,בעוד שהם ואף קהלם
יודעים אל נכון כי הנאיביות והרגשנות מהם והלאה .אך לא על התחכום לבדו
עומדת היצירה הפסידו-עממית :למרות שחוזה בלתי-כתוב נחתם בין היוצר

המיתמם לבין קהלו ,לפיו אין ה"תמימות" ו"חוסר התחכום" שלו אלא העמדת
פנים מחוכמת ,בכל זאת נסוכה על פני ה"אגדה" הכמו-נאיבית שלפנינו )מעצם
היותה בנויה על פי כל כללי הקומפוזיציה ותמונת העולם של האלגוריה
הנאיבית ,המגלה תו  I5ם מלא והרמוניה גמורה בין החלק לבין השלם( מין אווירה
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של רוגע ושלמות שלא מעלמא הדין ,וזאת גם כאשר היא מעלה בעקיפין ענייני

אקטואליה קשים ומרים .
האלגוריה הביניימית
טרנסצנדנטית עליונה

-

-

מן הדגם התיאולוגי-תיאוסופי ,השואף לאמת

מורכבת מסיפור ליזכ.רלי ייפשוט" ומכמה סיפורים

סמויים ,הבנויים זה על גבי זה ,יימן הקל אל הכבד" ,מן הפרטי ועד לאלוהי,

מתוך תוI5ם מלא בין הגלוי לסמוי .פרשניה של האלגוריה הדתית בכל הדורות
)למן פרשני המקרא ,שפירשו את כתבי הקודש לפי שיטת פרד"ס( ידעו מראש,
כי עליהם להתאים את פרשנותם לדגם המבנה ,המכתיב ארבע

אופנויות14

של

קריאה ,המבוססות על מהות הלקח שמעניקה היצירה לקוראיה :הקריאה
הלי~רלית ,שאותה תופש כל קורא וקורא ,ושנה נתפשים הדברים כפשוטם,

ואין הם מרמזים על אן;רתות שמעבר לארעי ולבר-החלוף; הקריאה האלגורית,
שממנה מושגת אמת ארצית בסיסית מן התחום האנושי )שבימינו היינו מכנים

אותה ,כמדומה ,בשם ייאמת פסיכולוגית"(; הקריאה הטר;!פ;לוגית ,שממנה
עולים מוסר-השכל ואן;רתות מוסר,
התיאוסופית

-

העולות בערכן

-

לפי אמת-המידה

על האן;רתות ה"צרות" ,שבין אדם לבין עצמו .כאן נלמדים

עניינים שבין אדם לחברו ,עניינים חברתיים ופוליטיים ,המנחים את ה?/עיין
לפעולה ולעשייה; הקריאה ה~~אגוגית ,שנה מקושר הסיפור הגלוי לסיפור
מקביל בתחום האלוהי הטרנסצנדנטי ,וממנו מושגת אמת מוחלטת ,על-זמנית
ואוניברסלית15 .

ברי שעם תהליכי החילון והשתנותה של תמונת העולם בכל תרבות המערב
מתמונה תיאוצנטרית לתמונה אנתרופ;~נטרית ,נשתנתה גם טיבה ומעמדה של
הסכימה הקפואה ,שתוארה לעיל ,הגם שזו המשיכה ,חרף יושנה ואופיה
הנוסחאי והדוגמטי ,לשמש  -בווריאציות ובמודיפיקציות שונות  -סכימת-יסוד
לכותביהן של אלגוריות מודרניות .כך ,למשל ,נשתנתה באלגוריה בת-ימינו

ההייררכיה הברורה ,שלפיה נתרבדו רובדי האלגוריה יימן הקל אל הכבד"  -מן
האישי אל האלוהי .מה שנחשב בעולם הדתי כרובד שחשיבותו פחותה ,עבר
בהדרגה מן השוליים אל המרכז :עניינים המתחוללים בתוך הנפש פנימה זכו

לחשיבות גזלה והולכת; נפש האדם הפכה זירתן המרכזית של כל יתר
ההתרחשויונ:ר ,לרבות המתרחש בספירות עליונות .כותביהן של אלגוריות
מודרניות ,המכונות ייאלגוריות חפשיות" ) (freestyle allegoriesהשכילו אפוא
לצקת תכנים חדשים לכלי ישן נושן ,שכבר אבד עליו כביכול כלח עם

מברא
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התפשטותה של החילוניות  ,וזאת מתוך ששינו את משקלם וערכם הסגולי של

ארבעת הרבדים שמקדמת דנא בתוך הסכימה ,אך הותירו ,ביודעין או שלא
ביודעין ושלא במכ~ון r. ,כר ושריד לסכימת היסוד הנושנה,
התנועה

הרומנטית,

שהעצימה

והקצינה

את

התפיסה

האנתרופוצנטרית

)למעשה ,זו הלכה ונתבססה מאז הריניסנס ועד לעת החדשה; לשיאה הגיעה
האמונה בחשיבותם של האדם ושל המתחולל בנפשו עם פרויד ו"פסיכולוגית
המעמקים" שלו( ,הביאה לשינויים מפליגים במחשבת האמנות ,ושינתה באופן

מהותי את המוסכמות לגבי יחסי יוצר-יצירה-עולם  ,ה מן החל לראות בעצמו,
ביצירתו ובתהליכי היצירה נושא לגיטימי ליצירה ,ומשנתבססה תופעת
האמנות הנרקיציסטית ,אפילו נושא מרכזי או

בלעדי16 ,

אי לכך ,על ארבעת

הרבדים ,שנזכרו לעיל ,נוסף ברבות מן האלגוריות המודרניות גם רובד ייארס
פואטי" ,לפיו אין הסיפור הפשוט אלא המחזה של אידיאות מתחומי ההגות

הספרותית ,וכדי להשלימו  ,נוסף עליו לעתים גם רובד זגטא-לשוני ,הרואה
בסיפור הפשוט המחזה והמחשה של ענייני לשון מופשטים  ,באלגוריה
המודרנית ,שאינה צמודה למבנה ה"קוודרולוגי" )בן ארבעת הרבדים( שתואר

לעיל ,עשוי התחום החברתי-פוליטי להסתעף ולהתפלג לרובד היסטוריוסופי
ולרובד אקטואליסטי; התחום הפסיכולוגי עשוי להתפצל לרובד אישי אינטימי
ולרובד בין-אישי קולקטיבי ,ולמעשה ,אין גבול להסתעפויות ולהתפצלויות,
שעשויות לעלות בדעתו של אמן בן-ימינו ,שאינו כבול עוד לדגם התיאוסופי
הססאטי והמחייב ,בן ארבעת הרבדים ,הדומה לשיטת פרד"ס הנהוגה בפרשנות
המקרא,

'אגדת שלושה וארבעה' היא יצירה ,הבנויה
האלגוריה רבת-הרבדים ,

מזה,

-

יימעשה מרכבה"

-

במתכונת

ובמתכונת סיפור-העלילה ה~פי,

הטבעי

והבלתי-מאולץ ,שכל אחת מחוליותיו נובעת נביעה אורגנית מקודמתה ,מזה,

כמובן ,אין הארגון המרובד ה"כבד" סותר את הארגון הלינארי ה"קל" ,או
להיפך :יצירה כזו כמוה כיצירה מוסיקלית המכילה עקרונות קלאסיים
ורומאנטיים כאחד ,ושנה הארגון האופקי והאנכי ,הקונסרפונקטי וההרמוני,

מעשירים זה את זה בהעשרה הדדית מושלמת ,ואין האחד בא על חשבון משנהו,

חשיפת מבנה זה של 'אגדת שלושה וארבעה' ,שהיא ,בעת ובעונה אחת ,יצירה
פשוטה וסבוכה ,צלולה ומורכבת ,ייילדותית" ובעלת עומק הגותי בנושאים
שאינם מעניינם של ילדים ונוער ,הכרחית לא רק להבנת צדדים צורניים
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ביצירה ,כי אם גם להבנת הרעיונות הגלומים בה בכוח ,שאף הם ברורים

ומעורפלים כאחז ומלאי פראזוקסים וסתירות פנימיות .כיאה ליצירה הרמונית,
שננה אין התוכן והצורה מתנגשים ,כי אם משלימים זה את זה אהזזי ,מגלה
'אגזת שלושה וארבעה' תו~ם מלא בין כל מישוריה
הארכיטקטוניקה והאיזיאה

-

-

לרבות בין

אך אין פשטות המסירה מעיזה על חשיבה

סכימטית ,ולמעשה לפנינו פשטות מזומה ומטעה ,הרחוקה ת"ק פרסה מן

הפשטנות האופיינית לסיפורי עם אותנטיים ולאלגוריות נאיביות.
אמנם לכאורה ניתן לטעון כי לפנינו כעין יינסיגה" אל זגם האלגוריה
הנאיבית ,שנכתבה מתוך מגמה תיאולוגית וביזי מחברים בעלי אמונה צרופה

ותמימה ,שהתעמקו לנזתים גם בתורת הסוז והמסתורין )אל זגם האלגוריה
הקונצנטרית ,כזוגמת ייהקומזיה האלוהית" של זנטה" ,מסע הצליין" של ~ניין
או יימגזל עוז" של רמח"ל(.

בשנות השלושים,

עת ניצבה האמנות

המוזרניסטית ,החילונית-מזעת והאוניברסלית-מזעת ,במלוא אונה ופריחתה,
עשויה יינסיגה" כזו לעורר תמיהה ואי-הבנה .במקביל ,לפנינו אף כעין יינסיגה"
אל האלגוריה הנאיבית של ביאליק בפתח פועלו הספרותי )כגון האלגוריות
הלאומיות שכתב המשורר הצעיר למען האגוזה הציונית יינצח ישראל" :שיריו
הגנוזים 'ותנפנף החסיזה'' ,קומי וצאי לך'' ,יעקב ועשיו'

ועוז(17 ,

שהרי בסוף

העשור הראשון לכתיבתו חזל ביאליק מכתיבת אלגוריות ,שבהן יש תו~ם מלא,
ביחס  , 1: 1בין הסיפור הגלוי לבין הסיפור הסמוי .גם יינסי גה" כזו של משורר,
השרוי בשיא הב Wלות הפואטית שלו ,אל ראשית זרכו הספרותית היא צעז
האומר

זרשני.

אולם ,אין זו נסיגה אלא לכאורה ,המעיזה

-

כמתואר לעיל

-

על סגנףן

וארכאיזציה מכףונים ,ולא על נאיביות אמיתית ואנאכרוניסטית ,שמקורה

בשלמות פנימית ובהעזר קונפליקטים .כשם שביאליק יינסוג" בתרגום 'וילהלם

טל' אל משקל ההברות של ספרות ההשכלה העברית בת המאה ה 19-לצורך
יצירת סגנ;ן

כמו-ארכאי18 ,

כך ייחזר" ב'אגזת שלושה וארבעה' אל זגם

האלגוריה התיאולוגית ה"תמימה" )הנאיבית והשלמה( ,נוסח שיטת פרז"ס של
פרשני המקרא ונוסח זנטה ורמח"ל

-

אל האלגוריה המגלה תו~ם מלא בין

המעגל האישי הצר לבין כל אחז מן המעגלים הרחבים יותר והנשגבים

יותר19 .

בסיוע הביטחונות המוצקים והמףנרים של הסיפור האלגורי בשיטת פרז"ס ,מן

העבר האוניברסלי והיהוזי

-

הוא הסיפור הקונצנטרי המהוזק ורב-הרבזים,

מבוא
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הבנוי בשיטת ה"קורספונדנציות" הישנה נושנה  -עלה בידי המשורר לומר את
הדברים המודרניים והאקטואליים ביותר שאמר מעודו ביצירת ספרות.
מודרני ותה של היצירה מתגלה מכמה צדדים ,אך אין היא עולה מאליה .נהפוך
הוא ,לפנינו יצירה הנראית ,כאמור ,כנסיגה אל הביטחונות המוצקים של העבר,

ולא יצירה נועזת ומחדשת .אולם ,כדי להיווכח במודרני ותה יש להבין תחילה,
כי למודרניזם פנים רבות ,שניתן לבודד בהם

-

בדרך ההפשטה

-

שני כיו~נים

שונים ומנוגדים :את המשיכה אל האינטלקט ה"קר" ואל התכנון הרציונלי ,מחד
גיסא ,ואל האקסטזה הכמו-פרימיטיבית ,שמקורה כביכול ברגשות ההיוליים,
הפורצים ממעמקיה הקמאיים של נפש האדם ,מאידך גיסא .ביאליק נקט כאן דרך
ביניים מקורית משלו :הוא הלך אל העבר ,אך לא אל העבר הפרימיטיבי ,אלא
אל העבר המפואר והמסוגנן ,אל חצרו האריסטוקרטית של שלמה ,כפי שנתפסה
בראייה נאו-אפלטונית סדורה ואידיאלית .הסגנ~ן ההרמוני להפליא

-

המשלב

שילוב מושלם את כל החושים ,את כל חלקי הגוף הנפש ואת כל הפלגים
והסתירות

-

עומד בניגוד עז לכל ה"צרימות" שמסביב .אין עוד יצירה עברית

שנכתבה בזמן המאורעות )ה"אגדה" שלפנינו חוברה ,כזכור ,בזמן מאורעות
תרפ"ט( ובזמן התבססות הפאשיזם בעולם )גם לא 'אור גנוז' של יעקב הורוביץ,
מצעירי המודרנה התל-אביבית ,שהעמיד אף הוא חזון אגדי

כמו-א~טופי(20 ,

המעמידה בחזית היצירה תמונת-עולם כה תמה ,שלמה והרמונית  .למרות
מלאותה ה"ריאליסטית" ועיצובה ה"מיושן" ,הריהי עומדת כמעין ייאוקסימורון
מרחף" למציאות שמסביב .לא יצירה מי~טית ,המנסה לשקף תמונה כהווייתה,
לפנינו :ואף לא יצירה ~-מימטית ,שאינה מנסה לשקף את המציא~ת ייכמ;ת
שהיא" .לפנינו יצירה אפלטונית על-מימטית ,שהיא גם כעין תמונת-תשליל
כלילת-שלמות של המציאות הפגומה

-

הפיזית והרוחנית

-

של זמן היכתבה:

אידיאה ואידיאל ,ולא תמונה כהווייתה .
תקופת כתיבתה של ייאגדה" זו היא ,בין השאר ,גם תקופת התבססות
המודרניזם ,בעולם ובארץ ,וביאליק ראה כי אחד מסימניו של המודרניזם בכל
האומנויות הוא האוקסימורון ,או הפראדוקס המילולי ,המצמיד זה לזה בצורה
אגרסיבית הפכים שאינם מתמזגים .פיגורה עזת-רושם ושנונת-חוד זו הייתה

לסימן ההיכר של ייהצעירים" המהפכניים ,וניכרה ביצירתם על כל צעד ושעל.
שלונסקי כתב שירים פראדוקסליים ,משובצים בצירופים אוקסימורוניים לרוב,
וכמוהו גם חבריו למודרנה התל-אביבית .מלחינים כתבו מוסיקה רבת
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ייצרימות" ,אמני המכ-חול והחרט הצמידו ניגודים בינאריים שאינם מתפשרים

וצבעים עזים שאינם מתמזגים זה עם זה .לאז,כתו של דבר ,גם ביאליק העמיד
יצירה רבת פראדוקסים

-

תשובתו למודרניזם הארץ-ישראלי של ה"צעירים".

אולם ,המודרניזם של ביאליק אינו בוטה ואינו דיסוננטי .נהפוך הוא ,הוא מושך
אל ההרמוניה המופלגת ואל היופי המופרז ,ועל כן הוא אוקסימורוני אף יותר

מצירופיו הבוטים של שלונסקי ,שגייסו את יסודות החוצפה והכיעור ללכידתה
של מציאות דיסהרמונית ומסוכסכת.

ביאליק ,לעומת המודרניסטים הצעירים ,העמיד

-

בתקופה של מלחמות

וניגודים ,סכסוכים ופילוגים  -תמונת שלום נוסח אחרית-הימים ,שנה הכול טוב
ויפה.

התקופה היא תקופה של עליית הפרולטריאט בעקבות המהפכה

הבולשביקית ,וביאליק מחזיר את הגלגל לאחור ומעלה דמות של שליט
אבסולוטי ואריסטוקרטי .הימים הם ימי ה"אנטי-גיבור" ,ואילו ביאליק מעצב
גיבור מושלם )במשמעות המקורית של המלה ייגיבור" ,המציבה אותו במרום

היחש ומעניקה לו תכונות נעלות( .הימים הם ימי סכסוך מבית ומחוץ ,ואילו
ביאליק מתאר שלום אסכטולוגי ואוטופי בין כל מלכי מזרח ומערב .אופיה
המודרני הפראדוקסלי של יצירה זו אינו בולט ,כי הצרימות והצירופים

האוקסימורוניים אינם מצויים לכאורה בתוכה ,כי אם ביחס בינה לבין העולם
שמחוץ לטקסט .במלים אחרות ,לפנינו אוקסימורון קונאטיבי ,להבדיל
מאוקסימורון פואטי )אם נשאל לצורך העניין את הפונקציות שמייחס רומאן

יעקבסון ללשון .הפונקציה הקונאטיבית ,בניגוד לפונקציה הפואטית ,המרוכזת
במציא~ת הפנים-לשונית ,יוצאת מן הטקסט אל נמעניו ומנסה להשפיע עליהם
ולהנחותם(.

בתקופה כה שסועה וקרועה ,באירופה ובארץ-ישראל ,הייתה תכליתו של
ביאליק

-

כתכליתו המוצהרת של דאנטה ב'קומדיה

האלוהית' 21

-

להנחות את

בני דורו מן הצער אל האושר .במקום לשקף את המציאות הקשה והמסוכסכת
)ימי המאורעות ,הפילוג הפוליטי ,המרד במנהיגות הממוסדת  -בחיים המדיניים
ובחיי התרבות( ,יצר ביאליק יצירה שלמה וכלילת-יופי ,שכולה אחווה של

אחרית-הימים ,שכל קוראיה

-

לרבות הקוראים הצעירים

-

יכולים היו ליהנות

ממנה ,אך הטמין בה סוגיות תיאולוגיות ופילוסופיות רבות ,שרוב קוראיה לא
נהנו אלא מרסיסים אחדים שלהן.
לפנינו יצירה האוצרת תוכה יופי רב ,תכנון אדריכלי ומחשבה עמוקה לאין

מבוא
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חקר .מצויות בה שכבות משמעות כה רבות ושונות ,האחת עמוקה ונוקבת

מחברתה ,עז כי יקשה על הפרשן ועל החוקר להקיף את כולן .ואולם ,על פני
המישור ,זג~לך-הזברים ברור וחלק ,ללא מכשולים ומעקשים .לא יצירה
שמרנית ומתונה לפנינו ,כי אם יצירה מוזרנית ונועזת )במישור האיזיאי באה
מוזרניותה ,למשל ,ליזי ביטוי בציזוזה העקיף בנישואים שמתוך אהבה
ומשיכה פיזית ,המגשרים על פני תהומות של שנאת זורות והבזלי רקע ,זת
וגזע( .לא ארכאיזציה לפנינו ,כי אם צעז נועז קזימה

-

אל לב לבו של

המוזרניזם העולמי והארצישראלי )ראה ,למשל ,זברי ביאליק על אמנות הציור
של מארק שאגאל ושל ראובן רובין ,היאים גם להבנת זרכו שלו באמנות בשנות
העשרים

והשלושים(22 .

רוחב תפיסתו של ביאליק ,המתגלה ביצירה זו ,יש בו

כזי להזהים את הפרשן ולהפליאו ,כשם שמפליאה הצורה הנאיבית-המתוחכמת
שהסופר נתן לזבריו המורכבים .המבנה מנקוזת הראות של ההישג הטכני הוא
מעשה נסים של חיבור וצירוף  .ברצף המלוטש והמהוזק ,שיצירה זו מעמיזה,
חוליה אחר חוליה  ,אין זומה לה בין יצירותיו של ביאליק ,בשירה או בפרוזה.

הטרות:
על סלידתו של אחה"ע מן הפולקלור ',ד"ה ראה  ,למשל ,דבריו על אסופת שירי העם היהוד"ם
של גינצבורג ומארק )"שירים שאין בהם אף צל של שירה או של רעיון ,אלא פטפוטי מלים

כלבד"( ,במאמרו 'ריב הלשונות :ראה :כל כתבי אחר"העם )תשי"ט [(,יו"שת] עמ' תה ,הע' •1
מאמר זה נדפס לראשונה ב'השילוח :כרר ככ ,חוב' ב )אדר תר"ע( .קשה לדעת אם אר מקרה
הוא ,שבאותה שנה עצמה ,פרסם ביאליק את המחזור השני של "שירי העם" שלו ב'העולם :ולא
ב'השילוח  :כמנהגו .וראה גם ,דעתו הבוטה של ברנר על יחםו השלילי של אחד-העם כלפי

שירי-העם ה"ד"ם )כל כתכי ברנר ,תל-אביב תרצ"ז ,עמ' (.262
2

רכרים שכעל"פה ,ב  ,עמ' יא .הדיון בדבר ההבדלים שבין האמנות הארית והשמית הוא ברוח
המסות הדיסקורםיביות  ,שרווחו אז  -מימ י ה"נה  ,שד"ל ומתיו ארנולד  -בדבר ההבדלים שבין
היהדות להלניזם  .ראה חיבורו של שד"ל תהילות מלאכת השיר ,תל-אביב חש",ן עמ'  ,46-24על
דבר השירה העברית המושפעת מן הערבית .ראה גם איגרת לחכם יהודה ליב דוכס ,בספר פניני
שר"ל ,פשמישל תרמ" ח  ,עמ'  .155-154על דרכו של ביאליק בשיזור מקורות למיניהם ב'ויהי
היים' ראה מאמרו הקלאסי של מ' בן-יחזקאל (.א"שת)

3
4

בפתח הספר ויהי היום ,תל-אביב

תרצ " ד.

באחרית דבר למהדורת יובל החמישים של ביאליק ,הוצאת חובבי השירה העברית )ברלין
תרפ"ג( ,שבה נכלל נוסחה הקצר של 'אגדת שלושה וארבעה' טען ביאליק כי "אגדות בנות מינה

האסופות בידי בספר אחר: ,עוד לקטנים ,העומד אף הוא לצאת בקרוב ' :מפעל זה לא עלה יפה,
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מה זאת אהבה

כפי שנשתבשה תכניתו של ביאליק להוציא אז קובץ שירי-עם לילדים )אופק ]תשמ"ד[ ,עמ'

(.86-77

במכתב לפיכמן ,כתב" :אגדו!כי לילדים אף הן הולכות ונדפסות ,בסופן תצטרפנה לספר

יפה" )אינרות ביאליiכ, ,ד עמ' סב( .דומה ,שרק עם חיבורן של "אגדות" כדוגמת 'אלוף בצלות
ואלוף שום'' ,אגדת שלושה וארבער' ו'שור אבוס וארוחת ירק' ,ראה ביאליק כי לפניו יצירות
שהצד המקורי עולה בהן על משקעי המקור ,ושמורכבותן האידאית והאמנותית אינה פחותה ז,נשל
הטובה שביצירותיו "למבוגרים".

5

על השינוי המהותי בכוונה ,במודל הז'אנרי ובקהל-היעד של הפואמה 'מתי מדבר' ראה איגרות,
א ,עמ' קנג; ובהרחבה :שמיר )תשמ"ז( ,עמ'  .97-71על הכוונה המקורית לחיבור 'מגילת האש'

כיצירה לילדים ,ראה :י' פיכמן ,פופרים בחייהם ,תל-אביב תש"ב ,עמ' .60
6

את השוני בין שני נוסחיה של ה"אגדה" היטיב לתאר א' קריב (,י"שת) בהבחינו כי "בראשון
מדובב המשורר שפתיה הרפות של האגדה העתיקה ומשאיל לה כלים משלו ,ואילו בשני הוא
מדובב שפתי עצמו ושואל כלים וסמלים מאצל האגדה".

7

במכתב מיום  ,25.10.1922הכלול בספרו של ש' רבידוביץ ,שיחותיי טס ביאליiכ ,תל-אביב , 1983
עמ . 102

8

בשיחה על ייהבימה" מיוס כ"ט בניסן תרצ"ג .ראה ,ח"נ ביאליק ,רכריס שכטל·פה ,א ,עמ'
קטק-כ,

9

ובמיוחד עמ' קיבק-יג.

על רתיעתו של אחד-העם מן הפולקלור המזרח-אירופ,י ראה הע' I

לעיל .ביאליק קיבל את דעת

מורהו הרוחנ,י אך לא מתוך עיוורון :אחד-העם החזיר לביאליק לתיקון את השיר הכמו-עממי

'תיקון חצות' בשל נימתו העממית היתרה ושבירתו את כללי טוהר-השפה )"שנוררים"( ,אך
ביאליק לא קיבל את הביקורת והדפיס את השיר כמות שהוא .כן החזיר אחד-העם לביאליק את
המונולוג ה"עממי" 'הרהורי המלמד' ואת הסאטירות הקלילות ,הכתובות בנוסח הפזמון העממ,י
'ר' זרח' ו'ילדףת' .ביאליק חדל אמנס מכתיבת מונולוגים דראמטיים ארוכים "מפי העס" ,כי נפגע
מביקורתו הנחרצת של אחד-העם על ניסיונותיו הפיוטייס הנועז יס ,אך חזר אל הכתיבה

10
II

הכמו-עממית ב"שירי העם" שלו .ראה ,שמיר )תשמ"ו( ,עמ' .65-34 , 14-7
ראה ,שמיר )תשמ"ו( ,עמ' . 14-8
בסוף מאמרו 'הלכה ואגדה' ,לאחר שהרעיף דברי שבח על האגדה ,סמל הפיוט והדמיון ,הפתיע
ביאליק את קוראיו בהכרזה כי הוא "איש ההלכה" )ההלכה תוארה במסתו כבעלת פנים זועפות
וחמורות( ולא "איש האגדה" ,כמצופה .אמירה זו פניה מרובות :היא מלמדת על משיכתו של
ביאליק אל העשייה המחייבת ולא אל חלומות השווא )ברוח הפוזיטיביזם הרוסי וברוח הריאליזם
האחד-העמ,י שתבעו דברי אמת ולא מעשיות דמיוניות(; היא מלמדת על משיכתו של ביאליק אל
הפרוזה המוצקה והמחייבת ולא אל הליריקה המרפרפת; היא מלמדת על תביעתו של ביאליק
לפתוח דף חדש בחיי האומה ,שלמענו ייערך "שולחן ערור' חדש של חוקים והלכות ,כדי שלא
יהיה דף חדש זה מקרי וארעי ,בנוי על יסוד רעוע ,כבחיי העם בגולה.

12

לפיה בנויה היצירה בתואם מלא בין המעגל המצומצם ביותר לבין הרחב ביותר .על מבנה
המעגלים הקונצנטריים כעל סכימת מבנה שגורה ביצירת ביאליק ,בשירת הילדים כבליריקה
הקאנונית ,ראה :שמיר )תשמ"ז( ,עמ'

13

.44-35

ראה ,למשל ,י' קלוזנר ,היפטוריה של הספרות הטברית החרשה ,א ,ירושלים  , 1960עמ'  ;9ב'

קורצווייל ,פפרותנו החרשה  -המשך או מהפכהן ,ירושלים ותל-אביב תשכ"ה ,עמ' . 17-13
14

"אופנףת"

-

"מ;דףס" .לאופנויות השונות של תפישת הטקסט )כאלגוריה פסיכולוגית ,פוליטית,

טרנסצנדנטית וכו'( יש קשר אמיץ לאופנויות השונות של חיקוי המציאות ,לפי הסכימה הנודעת
של נורתר;!! פריי )  (Frycבספרו מ' 1957-האנטומיה של הביקורת' )המיתוס ,הר ומאנסה ,מודוס
החיקוי הגבוה ,מודוס החיקוי הנמוך והמודוס האירוני( .בכל מודוס ומודוס נתפשים הגיבורים
ועלילותיהם כנושאי משמעות אחרת ,ההולכת ומתרחבת ,מן האישי והאנושי ועד לכללי

ולעל-אנושי.

מברא
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15

על מקומה של האלגוריה הנאיכית כיצירתו המוקדמת של כיאליק ,וכן על התכנית הפורמלית של

16

אלגוריה זו ,עמדתי כחיכורי שירי כיאליק הראשונים ,אוניכרסיטת תל-אכיכ  , 1980עמי .40--39
ראה גם ספרו של אורי שוהם ,המשמטות האחרת ,תל-אכיכ  , 1982והכיכליוגרפיה שכסופו.
כתופעת הרפרנציאליות העצמית כשירה הרומנטית והכתר-רומנטית ,כשירים "\ I:רס פואטיים"
וכשירים ייהמתמלאים מחולייםת" שאינם פונים אל העולם שמחוץ לטקסט כדי לשאוכ ממנו
חומרי מציא~ת ,דנה רות קרטון-כלום ,כפתח האנתולוגיה שלה לשירים נכחרים מכיאליק עוד
ימינו ,המתכוננים כעצמם וכמלאכת השיר ,שירה כראי טצמה ,תל-אכיכ תשמ"כ .את הכחנותיה

הרחיכה ושכללה כפתח חלקה השני של אנתולוגיה זו )יי כותכת יך ,תל-אכיכ תשמ"ט(.

11

אין להכין את מלוא משמעותה של ההתפתחות הפואטית המואצת של כיאליק כעשור הראשון
ליצירתו ,מכלי לתת את הדעת על ריכוי השירים האלגוריים והאלגוריסטיים שכתכ כשנותיו

הראשונות ,כשם שאי אפשר להעמיד תמונה מניחה את הדעת של עשור זה כלי לעסוק כצד הקומי
הםאטירי ,שהיווה אז מרכיכ נככד ככתיכתו של המשורר הצעיר .כסוף העשור נטש כיאליק
לצמיתות את זיאנר האלגוריה הלאומית ,שאליו נדרש תכופות כשנות כתיכתו הראשונות ,כשם
שזנח את הסאטירה מענייני דיומא ,המרכה כרמיזות "אד הומינם" וכסממני הזמן ,אך שרידים

משני הזיאנרים הללו ,וכמיוחד מן האלגוריה לס~גיה ,עתידים היו להתגלות פה ושם ככתיכתו

הכשלה .למעשה ,מעולם לא נטש כיאליק את הכת,כה המרוכדת ,שכה כל עניין ועניין נתפש

ככמה אופנויות וכה סיפור המעשה הגלוי אינו אלא קליפה דקה המחפה על עושר גנוז רכ ,אלא
שאת האלגוריה מן הדגם התיאולוג.י כרצף נראטיכי שלם ומחייכ ,המיר ככתיכה אלגוריםטית
מפוררת וכלתי-מחייכת.

18

ייתכן כי ה"נסיגה" אל משקל ההכרות הייתה פתרון טכנ.י שנועד להקל על העלאתה של הצגה זו
על הכמה לכשתכוא העת ,וכדי שלא יישאר התרגום טקסט לקריאה כלכד )כיאליק ידע מראשית
דרכו כי ה"ניגון" האשכנזי גורלו נגזר ,וכי לכיצוע על הכמה העכרית לא יכשר עו,ד וצידד
כמדיניותה של להקת יהכימה :שכחרה כהטעמה הארצישראלית ה"פסרדית" עוד כטרם עלתה
ארצה(.

19

שלמותה ההרמונית של היצירה מתכטאת גם ככתרים שהיא קושרת לראש שלמה ,שדמותו

20

הייתה כספרות העכרית של המאה ה 19-סמל השלום והשלמות.
על ספרו של יעקכ הורוכיץ אור זרוט כמסווה אליגורי לכעיות התקופה )פרעות תרפ"ט( וכסיפור
אהכה

אקזוטי

המדגיש

את

האחווה

הקוסמופול,טית

)"כרוח

התקווה

האוטופית של

האקספרסיוניזם לחידשו פני העולם והאדםי :כדכרי הכיקורת על יצירה זו( ,ראה :רחל פרנקל,
כמחשכה תחילה ,תל-אכיכ תשמ"ט ,עמי  . 189-184דכרים אלה ואחרים כוחם יפה גם לתיאור

ה"אגדה" שכתכ כיאליק )ואגכ ,רכות מאגדות יויהי היוםי נכתכו ככרלין ,מעוזה של האמנות
האקספרסיוניסטית ,וגם את יאגדת שלושה וארכעהי כתכ כיאליק כמרוצת חופשת מרפא
כגרמניה(.

21
22

זו ניתרגמה לעכרית עי" עימנואל אולסכנגר כשלושה חלקים )תש"דת-שט"ז( .
ראה שמיר

)(, 1986

עמי

.21-20

פרק ראשון :הרובז הלי~רלי
סיפור אנדה ייפשוט" על בת המלך הכלואה ומקורותיו העממיים
והאמנותיים

א .המקור המדרשי ועיבודיו המודרניים ,בני "~פנה המאה"
כידוע ,נוסח א' הקצר של 'אגדת שלושה וארבעה' אינו חורג בהרבה מן המקור
המדרשי :מסופר בו על בת המלך שלמה ,שהחוזים בכוכבים צפו לה נישואים עם

עלם אביון ,כדי להילחם בגזר-הגורל ,כלא אותה אביה במגדל ושמרה מ :v.ין כול,
אך השמים תעתעו בו :נער עברי אביון ,בן למשפחת סופרים ,נקלע לשדה בדרך
נדודיו ,ולן שם בתוך עצמות שלדו המושלך של שור ,כדי להחם גופו בכפור;ן

נשר שנשא את השלד הביא; אל המגדל ,וכך התאחד בן העניים עם בת זוגו
האריסטוקרטית ,למגינת לבם של שלמה וסריסיו ,שומרי הנסיכה הכלואה,

בעיבוד זה ,כמו בסיפור המדרשי ,ששימש לו מקור
)מהדורת שלמה בובר ,וילנה

תרמ"ה( 2

-

-

המבוא למדרש תנחומא

אין לבת המלך ולבן זוגה שמות

פרטיים ,וגם חיצוניותם אינה מתוארת כלל ,פרט לעובדת היותם יפי-תואר,

לעומת המקור המדרשי הגרמי והסכימטי ,שכל עניינו בזיו~גם הגורלי של
בת-המלך והעני ,מתאפיין אמנם העיבוד הביאליקאי ,זעיר פה זעיר שם,
בתוספת פרטי תיאור והווי ,המקנים למסופר מלא~ת ריאליסטית כלשהי ,פרטי

ההווי הללו אף נוטים ל~תים אל עבר הקומי  -כגון תיאור הריונה של בת שלמה
ותגובותיהם המבוהלות והמגוחכות של סריסיה הנאמנים

-

וההומור והאירוניה

הם ,כמובן ,תוספת מודרנית שאין לה זכר במקור המדרשי ,אולם ,בעיקרו של

דבר ,נוסח א' של 'אגדת שלושה וארבעה' אינו שונה באופיו מן העיבודים
שנעשו ב"ז;ופנה המאה" לאגדה על בת שלמה שנכלאה במגדל ,אותו מדרש

35

36

מה זאת אהבה

אגדה עצכו שיכש גם את כ"י ברדיצ'בסקי בקובץ האגדות שלו 'צפונות
ואגדות' ,כפי שכבר הראה בפירוט ש'

ורסס3 ,

לכעשה ,גם את י"ב לבנר שיכש כקור כדרשי זה באגדה הכעובדת שלו,
שאותה הכתיר בשם :איך חכמה זאיך תכזכה זאיך טצה לכנר ה' )זו כלולה בספר

'כל אנרזת ישראל' 4 ,שבז קיבץ לבנר את עיבזדיז לאגדות חז"ל( ,אך לגירסה זז
לא נתנו הביקזרת והכחקר את דעתם ,ודווקא בגירסה כעובדת זו ,הארוכה
והכפורטת כן הכקזבל בעיבזדי לבנר ,יש ככדוכה לראות אחד כן המקזרות
הספרזתיים ,שכהם שאב ביאליק את השראתו בכעבר כן הנוסח הכזקדם

)תרע"ז( אל הנזסח הכאוחר ,הכורחב והכשוכלל )תרפ"ט( ,שהרי לבנר הזא
שנתן לראשונה את השם ייקציעה" לבת-שלכה הכלואה 5 ,זאף בו ככריז העלם

עם היזודעותז לנערה ייעברי אנוכי"  -כבדברי היזודעותז של נתניה אל קציעה,
ביאליק הבחין ,כן הסתם ,בפזטנציאל העשיר הגלום בשם זה ,שאינו נושא אכנם
כשכעות כיוחדת בגירסתז של לבנר ,אך בגירסת ביאליק הוא כבר פותח צוהר

אל עזלם של כשכעויות אלגזריות וסכליות רבזת וכגוונות ,כפי שיפזרט
בהמשך6 ,

ראוי אף להזכיר בעניין זה את אגדות הילדים הרבות ,שיצאו באותה עת

בכתכזנת ייספרי אגורה" של בן-אביגדור והכילו יסודות כיתולזגיים,
פסיכזלוגיים ,אתנזלוגיים ,סוציולזגיים ואנתרזפזלוגיים בכתכונת סיפורת
העלילה לבני-הנעורים בלשונות אירזפה ,שרוזחז במערב ב"ן;נפנה הכאה",

בכיזחד ראוי לציזן סיפזרז של א"כ פיורקז 'חיים זאהבה' )סיפור ביכי שלכה בן
דוד כלך ישראל ,בסדרה 'סיפזרי ילדים לכקרא ולשעשזעים לילדי ישראל'

)וארשה תרנ"ג( ,על אגדה זז ,הכספרת את סיפזר אהבתה של בת שלכה לעלם
כשבט נפתלי ,העיר אוריאל אזפק כי אף היא כבוססת על הכבוא למדרש
תנחוכא )כהדורת בובר ,זילנה תרכ"ה( ,זכי היא-היא האגדה שעובדה אחר-כך

גם על-ידי ביאליק )בסיפזרז ייבת הכלך ובן זוגה"( ,אלא שעיבודו של פיזרקו
אידילי יותר וכעוגן בכסורות ט"ז באב ,ך

בנוסחו הכורחב של ביאליק כשנת תרפ"ט נעשז ,כאכור ,שינויים רבי-
כשכעות ונוספו תזספזת נרחבות :לא בת שלכה נכלאה בו בכגדל ,כי אם נסיכה
ארכית זהובת שיער 8 ,זלא נער אביון עברי נישא אליה על כנפי נשרים ,כי אם

עלם נזעז ,בנו של כלכישוע ,סוחר רב פעלים ועלילות ,שראה תהפזכזת רבות
בחייז  -עזשר ועוני ,שררה זשפל ,זקיפזת קזכה ונכיכות הרוח ,בעיצוב דכזתו

הרינד הליטרלי

ך3

הדיוניסית רבת-התעוזה של מלכישוע המורד )וכן בעיצוב דמותו הtזlכ,רטיבית
של נתניה בנו ,הנוגדת את דמותו הפאסיבית של העלם הלמדן בנוסח א' של
ה"אגדה"(,

יש משום שינוי רב-משמעות,

כפי שעוד נראה בדיון בדבר

ההשלכות הפוליטיות וההיסטוריוסופיות של ה"אגדה" שלפנינו.
התוספות העיקריות במעבר מנוסח א' לנוסח ב' הן התיאורים הרבים שבהם

הוקף שלד העלילה :תיאורי המשתה והחתונה ,בפתיחת היצירה ובסופה,
תיאורי הסערה בלב ים ,תיאורי האי והמגדל ,תיאור אורח חייה של קציעה
ונדודיו של נ ניה; ובמיוחד ,תיאורי העפלתו הנועזת אל המגדל בעקבות הנחש,
שאבן הברקת נתונה בתוך לועו .הנוסח המורחב הוא ,כאמור ,הינריד של
יסודות

אגדיים,

מזרחיים

ומערביים,

עממיים

ואמנותיים,

ממקורות שונים

והטרוגניים .אגדת חז"ל משמשת כאן רק בקווי ה?/תאר הכלליים ביותר ,וכל
הפיתוח הוא חריגה אישית מן הפולקלור העברי הקדום.
למעשה ,כבר בראשית הדרך ,בעודו עושה צעדים מהוססים בכתיבת
שירי-בוסר ,שאת רובם גנז ,נהג ביאליק להביא בשיריו בליל הינרידי של

יסודות מן הפולקלור העברי הקדום ,מן הפולקלור היידי ומן הפולקלור
האירופי ,הגרמני והרוסי .כך ,למשל ,בסיומו של שיר-מערכון אלגורי בשם

'חוה והנחש' ,המתאר כמו אחדים משיריו האלגוריסטיים המוקדמים )'יעקב

ועשו'' ,ותנפנף החס יזה'' ,קומי וצאי לך' ועוד( את מצבם של ישראל בין
הגויים ,נופלת תרדמה עמוקה על חוה ,שדברי הנחש

פית~, v

כתרדמתה

הממושכת של שלגייה מאגדות האחים גרים ,לאחר שנגסה מן התפוח המורעל.

גבולות המיתוס המקראי ,אגדות חז"ל והאגדה הגרמנית בעלת המשקעים
הרומאנסיים נבללו ונבלעו כאן לבלי ר);:ה .השיר האגדי הגנוז על דוד המלך
במערה )ייעל ערש פז"( רו~י אף הוא בליל של יסודות מן הפולקלור הגרמני,
שחדרו דרך יצירתו הבלאדית של ק"א שפירא ,אשר הושפעה בדרכה
מאגדות-העם על פרידריך

ברברוסה9 .

גם בשירו הבלתי-גמור 'מלכת שבא',

בלל ביאליק את חומריה של אגדת חז"ל ושל אגדת-העם האירופית ,אגב
שאילתן של זרכי העיצוב האגדי הרומאנטי של פושקין )בשירו 'תרנגול הזהב'(
ועם דרכי הפארודיה הפס וידו-עממית של היינה )כבפתיחה הקומית ה"נמוכה",
נוסח המעשייה העממית" :פעם אחת

/

ב'צאנה וראינה' קראתי

- /

-

כה סיפרה זקנתי

/

ותספר במנוחה נעימה

ותפצל תפוחי אדמה"(.

באותן שנים ,שבהן עשה המשורר הצעיר את צעדיו הראשונים בשדה
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הספרות ,הן שנות התחייה הלאומית ,החלו להיתרגם לעברית אגזות רבות
לילזים ולנוער מספרות העולם ,בשנת תרנ"ו
הקונגרס הראשון

-

-

שנת ההתארגנות לקראת

נשמעה ברמה קריאתו המניפסטית של פרישמן :ואר!; ":נא

ילזףת לילזי ישראל! הקימו נא להם עולם אשר שם כל זבר וזבר ייתכן ,אשר
שם מלאכים יורזים למטה ובני אזם עולים למרום ,והבית מתהפך ועומז על
ההופעה המרוכזת של אגזות ילזים  -לגיל הרך ולבני-הנעורים ,ממקור

גגו"10 ,

ישראל ומספרות העולם

-

חפפה הן את ההתעוררות התרבותית ,ש נתלוותה

לקונגרסים הציוניים הראשונים ,והן את תהליכי הרומאנטיזציה ,שנתחוללו
בספרות העברית באותו זמן עצמו ,וזאת כמתוך ריאקציה לפוזיטיביזם המוגבל
של שלהי תקופת ההשכלה ,שקיצץ  -לזעת סופרים אסתטיציסטיים כזוגמת זוז

פרישמן

-

את כנפי הזמיון ואסר עליהן להמריא לגובהי שמים,

אצל רוב המQפרים ,המעבזים והמתרגמים של האגזות הנוזעות מספרות
העולם ניכרה הנטייה לערב בספריהם אגזות אירופיות

-

בעיקר גרמניות,

סלאביות וסקנזינביות  -עם אגזות מזרחיות )במיוחז כפי שאלה עובזו על-יזי
רומאנטיקונים אירופיים( ועם האגזה העברית הקזומה ,המעוררת רגשות

לאומיים ומעניקה ערכי גבורה וצזק  ,כך ,למשל ,תרגם ש' ברמן את אגזות

האחים גרים ,וב~זן הוא אף חיבר אגזות עבריות על ייאבותינו" ועל
"גזולינו",ן 1

כך תרגם י"ב לבנר מאגזות סקנזינביה )מסיפורי ריכרז

גוסטפסון( ומאגזות גרמניה )מסיפורי וילהלם האוף( ,וב~זן אף עיבז את 'כל
אגזות

ישראל' 12 ,

גם ביאליק נהג לשלב בעיבוזיו מזרח ומערב :את יצירת

העבר הקזום ואת יצירת הזורות האחרונים ,בצז סיפורי המלך זוז והמלך
שלמה ,שאותם סיפר בסגנון כמו-מקראי ,צבעוני וגמיש ,הוא אף תרגם כמה

מאגזות אנזרסן )'עשר שיחות לילזים' ,ברלין תרפ"ג( ואף עיבז מאגזות
המזרח

האקזוטי13 ,

יתר על כן ,הוא אף התיר לעצמו לשלב בתוך אגזה אחת

שילוב כמו~-גכרוניסטי של יסוזות מן האגזה הקזומה עם גלגוליהם החזשים
יותר מימי-הביניים ומן הספרות החזשה,

גם 'אגזת שלושה וארבעה' מורכבת מיסוזות שמספרות חז"ל ,מיסוזות מן

הפסטורלה האיטלקית ,שחזרה אל ספרות ההשכלה באמצעות רמח"ל,
ומיסוזות מן הרומאנסה המערב-אירופית ,שנתגלגלו אל הספרות העברית
ממקורות שונים ,בני תקופות שונות ,למעשה ,ברבות מאגזות 'ויהי היום' שזר

ביאליק ביאליק מקורות אחזים ,הרשה לעצמו חירות רבה בשילובם ובהיתוכם,
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וטרח להקציע את נקוזות-החיבור וההתכה באופן שלא יחוש בהן הקורא .כך
יוצא ,שה~רקם ההטרוגני שבבסיס האגזה אינו ניכר אלא לעינו הבקיאה של

חוקר אגזות .כך גם לגבי ה~בנה הכולל של חטיבת האגזות כולה :היא נכתבה
כאמור במשך שנים רבות ,ואין היא מבטאת פואטיקה אחת ואחיזה ,אך גם

עובזה זו אינה ניכרת אלא לחוקר יצירת ביאליק ,ולא לעינו כל קורא.

ב .מוטיבים אופייניים לספוות חילוים שחוטמtנו ב'אגות
שלושח ואובtנח'
כבר נרמז לעיל ,כי אותן יצירות משל ביאליק ,שנועזו בתחילה לילזים ,אך
החליפו במרוצת הכתיבה באופן מהותי את קהל-היעז שלהן ,הפכו בזיעבז
למורכבות ולסבוכות מכלל יצירותיו )עז כי הכוונה המקורית ניטשטשה בהן

וכמעט שאבזה כליל( .אך גם צז שני למטבע :חרף טשטוש היעז ואבזן
ה"תמימות" וה"פשטות" ,שרזו ביצירות אלה גם יסוזות ~בנה וטיפולוגיה,
המעיזים על הכוונה המקורית שנזנחה .ביצירות אלה אף נותרה מעין נימה

סיפורית כמו-נאיבית ,המזכיר לכאורה את הנימה האופיינית לספרות הילזים.
למשל ,בסיפור הענקים ,ששלוש חיות מלכותיות באות ,זו אחר זו ,לנסות להבין

את חיזת קיומם )סיפורם של 'מתי מזבר' ,המסופר מתוך ריחוק ~פי ובחזרות
קצובות ומזוזות( נותרו

-

על פני השטח

-

אווירה וזפוסי עלילה וסגנון מן

האגזה העממית המתאימה לילזים ולנוער .רק בקריאה יד'ה~~ה נוכח הקורא כי
למעשה נפרשה לפניו יצירה סבוכה ומעורפלת ,שבהירותה הסכימטית היא
מזומה

בלבז • 14

גם ב'אגזת שלושה וארבעה'
ורב-התיאורים

-

-

ובמיוחז בנוסח ב ' המורחב ,רב-ה~פנים

ניתן לאתר בנקל מוטיבים וזפוסי מבנה וטיפולוגיה מאגזות

הילזים ומרומאן העלילה האירופי המוקזם ,שנתגלגל בראשיתו מן הרומאנסה,
הפסטורלה והפי~רסקה ,וירז במרוצת הזורות אל מזף ספרי הילזים .ריבוים
של המוטיבים והזפוסים הללו הוא שמעניק לייאגזה" שלפנינו את אופיה
הכמו-נאיבי ,המונע מן הקורא להבין לאלתר ,שלא~תו של זבר לפניו יצירה

כבזת-הגות ורבת-צזזים ,ולא סיפור הרפתקאות פשוט או פשטני לילזים .נמנה
רק אחזים מן המוטיבים האופייניים לספרות הילזים ,וזאת כזי לשבר את האוזן:
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סיפור הנערה הכלואה במגדל ,שבן זוגה מעפיל אליו מתוך תעוזה ,לקוח

אמנם מן המקורות העבריים
המצרית שמקדמת

דנא; 16

העתיקים15 ,

ויש לו אפילו תקדימים בספרות

ביאליק אף הכיר ,מן הסתם ,עשרות גלגולים

אחרים ,עתיקים וחדשים ,של סיפור טיפוסי זה ,שמרכיביו נתגלו בספרות

העולם בצירופים שונים ומג~ונים .ואולם ,גם נוסח אגדי מערב-אירופי
נמצא תחת ידו בעת חיבור אגדות 'ויהי היום' ,והוא סיפורה של ייפעמונית"

מתוך 'אגדות האחים גרים' ,שני תרגמו לעברית וע~נדו לגיל הרך כמה
פעמים .אגדה זו על קורותיה של רפו~נצל מגוללת את סיפורה של נערה,
שמכשפה מרשעת כלאה אותה במגדל ,ואשר שלשלה דרך החלון את
צמת-הזהב הארוכה שלה והתירה לנסיך יפה-התואר ועז-הנפש לטפס אל

חדרה שבמרומי המגדל .בשינויי מודוס ניכרים ,שימשו המוטיבים האגדיים
הללו את ביאליק בסיפור 'מאחורי הגדר' אודות המכשפה ה"ערלית",
שכלאה בחצרה יתומה זהובת-שיער ,וזו התירה ליינסיך" היהודי שחור-

השיער ,בן יחיד להוריו ,להיכנס לגנה ולאכול מן הפרי האסור  .שתי
מהדורות של אגדות-העם המעובדות הללו נמצאו בספרייתו הפרטית של
ביאליק בגירסה עברית' :שיחות האחים גרים' בתרגומו של דוד פרישמן

)אודסה תרע"ג( ,ומהדורה מחודשת )תל-אביב

•

תרפ"ו( .ד I

את עלילותיו של נווד הנישא אל מחוז חפצו על כנפי נשרים ,או על מרבד
קסמים ,יכול היה ביאליק לפגוש במקורות רבים ,באגדות-הילדים
האקזוטיות של וילהלם הא~ף ,למשל )סיפורו האגדי של הא~ף 'הכליף
והחסידה' ,ראה אור בהוצאת תושיה בתרגומו של י"ב לבנר )ורשה תרנ"ז(.

גם באגדה 'התיבה המעופפת' מאת הנס כריסטיאן אנדרסן כלול סיפורו של

בן סוחרים ,שהתעופף אל גג הטירה והתגנב אל חדרה של הנסיכה ,שהוריה
כלא~:כ,

שום שחכמי ארצה ניבאו לה שעתידה היא להיקלע לפרשת אהבים

אומללה .גם אגדות ה"כ אנדרסן  ,כמו אגדות האחים גרים ,ניתרגמו שוב

ושוב לעברית בסוף המאה ה 19-ובתחילת המאה ה ,2O-וביאליק אף הוא
היה בין

•

המתרגמים18 .

את סיפורו של נער הנפלט מסערה בים אל אי בודד ,חוקר את שביליו

ודרכיו ,ומחפש דרכים כדי להישרד בו ,הכיר ביאליק מספרו של דניאל ךפ;
'רובינזון קרוזו' )שח~נר כידוע כרומאן לקורא הבוגר ,ושהיה במרוצת

הרובד הליטרלי

הזורות לספר ילזים

יזוע(19 .

4I

אל עלילות נועזות בלב ים ובאי בוזז ,שנו

חבויה משאת-נפש סמויה מ~ין ,יכול היה ביאליק להתווזע גם בתיווכו של
ספר ההרפתקאות הנוזע לילזים 'אי המטמון' ,מפרי-עטו של רוברט לואיס
סטיבנזון )תל-אביב תרפ"ו( ,שנמצא אגב בספרייתו הפרטית של המשורר.

מסעות זמיוניים בין איים ויבשות בחברת תוכי משוחח יכול היה אף למצוא
בסיפורו של יו ל;פטינג 'זוליטל הרופא ומאורעותיו' )ירושלים תרפ"ט( .גם

ספר זה נמצא בספרייה הפרטית של המשורר ,שתכולתה נרשמה סמוך
לפטירת ביאליק ,בטרם נפתח ביתו לציבור הרחב והיה לספרייה עירונית.

•

תיאורה של איילה שהוליכה את הנער התועה ביער אל מחוז חפצו ,אפשר
שהושפע מתיאורי עופר האיילים הרך ייבמבי" מסיפור הילזים של פליקס
סלטן ,שראה אור ב 1923-ועז מהרה נתפרסם בעולם
אפשר שסיפור האיילה,

כולו20 .

לחלופין,

המנחה את הנער אל המגזל והעץ,

הוא

טרנספורמציה של מוטיב עלילתי האופייני לאגזה העברית זווקא :בסיפורי
אגזה עבריים רבים הופיעו תכופות גזי ,גזייה או עז ,שהנחו את הנער

התועה בזרך ליעזו ,כגון בספרו של עגנון הצעיר 'מעשה העז' )ירושלים

תרפ"ה( ,שגיבורו הגיע בגלגול מחילות בעקבות עז אל הרי הגליל ואל
ייאילן מלא חרובים" הגזל שם )כאן מוצא הנער-העלם באי עץ תאנים

צמוק-פרי( .ביאליק גם הוציא לאור בהוצאות-הספרים שלו את ספרי
האגזה שכותרתם 'הגזייה ובן המלך' ,ואולי אפילו ע,רכם במו-יזיו .האחז,

בעיבוזו של ש' ליברמן ,יצא בין ספרי ה"ביבליותיקה לילזים" )אוזסה
תרע"ז(; והשני ,משל ש' ברמן ,יצא בין ספרי הילזים של הוצאת 'זביר'
)תל-אביב תרפ"ז(.

•

יפיפייה המבקשת פתרונים לחיזות עולמה מפי ראי המשקף את זיוקנה או
מפי בבואה הנשקפת לה במים )או מ~ין ייפיתיה" מנחשת-עתיזות :עץ

הנשקף במים ,תוכי המשקף את משאלות לבבה ומחזירן אליה כהז ,ציפור
נפש וכזומה( ,מופיעה באגזות רבות )אחז מגילוייו המפורסמים של מוטיב
זה הוא סיפור המר  t$ה המזברת באגזת 'שלגייה'( .בשיריו ה"עממיים" של
ביאליק

-

'בין נהר פרת ונהר חיזקל'' ,לא ביום ולא בלילה'' ,תרזה יפה',

'טווס זהבי' ועוז
ומעניין· 21

-

זכה מוטיב שגור זה לפירוש טראגי-קומי מקורי

42

מה זאת אהבה

אלה הן ,כאמור ,דוגמאות ספורות ,שאליהן מן הראוי לצרף עוד מוטיבים
עממיים וילדיים רבים נוספים ,המוכרים מן הפולקלור לפלגיו ולסוגיו,
והמשולבים ב"אגדה" שלפנינו על כל צעד ושעל :את סיפורו של הנחש המגשר
בין העץ והמגדל כגשר נטוי שעליו מהלך הנווד

הנועז;22

את סיפורה של

אבן-החן הנמצאת בלועו וחוזרת לבסוף אל בעליה; את סיפור הזינוק ב"קפיצת

נמר"

-

נוסח טרזן ביערות-העד

-

אל חלונה של הנערה ואת סיפור האהבה

והנישואים הכין-מעמדיים האופייני לפסטורלות ,שנתגלגלו ,בין השאר ,גם

לאגדות הילדים )כדוגמת 'רועה החזירים' מאגדות אנדרסן ,דרך משל( .נוסח ב'
של 'אגדת שלושה וארבעה' הוא אפוא בליל של יסודות מאגדת חז"ל ומן
הפולקלור האירופי .הפולקלור האירופי  -הגולמי והמעובד ,האותנטי והאמנותי

-

שפשט צורה ולבש צורה והיה ליימטבע עובר לסופר" בעיקר באמצעות

גלגוליו שבספרות הילדים ,שימש כאן מסכה צבעונית ונאיבית ,שמאחוריה

מסתתרות אמירות וא ? fתות ,שאינן ילדותיות כל עיקר.

נ .זיקת ח"אנרח" לספרות חחשכלח  -מרמח"ל וtנר לסופרי רור
ביאליק
ראינו כי הסיפור הליזכ,ראלי הגלוי ("טש~"ה) של 'אגדת שלושה וארבעה' מכיל
יסודות רבים מן הפולקלור האירופי שעונד למען הקורא הצעיר .במקביל

ובמשולב ,מתגלה בו גם זיקה אמיצה
ומכוונת

-

-

ובעיקרה ,ככל הנראה ,גם מודעת

אל יצירותיה הקאנוניות הבולטות של ספרות ההשכלה העברית,

מרמח"ל ועד לביאליק .כפי שיתברר בהמשה נודעת לעובדה זו חשיבות רבה
להבנת המסר ה~.רס פואטי וה1ב.טא-לשוני של ה"אגדה" שלפנינו ,שכן זיקת
היצירה שלפנינו אל הספרות העברית ממאה וחמישים השנים שקדמו לה
פירושה גם זיקה אל התקופה ,שבה נכבשו רוב הכיבושים הגדולים והמרשימים
של העברית

-

בגלגוליה מלשון קודש ללשון חולין ומשפת ספר לשפת דיבור.

בכמה ממישוריה האלגוריסטיים הסמויים של 'אגדת שלושה וארבעה'

יתגלה לפרשן שיתמודד עם פענוחה של ייחידת

המגדל"23

-

-

כך

מתואר לא רק

כיבושה של נסיכה כלואה ומבודדת ,כי אם גם כיבושה של ארץ זנוחה ,שיופיה
סמוי מן העין; ובמקביל ,כיבושיה של תרבות שכוחה

-

הלשון העברית

וספרותה ,ששכנה לבדד במשך מאות בשנים ,בפרישות גמורה מן החיים.

הדרכד הליטדלי
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בבואנו לעקוב אחר זיקותיה של יצירה שנתחברה בעשורים הראשונים של

המאה

הס,2-

כדוגמת חטיבת 'ויהי היום' ,אל ספרות ההשכלה העברית,

שנכתבה בעיקר במרוצת המאה ה  , l9-ראוי אף לזכור כי על ספרות ההשכלה

העברית עברו במכ~וץ תהליכים דומים לאלה שעברו על הסיפורת העולמית
בראשיתה ,כמאתיים שנה קודם לכן .כידוע ,את רוב המוטיבים שלהם שאבו
הרומאנים הראשונים של ספרות העולם מן הז'אנרים העלילתיים ההרואיים,
שנתיישנו ,נשחקו ויצאו בעת הולדת הרומאן מן האופנה )כגון הרומאנסה
והפסטורלה(; עם ירידת קרנה של העלילה החיצונית ועליית קרנה של עלילת
הנפש ,הפכו רבים מניצני הרומאן הללו לספרים נודעים לילדים ,שהמשיכו
למצוא עניין בהרפתקאות ובמעשי-גבורה ,כמימים ימימה .גם הסיפורת
העברית שאבה בראשיתה דפוסי עלילה וטיפולוגיה מז'אנרים עתירי עלילה,
כדוגמת הרומאנסה והפסטורלה ,וכשהתחיל הסופר העברי להתעניין בחיי הנפש
אף הוא ,ונטש את העלילה החיצונית )את מעשי הגבורה ,הרפתקאות המסע,
אינטריגות האהבים וכדומה( ,ירדו ספרים בעלי עלילה רבת-תהפוכות משל

מאפו וסמולנסקין -
וחיקוייהם הרבים - 24

כגון הרומאנים 'אהבת ציון'' ,התועה בדרכי החיים'
שלא נועדו מלכתחילה למען הקורא הצעיר )אם כי גם

צעירים קרא~ם בצוותא חדא עם המבוגרים( ,אל מדף ספרי

הילדים25 .

להלן ,ננסה לבחון את מקורותיה של 'אגדת שלושה וארבעה' לא מצד חקר

הפולקלור הלא-קאנוני וגלגוליו בסיפורת האמנותית למבוגרים ולילדים ,כי אם

על רקע תקדימיה הקאנוניים מן הספרות העברית החדשה  -מסוף המאה ה18-
עד לסוף המאה ה 19-ולדורו של ביאליק .ואולם ,חרף המגמה להפריד בין
ספרות העולם לבין הספרות העברית החדשה,

בין הפולקלור לספרות

הקאנונית ,בין הספרות למבוגרים לסיפורי הילדים ,נגלה תכופות כי הגבולות
בין הקטגוריות הללו רופסים ומטושטשים )לפחות בכל הנוגע לאגדה המעובדת
ולחשיפת מקורותיה( .בספרות העברית החדשה ,ובמיוחד בדורו של ביאליק,
ניתרגמו לעברית רוב המעשיות והאגדות האירופיות הנודעות ,הן לצורכי
החינוך העברי המתחדש והן לשם השגתם של כיבושים חדשים בשפה העברית
המתעוררת ,וכך נמצא ,שהאגדה האירופית ,המתורגמת והמעובדת ,והספרות

העברית החדשה ,כספרות מקור ,פתוכות ומשולבות זו בזו ,ול~תים אי אפשר
לדון בזו בלא

זו.

תכופות אף נגלה ,כי עצם ההישג האמנותי והלשוני ,הכרוך בהרקת תכנים
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";!:לניים" זרים לכלים עבריים

-

אם בתרגום ואם בעיבוד

-

שק~ל היה ,לגבי

יוצריה של הספרות העברית החדשה ,כנגד בריאתה של יצירת מקור אישית,
הנחצבת בחינת "יש מאין" מנפש האמן האינדיווידואלי .זאת ועוד ,את המפגש

הרה-הגורל בין יהדות לגכר ,באמצעות התרגום והעיבו,ד תיארו הללו כצעד
נועז המ~ Wה את פני התרבות העברית לא פחות מן הרמה והנשגבה שביצירות
המקור.

תרגומו של יצחק אדוארד זלקינסון ל'רומאו ויוליה' )'רם ויעל'( ,למשל ,אשר
השפיע בעקיפין גם על ה"אגדה" שלפנינו ,נתפש אפילו בדורו של ביאליק
כמבצע נחשוני וכהישג אישי ,שהמאמצים הכרוכים בהשלמתו אינם נופלים
מאלה המושקעים ביצירת

מקור26 .

גם את תרגום הומרוס לעברית בידי אהרן

קמינקא ,תיאר ברדיצ'בסקי בסגנון ~קסטטי כ"מעשה בראשית" בעל ממדים
מיתולוגיים אדירים :ייאם מצא מין את מינו ובזרועות האהבה יבקשו להם זכר
ונקבה מפלט מנשיית התהום ,אז יער שוקט לא ינוח .ואי ,יסער הסער ,אם אריה
יקרב אל זאבה ונמר ילין במאורת דובה .התנגשות הכוחות .ענק מבני-יפת
ירעם בקול בני עבר!

נ [ ...

בן אדם חוגר חגורה לבשרו מנחש עקלתון ,לזה

עיניים ולזה עיניים ,זה צועק וזה

לוחש 27 ". ...

לא מאמצי התרגום בלבד נתפשו

אפוא כאירוע קוסמי בראשיתי ,שבו נפתלים איתנים מיתולוגיים; אפילו התעוזה

שבזיו~גן של העברית ה~תיקה ושל רוח יוון
וה";!:לניזם"

-

-

של מהויות ה";!:נראיזם"

נתפשה כהפגשה גורלית של כוחות מתנגשים ,שבכוחם לזעזע

מוסדי ארץ.

והרי 'אגדת שלושה וארבעה' סוגדת אף היא בדרכה לגבורה וליופי הפיזיים,
ואומרת ייאמן" לזיווג בין העלם העברי האמיץ והנועז לייארמית" היפיפייה
זהובת התלתלים

-

ברוח שעשויה להתפרש כרוחם ה"גויית" ,הכנענית-יוונית,

של מ"י ברדיצ'בסקי ,ד' פרישמן ,ש' טשרניחובסקי ושאר סופרי ישראל בדור
התחייה ,שסגדו ליופי ולגבורה ה"הלניים" .ראוי אף להעיר ,כי שמות גיבורי
'אגדת שלושה וארבעה'

-

מלכישוע ונתניה

-

עשויים להעלות בזיכרון הקורא

את שמותיהם של בת-שוע ונתנאל ,גיבורי סיפורו של ברדיצ'בסקי 'מ~בר
לנהר' ,המתאר משיכה אל הצד האסור )הגם שהשם ייבת-שוע" ב'מעבר לנהר'
רומז כזכור ,מצד אחר ,לבת-שוע של יל"ג ,המייצגת כמוה את הד~ק~ת במסורת

ישראל( .ביצירתו של ביאליק מגלם מלכישוע את הצד האריסטוקרטי השמרני,
החושש מפני מהפכות ושינויים ,ואילו נתניה את הצד המהפכני הנועז ,החפץ

הררבד הליטרלי
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בשינוי לאלתר ,כתוך נכונות להקריב קרבנות אישיים ולהשקיע כוחות
וכאכצים ,גיבור-החיל הנועז הוא הראוי לנסיכה הזהובה ,אידיאל היופי הנצחי,

ואולם ,הכללה כזו לגבי הערצת היופי והגבורה ,הכצויה ב"אגדה" בכוח,
תובעת כיד סייגים והסתייגויות :תכופות נגלה כי רעיון אחד פשט בכרוצת

הדורות את צורתו ולבש צורה חדשה ,ולא זה כהרי זה ,הכפגש בין העברית
העתיקה והכוצקה לבין תרבות ה;ןלנית הכושכת והכפתה ביופיה ,שסיכל עבור
סופרי הכאה התשע-עשרה את התקרבותם שלהם ככשכילים יהודים ,יושבי
ייאהלי שם" ,אל יייפיפיותו של יפת" ,ושסיכל עבור ברדיצ'בסקי וה"צעירים"
בני ז,נפנה הכאה את כפגשו של היהודי כנ~ון השרירים עם ערכי הכוח והיופי
האריים ,הן עשוי היה לסכל עבור הסופר העברי בשנות העשרים של הכאה
העשרים את הכפגש בין העולה-החלוץ היהודי ,חניך תרבות אירופה ,לבין
הארץ

הכנענית,

הזרה

והכושכת

כאחת

בחושניותה

העזה

-

בכראותיה

ובריחותיה )ייכנעני" הוא גם שם כולל לכל עככי כנען ,הכיוצגים ברובם בפתח
ה"אגדה" ובסופה על-ידי כלכיהם ,כבאי ארכון שלכה( ,הכפגש בין העלם

העברי והעלכה הזרה כתואר כאן לא כהתקרבותו הכהוססת של היהודי הנח~ת
והכתחטא אל תרבות גכר הגאיונה ,כי אם כהתקרבות שכתוך כשיכה הדדית
ופרישת חס~ת כגוננת על היפיפייה הנכרייה ,שיופיה סכוי כן העין ,כן הבחינה

הרעיונית לפנינו הבדל שהוא רב כשכעויות והשלכות ,והדכיון החיצוני בין
התופעות השונות הוא אך כטעה וכתעתע,

*
בבואנו לדון בזיקת 'אגדת שלושה וארבעה' אל ספרות ההשכלה העברית ,כדאי
שתובלט העובדה ,כי הסיפור הפשוט על הנסיכה הכלואה שנישאה נישואים
בין-כעכדיים )בנוסח הכורחב של ה"אגדה" הנישואים אף שוברים כחיצות של
דת ,גזע ולאום( ככיל בתוכו תכנים וצורות ,השאולים ,בטרנספורכציות שונות
וכג~ונות ,כן הפסטורלה

-

בת הרי ניסנס האירופי

-

כפי שאלה הועברו אל

ספרות ההשכלה העברית כן הספרות האיטלקית ,בתיו~כו של רכח"ל ,ג'יובני
בטיסטה ג~אריני ,שהושפע כידוע ככחזהו הפסטורלי של טרקווט; טס;

',הט~יכ~' כתב ב 1589-את 'הרועה הנאכן'

) (, 11 pastor fido

הבנוי על -ני

השטח כפסטורלה ,לפיה האהבה אינה יודעת כחיצות וגבולות כעכדיים ,ועל-כן
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תיתכן אהבה בין רועה פשוט לנסיכה רמה

ונישאה28 .

'הרועה הנאמן' ,שתורגם

כמה פעמים לאנגלית ,השפיע על הזראמה האנגלית האליזבתנית ,ובתיו~כה אף
על הזראמה העולמית ,שקיבלה את זפוסי הפסטורלה מכלי שני ושלישי .מחזה
זה השפיע במישרין גם על רמח"ל ,איש תורת הנסתר ,שחיבר את 'מגזל עוז'
שלו אוזות אהבתם התמימה ,תרתי משמע ,של שלום ושלומית )ראוי להזכיר
כאן ,כי רק בשנת  1837הוציא מ' לטריס את מחזהו זה של רמח"ל מתוך כתב-יז:

ולפיכך ,המשכילים בזור ייהמאסף" לא הכירו אלא את 'לישרים

תהילה'(29 .

ראוי אף לזכור ולהזכיר ,כי טס; וג~אריני חזרו אל האופנה בסוף במאה ה, 18-
בהשפעת מחזהו של גתה מ' 179o-טורק ווטו טסו' .אי לכך ,המשכילים העברים
הראשונים ,סופרי זור ייהמאסף" )שהכירו הן את הספרות הגרמנית במקורה והן

את הספרות העברית שקזמה להם( מצאו במחזהו של רמח"ל 'לישרים תהילה',
שנתחבר באמשטרזם ברוח המערב

'מלוכת

שאול' ) (, 1794

-

וכן במחזהו של יוסף האפרתי-טרופלוביץ

יצירות ההולמות את רוח התקופה וקולעות לטעמה ,ולא

פסטורלות מיושנות ואי-רלוונטיות מן התקופה המלוכנית על אהבתם של נסיך
ורועה פשוטה )או נסיכה ורועה פשוט( ,השייכות לספרות החצר ונית הרחוקה,

שעברה אז ובטלה מן

העולם30 .

סמוך למהפכה הצרפתית קיבלה התימטיקה

ה"מיושנת" הזו ,העוסקת ביחסים שבין חצר המלוכה לפשוטי העם ,משמעות
אקטואלית ורלוונטית מאין כמוה ,ואף את הזיון הנוקב הכלול ב'מלוכת שאול'

בסוגית האהבה הבין-מעמזית יש לתפוס על רקע האירועים החוץ-ספרותיים
של זמן היכתב המחזה.
אפשר לכאורה לטעון כי סיפור חזירתו של עלם עני אל חזרה של בת-מלך
אינו זר אפילו לרוח הסיפור העברי הקזום ,וכי אל לנו לחפשו זווקא אצל טס;
וגואריני ואצל עיבוזיהם שבעברית .ואכן ,יסוזות ממנו הן מצויים כבר במקרא

-

בסיפור חזירת זוז הרועה אל ארמון שאול ונישואיו למיכל בתו ,למשל,

המכיל את רוב סממניו של סיפור האהבה הבין-מעמזי ,ששימש לימים כותבי

פסטורלות בלשונות אירופה .ואולם ,ספרות ההשכלה העברית כבר התיכה
בתוכה הן את יסוזותיו של הסיפור העברי ,המקראי והמזרשי ,והן את ז וסיה
של הפסטורלה האיטלקית ,הצרפתית והגרמנית ,והפכה
הטבועה בחותם הזמן

המוזרני.ו 3

ותם למקשה אחת,

במקביל ,חלחלו הזפוסים הזראמטיים הללו

לא רק אל השירה הסיפורית כי אם גם אל סיפורת ההשכלה העברית ,אל יירומאן
האהבים" הראשון של מאפו ,למשל ,שגיבוריו אמורים היו להיקרא בשם שלם

הרוכד הליטרלי

ושולמית ,קודם שנ~נו בשם אמנון

'אהבת ציון' בשם שלם ושולמית

ותמר • 32

-

ך4

הכוונה המקורית לכנות את גיבורי

בדומה לשמות הגיבורים במחזהו האלגורי

של רמח"ל 'מגדל עוז' שלום ושלומית

-

למרות שלא נתממשה ,היא עד~ת

ברורה לתשתיתו הפסטורלית המוקדמת של הרומאן העברי הראשון.
לחובר הרבה להדגיש את יסודותיהם הפסטורליים של הרומאנים של
ואכן יותר משהם רומאנים היסטוריים ,הריהם
בספרות העברית

-

-

מאפו33 ,

חרף מעמדם החלוצי-נחשוני

ייחור מאוחר של הפסטורלה האירופית ,נוסח טס; וגואריני

)ז'אנר שזכה ,כאמור ,להתעניינות מחודשת בספרות הגרמנית הפךה-רומנטית(.
תמר ,גיבורת 'אהבת ציון' יוצאת עם אמתה אל נאות הרועים ,ושם היא נפגשת
עם אמנון ,שמראהו כמראה רועה-צאן פשוט .היא מטה אוזן לקולו הנןרב,

ומבקשת ממנו את זר השושנים שבידו .למחרת ,באותו מקום ,לצד י~בל המים,
היא מלקטת פרחים ומבחינה באמנון המשקה את הצאן מעברו השני של הנחל.
היא משליכה לעומתו את זר הפרחים ,ואז מזנק אריה נורא למראה מסבכי
החורש .אמנון מ~וון לעומתו את קשתו ,תמר מתעלפת ,ואמנון שפגע באריה
הנורא חש אליה להשיב את רוחה  .יסודות מסיפורי האבירים הרומאנסיים ומן
הפסטורלה על אהבתם הבין-מעמדית של בת-אצילים ורועה פשוט )או של
בן-אצילים ורועה תמה( חברו כאן יחדיו לתערובת מלודרמאטית עזת רגש
וצבע ,ברוח הזמן

ובטעמו.

גם ב'אשמת שומרון' שוקעו משקעים רבים מן הז'אנר הפסטורלי לגוניו:
עוזיאל הוא פרא אציל ,כאמנון הרועה ,ושניהם בני שועים ואצילים ,ולא אנשים
פשוטים מן הביוטה התחתונה .בברחו אל הרי הלבנון ,מחמת המלך אחז ,הוא

בוחר שם בחיים שקטים בחיק הטבע )רעיונות פךה-רומנטיים ר~סואיים חלחלו
לספרות ההשכלה העברית עוד לפני שנתאפשר בה המהפך הרומנטי הגדול של
ייז;נפנה המאה" ,המזוהה עם קובצי-השירה הראשונים של טשרניחובסקי ושל
ביאליק( 34 .

וקציעה

-

בסוף הסיפור יוצאים הגיבורים ה"טובים"  -עוזיאל ומרים ,אליפלט

אל מקום משכנם החדש ,בין כרמי עין-גדי .הם מואסים אפוא בחיי

העיר הצבועים  ,מלאי התוך והמרמה ,ויוצאים לגור
הפסטורלה ולחוקיה

-

-

בהתאם לעקרונות

בנאות-דשא שאננים.

כרגיל בספרות ההשכלה העברית ,השירה הקדימה את הסיפורת :מיכ"ל אחז
בקו הפסטורלי הזה בשירו 'שלמה'  ,שב; כלול סיפור אהבתם השומה

וההרמונית של שלמה והשולמית

-

אהבה המאחדת את החכמה ואת הרגש,
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ומפגישה את הנסיך המ~רם מעם ,מדרי ארמון-המלך ,עם הרועה התמה ,מדרי

אהלים  .בעקבותיו המשיך אף יל"ג את ה קו הפ,יה-רומאנטי הזה בפואמה
המוקדמת שלו 'דוד וברזילי' ובמיוחד בשירו 'אהבת דוד ומיכל' .המסורת
הנאו-פסטורלית הזו ,שרווחה בספרות העברית מרמח"ל ועד לשנות הששים
של המאה ה , 19-פסקה לפרק זמן של כמה עשרות שנים ,עם הישמעם ברמה של
רעיונות פוזיטיביסטיים ,שהעדיפו את הריאליזם והנטורליזם על פני העיסוק
באגדות העבר .היצירות שנכתבו בהשראתם של רעיונות אלה המירו את

הגיבור האריסטוקרטי ,זה הלבוש בבגדי חמודות וגר בארמונות מלכים או זה
המחופש בבגדי רועים וגר בחיק הטבע ,ב"טיפוס העממי" הפשוט מ"שוק

החיים" .למסורת הפסטורלית הייתה תחייה קצרה בארץ-ישראל ,משנכתבו בה

נו ;:jלות ודראמות מחיי הרועים שמקדם.
ואין לשכוח כי הפסטורלה נוסח סופרי המרכז הווילנאי )מיכ"ל ,מאפו ,ילייג
הצעיר( נתחברה ,לאז;נתו של דבר ,לפי טעמו הנאוקלאסי האריסטוקרטי של
דורם ,שבאותה העת עוד נענה לתכתיביו השמרניים של אד"ם הכהן ,ואפילו

גרר עדיין נורמות נושנות מראשית הספרות העברית החדשה  -מימי ההשכלה
העברית באמשטרדם ובברלין .לפנינו אהבה בין-מעמדית רק לכאורה )הגיבור
אך מאמין ,בתום לבבו ,כי התאהב ברועה פשוטה ,והגיבורה אך חושבת
בתמימותה ,כי העלם יפה-התואר הוא רועה פשוט( .למעשה ,בסופו של דבר
נחשפת האמת ,ומתגלה לכול ,כי אלה גם אלה בני שועים ונדיבים הם ,וכך מ~שב
הסדר המעמדי ה"טוב" על כנו .
גם ה"אגדה" הביאליקאית שלפנינו בנויה במתכונת עולם סימטרית ודואלית,
בחינת יימצא מין את מינו" ,לכאורה מתוך נסיגה תמוהה במקצת אל הביטחונות

הנאיביים של הספרות העברית החדשה בראשיתה .תמונת העולם העומדת
בבסיסה היא

-

לפחות על פני השטח

-

תמונה שמרנית ,נוסח ספרות המאה

ה ,19-מרמח"ל ,שלום הכהן ויוסף האפרתי ועד למיכ"ל ,מאפו וילייג )אם כי
הללו לא היו מעזים ,כמדומה ,לזווג עלם עברי ובת גכר( .כשם שאצל מאפו אין
חוקי הפסטורלה מתממשים במלואם ,ובסופו של דבר מתברר כי האוהבים אינם
רועים פשוטים ,כי אם אצילים שעטו אדרת-שיער תחת אדרת-מלכ~ת ,כך גם
ביאליק חותר ביצירתו לייהתרה" דומה .בנוסח הראשון של האגדה העלם הוא
אמנם עני מרו,ד אך גם בן למשפחת סופרים

-

בן ייהאריסטוקרטיה של

הלמדנות" ,וכתלמיד-חכם אין הוא יכול להיחשב ייאדם פשוט" משפל המדרגה,
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כי באומה בלא מלכים ורוזנים היו אנשי-המעלה רבנים ,סופרים ושאר

אנשי-רוח )ביאליק הן הרבה להסתמך ,כידוע ,על מימרת חז"ל ייהיזהרו בבני
עניים שמהם תצא

תורה"(. 35

בנוסח השני העלם הוא אמנם ממעמד הסוחרים,

ולא בן-מלך מורם מעם ,אך הוא גם יכול להיחשב אריסטוקרט במוצאו:
מלכישוע הוא

-

על-פי שמו ועל-פי תכונות אופיו

-

בן שועים ומלכים ,ולא

ייסתם" איש פשוט; והא ראיה :חרף תהפוכות הגורל העוברות עליו ,חרף העוני

שידע בחייו ,הוא ממשיך להיטיב עם דלים ולהעלות מנחות לבית ',ה אות ומופת
למידותיו הנאצלות ,שגם ימי עוניו ומרודיו לא הביאו להשחתתן.
יצירתו של ביאליק ,שלמרות חזותה הפשוטה היא יצירה מפוכחת ומורכבת,

הרחוקה עד מאוד מכל גילוי של נאיביות פשטנית ,דומה על פני השטח
לפסטורלה של תקופת ההשכלה ,אך שונה ממנה שוני רב במבני העומק שלה:
לכאורה ,היא טוענת בתמימות של יישלומי אמוני ישראל" ,כי השמים יודעים
לזווג את הזיו~ג המתאים ביותר ,וכי יד ה' לא תצמיד אנשים שאינם ראויים זה
לזה )ולפיכך היא ממליצה שלא להתחכם לגזר יד-הגורל ולמצוות-השמים
בתחבולות ערמה נפתלות( .למעשה ,היא טוענת במקביל טענה חילונית
מודרנית ,המבוססת על ריאליזם דרוויניסטי פשוט ומפוכח :עצם הימשכותם

הטבעית והבלתי-אמצעית של הנער והנערה היא ערובה לכך ששניהם ייבני
מלכים" יחידי-סגולה ,לפחות זה בעיני זה ,וכי הטבע לא יכח,ד ולא יאמר לדבק
טוב ,אלא אם כן יימצא מין את מינו" .תחבולות אנוש ,ובכללן ערמתם של
שדכנים ,אינן מצליחות לזווג את הזיו~ג הנכון כמו ייהטבע" )כמו הלב והיצר

ששום תחבולת ערמה לא תוכל להם( .זהו שיר-הלל לאהבה הטבעית ,להליכה
אחר צו הלב ,בלא התחשבות בדעות קדומות ובנורמות המוסר החברתי

-

כתב-הגנה מן הסוג ,שרק מ"ל ליליי נבלום בעל 'חטאות נעורים' ,מנין כל
הפשכילים העברים ,העז ,כפדופה ,להשמיעו בכל עז~ת היצר שלו ובלא כל
כסות

והסוואה36 .

בניגוד לחזות הנאיבית של ה"אגדה" ,כלול כאן בסמוי גם

פסר פודרני ונועז ,החורג מתחופו של היחיד )בדבר התקרבותם אלה לאלה של
עפים ,גזעים ותרבויות( ,שהשלכותיו

-

עולם ופלואו.

*

כך יתברר בפרקים הבאים

-

חובקות
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מוטיב מרכזי אחר ביצירה שלפנינו ,שנתגלגל אף הוא כנראה מן הספרות
האיטלקית

ומן הדראמה העולמית שנכתבה בהשפעת הספרות הרומית

והאיטלקית ,מוטיב הנוגע אף הוא למאבק בין צו הלב לבין מצוותם של הורים
ומורים ,קשור לנושא האיבה בין שני בתי-אב עוינים ,שאיבתם אינה חלה על
זרעם .מלכישוע הן הרג את אחיו של מלך ארם ,והלה נוטר לו איבת עולם ,אך
בניהס של אויבי-הנצח הללו מתאהבים מבלי דעת ,ועל שלמה מוטלת המשימה
לפשר בין האבות היריבים .המוטיב הזה נתגלגל לדראמה השיקספירית
)'רומיאו ויוליה'( ,בהשראת התיאטרון האיטלקי ,ושורשים לו עוד בקלאסיקה
הרומית )סיפור פירמוס ותיסבי ,שמקורו במיתוס הבבלי וס~פר על-ידי
אובידיוס ב'מטאמורפוזות'

שלוך(. 3

בשני הסיפורים הללו ,סוף אהבתם של

הצעיריס ,הבזים למוסכמות החברה ואינם מתחשבים ברצון הוריהם ,הוא סוף
טראגי,

וביאליק

שפגש מוסכמה ספרותית זו,

-

הטראגיים-פטאליים של ברדיצ'בסקי

-

בין היתר ,בסיפוריו

עשה במוסכמה בה שימוש פארודי

בסיפורו 'מאחורי הגדר' .כזכור ,בסיפור זה מתאהב נח ה"אביר" על הסוס,
יינסיך" יהודי ,בן יחיד להוריו ,ב"שקצה" ,רועת-חזירים נחותה ,ללא ייחוס
וממון .אולם ,בבוא העת לממש את האהבה לאסופית זהובת-השיער בנישואים,

מתרוממות מחיצות המעמד ,הדת והגזע ,ומתברר
לאהבה יש גבולות

-

שלא כבפסטורלה

-

כי גם

וסייגיס38 .

שלא כבסיפור אהבתם של נח ומרינקא מפרבר העציס ,השייך אל יימודוס

החיקוי הנמוך" והמסתיים בסיוס ריאליסטי וחסר כל נופך אגדי ,סיפור אהבתם
האגדי של נתניה בן מלכישוע וקציעה בת מלך ארם מסתיים ב"סוף טוב"

ובנישואין .סיום של כלולות אופייני אמנם לקומדיה הקלאסית ,אך ביצירה
שלפנינו כי עשויים היו לחלחל גם דפוסי התיאור וה I:tפי~ן של הטראגדיה
השיקספירית הנודעת 'רומיאו ויוליה' ,בתרגומה המשכילי ,פרי-עטו של יע"ס
)יצחק אדוארד

זלקינסון(39 .

עם זאת ,סופה הטוב של ה"אגדה" עורר במאיר

בוסאק )תשי"ט( את המחשבה שסיפור אהבה אחר בין צאצאיהם של שני בתי
אב עוינים עמד ביסוד הדברים ,הוא סיפור אהבתם של זושה ותדאוש ,ביצירתו

הנודעת של מיצקביץ

-

פן תראוש .ביצירה זו ,הרג אחד הגיבורים ,יאצק

סופליצה ,את אבי משפחת האצילים הורשקו ,והרצח הביא להתלקחות של
שנאה בין שתי המשפחות .ואולם,

יורשתו של הורשקו מתאהב r

בבנו של יאצק

סופליצה ,שתהפוכות חייו מזכירות את אלה של מלכישוע )סופליצה הצטרף
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בעבר לרוסים ,פולשי פולין ,ואחר-כך עזבם ,ברח למרחקים ,לבש גלימת נזיר

וחתר תחת שלטון הרוסים(.
תכופות נמצא כי סיפורי האהבה הזרמאטיים הללו מקורם בזפוסים
שנתגלגלו מן הרומאנסה הביניימית ,הרצופה קרבות-זמים אכזריים ואהבות
עזות עז מוות .ואכן ,גם תבניות וזפוסים מן הרומאנסה האירופית

הפסטורלה לבזה

-

חזרו לספרות העברית שבמרכז הרוסי

-

-

לא מן

מווילנה ועז

אוזסה .אם נתבונן ביצירה שלפנינו כבגלגול מאוחר של הרומאנסה הביניימית,

יתבררו לנו רבות מן התוספות שנית;ספו לייאגזה" בגירסתה המורחבת.
בגירסה זו ,מתגלה לעיני הקורא מסע-חיפושים

) (quest

רומאנסי טיפוסי,

שמסלולו משתרע על פני תבל רבה :המסע בעקבות משאת-הנפש הנכספת

מתחיל בים )היריזה אל הספינה וההיטלטלות על גבי שני הכזים( ,ממשיך
באוויר )על כנפי נשר הזואה אל גובהי השמים( וביבשה )בעקבות נחש מלחך
עפר ,הזוחל על גחונו(

-

מתוך הרחבתו ,מימושו והמחשתו של הפסוק ,שקבע

את זמותו ואת מסגרתו הכללית של הסיפור :יישלושה המה נפלאו ממני וארבעה
לא יזעתים :זרך הנשר בשמים ,זרך נחש עלי צור ,זרך אניה בלב ים וזרך גבר
בעלמה" )משלי ל ,יט(.
כמו ס;פ!!:ב הקזום או ברומנסה הביניימית ,שבהם מתנסה הגיבור או האביר

בכל הייסורים כזי להגיע אל משאת-נפש מא~וה ,כגון גיזת הזהב ,הגביע הקזוש

)  (the holy grailאו אל כל אוצר נכסף נסתר אחר המוצנע מן העין ,גם כאן יוצא
העלם לזרך בלתי-נוזעת במרחבי תבל ,כזי להגיע אל בת-מלך יפיפייה הכלואה
במגזל על אי שומם )ברומאנסה אמנם מטרתו של האביר מוגזרת ויזועה לו

מראש ,וכאן המטרה הסופית של המסע מתבררת אגב אורחא ,ואינה ברורה לו
לייאביר" הנועז מלכתחילה( .בנוסח בי של ה"אגזה" מאבז העלם את הברקת,
שניתנה לו בירושה מאמו ,אך מוצא בת-זוג ,היקרה מכל אבן חן .גם את האבן

האבוזה הוא מוצא ,לשמחתו ולרווחת הקורא ,ואפילו זוכה בתאומתה,
המשלימה אותה לשלמות אחת )יימצא מין את מינו" לא רק בספירה האנושית,
אלא אף בין הזוממים( .כזכור ,גם ב י אהבת ציוןי של מאפו

במוטיבים רבים מן הרומאנסה האירופית

-

-

המשובצת

משולב מוטיב זה בזמות סיפור

הטבעת )התאחזותם של הספיר והטבעת בסוף הרומאן ,לאחר שנעתקו זה מזה,
מקבילה לאיחוזם של אמנון ותמר ושל תימן

ופנינה(40 .

במינון שונה ובמוזוס שונה ,נמצא את המזיגה הזאת של יסוזות מן המזרח
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האגדי הקדום ושל יסודות מן הפולקלור האירופי )לרבות הרומנסה והפסטורלה,
שיסודותיהם חדרו אל אגדות הילדים( בשיר-העם האמנותי 'בין נהר פרת ונהר

חידקל' ,בדרך ההומור והקריקטורה עירב בו ביאליק תמונות נוף אוריינטליות
מסוגננות )המזרח נתפש בשיר זה כפי שראוהו טיפוסים עממיים נאיביים או

ילדים ,וכן יוצריהן של אגדות עם ואגדות

ילדיםן (4

ואורח מחשבה אופייני

לאנשי העיירה היהודית בני-הזמן ,שכל עניינם שתזכה הנערה הבוגרת בשידוך
טוב ,והנער

-

בפרנסה ,אשה ובנים ,הנערה מצטיירת מתוך דבריה כעשירה-

אביונה :היא מתגאה ב"רכושה" הרב ,כאילו הייתה נסיכה הספונה בחדר
ארמונה ,ולמעשה מעידים דבריה על קרתנותה ועל קוצר השגותיה ,היא שולחת
את הציפור  -ספק ציפור אגדית-דמיונית ,המשוטטת במרחבי תבל ,ספק ייציפור

הנפש" ,המקננת בלב הנערה פנימה  -להביא לה ייאביר חלומות" מן המרחקים,
בלורית שחורה יש לו אמנם לנסיך החלומות הצעיר ,אבל אל חלונה של
"נסיכתו" יבוא רכוב כשד-משחת על מקל של מטאטא ,ולא על סוס לבן,
כבאגדות,

שיר-העם

ה"נמוך"

והטראגי-קומי

יימפגיש"

נערה

עזת-יצרים,

הלהוטה להינשא בלא שהות ולממש את נשיותה הבשלה ,עם נער פוחח,
התגלמות היצר והנעורים )ראשו נעור מדעת ,הוא איננו תלמיד חכם ,אין לו

ייחוס וממון ולמעשה אין הוא קיים כלל במציאות ,וכולו פרי דמיונה הקודח של
הנערה הלוהטת ביצריה והלהוטה לראות את חתנה( ,אך בדמיון אין בני-הזוג
הללו פרחח ואהובתו ,אלא נסיך ונסיכה מן האגדות,
לפיכך ,למרות שינויים יסודיים בנימת הדברים ובאווירה שנימה זו משרה,
גם מ"שיר העם" ה"נמוך" והקריקטורי וגם מן ה"אגדה" החגיגית והמרוממת

שלפנינו עולה רעיון דומה :צו-לבבם של נער ונערה ,הנמשכים זה לזו באש
הנוער והצובעים את המציאות העכורה בצבעי פנטזיה מלכותיים וססגוניים,
יפיל את הפור ויקבע את גורל הזיוףגים ,ולא שיקוליהם הרציונליים של בני
החברה הבוגרת והממוסדת ,דווקא בכוח המשיכה הטבעית והאינטואיטיבית של
בני-הנעורים,

שראשם

נעור

מדעת

והם

נמשכים

אחר

יצריהם,

תימנענה

שגיאותיהם המרובות של שדכנים ומחשבי חישובים למיניהם ,וכל אדם ואדם
יפגוש את בן-זוגו הראוי לו ,לכאורה ,שולחת הנערה מ"שיר-העם" את הציפור

כשדכן המצויד בנימוקי כדאיות אופייניים ,כמקובל בעיירה ,אך ה"שדכן" כאן
אינו אלא ציפור-הנפש ,סמל הלב המשתוקק לנישואי אהבה ,ולא לנישואים
שמתוך שיקולים כלכליים וחברתיים ,בשתי היצירות כאחת ,מתוארת נערה
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הכלואה בדל"ת אכותיה ,והכייחלת לייאביר" שישחררנה ככבליה וכבתוליה,
אך באגדת-הכלכים בעלת הצביון הפנטסטי

-

שלא כב"שיר העם" הכחפה

בצבעי פנטזיה זוהרים על כציאות עיירתית פשוטה ו"נכוכה"  -כתככש החלום,
והאביר אכן כגיע אל חלון הנסיכה וגואל אותה כשככונה.

*
בדיוננו על דבר זיקתה של 'אגדת שלושה וארבעה' אל הרוכאנסה האירופית,
שעניין לה באהובה כלכותית בלתי-כושגת או בכשאת-נפש חל~כה החבויה
אי-שם בכרחקים ,כתבקש גם הסבר כלשהו בדבר עיצוב דכותה הנכספת של
קציעה ,בת כלך ארם )וכן בדבר השם האקזוטי שהוענק לה ,על קשת כשכעיו(.
הנסיכה הכזרחית ,בתו של כלך ככלכי הכרחב השכי הקדום ,כתוארת כאן

כבעלת תלתלים זהובים ,והרי לנו לכאורה סתירה כי.7כ,טית ,התובעת את
יישובה.

אפשר אכנם לחפש הנכקה ריאליסטית לסתירה ,ולטעון כי גם את אסתר

הכלכה תיארו חז"ל כ"ירקרוקת" )זהובת שיער( ,ולא ככהת-שיער ,כרוב בנות
הכזרח; אפשר לוכר גם ,לחלופין ,שלפנינו אגדה כסוגננת ,הכחקה את

תכונותיו של הסיפור הנאיבי והכעשייה העככית ,ובכגון אלה אין כקשין
בנושאי שגגות ואנאכרוניזכים :בשם שאכנים נאיביים ציירו את שכשון ואת

ישו כבעלי כחלפות זהובות ,כך רשאי גם האכן הכודרני ,הנאחז בסגנ~ן
ככו-עככי ,לחקות את דרך-ראייתו הנאיבית של האדם הפשוט ,ולצייר נסיכה

כזרחית כבעלת שיער זהוב ,תוך ויתור כדעת על כללי הכי.7כ,זיס.
אפשר גם להעלות השערות פסיכולוגיסטיות שונות ,בדבר זיקתו של ביאליק

אל אהובת ילד~ת בעלת שיער זהוב ,כ Vין זו שאוהב הנער נח בסיפור 'כאחורי
הגדר' ,ושאין האגדה אלא תירוץ והרחקה לתיאורה .רכברנדט ,לכשל ,שלא
היה נאיבי כל עיקר ,צייר את בת-שבע  -בת הכזרח הקדום  -בדכותה ובצבעיה

הבהירים של ססקיה אהובת-לבו ,והנושא הכקראי לא היה לגביו אלא תירוץ
להעלאתה על הבד בעירום של אהובה בשר ודם ,וזאת בניגוד לכללי הןק;ר~ם
הכותחת קו ישר בין

של הכנסייה והחברה הדתית .ואולם ,השערה אחרונה זו -
הפרט הספרותי הרב-כשכעי אל הביוגרפיה הקונקרטית  -לא

תהא אלא הנחה

ספקולטיבית ,שלכרות הקסם שכה אין לה כל אחיזה של ככש ,ואפילו י' רטוש

) (, 1951

שהעלה אותה לראשונה ,נרתע ,ככדוכה ,כן הפירוש הצר והחד-ערכי
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שלה .בל נשכח ,כי ייאהבת הזרה" ,המתגלמת כאן בהעפלתו של נתניה
בן-הסוחרים ,סמל היהודי הנודד ,שראה בימי-חלדו תהפוכות גורל דרמאטיות,
אל היפיפייה בת-המזרח החבויה מעין ,עשויה לרמז לעלייתו של היהודי ,לאחר
סערות ותמורות-גורל ,אל הארץ ,שיופיה וחמודותיה נסתרו דורות מעיניו.
מוזרויות בתחומי המיז.ב.זיס יש שהן מ~וונות את הקורא ואת הפרשן אל
אפשרויות הגותיות ,שמעבר ל~שט הנגלה.
אי לכך ,את יישובה של הסתירה בין הרקע המזרחי והשיער הזהוב יש לחפש,

כמדומה ,לא במישור דמוי-המציאות של ייהסיפור הפשוט" ,כי אם ברבדים
האידאיים הסמויים מן העין ,שבהם לצבע הזהוב יש משמעויות סמליות
מובחנות42 ,

המבטאות את מושא החלומות מן ה  !5פוס והרומאנ ה

-

את גיזת

הזהב ,את הגביע הקדוש הכמוס במערה ,את הארמון זהוב הכיפה או הצריח ,את

המגדלור המאיר את סביבותיו באור זהוב ,את איי הזהב הנעלמים והאבודים או

מחוזותיה הנכספים של איזו אלדורדו )ייהזהובה"( אוטופית )במונחים ארקדיים
כאלה תיארו משוררי חיבת-ציון את משאת-נפשו של הציוני ,המשתוקק אל

המזרח( .לא זו בלבד שלפנינו אגדה רומאנסית מסוגננת ,פרי המסורת
האירופאית ,שנוו השיער הזהוב הוא מוסכמה של יופי אידיאלי ,כבשירה
הפטררקית בת הריניסנס ,וצבע הזהב בה הוא סמל לתקווה ולחלום .לפנינו גם

יצירה מודרנית ,שנוו כבסיפורו של יהודה שטיינברג 'רם ורמות' )אשר שימש
לביאליק ,להנחת א' קומם ,ייאנטי-מקור" ל'אגדת שלושה

וארבעה' (43

יש לו

לשיער הזהוב אף משמעות ניצשיאנית ברדיצ'בסקאית ,הקושרת אותו אל
ה  I5טוויזם הבריא של ה"יוונות" ,היפוכה של ה"עבריות" שנתנוונה מיצריה
ומחושיה .בעיצובה של נסיכה מזרחית-זהובה הן נכרכים באחת מושגי
ה"כנענות" וה"יוונות" ,המבוססים על הערצת היופי ,הפאר ,הכוח והגבורה,
והמתרחקים מן האסקטיות והרוחניות היתרה של היהדות ההיסטורית .צבעה

הזהוב של הנסיכה שבראש המגדל הוא אפוא סמל רב-אנפין ,ואין לרדדו
ולראות בו אך ורק עניין חווייתי מן המישור הביוגראפי האישי.
שמה של הנסיכה ייקציעה" כמה פנים לו :ייקציעה" הוא ,כידוע ,שמה של בת
איוב ,שנולדה לו לאחר שנתנסה בניסיון קשה וכבודו וקנייניו הוחזרו לו )כאן,
קציעה היא בתו היחידה של אב ,המתנסה בעל כורחו בניסיון קשה ונאלץ
להשלים עם גזר הגורל ,שזימן לו ולבתו חתן בן עם זר ובן מעמד נחות משלו(.
ייקציעה" נקרא שמה של הנסיכה ,על שהוקצע לה מקום או מקצוע ,שבו תשב
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ותמתין לחתנה בדליית אמות .ייקציעה" הוא גם שם בושם מזרחי ,המעניק
לנערה את אופיה החושני

האוריינטלי44 .

"קציעה" )שיבוש של מלה דומה,

הגזורה מן השורש קצ"צ( היא גם ייבית" של תפילין )ראה תוספתא כלים ב"ב ד,
(,א וכאן מתוארת הנסיכה בטקס כלולותיה כמי שעונדת את הברקת כטוטפת על
מצחה .השם ייקציעה" אף עשוי להצביע על היותה ק~.ע בלתי-מושלם )לעומת
השם שלמה המציין שלמות( ,פלג-גופא ,עד ליום שבו היא מתאחדת עם בן זוגה
והופכת כלה ,הכלולה מכל המעלות .הנמקות נוספות למתן השם ייקציעה"

לנערה הספונה במגדל ימצא הקורא בסעיף המפרט את אופיה המיסטי-
הטרנסצנדנטלי של אגדה זו.
כאמור ,את השם ייקציעה" נטל ביאליק מן האגדה שבעיבודו של לבנר,

ולבנר עצמו נטל; כנראה מ'אשמת שומרון' של מאפו וכן מן ה"מגילה"
הראשונה של הספר הנודע זיכרונות לבית רור )שתרגם ועיבד אברהם שלום
פרידברג מספר פופולארי של הסופר היהודי-גרמני הרמן ,רק.נדורף( ,שחלקו
הראשון יצא בהוצאת אחיאסף בשנת תרנ"ג )ייאם לא בנך היוצא מחלציך ,אזי
חתנך אני ,בעל קציעה בתך אהובת לבבי"( .השם הפך אפוא במרוצת תקופת
ההשכלה לשם טיפוסי של נסיכה מן המזרח הקדום .אולם ,מכל הסופרים שנתנו

את השם ייקציעה" לגיבורה שמקדם ,כמתוך מוסכמה ספרותית שנשתגרה ,רק
ביאליק לבדו השכיל להפוך את השם לסמל מלוטש ומהוקצע ,שפניו כה
מרובות.

אך לא רק מן הז'אנרים העתיקים וה"נאיביים" דלה ביאליק את דפוסיו:
דמותה של הנסיכה ,גיבורת 'אגדת שלושה וארבעה' ,מתפתחת בהתאם לשלבי

התפתחותו הטבעית של ייכל אדם" ,מילד~ת לבשלות ,ובמקביל משתנה גם

נתניה מצעיר פזיז ונמהר לגבר שקול ואחראי .התפתחות זו ,שאינה אופיינית
לגיבוריהם החד-ממדיים של רומאנסות ופסטורלות ,מענה את היצירה ברובד

נוסף ,מודרני יותר ,זה של ייסיפור החניכה" ,האופייני לתקופה הרומאנטית.
דגם היסוד של הז'אנר

-

'וילהלם מייסטר'

-

שנכתב בהמשכים בין השנים

 , 1829-1777עשוי היה לשמש מודל חיקוי גם לסופר העברי מן המחצית השנייה

של המאה

ה.19-

ואולם ,ייאגדתו" של ביאליק ,שנתחברה בתקופה שבה

השפעתה של תורת פרויד על ספרות העולם הייתה בשיאה ,כבר הכליאה
יסודות מ"סיפור החניכה" הקדם-פרוידיאני עם רעיונות פסיכולוגיסטיים
עדכניים .לפנינו אפוא יצירה ,שמתגלה בה עירוב מעניין של דפוסים אופייניים
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מן הז'אנרים הרומאנסיים ,הרומאנטיים והמודרניסטיים ,כפי שנקלטו בספרות

העברית החדשה ,וככזו היא משלבת הלכי-רוח קלאסיים נושנים עם פואטיקה
חדשה ומעודכנת ,ועם דעות חדשות ומודרניות אודות ההבשלה המינית
והאהבה ,אודות התמזגותם של עמים ,שמחיצות של דת וגזע נתגבהו ביניהם,

חזותה הנאיבית של ה"אגדה" היא חזות מטעה ,המונעת מן הקורא להבין לאלתר

שעליו להתמודד בה עם רעיונות סבוכים ומורכבים מכל תחומי המציא~ת,

הערות:
בנוסח בי של ה"אגדה" ה1מר מוטיב זה בסיפור הסערה בלב ים ,וזאת כדי שהנער ייפלט אל
היבשה ,ויוכרח לפלס את דרכו ,בכוחות עצמו ,אל המגדל ,הנוסח המדרשי הפאסיב ',המותיר
הכול בידי שמים ,ה1מר אפוא בנוסח מפוכח יותר ודטרמיניסטי פחות ,המשלב יוזמה ומזל ,מאמץ
אישי וסיוע מידי שמים .בסיפור דרך-נדודיו של נתניה ,מבית אביו ועד לחלונה של קציעה

הנסיכה ,שולבו מוטיבים רבים מסיפור הנדודים האירופי ,שתכופות פרש את עלילת נדודיו של
נער ,שעזב את בית הוריו ותעה במרחבי תבל .סיפור כזה על קש" הדרך של נער עני אך נועז
המחפש את גורלו ,הכתוב אמנס במודוס החיקוי הריאליסטי ה"נמוך" ולא במודוס האגדי
ה"גבוהי :הכיר ביאליק לא רק מן יהתועה בדרכי הח"םי של פי סמולנסקין )שהושפע בדרכו
מסיפוריו של צי דיקנס( ,כי אם גם מספרו של אי מאלו יבאין משפחהי )תרגם:

"

רבניצקי :הספר

נמצא בספר"תו הפרטית של ביאליק(.

2

לשאלת החוקר ד"ר יעקב נאכט ,ענה ביאליק כי אין הוא מכיר אלא את המקור שבמבוא למדרש
תנחומא ,מהדורת בובר .ראה :אינרות ביאליק ,ה ,עמי ריב-ריג.

3
4
5

ורסס )תשמ"ב( .ראה גם :ורסס )תשמ"ד( ,עמי . HOד

נוסחו של לבנר כלול בנספח בי לחיבור זה.
כנראה בעקבות מאפו ,שהעניק את השם קציעה" )שהוא שמה של אחת מבנות איוב( לבתו של
אלקנה גיבור יאשמת שומרון :היוצאת בסוף הרומאן עם אליפלט להתבודד בעין-גד;: ',די
להימלט מח" הרמ"ה והצביעות

6

שבעיר.

בעיבודו של לבנר נוספו ל"נפשות הפועלות" שמות פרט"ם ,שמתוכם אימץ ביאליק את השם
"קציעהי' ,את סיפור ההתחפשות לשם הטעיה ,שהוסיף לבנר בעיבודו ,לא אימץ ביאליק
בעיבודיו שלו.

7
8
9
10
11
12
13

אופק )תשל"ט( ,עמי  ,222העי . 7
פרט !-!::מימטי המעיד על כוונה אלגוריסטית ,ולא על שגגה שיצאה מלפני ביאליק בחיקוי

המציא1ת האקזוטית של המזרח הקדום .על משמעויותיו של פרט זה נעמוד בפירוט בהמשך.
יסיף )תשלייט(.

על קריאתו של פרישמן ועל השלכותיה ,ראה :אופק )תשל"ט( ,עמי •304- 281
שם ,עמי .418-417 , 301-300
שם ,עמי . 415
ביאליק עיבד מחדש את יעירה וזבדיהי של מאיר בן פנחס קנלסקי )אודסה תרכ"ז

(, 1867

אך

עיבוד זה אבד .ספרו של קנלסקי הוא למעשה סיפור הישאהנהמהי של פירדוס ',שעובד
ו"ע;:1גרת" מעיבודו-תרגומו של זיוקובסקי לרוסית של מיתוס פרסי זה .על הקשר בין יעירה

חיובד חליטילי
וזבדיה' ל'אגדת שלושה וארבעה ',ראה לילי נדב

)(. 1969
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כדאי להוסיף בקשר לזה ,כי רגע

התאהבותו של עירה ב"עלמת החן היפה-פיה ברה כחמה נשקפה כמו שחר ניצבת לקראתו"

)קנלסקי ]  [, 1867עמ' (10

דומה לרגע התאהבותו של נתניה בקציעה ,וכי ניסיונו של נמרו,ז יועץ

המלך ,להשכין שלום בין הנצים )שם ,עמ'

(80-79

מצטיין ברטוריקה דומה לזו של שלמה

בניםיונות הפיוס שלו בין מלכישוע למלך ארם .על זיקתו של ביאליק ליצירת קנלסק,י ראה :סדן

14
15

) (, 1989עמ' .447-440 , 428
שמיר )תשמ"ז( ,עמ' .97-71
ביאליק טען אמנם כי אין הוא מכיר אלא את המקור שבמבוא לתנחומא ,מהדורת בובר )ראה הע'
 ,2לעיל( ,אך דבריו כ 1ונו כנראה למקורות העבריים הקדומים בלב,ז ולא למקורות הקדומים

והמודרניים שבספרות העולם.

16

ו;נס  P.ר; >< (M"'l"'r,בחיבורו האקזמפלר,י המ  IIשיות הנפוצות במצרים ה  IIתיקה ,מביא סיפור על

נסיכה ,שאביה כלא;:ן כדי שלא תינשא ,אך נסיך שלמד לעוף הגיע אליה ,חרף כל הקשיים
והמכשולים.

17

באגדה הגרמנית משלשלת הנערה הכלואה את צמתה הארוכה מבעד לחלון ,ומסייעת לנער לטפס
אליה )ואילו כאן עולה הנער על עץ ,שנחש כרוך עליו( .אגדות-העם הגרמניות שימשו את

ביאליק כבר בעיצוב עלילת 'מאחורי הגדר ',שבה שומרת "מכשפה" קשת-לב את הנערה
זהובת-השיער מאחורי מנעול ובריח .זו מסייעת לנער היהודי להיכנס בגנבה לתוך גנה )גם
בסיפור הריאליסטי מבצע הנער קפיצה נועזת כדי להגיע אל הגן האסור( .וראה ,מאמרי
"'מאחורי הגדר'

עולם הפוך"  ,מאזבים ,כרך נח ,גיל' ) 10-9אדר-ניסן תשמ"ה( ,עמ' •24-19

על סיפור רפובצל באספקלריה פסיכולוגיסטית ,ראה :ב' בטלהיים ,קסמן של אגרות .תל-אביב

, 1980
18

עמ'

. 19

התרגום הראשון של אגדות אנדרסן לעברית הוא של י' גרזובסקי )גור( ,כפי שנדפס בקובץ
מסיפורי אבררסן )אודסה תרנ"ד( .גם ביאליק תרגם את אגדות אנדרסן לעברית ,וראה :א' אופק,

"אגדות אנדרםן בלבושן העברי" ,ספרות ילרים ובו  IIר ,ב ,חוב' א )חשוון תשל"ו( ,עמ' .24-18
ראוי לציין ,כי בפתיחה הגנוזה של 'אגדת שלושה וארבעה' )ראה נספח ד' בשולי חיבור זה(
שמרו החיות המלכותיות  -הנשר ,הנחש והאריה  -את חדרו הסודי של שלמה )כמו הכלב האגד,י
בעל עיני הענק ,בםיפורו של אנדרסן 'החייל והמכשפה' וכמו הכלב שקוריפין ,השומר כמו
צרברוס המיתולוגי את גנה של שקורופינטשיכא בסיפור 'אמחורי הגדר'; וראה הע'  , 17עליל(.

19

ספר זה עובד לראשונה לעברית מגרמנית בשם כור  IIובי

ב, 1862-

וראה כמה מהדורות .בשנת

תרס"ה נדפס בהמשכים בשבועין 'עולם קטן ',בתרגומי המעיבד של יהידה גרז ובסקי )גור(,

שיצא בשנות העשרה בספר )ראה אופק ]תשל"ט[ ,עמ' (. 410
20

המחבר ,ששמו המקירי הוא זיגמינד זלצמן ,היה ידידו של הרצל ,ונמנה כמוהי עם חברי המערכת
של העיתון הויינאי 'נ;יה פראיה פרסה'.

21

הציפור עונה לנערה תשובה חידתית ומבילבלת ,כדברי הפיתיה מדלפ,י המכילים דבר והיפוכי
ועל כן תמיד יש בה מן האמת .לשאלת הנערה "האומנם ראיתיו ]את החתן הגואל[ פנים אל פניםן

] [...

הרחיק הוא אם קרובן ",עונה התיכי" :רחיק יקרוב ,בת המלך ,שלום שלום לרחוק

ילקריב"( .ראה גם :שנהר ) (, 1984עמ' .22
22

על מיטיב הנחש ב'אגדת שלישה וארבעה' כתב ביאליק לידידו הד"ר יעקב נאכט ,כי שמעו מפי

רעייתו מאניה ,ששמעה איתי בילדותה בבחינת ייסיפורי סבתא"" :לפי הניסח שלה ,ששמעה
בילדיתה מפי אשה זקנה ,תפס מקום באותה האגדה גם הנחש .על יסוד זה רקמתי לי את האגדה
ושכללתיה שכליל אמנותי עד שהיתה לניבילה שלמה רבת-עלילה" )איגרית ,ה ,עמ' ריב-ריג(.

והשויה לעדותה המורחבת של מאניה ביאליק ,בספרה פרקי זיכרובות (,ד"שח) עמ' .41-40
23

על "חידת המגדל" ראה במפורט במחקרי של פ' לחיבר "בשער המגדל ",שכינס בספרו  IIל גכיל
הישן יהחרש

) (, 1951

עמ'

.60-40

58
24

מה זאת אהבה

כגוד סיפורו של מאיר קנלסקי 'עירה וזבדיה :הכחוב ברוח מאפו ושביאליק קראו בנעוריו פעמים
איד-ספור ועל כד הוא נחרת היסב בזיכרונו .לילי

נדב )(, 1969

שראתה ביצירת קנלסקי את אחד

ממקורותיה של 'אגדת שלושה וארבעה :אף שיערה כי השם "נתניה" הוא גירסתו של ביאליק

"לייזבדיה" )השמות הם שמות-נרדפים( .וראה גם סדד ) (, 1989עמ' .447-428
25

את 'אהבת ציוד' ו'התועה בדרכי הח"ם' קראו צעירים כבר בסמוך להופעתם ,בצוותא עם
המבוגרים ,עוד בסרם עובדו וקוצרו על-ידי סביוב ופיכמד .על התקבלות 'אהבת ציוד' ועל קהל

נמעניו הפלורליסס ',ראה ש' ורסס ,התרגומים ליידיש של 'אהבת ציוד' לאברהם מאפו )סדרת
פרסומים של החוג ליידיש והמכוד למדעי היהדות באוניברסיסה העברית בירושלים( ,ירושלים
תשמ"ס ,עמ'

26

.43-15

ראה ,המונוגרפיה שחיבר ישראל כהד על יצחק אדוארד זלקינסוד ,בתבים ,כרך ג )מונוגרפיות(,

תל-אביב תשל"ו ,עמ' ' .420-335רם ויעל'
'רומאו ויוליה'

-

-

תרגומו מ 1878-של זלקינזוד למחזהו של שיקפסיר

היה מונח בוודאי חחת ידי ביאליק בעת חיבור 'אגדת שלושה וארבעה :שכד

בשנת תרפ"ס החל בתרגום מחזהו של שיקספיר 'יוליוס קיסר' )מאזנים ,שנה א ,גיל' ג ,ז"' באדר
ב ' תרפ"ס :שם ,גיל' ז ,ד"' בניםד תרפ"ס( .גם סיפורו של יהודה שס"נברג 'רם ורמות :אשר

לדעת א' קומם השפיע על ביאליק בכתיבת 'אגדת שלושה וארבעה' )קומם ]תשמ"ה[ ,עמ' (47-33
מושפע ,הד בשמו והד בסגנונו ,מתרגומי שיקספיר של זלקינסוד.

27
28

ברשימתו "אורות' :כתבי "'מ ברדיצ'בסק ',כרך המאמרים ,תל-אביב תש"ך ,עמ' רס"א.

לענ"ד השפעת סאסו וגואריני על רמח"ל ,ראה בפירוס :יונה דו,ד המחזות של משה ח"ס
לוצאסו ,ירושלים תשל"ב ,עמ'  .19-14בסמו ',מכיל מחזהו של רמח"ל סוד מיססי :תורת הנסתר
מדומה בו לנסיכה יפת תואר הכלואה במגדל ,ויש לה אוהב יחידי הסובב כל ימיו סביבי ההיכל,

והיא מתגלה לו רק באקראי ולעתים רחוקות דרך אשנב צר .המשמעות המיססית של ה"אגדה"

29
30

קשורה ,כמדומה ,ל'מגדל עוז' של רמח"ל .וראה לחובר )  (, 1951עמ' .60-40
פ' לחובר ,תולדות הספרות העברית החדשה ,א-ב ,תל-אביב תשכ"ו ,עמ' .29-20
בזמד חיבור 'אגדת שלושה וארבעה' כבר הכיר ביאליק ,כנראה ,את תרגומו של יעקב כהד
למחזהו של גתה ,שיצא לאור בלווית מבוא מקיף של פ' לחובר )סיקווסו סאסו ,ורשה תרפ"ג(.
יעקב כהד ,מצדו ,הושפע הד ממחזהו הפססורלי של גתה והד מ'אגדת שלושה וארבעה' של

ביאליק  ,בכתבו בשנת 1940

את 'שלמה ושולמית' )חיזיוד בד חמש על,לות

-

חלק ראשוד

לסרילוגיה 'שלמה המלך'( .מחזהו ,שכמה מתמונותיו כתובות ברוחו ובסגנונו של ביאליק ,נדפס

ב'כנסת' )לזכר ביאליק( ,ספר שביע ',תל-אביב תש"ב ,עמ' . 170-103

מענ"ד להיווכח ,כי ההגות

הפוליסית הסמויה ,העולה ממחזהו של כהד ,היא ברוח ה"אגדה" שלפנינו )המצדדת במדיניות

ההבלגה( ,ולא ברוח הגותו הפוליטית הרוויזיוניסטית של יעקב כהד ,והדברים סעונים,

להערכתנו ,עיוד מדוקדק.

31

בפואמה 'שלמה' מתאר מיכ"ל ברוח הפסטורלה את אהבת שלמה והשולמית ,ששמותיהם מעידים

על שלמותם ,וקורא לעץ התפוח להסתיר את האוהבים מעיד הצופה .בפואמה 'אהבת דוד ומיכל'
של יל"ג מתאהבת מיכל בת-המלך בדוד הרועה ,למגינת לבו של פלטיאל בד ליש ,המורם מעם
)במר לבבו שופך הרועה בכינור את הגיגיו" :ומי יתנך רו~ה ,את יונת אלם! לרעות שושנים וvם
מפרחי הכרמל זר לך אכינה".
נרד בנרדים ,בכפרים נלינה!
בינות לתלם,

32

לחובר ,שס ,עמ'

. 147

בכל תקופת ההשכלה שימשו השמות "שלום'" :שלומית'" :שלמה",

"שולמית'" :שלם" כסמל שלמותם של ה"איש הטוב" ובת-זוגו האידיאלית  -למד 'מגדל עוז' של
רמח"ל ,דרך מאפו ומיכ"ל ועד לאגדות שלמה המלך של ביאליק ושל ממשיכיו )כגוד במחזהו
הפסטורלי של יעקב כהד 'שלמה ושולמית :וראה הערה  26לעיל( .ה"שלמות" ,שעליה מדבר
ביאליק ,מתבסאת ביצירה בדמותו השלמה וההרמונית של שלמה המלך ובמוסיקה ההרמונית,
העולה ובוקעת מגד ארמונו.

33

ראה שס ,שם.

הרובד הליטרלי

34
35
36

S9

ראה ,למשל ,ספרו של א"ז רבינוביץ )אז"ר( ז'ן ז'ק רוסו )חייו ,ספריו ודעותיו( ,ורשה תרנ"ס.
כגון בש"יריו 'מבבי עניים'' ,המתמיד'' ,יונה החייט'' ,שירח" עווד.

ראה ,מאמרו של אברהם שסאל "אהבה כגורם בבחירת בן-זוג:

בהיססוריה ,בספרות

ובפולקלור" ,מחקרי המרכז לחקר הפולקלור )בעריכת יששכר בן-עמי ודב נוי( ,ד )תשל"ד( ,עמ'
קכדק-לו.

37

שיקספיר העניק את השם "תיסבי" לאחד מגיבורי המחזה-בתוך-מחזה ,שהעלה על במת-
החובבים חבר ה"שחקנים" שבראשות ניק בוס;ם ,במחזה חלום ליל קיץ .כאן נעשה שימוש
קומי-פארודי בסיפורם הסראגי של פירמוס וחיסב,י שכבר נשתחק בדורו של שיקספיר מרוב
שימוש בידיהם של משוררים ומחזאים סנסימנסליססיים ,סוחסי-דמעות.

38

ראה שמיר )תשמ"ו(,

עמ' .122

קומם )תשמ"ה( קשר ,כאמור ,בין 'אגדת שלושה וארבעה' לבין

סיפורו של יהודה שסיינברג 'רם ורמות :המספר אף הוא על אהבתם הסבעית והבלתי-אמצעית
של בני גזעים שונים .שסיינברג הושפע ,מן הסתם ,בבחירת השמות לגיבוריו הן ממאפו )'אשמת

שומרון'( והן מתרגומו של זלקינסון ל'רומיאו ויוליה' )'רם ויעל(. 1878 :
39

כגון תיאור מפגש האוהבים במחזה 'רם ויעל' ]רומיאו ויוליה[ ,אשר העתיק משפת בריסאניה
יע"ס )יצחק אדוארד זלקינסון( ,וינה תרל"ח ,עמ' : 108ייועתה אני אומר ,הבהרוח הלבנות
עפעפי שחר ,גם הקול אשר שמעתי
הציפור אשר ישיר שיר הבוקר

מצפצף ברקיע מעל לראשנו ,הוא קול הזמיר

וגם נכסוף נכספתי לעמוד עמך מלכת מזה.

/

/

אינן

ולא קול

הבוקר לא אאת,

נרווה דודים רעייתי במחשכים".

40
41

על מוסיב הסבעת ב'אהבת ציון :ראה ש' ורסס ,סיפור ושורשו ,רמת-גן  , 1971עמ' .54-53
כברומאנסות ובפססורלות ,מתואר כאן נוף החלומות האקזוסי כמקום שבו יש עצים וסרות ,נחלי
מים וציפורים .בספרו על הספרות הלסינית וימי-הביניים המאוחרים ,תיאר קורציוס ) (Curliusאת
דפוס "המקום הנעים" :, nus -אI,,,,u, "m

כדפוס קונבנציונל,י המושפע ממוסכמות התיאור של

גן-העדן .ביאליק הציב את תפאורת החלום בגן-העדן ש"בין נהר פרת ונהר חידקל' :אך עיצב
את פרסי המציאות בדרך כמו-ילדותית וכמו-פשסנית .המזיגה בין הסגנ~ן האמנותי המחוכם לבין

42

שחזורה של ראיית-העולם הנאיבית היא הנותנת ל"שיר העם" הזה את ו:ונו המיוח.ד על תיאורי
הנוף הנאיביים-מסוגננים בספרות ההשכלה ,ראה ספרה של סובה כהן ,מחלוס למציאות )ארץ
ישראל בספרות ההשכלה( ,רמת-גן תשמ"ב.
ראה ספרו של חיים שוהם ,כררכי האיריליה :טשרניחובסקי ומסורת הסובה ,תל-אביב תשמ"ס,
עמ'

43
44

.22-20

קומם )תשמ"ה( ,עמ'

.47-46

ובראש פרק יד" :והיא שבה קלה ומאירה ושמחה לעלייתה ,בעזבה אחריה ניחוח בשרה הענוג
וריח שמלותיה הלבנות ,ריח רק ומטורן כריח הבושם היקר" .י' נורמן ,שקסרג על ביאליק ערל
יצירתו ,סען כי "מחבר האגדה התכוון ל'הציג' ולפאר אח המזרח ,את שלמה

-

אולם חסר הוא

חומר וידיעת המזרח כפלובר כשעתו )'שלמבו'( ,והנה הוא סותם את החגווים והחללים בדפוסי
לשון ,העוצרים כעד התפתחות הפעולה ואינם נותנים לנצל את החומר הדרמתי האצור כאגדה
זו" )ראה

נורמן ]תר"ץ [, 2עמ' (. 3

ואולם ,אין לפנינו כתיכה רומנסית ,המעצבת הוויה אקזוסית,

רחוקה כזמן ובמקום ,כי אם כתיכה אלגורית פסוידו-נאיבית ,המגיבה על ענייני אקס ואליה
"בוערים" ,במסווה של אגדת מזרח רחוקה.

פרק שני :הרובד הפסיכולוגי
סיפור חחתבגרות וחחבשלח חפינית

א .נער  -עלם  -גבר
הפולקלור הנאיבי  -וכמוהו גם הסיפור האמנותי מן הדורות האחרונים ,שיוצריו
חיקו בתחכום רב את תכונותיה של המעשייה העממית האותנטית  -מכיל בתוכו

סמלים ~רוטיים ומיניים לרוב ,בין שהללו עולים בדרך מפורשת ובולטת לעין
ובין שהם מתרמזים בדרכים סוכלימטיביות מוצנעות וסמויות מעין .בפולקלור
האותנטי ,בדרך כלל אין הסימבוליקה ה~רוטית והמינית מתוכננת מראש או

מודעת לעצמה ,כי אם פורצת בספונטניות וללא כוונת מ;:נוון .סמליה המוכרים
לכול צפים ועולים מאליהם ,כבסיפורו של ילד המשחזר בתמימותו חלום שחלם,
מבלי שיהא ער לרמזים הליכידינליים ה"שקופים",
הטרנספורמציה בחלומו ,רמזים שכל מאזין בוגר

פרויד מכלי שני ושלישי

-

-

הגלומים בדרך

גם מי שמכיר את תורת

יבחין בהם בנקל.ן

גם 'אגדת שלושה וארבעה' ,המחקה בדרך החיקוי האמנותי הפסוידו-נאיבי
כמה מתכונותיו של הפולקלור האותנטי ,מכילה סמלי מין מובהקים ,עד כי פרשן

היוצא מנקודת-מוצא פסיכולוגיסטית עשוי לראות בכל ז,כפני עלילתה,
המתרחשים בים וביבשה ובכל מרחבי תבל ,החצנה ודראמטיזציה מועצמות של
ייפסיכומאכיה" )של קונפליקט גזז יצרים ורגשות המתרחש בתוך הנפש פנימה(,

שבמהלכה נאבק הנער במאבקים ~דיפליים נפתלים עד להשגתו של שלב
האינדיווידואציה

המאודה2 .

אגדות עם רבות ,ובהן אגדות 'כיפה אדומה'

ו'שלגייה' ,הן זכו זה מכבר לפירושים פסיכולוגיסטיים סמלני ים ,לפיהם אין
סיפור-המעשה התמים אלא החצנה של דראמת ההתבגרות ושל מאבקים עם
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הורים מגבילים ועם מבוגרים חורשי מזימות ורעי מעללים ,בתהליך המעבר של
הנערה מעולם התום והבורןת המינית של הילדןת אל חיי הבגרות וההתנסות

המינית' 3 .אגדת שלושה וארבעה' ,בתורת השלכה של ייחלום משאלה" ,עמוסה
אף היא בסמלי מין גלויים למדי ,דמויי פאלוס ודמויי אגס

) (, bulb

המרמזים

להבשלתם הגופנית של הנער ושל הנערה ;גתהליך הדרגתי רב שלבים
ומכשולים ,הבא לסיומו ברגע ההתאחדות וההתייחדות עם בן הזוג .חלומותיו

של הנער בדרכו אל המגדל רצופים אף הם סמלים ברורים ומובהקים ,מאוצר
הסמלים השגור והמןכר ,שפרויד ויונג ,וכן פרשניהם המרובים ,איתרו בכל
הספרויות ,ממזרח וממערב.

ברוח תורת יןנג ,אפשר לראות בסיפור ה~רקת והנחש אובייקטי ביז ציה של
איחוד ה"tזנימה" )הדיוקן הנשי שבנפש הגבר( וה"tזנימןס" )הדיוקן הגברי
שבנפש האשה( :הנער הביא ~מו ברקת ,מתנת אמו המנוחה שהאב הפקיד בידיו,

אך ה~רקת נבלעה בלועו של נחש עקלתון )גם האם הטבועה וגם ה~רקת
שנבלעה מגלמות את דמותה הקולקטיבית של האשה-המולדת-התרבות,

ה"tזנימה" הנקבית ,שאליה כזג(ז הגבר ושעליה הוא משליך בלא-יודעין את כל
רגשותיו ומאווייו( .ה~רקת שנבלעה הוקאה בתום מאבק איתנים אל תוך חדרה
של הנערה ,שאליה הגיח הנער בקפיצה נחשונית ונועזת מבעד לחלון .עם
החדירה הנועזת

-

פרוייקציה של המימוש המיני הראשון

-

השלים הנחש את

תפקידו ,נעלם ואיננו .ה~רקת שנמסרה כמסורת מדור לדור ,מאם לבנה ,הושמה
לבסוף בטקס הכלולות על ראש הנסיכה ,אות כי התגבר הנער על הקונפליקט
ה~דיפלי

והתבגר,

בהמירו את דמות אמו בדמות הרעיה-הכלה.

היצירה כולה רצופה אפוא סמלים נשיים וגבריים ,שטיבם ה~רוטי והמיני

בולט לעין ושלא נמנה כאן אלא את קצתם :עוד בימי ההמתנה שלו על האי,
בחלותו את פניה הנגלים-הנסתרים של נסיכת-חלומותיו ,נרדם העלם במערה
שבסלע )~קבת הסלע היא סמל נשי ,דמוי רחם ,ואילו המגדל הבצור ,שבו כלואה
הנערה שהייתה לעלמה הוא סמל גברי ,בעל צורה פאלית( .עם זאת ,המגדל
דמוי הפאלוס מסמל גם את תקופת הבתולין הבצורה ,שנה מוגנת הנערה ממגע

עם בני המין השנ,י ועל כן הוא סמל דו-ערכי ,בעל פוטנציאל נקבי וזכרי,
סקסואלי וtז-סקסואל,י חיובי ושליל,י אהדדי :הוא זגגן על הנערה מכל רע ,אך
גם סוגר עליה ומבודד אותה מכל חוויה מענגת; הוא סמל של מיניות ושל
התנזרות ,בעת ובעונה

אחת4 .
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בל נשכח ,כי היצירה בכללה היא למעשה הרחבה ומימוש של פתגם תיאוסופי
עתיק ,שעניינו הדרך לכיבושה הרוחני והפיזי של האשה :יידרך גבר בעלמה"
)"שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים" וגו'; משלי ל ,יט( .התפיסה

ה קוסמו גונית עתיקת-היומין של ספר משלי ~  JJרגמה כאן במקביל בטקסט
הביאליקאי ,ולא רק בראשו של הפרשן הכופה על היצירה קונסטרוקטים משלו,
לתפיסה מודרנית מתחומי הפסיכולוגיה הפרוידיאנית-יונגיאנית ,בת ז;ופנה

המאה ,לפיה ייגיבורי" הדראמה ,ובמיוחד החיות המיתיות הנוטלות בה חלק,
אינם אלא השלכות ,טרנספורמציות וסמלי חלום .לדוגמה ,הנשר והנחש

-

האהבה הרוחנית ייבת השמים" והאהבה הווירילית ה ייצרית ,אהבת ייבשר ודם"

-

הם המובילים כאן את הנער אל כיבוש הנערה הבצורה ואל מימוש מיניותו

המתעוררת .אילו נסתייע בנשר בלבד היה אמנם מגיע אל האי ,אך לא אל
המגדל ,ולפיכך ,לכל אחת מן החיות המנחות אותו בדרך )לרבות האיילה,
שנוספה כאן לחיות הארכיטיפליות מן הפתגם המקראי ,והמגלמת בדמותה
פרוייקציה של איילת-האהבים ,המחכה לו לעלם במגדל( תפקיד סמלי משלה,
המשתלב במערכת בנויה-היטב ,שכל אחת מחוליותיה חיונית ,ואפילו הכרחית,

לשלמות הז;ובנה .ככלל' ,אגדת שלושה וארבעה'

-

למרות חזותה הזיפית

ה"חופשית" ולמרות המלאות ה"ריאליסטית" הניכרת בכל תיאוריה

-

בנויה

במבנה רעיוני כה מהודק ,ומערכת ה"קורספונדנציות" שלה כה משוכללת ,עד
כי ניתן להפוך בה קטגוריות דתיות נושנות לקטגוריות פסיכולוגיות מודרניות,

וקטגוריות מן הפסיכולוגיה של היחיד לקטגוריות חברתיות ופוליטיות.
הרמוניה בחיי הפרט משקפת בה את הסדר החברתי התקין ,ושיבוש בחיי הפרט

משקף בה את הפרעת הסדר של הכלל .כל תחומיו של האפוס האלגורי
העתיק-מודרני ,המרובדים זה על גבי זה יימעשה מרכבה" ,אחוזים זה בזה
כבצבת ,ומה שנעשה בתחום אחד מקרין גם על יתר התחומים.
בתורת פרק מן הפסיכולוגיה של ההתפתחות

-

פרק ההתבגרות וההבשלה

המינית  -ה"אגדה" שלפנינו גורסת כי אין להאיץ בטבע :ההתבגרות היא תהליך
ארוך ורב-שלבים ,ורגע ההבשלה הממשי מתרחש רק בסיומו הטבעי והצפוי
מראש .כשמגיע רגע ההבשלה ,והמאוויים מנסים לפרוץ מכלאם ,נחוצה גם
ייקפיצת דרך" ,נס בלתי-צפוי ,המתרחש ללא הכנה וללא התראה מוקדמת.

סיפורם המקביל של הנער ושל הנערה מלמד על התהליך המתמשך ורב-
השלבים הזה ,שבכל אחד משלביו נראה השלב הבא רחוק ובלתי-מושג :גם
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הנער וגם הנערה ממתינים ימים רבים וארוכים בכיסופים לסיוע משמים ,עז
שגעגועיהם להתאחז עם בן הזוג נושאים פרי .את תהליך ההתבגרות וההבשלה
של כל אחז מבני-הזוג מתאר ביאליק בנפרז ,ואת הזרך לפגישתם

-

כזרך

זרועה מכשולים וחתחתים ,סערות ים ותעייה בסבך יער .אולם ,משנמצאה
הזרך והושגה המטרה ,נזמה כי השניים נועזו זה לזו מבראשית ,וכי כל הקשיים
היו כלא היו.

נתניה

-

המאופיין בתחילה כ"נער" ,אחר-כך כ"עלם" ולבסוף כ"גבר"

-

מתעקש לצאת לזרך באניה ,הגם שאביו מפציר בו לצאת בזרך בטוחה אך
ארוכה יותר .הוא מגלה בתחילת זרכו את כל סימניו הבזוקים והמ~כרים של גיל
ההתבגרות :קוצר רוח ,מרזנות באב וסף סיפוק נמוך .ייתכן אפילו ,שנתניה

מתעקש בלא-יוזעין לחוות שוב את החוויה הטראומטית ,שבה התנסה בילזותו
עם הילקח ממנו אמו בטביעה )חוויה המעוצבת כאן כטרנספורמציה של חווית
הליזה ,שבה ניסק הילז מאמו ומוקא מתוך המים אל אוויר העולם( .חששותיו

של האב הבוגר והמנוסה אכן מתאמתות ,ונתניה הנועז והפזיז עומז מול סכנות,
המאיימות עליו להאביזו 5 .ההליכה אל הים היא ,כאמור ,כעין ניסיון בלתי-מ~זע
לחו;ת שוב את חווית הליזה ,על סיכוניה וחבלי-פכאוביה :נתניה נמצא בים

בבטן האניה ,מוקף במים רבים וחוזה מבשרו חבלי-שאול עז להיוולזות מחזש,
בבחינת  6.in novam infantiamההתבגרות ותהליך האינזיוויזואציה כרוכים
לא רק במרזנות אלא גם בהיפטרות  -ממשית ופטאפורית  -מזפויות אב ,ועל כן
צריך ,למשל ,מורה-הזרך הזקן ,שנשלח על-יזי אבי הנער להשגיח על נתניה
ולהנחותו בזרך הקשה ,לטבוע במצולות-ים ולפנות את הזרך להבשלה מלאה

שמתוך עצפיות ועצפאות ובלא יז מנחה.
פעמיים לקח הים מנתניה את זמויות הוריו ופאשריו ,והותירו לבזו בעולם,
יתום ומיותם :האם אבזה בין גלי הים וזמות האב-המורה נלקחה אף היא אל

המצולות .עתה ,עם ההיוושעות ממוות בטביעה ועם יציאתו אל אוויר העולם,
בא שלב של ספיגה ושל התמלאות ,המקביל לתקופת ה~נק~ת הברוכה .כשם
שעם ליזתו נצמז הילז אל שזי אמו ,כך לאחר ההתנסות המחוזשת בטראומת

הליזה ,כך נספך הנער ,שהיה לעלם ,על שני כזים ,ומיטלטל עליהם יפים רבים
באין גואל ,עז לרגע נפילתו אל בין ציפורני הנשר :ייוככה נמשה העלם פגלי
הים ויפול אל בין ציפורני הנשר .וצמז הנאזות ,אחרי הילקח העלם מהם ,צפו

להם לבזם ,שכולים ועזובים ,על פני פרחבי המים ,וגלי הים נזו ויהמו להם
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חרש ,כי היה מראה הנאדות נכלם ועשוק מאד ,בתאמי שוי אם אשר בחטף יובק
ז:ולבם מזjיקז') 7"lלאחר שמורה-הדרך הקשיש ,שהציל בתושיה את בן-אדוניו
טבע בים ,ממשיך הבן הצעיר להיטלטל על שני הנאדות ייכילד בערש"( .אוצר
הדימויים ,מן השדה הסמאנטי שעניינו הגיל הרך ,למן התקופה העוברית ועד
לתקופת הינקות והגמילה ,מדבר כאן בעד עצמו ,והפרשנות הופכת כמעט

למיותרת .הצעיר ,שהושלך אל היבשה ,ונותר בודד ונעזב לנפשו ,מתואר כאן
כתינוק שנעקר משדי אמו ומערש ילדותו .לראשונה ,מוטל עליו למצוא את
דרכו בכוחותיו שלו ,בין חיות פרא וצמחיית בור דלה ,כצעיר שעזב את קן

המשפחה ,ולראשונה מתמודד בכוחות עצמו עם המחסור ועם קשיי החיים .תוהו
ובוהו בחייו המודעים והלא-מודעים של המתבגר ,מתגלמים כאן בצורת אי

שכולו סבך של צמחיה וסעיפי סלע ,מנומר ב"תותי בר וענבי סנה וזרדים וכל
גידולי פרע למיניהם" )תיאור הגבעה ,המסתיים במלים ייויער כבד עטרה
לראשה" ,רווי אף הוא השתמעויות מיניות פיזיולוגיות למכביר( .זיקתו של
הסיפור ה"אגדי" ,המעוצב עיצוב מיתי-אגדי ,אל סיפור התבגרותו האישי-

הקולקטיבי של שמואל'יק ,גיבור 'ספיח' ,צמח הבר שנעקר מחיק אמו אל חיק
אומנת צמוקת דדיים,

היא ברורה ושקופה למדי.

ב .כיבושה מרצון של הכtנרה בהגיtנ לה tנת·וווים
במקביל נכלאת הנערה בבדידות מזהרת ,תחת משמר הסריסים )בנוסח ('א או

התוכי מסורס הלשון )בנוסח ('ב

-

רמז ומשל לתקופת הבתולין ,שבrו ספונה

הנערה במגדל הבצור ,אין יוצא ואין בא )ה"גברים" המסורסים ,שאתם יש לה
שיג ושיח ,אינם מאיימים על בתוליותה( .פריצת הנשיות מתוארת כאן ,כמו

בשיר הקצר 'רק קו שמש אחד ע,ברך' ,כהבשלה של גפן ,שענביה מתפקעים
מרוב עסיס .עוד ביום עלותה של הנסיכה אל כלאה שבמגדל מבטיח לה שלמה,
כי יום יבוא ייוהמו בקר~ך דמי עלוןניך ,והיית כנאד מלא תירוש וככוס רוויה.

והיה כאשר הבשלי וכרעת תחת משא נפשך ,ובא דודך וגואלך ,למועד פתאום
יבוא לך ,ואת טרם תדעי ~י זה הדרך ,ופיסח אסוריך !;:ן-רגע וקורא דך דרור מן
המגדל הזה" .לימים ,אכן נמלאת נבואתו של החכם באדם ,והנערה מבשילה
בדרך הטבע כגפן פורייה" :ו;zרמלא את נפשה מכל המראות ומכל הקולות אשר
נהרו אליה מקרוב ומרחוק

נ [...

ויבואו בקרבה מאליהם כבוא האור בלב הרימון
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ובבשר התפוח .ותגדל הנערה בדממה וירב עסיסה מיום ליום ו~צר עור בשרה
עליה עזי חישב להתבקע .ובאחד הבקרים כאשר זרחה עליה השמש

-

ותהי

בעיניה כאשכול בשל בגפן ,ותשאל את נפשה פתאום' :מתי יבוא בוצר לין מדוע
אחרו פעמי הדורך

בגתן'"8 .

כל ימי אסוריה במגדל הבצור ,משולה בת-המלך הכלואה לאדם השרוי בימי

הילד~ת שלו ,שבטרם בגרות ועצמאות :מזונותיה מוקצבים לה ומובאים אל

חלונה על כנפי נשרים ,כ~ן הניתן בנןתו מידי שמים .שלמה ,כ"אישיות המאנה"
מתורת יונג 9 ,דואג לכל מחסורה וממלא את כל משאלותיה; הנשר הלבן  -שלוחו
של שלמה

-

אף הוא סמל לאב הביולוגי ,הדואג לשלום ילדיו וחרד למלא את

מוצא פיהם )וכן סמל המעצמה השלטת והאב שבשמים ,המסוככים על גוזליהם
ודואגים להזינם ולמלא את מחסורם( .הנערה חסרת דאגות ואינה מכירה את
החיים מ~דם הקשה והכעור :היא רוקדת למשמע דברי התוכי ומוחאת לו כף;
ולנןתים היא קופצת למולו את אגרופה הקטן

-

ברוגז או בקונדסות  -ייכתאנה

ככ~רה" )על יסוד הפסוק ייכככ~רה בטרם קיץ" ,שהרי התאנה טרם ייחנטה

פגיה"(; עדיין לא הגיעה ייעת הזמיר" ,ו"קול התור" טרם נשמע בארץ )פסוקי
שיר-השירים הן מרמזים ,כידוע ,להבשלה המינית ,המכשירה את פגישתם

רו~ית הארוטיקה של הדוד והרעיה לקראת כלולות( .הנערה ,שטרם מלאו ימי
הבשלתה ,עודנה משוחחת עם תוכי חרומף ומסורס קול ,החוזר כהד אחר דבריה
ומשמש להם כעין אספקלריה עקומה.

על רקע התשתית הפסיכולוגיסטית של היצירה ,הת~כי עשוי להתפרש
כתקופה הנרקיציסטית של הילדה ,המשחקת בבובות ומדברת אליהן כאל תוכי,
המשמיע לה את הד קולה .הוא אף עשוי להתפרש כשלב השינון ,שב; הילד
עצמו הוא כתוכי החוזר אחר דברי מוריו ,לומדם בעל-פה ומסקה את התנהגות
המבוגרים.סן לחלופין ,עשוי סמל התוכי להתפרש גם כשלב של אוטו~-רוטיזם,

המקדים את שלב ההבשלה המינית )קולו מתואר כאן ייכקול המשור בקורה
יכשה"

-

כתיאור קולו של הצרצר מ'שירתי'

-

סמל היצר המסורס והעקר,

שאינו מניב פרי(.ןן האפשרות האחרונה היא אולי הקולעת ביותר ,שהרי עם

חדירת הנחש אל חלונה של הנערה וקפיצת העלם אל חדרה ,נסגר החלון בפני
התוכי מסורס הלשון לנצח ,ושוב אין הנערה מאירה לו פנים או נותנת לו לפקוד
את חדרה כמימים ימימה.

כדי להשלים את תהליך ההבשלה ,משתחרר הנער מדמות האם )בחלום שהוא
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חולם על האי ,שאינו אלא שחזור שלישי של אירוע הליזה ותקופת הינקות ,הוא

משתחרר מן החבלים

-

מחבל הטבור של האם

-

ומכשיר עצמו להעפלה הנועזת

אל מרומי המגזל( .הנערה משתחררת במקביל מן הנרקיסיףת הילזותית שלה
מזיבורה התינוקי אל התוכי החוזר על זבריה כהז

-

ושניהם נמשכים זה לזו

משיכה טבעית ובלתי-אמצעית ,בכוח ייהברירה הטבעית" ,ללא חישובים
חברתיים וללא שזכנותם של נציגי החברה הבוגרת .שלא במפורש אומר כאן
המחבר המובלע ,כי הטבע יוזע לברור היטב ,וכי בחירתו עולה בטיבה ובמיזת
התוIייtם שלה על זו של האזם הכבול בכבלי המוסר החברתי והשיקולים
המעמזיים והכלכליים .את השיעור הזה לימזנו ביאליק עוז בסיפורו 'מאחורי
הגזר' ,שלקחו סבוך ואמביוולנטי )שהרי יחסו כלפי משיכתו היצרית הטבעית
של נח אל הגויה ,כמו גם כלפי היענותו בסוף הסיפור לחוקי החברה
ה"מקולקלים" ,איננו יחס חז-ערכי וברור כל עיקר( .כאן ,ייפשטותה"

ו"ילזותיותה" של ה"אגזה" מכתיבה כביכול גם סכימטיות רעיונית מסוימת:
הנער והנערה מוצאים כאן זה את זו ,למרות מכשולים שהערימה עליהם החברה
הבזלנית ואכולת השנאה ,ובזיעבז ניתן לקבוע כי בחירתם הוכיחה עצמה
כנכונה וראויה ,שהרי העלם יפה-התואר מתגלה כבן שועים ,וכמי שהטבע ו):ננו
במיזות טובות ובכישרונות ברוכים ,ולא כאביון פשוט וחסר-כול .ההבשלה
הגופנית והמשיכה הטבעית מניבות אפוא את התוצאות הראויות והמתאימות
ביותר:

הטבע הוא הטוב שבשזכנים.

אין להאיץ את ההבשלה המינית ואין לעוררה ,בחינת "Iייtל תעירו את האהבה

...

עז שתחפץ" :היא מתרחשת בבוקר בהיר אחז ,בקפיצה נחשונית ובזרך נס,

מבלי התערבותם החיצונית של המבוגרים .אין זאת אומרת שאין ההתרחשות
הזו זקוקה לסיוע ולייעזרת שמים" .עובזה היא ,שלולא נהג שלמה בתבונה
אינטואיטיבית והותיר את האלון בצז המגזל ,וזאת בניגוז לעצת מלך ארם ,לא
היה הצעיר מצליח להעפיל אל מרומי המגזל .לא זי היה בנשר הלבן

גזל-האברות להביא את הצעיר אל המגזל )לא זי בעזרת שמים ,ברוחניףת,
באיזיאולוגיה או באהבה אפלטונית כזי להגיע אל מימושה של האהבה( .יש
צורך גם בעץ רחב-הפוארות

-

סמל הבריאה ,הטבע והטבעיות

-

וגם בנחש

שפל-המיזות  -סמל הערמה ,החתרנות והיצר המיני  -כזי להביא את הנער אל
מרומי המגזל ,אל תוך חלונה של הנערה .שילוב של אהבה אפלטונית מרוממת
ושל יצריףת טבעית ייגמוכה" נחוצים אפוא למימושה המלא את האהבה

ך6

הרובד הפסיכולוגי

ולכיבושה של האשה )או של כל ישות נשית ,הכוצגת בזרך סכלית כאשה(.
והאשה

-

שהופיעה תחילה בזכותה של איילת השחר הכהוססת והחיוורת

)כקבילתה הרוחנית של האיילה שהנחתה את הנער אל הכגזל ושל האיילה
הכוגשת בחגיגת

הכלולות(12

ושהייתה לאיילת אהבים ,כתלקחת והופכת

ללביאת אש )שלבי התבגרותה כקבילים לשלבי התבגרותו של בן-זוגה,

להבשלתו של פרי בוסר ,הג~ל וכבשיל כניצת הסכזר ,וכן לשלבי התקזכותה
של היככה כן השחר החיוור והקריר ועז לשעת הצהריים

הלוהטת(13 .

שעות

החום ושעת הייחום עוכזות כאן כשני ~זי הכשוואה .כשם שאין לאכול את
הפרי בעוזו בוסר ,כן אין כקום להאצת התהליך

-

אוכר כאן ביאליק בסכוי.

שעת הצהרים ושעת הגאולה וכיכוש האהבה בוא תבוא .הכסר הנלווה לתהליכי
ההבשלה הכינית ,שאף היא כטאפורה לתהליכי הבשלה אחרים כתחוכים
כקבילים וכשיקים ,הוא ברוח הגותו של אחז-העם ,שהאכין כי אין להחיש
תהליכים היסטוריים,

וכי יש לחכות לשעת ההבשלה ,שתבוא בתהליך

~בולוציוני ככושך ,ולא בקפיצת הזרך.

חטרות:
ראה ,למשל ,םפרר של ז' פרריד פשר החלרמרת )תרגם לעברית :פ' ברכיהר( ,תל-אביב ; 1967
ספרר של ק"ג ירנג הפסיכרלרביה של הלא מררט )תרגם לעברית :ח' איזק( ,תל-אביב  , 19B7רספרר
על דרכר של ביאליק בהעלאת

טל החלרמרת )תרגפר לעברית שרהם רתררן( ,תל-אביב ; 19B9
"חלרם משאלה" ביצירתר הפסרידר-נאיבית ,ראה :שפיר )תשפ"ר( ,עפ' .46-42
2

הפרשג ייפסיכרפכיה" )קרנפליקט פנימי עז המתגלס בטקסט במאבק דראפטי חיצרני( הרא פרנחר
של שלדרן זקס  '.<'.~( Iבספרר Ih< Sh"I'" ," 0 <1<, 1

3

"r"",,

)(. 1964

ב' בטלהיים ,בחיבררר האקזפפלרי הפסיכר-ספררתי )קסמן של אבררת ]תל-אביב

(, 95-91 ; 21-17

[, 19BO

עפ'

פטעים כי רברת פאגדרת הילדים הנרדערת הן סיפרר התבגררת בפםררה

רטרנספרר!גצירת שרנרת של מאבקים אדיפליים רפתררנם .רארי אף להעיר בהקשר זה ,כי האגדה
הגרמנית 'הנזל רגרטל' ,הפכילה אף היא רפזים על ראשית ההתנסרת המינית רהכניסה אל הערלם
הברגר )תחילה נראה ערלם זה כבית שכרלר עשרי פפתקים ,אר בדיעבד הרפר בית זה לגיהנם( ,זכה

לעיברד עברי פשכילי מפרי-עטר של שלמה ברפן )הרצאת תרשיה לילדים ,ררשה ,תרנ"ז-נ"ט
בשם 'שלרפית רשלפה'(.

4

בפרק ג"' מתראר נתניה כפי שגרהר על השרכה ,רשרלח ידר אל הפתן המתחפק פאחיזתר .התיארר

ררר,י כמרבן ,השתמערירת אררטירת רסקסראלירת ,פה גם שנזכרת שרב רשרב הפלה "אפה" )שאינה
רק פידה ,כי אם גם כינרי אארפפיסטי לאיבר ההרלדה( .הפתן אף פדרפה לשבט-לשרביט פלכרת,
רהפלה יישרביט" אף היא פכילה השתפערירת דרפרת .בתחילה הנחש "נאלח" ,ארת לסלידה
פהפינירת ,אר משנכבש הפגדל רהרשגה הנערה ,מסב נתניה את ראשר לחפש את הפתן רלהרדרת לר
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על חלקי בביביש ,אך הפחן נעלם יאינני )"הפחן ביצע מעשהי

-

י"עלם .היה בלא היה"($: .דה

האריטי והמינ י של 'אגדח שלישה יארבעה' היא גליי למד ',ילא הבאני כאן אלא מקצח הסמלים
ישימישי הלשון ,המעידדים פרשנוח ארביטיפליח ,בריח חיריחיהם של פרייד ויינג.

5

ראיי להשייח אח חיאיר הסערה ב'אגדח שלושה יארבעה' עם חיאיר הסערה האלגיריח
בשיר-הנעירים הגניז 'בלב ים :שבי נאבק הצעיר על נפשי ,מרים יד"ם ימיטלטל על פני הגלים,
מחיך הפקרח הספינה לידי הגירל )בריח חיאירי של יל"ג ב'קיצי של ייד' אח הצעיר היהידי
הנזרק לים הח"ם ללא הבשרה מיקדמח( .יראה פירישה של עליזה שנהר לירידחי של נחניה אל
הים" :הים היא ,אפיא ,ביח נשי ייטאל ',הזהה מבחינה טימביליח עם האימהי יעם הנש ',יהגיביר
נזקק לי בדי להגיע להגשמחי המלאה :לאחר צאחי מהים היא באילי נילד מחדש ,חל בי שיניי

6
7
8

מהיחי יהיא נישא אשה אי זיבה במליבה 'ע) שנהר ] [, 1984עמ' .(20
"בילד1ח מחידשח" )לטיניח(.
ראה 'אגדח שלישה יארבעה :טיף פרק '.י גם אח חהליך הגמילה ב'טפיח' חיאר ביאליק ביציאה
מן השלב האיראל ',הנקשר במציצח האגידל יביניקה משדיה הצמיקים של המינקח הנבר"ה.
שם ,טיף פרק '.ג גם בשיר הקצר 'רק קי שמש אחד ע.ברך' נרמז שאין להאיץ חהליבים  :שפריחה

יהבשלה בסרם עח טיפן רקב בטרם עח  .יראה טפרי של אריך ניימן אמור יפסיבה

-

על

ההתפתחית הנפשית של היסוד הנשי )חרגמה לעבריח :מרים רין(  ,חל-אביב . 1981
9

"אישיית האמנה"  -יציר שתביניתיי א;ק1לטיית ,רבית קסם ,יהמצייד בידיעית יבביחית מאג"ם,
בגין שלמה היידע את שפת החיית ישילט באממר פיי בנשר הלבן )יראה :ק"ג יינג ,האני
יהלא"מ1רע ]תל-אביב תשל"ג[ ,עמ' .( 132-117

10

את דעתי בגנית שיטת הקטביזם בחיניך השמיע ביאליק במה יבמה פעמים .ראה ,למשל ,בנאיס
מחירף תרפ"ט " :אני אימר זאת מפני שהמירים על פי ריב ניסים לדיגמסיית ,מהפבים בל רעיין
ל'קטביזם' ]  [ ...יש סבנה גדילה בפירמליטטיקה בזאת של חיניך הילד מתךר עריין אחד ".ראה:

רברים שבעל"פה ,א ,עמ' קלט.

11

התיבי מסירס הקיל יהלשין אבן מחליף בניסח ב' של 'אגדת שלישה יארבעה' את מקים הסריסים.
על משמעה הסקסואלי של שירת הצרצר ,עמדתי בחיבירי שירי ביאליק הראשונים )דיסרסציה(,
איניברסיטת תל-אביב  , 1980עמ'  .312-309גם הילדים ב'שירתי :כמי החיבי ביצירה שלפניני,
עינים בקיל אחר אביהם ,במקהלה של "משיררים" אחרי החזן.

12
13

בדרשה שנישא שלמה בטקס הבלילית נרמז ריביי פניה של הא"לה  .זי אף משמשת ,בכטקס
שבסי עתיק ,קרבן חלף הנערה )כבסיפיר האיל הנאחז בסבך בקרניי בסיפיר העקדה(.
השייה לסיף פרק ז ' ב' מגילת האש ' " :יא"לח השחר הזדעזעה  -יאיננה ,בי נעירה לביאת הביקר
ממעינתה ,יתדריך בעיז מלבית על סף הרקיע .מעיטרת ברעמת זהבה ננערה ,י"ז זיהרה אל אפסי

הרים ." . ..

פרק שלישי :הרובד החינוני-פדגוגי
חנוך לנtנר tנל פי ררכו

ל~".א תtנירו ואל תtנוררו"
ההמלצה הסמויה מתחומי הפסיכולוגיה של ההתפתחות ,שלא להאיץ תהליכים
ושלא לאכול את ה"פרי" בעודו בוסר ,צופנת בתוכה גם מחשבה חינוכית
רבת-השלכות ,שהדריכה את מנוחתו של ביאליק ואף הדריכה אותו בחייו ,לכל
תחנותיהם וגלגוליהם :אי-אמונו ביכולתן של מהפכות ,להבדיל מתהליכים

 !5בולוציוניים ,לחולל ז;נפנים של ממש .מחשבה זו ,ליוותה את המשורר למן
הימים ,שבהם היה מורה צעיר בסוסנוביץ וב"חדר המתוקן" באודסה ועד

להרתמותו בעשור התל-אביבי שלו לפעולות מו"ליות נרחבות למען הקורא
הצעיר .כנלמד מתוך דברים מפורשים ,שנאמרו בנאומיו ובהרצאותיו ,היה

לביאליק ייאני מאמין" חינוכי מגובש וערוך ,שכלליו עלו בקנה אחד עם משנתו
הלאומית של אחד-העם :לא רק את הילד צריך לחנך בשיטות ~טיות ומדורגות,
כי אם גם את העם כולו ,שנהפך עם התחייה הלאומית מעם ישיש וחולה לעולל

רך ,שזה אך החל לעמוד על רגליו .ככלל ,ביאליק לא האמין בכוחן של מהפכות
של ~ן-לילה ,וחשב  -כמורו ורבו אחד-העם  -שאין להזדרז ולהקדים את הגומל
לבוסר!.

בנושאי החינוך המיני שררו בדורו של ביאליק שתי גישות מנוגדות ,פרי

השיטה הקלאסית השמרנית ופרי התורה הרומאנטית החדשה ,שקיבלה את
השראתה מכתבי ;:ס~ר היו שנרתעו מכל חינוך מיני ,כי האמינו ,שאין לעורר
מבוכה או לגרום להבשלה מינית בטרם עת ,בחינת ייאל תעירו ואל תעוררו" ,או

-

כמאמר הפתגם הלאטיני הקלאסי ) quieta non movere -להשקיט ולא
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לעורר( .לעומתם ,סברו מחנכים בעלי רקע ר~ס;אי רומאנטי ,כי מסירת
ההסברים בטבעיות ובפשטות מחסנת את הילד ,נוטעת בו אמון בהוריו ובמוריו,
ועשויה למנוע עכבות מיניות והריונות בלתי-רצויים .האחרונים הציבו את
הילד במרכז ,והניחו כי יש לתת לו לינוק מן הטבע וכי אין לכפות עליו את
מוסכמותיה הקפואות של הצביעות החברתית ,האחוזה בסבך דעות קדומות
וחישובי נוח~ת.

כדרכו בסוגיות של פואטיקה ולשון )שבהן ערך המשורר סינתיזה משלו בין

עקרונות נאוקלאסיים בדוקים וידועים לבין עקרונות רומאנטיים ,פורצי

מסגרות (,2

נטה ביאליק ,מצד אחד ,לעבר השיטה הרומאנטית-הר~ס;אית,

הקוראת דרור למאוויים וליצרים ,אך גם דבק ,מצד שני ,בכמה עקרונות חינוך

קלאסיים ,ישנים ובדוקים ,אגב יצירת מיזוג מקורי משלו בין שתי השיטות.

ראוי לזכור ,בהקשר זה ,כי במקור המדרשי של 'אגדת שלושה וארבעה' מוצא
שלמה את בתו והיא הרה לעלם שחדר באין-רואים למגדל .ביאליק ,ששילב את
המוטיב המדרשי בגרסה המוקדמת של נוסח ',א לא כלל; בנוסח המאויר,
שפרסם בהוצאת ייאמנות" )פרנקפורט

(, 1923

מחשש פן לא יתאים ליצירה

שנועדה גם לילדים .הוא גם השמיט את מוטיב ההתעברות מנוסח ב' הקאנוני,
שנדפס אף הוא בתחילה במהדורה המיועדת גם לילדים ולנוער )'ויהי היום',
תרצ"ד( .השמטה זו מעידה ,כמדומה ,על התלבטותו של ביאליק לגבי השיטה
הראויה בנושא החינוך המיני ,ובין השאר ,היא עשויה לרמז על ד~קותו בשיטה

השמרנית יותר ,הגורסת "I5ל תעירו ואל

תעוררו"3 .

לאמתו של דבר ,אף בכל סיפור כליאתה של הנערה ,ולא רק בסיפור הריונה

שהושמט ,מאלפנו ביאליק בסמוי פרק מרתק בהלכות חינוך ,הן במובן
האוניברסלי הנצחי והן במובן היהודי בן-הזמן :לכאורה ,ערך כאן שלמה  -מתוך
ייהיבריס" של חכם המוכרח לראות בניצחון אמתותיו

-

ניסיון שלא ייעשה,

וכלא את הנערה כ"שפן מעבדה" ,ובלבד שטיעוניו יזכו להוכחה ניצחת והאמת
תצא לאור .התורות של מדעי החברה ושל מדעי האדם בראשית המאה חרבו
לדבר על ילדים שגדלו בבדידות או שנכלאו מגיל צעיר )ייילדי זאב"(; אלה
שימשו מקרה-בוסן מאלף לקביעת התכונות האנושיות האינהרנטיות )לשם

הכרעה בסוגיה שבה התלבטו חוקרי גנטיקה ,אנשי חינוך ,פסיכולוגים,
סוציולוגים ,אנתרופולוגים ועוד :האם התכונות הן פרי חינוך וסביבה או פרי
תורשה ואינסטינקט ,שאינו נרכש בלמידה( .כאן מראה ביאליק כי האהבה

והיצר המיני אינם זקוקים לכאורה לסיוע מבחוץ

חררכד חחינרכי-פדגרגי

7I

-

כי הם

-

למורים ולמחנכים

טבועים באזם מטבע ברייתו,

כל מתבגר צריך לחזות את שלבי ההתבגרות מבשרו שלו ,ואינו יכול
להסתייע בניסיונם של קוזמיו ,ועל כן חייב החינוך להיות עקיף ומרומז ,ולעולם
לא ישיר ומגמתי ,נתניה אינו מוכן לשעות לזברי השכנוע הנמרצים של אביו
שלא לרזת אל הים ,אך מוכן לקבל את עצותיו ואת ציזתו של מורהו הזקן,
הנוהג בו באהבה ובסבלנות ואף מוכן להקריב את חייו למען בן-חסותו הצעיר
)מורה-ה זרך ,שצייז את נתניה בציוז הנחוץ להצלת חייו ,הוא עצמו טובע,
ומכשיר לרעהו הצעיר את הזרך לעמיזה ברשות עצמו( ,החינוך משיג את
מטרתו ,אומר כאן ביאליק בסמוי ,רק כשאין המבוגר משתזל לכפות את זעתו
על התלמיז הצעיר בזרך האינזוקטרינציה

וההטפה4 ,

אם נמסרים הזברים

בזרכי-נועם ,ללא ניסיונות כפייה ומתוך נכונותו של המבוגר להעביר את
השרביט לרעהו הצעיר ממנו ,עולה החינוך יפה ,משיג את מטרותיו ואף נושא
פרי הילולים,

שלמה ,החכם באזם ,מכיר היטב את כללי החינוך הבזוקים הללו ,ומצליח
לשכנע את קציעה שלא להתנגז לכליאתה ,הוא אף מלמז את הנסיכה להפיק

הנאת-מה מימי הבזיזות והכלא :להתבונן בטבע הנשקף אליה מבעז לחלונה
וללמוז את מנגנוניו ואת חוקיו ,בסמוי מגנה כאן ביאליק את שיטות החינוך
הקונבנציונליות שרווחו לפני הרפורמה של זורו )זור ייהחזר המתוקן",

שהתנגז לשיטת ייהרצועה" של הרבי ב"חזר" מן הנוסח הישן( ,שיטות שגרסו
שינון תוכיי ,ולא נתבססו על לימוז עצמי ועל כיבוז היל.ד על הצעיר להגיע
לאינזיוויזואציה בזרך של התנסות ,ולא בזרך זוגמטית של ייכזה ראה וקזש",
כך האמין ביאליק עוז מראשית זרכו ,מן השנים שבהן עסק בהוראה ,וכך גם
טען בהרצאות שהשמיע בשנות חייו

האחרונות5 ,

שלמה כולא אמנם את הנסיכה הארמית ,למגינת לב אביה ,אך עושה זאת,
כאמור ,בזרכי נועם ובמתק שפתיים )וכך אין הוא מעורר בה התנגזות להיותה
יישפן ניסיונות" להוכחת א~תות כלליות על טיבו ועל גורלו של ייכל אזם"(,
תחילה היא עגומה בכלאה ,אך עז מהרה היא לומזת להכיר את יתרונותיהם של
חיי הכלא ,שעשויים אף להתפרש כמטאפורה לחיי התלמיז ,הלומז תורה
ממוריו והסמוך אצל שולחן הוריו ,מזונותיה ,הממשיים והרוחניים ,של
התלמיזה ה"אסירה" ניתנים לה בשפע ,יש לה יייזיזים" הפוקזים יום יום את
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חלונה ולמעשה איו היא חסרה דבר .בתקופת הילדות ,גורס כאו ביאליק בסמוי,

ראוי שהמבוגרים יתערבו התערבות פעילה ,ואפילו ראוי שישימו סייגים
וגדרות ,איסורים וחוקים ,לטובת הילד ולרווחתו .ואולם ,עם ההבשלה

והבגרות ,איו מקום עוד להתערבות חיצונית .שלמה כולא אמנם את הנערה ,אך
נותו לטבע לעשות את שלו ,ובהגיע לה עת דודים ,איו הוא נוטל חלק פעיל
בבחירת בו-הזוג ,כי אם משאיר את הבחירה ייבידי שמים" ,ביד הגורל .כגמול
על אמונתה בדבריו ועל נכונותה להיעתר לבקשותיו ,מעניק שלמה לקציעה
ברקת יקרה ומדהימה ביופיה ,אות לכך שהדורות צריכים להשתלב זה בזה ולא
למרוד זה בזה.

כ .מחינוכה של הכת אל חינוכה של האומה
ב'קוצו של יוד' ביקר ילייג קשות את שיטות החינוך המקובלות ב"רחוב
היהודים" ,שיטות נפסדות

-

לדעת מי שגילם ביצירתו את תמצית הגותה

המיליטנטית של ההשכלה העברית

-

שלא הכשירו את צעירי הדור לחיים

פרודוקטיביים ובריאים :את כרסו של הנער הרך נהגו לפטם בש"ס ובפוסקים;
לימדוהו תורה עקרה ,שלא הקנתה לו שום מקצוע ושום הכשרה לחיים )ייומה
יעשה תלמיד חכם שאיו בו דעהן
לשוחט רך לב הוא ,למלמד
נגינה;

-

/

להיות גובה המס לא ידע לשוו המדינה,

חלוש ראה,

עוד יש פרנסת שמשים שדכנים

/

/

לסוחר

-

איו לו כסף ,לחזו

-

קול

אך על אחת מהנה שבעה בטלנים"(.

גרוע וקשה מגורל הנער היה גורלה של הנערה :אותה לא לימדו כלל ,כי כל

תפקידה הסתכם בהעמדת בנים ובהזנתם )"למה עגלה דשה ,פרה חולבת

למה

לך אפוא היות מלומדתן"( .את הזוג הצעיר נהגו להשיא בעודם בוסר ,והכל
נחתם ביו המבוגרים ,שלא התחשבו כלל ברצונות הטבעיים של ילדיהם
)ייהארמים הם כי פי נערה ישאלון"( .האירוניה ב'קוצו של יוד' היא חדה כתער:
למעשה ,נטעו ביו שורותיו ,כי בעת החדשה חלה רגרסיה לעומת תקופת האבות
הקדומה ,שהרי אפילו בתואל הארמי שאל את פי רבקה אם תיאות להינשא
ליצחק ,ואילו בהווה ,שעה שהעם מתברך בקדמה ובהשכלה ,ד~ק הוא במנהגים
נושנים ,שהם פרימיטיביים יותר מאלה הנהוגים אצל הארמים )הו אצל עמי כנעו
הקדמונים והו אצל הגויים ה"ארמים" בני הזמו

החדש(6 .

ביאליק ,שבראשית דרכו שאל עקרונות פואטיים רבים משירת ילייג ,אימץ
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גם כמה עקרונות אידאיים מהגותו של ה"ארי" שבמשוררי ההשכלה ,שהתגלם
בה כל מצעם הרעיוני של משכילי מזרח-אירופה .גם הוא היצר על שיטות
הנישואין המיושנות ,נישואי ילדים וקטינים ,שטרם עמדו על דעתם ,שגופם
ונפשם טרם הבשילו לעמוד בנטל; גם הוא היצר על חינוכה הלקוי של הבת:

ייהקלקלה

נ [...

היא זו ,שהיו מחנכים רק את הזכרים .חצי העם נשאר מחוץ לכל

חינוך .זה היה עוון פלילי ואסון מסוכן .אם הנשים הנכריות היו למכשול בימי
עזרא ונחמיה ,הנה נשינו אנו היו לנו לנשים נכריות והיו לנו למכשול בחינוך
בנינו"7 .

גם ביאליק חשב ,שאין להסתפק בחינוך דתי ,ושיש לשלב תלמוד-

תורה בחינוך חילוני ואפילו בחינוך גופני :יייש ראיות לזה בתלמוד :חייב אדם
ללמד בנו אומנות ,טובה תורה עם דרך ארץ ,חייב אדם ללמד את בנו לשוט על
פני

הנהר"8 .

לכל הרעיונות הללו יש ביטוי ב"אגדה" שלפנינו ,שנה מקבלת

הבת חינוך רב-צדדי ,שעיקרו התבוננות בטבע ובמנגנוניו ,וזוכה לבן זוג רק
משהבשיל גופה והיא כמהה לממש את נשיותה .היא אמנם נכלאת במגדל ,ולא
משוטטת במרחבי ארץ כבן-זוגה הנועז )בחינת ייכל כבודה בת מלך פנימה"( ,אך
בבוא יומה לבחור את בן-זוגה ,היא מגלה עצמאות ותעוזה ,מסתמכת על
תחושותיה האינטואיטיביות ואינה נועצת בדעת גדולים וחכמים.

ומחינוכו של הפרט ,של כל אדם ואדם מישראל ,לחינוכה ולתקנתה של
האומה כולה :הטרגדיה של העם ,חזר ביאליק וטען ,ברוח הגותו של סמולנסקין
ב'עת לטעת' ,היא בהיותה מנותקת משורש .הכל בא מן האדמה והכל שב אל
האדמה ,ומי שרוצה לחיות חיים בריאים חייב לצמוח מבראשית ,לעבור את כל

חבלי הלידה וחבלי הגידול ,ולא לבוא אל המוכן ,כשותף לגמר המלאכה 9 .נתניה
אינו יכול ללמוד מניסיונו של אביו ,כי עליו לחזות את חבלי-השאול מבשרו,
ורק אז יוכל להיות אדם שלם ,שלא בא אל המוכן ושלא נחל נחלה יימן ההפקר".
גם העם צריך לעבור תקופת נדודים וייסורים במדבר ,ואז להתנחל בארצו
ולהתחיל בה הכל מבראשית ,בלא שמישהו יכשיר לו את הקרקע קודם לכן .רק
עם שמצמיח הכל בכוחות עצמו ,יוכל ליהנות מהישגיו ולהעריכם ,ולזכות במה
שראוי לו

-

בכלולות עם הנסיכה הזרה ,בת המזרח

-

עם ארץ כנען ,המסתירה

את פניה ואת יופיה מעין זר .כל ניסיון לקצר את הדרך
ברוח תורתו של אחד-העם

-

-

נטען כאן בעקיפין,

מאריכה ומביא לייסורים מיותרים.

ביאליק ראה בחינוך בכלל ,ובחינוך היהודי בפרט ,גורם דמוקרטי ,המבטל
הבדלי מעמד ומוצא :כשם ש'אגדת שלושה וארבעה' מתארת לנו נישואים
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בין-מעמדיים ,המבטלים הבדלים בין עמים ,גזעים ודתות )בין יהדות לגכר ,בין

מזרח למערב ,בין נוודות לקבע ,בין מעמד האריסטוקרטיה למעמד הסוחרים
וכו'( ,כך גם החינוך מלכד בני מעמדות שונים ומטשטש את ההבדלים .ביאליק

היצר על החינוך המפלגתי בארץ :ייבית הספר העברי

-

'החדר'

-

היה תמיד

המבצר ששם היו מתאחדים ילדינו ,ללא תשומת פדות ,ולא ניכר שוע לפני הדל.
הכישרון הוא

שהכריע"10 .

רעיון זה נתבלט במיוחד בנוסח א' של האגדה ,שבו

זוכה הנער האביון ,בן למשפחת סופרים ,בידה של הנסיכה ,וזאת בזכות הגורל
ובזכות "חכמת הנער המסכן" ו"שכלו הטוב" )כמקובל בחיים היהודיים בגולה:

העילוי הוא הזוכה כאן בשידוך הטוב( .גם שלמה חוקר את הנער ומגלה כי טוב
הוא )"וימצאהו עשר ידות בכל דבר חכמה ומשל על כל הסופרים החכמים אשר

בכל מלכותו"( .אף נתניה ,גיבור נוסח ב' של ה"אגדה" ,שחונן בתעוזה
ובכישרון-המעשה ,זכה להגיע אל בת-המלך ,ולהפיל כל מחיצות ביניהם ,וגם
אם הפער המעמדי בינו לבינה אינו גדול כבנוסח ',א שומה על האוהבים לבטל
סייגים ומחיצות של לאום ,גזע ודת ,שנתגבהו במשך דורות ,ביטול שפירושו
מהפכה בכל תפיסת עולמם של אבותיהם .גם בנושאי חינוך פורשת היצירה

שלפנינו ן;כש~ה סדורה ורבת-אנפין ,העולה בקנה אחד עם הגותו הלאומית של
ביאליק .מענייני החינוך של הפרט ושל האומה טבעי אפוא להעביר את הדיון
לנושאי חברה ומדינה ,שגם בהם מתגלה ב'אגדת שלושה וארבעה' הגות
מורכבת ומעמיקה ,ומבין שיטיה עולים עניינים פוליטיים שביאליק נרתע

מלהעלותם מפורשות ,פן יעוררו דבריו ריב ומחלוקת .במישור החברתי-מדיני
מקביל כיבושה של הנסיכה ה"כנענית" הכלואה כמגדל )התואר ייכנעני" שימש,
כאמור ,גם שם כולל לכל עממי כנען( לכיבושה של הארץ הנכספת ,שיופיה סמוי
מעין·

חערות:
בהרצאתו על הח'נוך והלשון )ובר'ס שבטך·פה ,א ,עמ' כדכ-ט( ד'בר ב'אל'ק על הצורך בח'נוך

מדורג ,בלא קפ'צות וק'צור'"דרך" :הח'נוך העבר' צר'ך לה'ות שלם בכל מדרגות'ו,
מב'ת-הספר הנמוך עד הגבוה .ב'ת"הספר שלנו צר'ך לתת ל'לד את האפשרות להג'ע עד המדרגה
העל'ובה .א'ן רע ,אם לא בל התלמ'ד'ם 'ג'עו בבת אחת למדרגה על'ונה ,כך הוא גם אצל
אומות-העולם" .רעיונות'ו הפדגוג"ם של ב'אל'ק דומ'ם לאלה שבאו ל'ד' ב'טו' בח'בורו של

הרובד החינוכי-פדגוגי

5ך

ידידו י"ח רבניצקי מכתכים לכת ישראל )עשרה מכתבים על חינרך הבנים( ,תל-אביב תרפ"ג.
בחיבורו מטעים רבניצקי כי אין להאיץ תהליכים ולהיחפז ,אין לכפות על הילד את דעת הרריר

ואין לשים לב לדעה כי "הכול תלוי במזל ואין מועיל בחינוך" )שם,

עמ' (. 12

ההצלחה היא שילרב

של גורל ושל חינוך )יש תנאים ונסיבות שאין בכוח האדם לשנותם ,אך הרבה אפשר לעצב
באמצעות החינוך(.

2

על דרכו של ביאליק במיזוג עקרונות פואטיים קלאסיציסטיים ורומנטיים ,ראה ,למשל :שמיר
)תשמ"ח( ,עמ'

3

.206-203

ראוי לציין ,בהקשר זה ,כי במהדורת יובל ה) 6(}-תרצ"ג( ,שלא ירעדה לילדים ,להבדיל
ממהדורת 'ויהי היום' ,שיצאה שנה אחריה ושיועדה לילדים,

כלל ביאליק את הנוסח

הבלתי-מצונזר ,הכולל את תיארר הריונה של בת שלמה.

4

על כך אמר ביאליק בהרצאה בכינוס מורים" :בפדגוגיה ובחינו,ך הכורנה

הטנדנציה

פוסלת,

ועל-פי-רוב היא משיגה את המטרה ההפוכה ,ובייחוד אם החניכים מרגישים בכוונת המחנך

להשפיע עליהם בכירון מסרים" .אם חש הצעיר בכפייה ובמגמתיות ,הריהו מתקומם רעושה את
ההפך ממה שמצפים ממנו .על כן ,יפה הכלל "חנוך לנער לפי דרכו" :יש לתת לצעיר כלים

מתוקנים ,ולאפשר לו להתמודד עם חייו כדרכו ,ואז יגיע אל ההישגים הרצויים ,ויעלה על מה
שציפו ממנו הרריו ומאשריו .במקום הדוגמטיות ,המגדלת גידרלים פגומים ותוכיים ,החינרך
האמיתי תכליתו לעשרת את האדם

אדם שלם )דברים שנשא בכפר הנוער בן-שמן ,בכסליו

תרפ"ט ,כמה חודשים לפני השלמתה של 'אגדת שלרשה וארבעה' ]וכרים שבטל-פה ,א ,עמ'
קלוק-מא[(.

5

בהקשר זה עשוי התוכי לרמז לתקופת הלימוד והשינון ,שבה חוזר הילד על דברי מורו כתוכי
)רהשורה לדברי ביאליק על ה"קטכיזם הפורמלי" ]וכרים שבטל-פה ,א ,עמ' קלט[ כשיטת חינוך
נפסדת ,שראוי לרעננה ולהמירה באחרת( .הקטכיזם הפורמל,י שעליו מדבר ביאליק ,מרמז גם

לספרי הלימוד המוסרניים רהצדקניים ,שהיו נהרגים במחצית הראשונה של המאה ה 19-בעברית,
שתקופת התחייה ניסתה להתנער מהם ומערכיהם.

6

ייתכן שבמלה "ארמים" רמז יל"ג לא רק לנשים הארמיות שנשאר האבות בימי קדם ,כי אם גם
למנהג ה"גויים" )ה"ארמים" של זמן כתיבת הסאטיררת שלר( להתחתן מאהבה ,ולא בשידרך
"מכובד" כיהודים .בני עמנו ,טען כאן יל"ג בסמו,י המתברכים תמיד בנאורותם ובעליונותם על
עמי הארץ ,מתעלמים מן הרצון הטבע,י מדכאים את היצרים ,קובעים את הזירוגים בדרך השידוך

ומתנהגים בדרכים רגרסיביות לעומת אבות הארמה שמקדם.

7
8
9
10

וברים שבטל-פה ,א ,עמ'

כו.

שם ,שם.

שם ,עמ' קלז )הדברים נאמרר בזמן כתיבת 'אגדת שלושה וארבעה'(.
שם ,עמ' צא.

פרק רביעי :הרובן החברתי-פוליטי
סיפור כיבושה של הארץ בידי צtניריס נוtנזיס ואנשי ח~ל

א .בין הציונות הרוחנית לציונות המtנשית
במסווה הסיפור התמים לילדים על אודות נסיכה שנכלאה במגדל על אי בודד,
גילה ביאליק גם את תפישתיעולמו האידיאולוגיתיחברתית ואת כרטיסיהזיהוי
הפוליטי שלו .את כתביההגנה שלו על מדיניות ה"הבלגה" של הפלג המתון
בציבור שקשר את גורלו במדיניותו של וייצמן,ן שאותו לא יכול היה לחשוף

בדרך אמירתית ישירה ,גילה המשורר בדרכים סמויות ועקיפות ,בסיוע
יימסכה" תמימה ומיתממת ,שאינה מסגירה בנקל לעין הקורא את סתרי
כוונותיה.

כמשורר לאומי ,שעמד רוב ימיו בסימן הקונ~נזוס ,לא התיר ביאליק לעצמו
להתבטא בחופשיות ובגילויילב בעניינים העשויים לעורר ריב אחים  .בעניינים

כלל לאומיים הוא השמיע ,כמובן ,דברים כדרבנות ,שעשו בשעתם רושם רב
ועוררו את הדור הצעיר להתארגנות ולפעולה )כך מתוארת ,למשל ,השפעת
הפואמה 'בעיר ההרגה' בזיכרונותיהם של מנהיגים ,אנשי ה"גדודים" ,מכל

קצות הקשת הפוליטית( .הוא אף לא נרתע מהשמעתם של דברים קשים ומרים,
שלא נעמו כלל לאוזני נמעניו ,שציפו לשמוע דברי נחמה והזדהות .אך
מעורבותו בנושאי השעה באה לידי ביטוי רק בנושאים tזיפוליטיים ,כוללים
ומקיפים ,שאינם מקדמים אינטרסים מפלגתיים צרים .בנושאים השנויים

במחלוקת בין פלגים ומפלגות ,הוא ביכר לשמור על כעין ניטרלי~ת ,לא כדי
לרכוש את אהדת הציבור כולו ,כי אם מחשש פן יביאו דבריו למריבות
,למהומתישווא .כזכור ,את שיריו הפוליטיים הראשונים ,שנכתבו נגד הציונות

76

הררבד החברתי-פרליטי

ךך

ההרצלאית ,פסל אחד"העם עורך 'השלוח' ,וביאליק למד ממורו ורבו מידות
נאצלות של איפוק ושל כיבוד זכותו של היריב להשמיע את דעותיו בלי חרם
וביזוי .בעשור הארץ"ישראלי שלו נקט אפוא ביאליק גם כלפי פנים קו של

ייהבלגה" ושל ריסון ,ולא אחת הטעים בדבריו ,ברוח האידיאולוגיה האחד"
העמית המתונה ,כי כל קיצוניות גוררת קיצוניות שכנג.ד
כבר בעלותו ארצה,

מצא את היישוב קרוע ומסוכסך בין עמדות

אקטיביסטיות לפשרניות ,בין חסידי התגובה לבין חסידי ההבלגה .גם בנושא
התגובה על ה"מאורעות" לא חשף המשורר הלאומי את דעותיו הפוליטיות
בנאומים פומביים )מחשש פן ~רננו דבריו מחלוקת ויעוררו את זעמו של פלג זה
או אחר( ,הגם שזהותו המפלגתית ,שנקבעה עוד בימי הקונגרסים הציוניים
הראשונים ,לא נעלמה לגמרי מ v.ין הציבור )דווקא באוזני ייהציונים הכלליים",
שעם שורותיהם נמנה ,כחבריו מימות אודסה ,השמיע ביאליק את דברי התוכחה
הקשים ביותר שהשמיע מעודו באוזני ציבור מפלגתי( 2 .ולמרות שבין דבריו

שבעל"פה ,נאומי תעמולה מפלגתית הם כמעט בבחינת בל יימצא ,כל הכורה
אוזן לנאומים בגירסה המורחבת של 'אגדת שלושה וארבעה' יוכל למצוא בהם
בבירור את עיקרי תפיסתו המדינית הציונית"כללית של ייהמשורר הלאומי",
ובמיוחד את דעתו בסוגית השלום :כיצד ניתן לחיות במרחב ה Wמי בין שכנים

עוינים .מה שלא יכול היה בשום אופן לגלות במסה או בנאום ,גילה במסווה של
אגדה ,שריחוקה מטעה ומתעתע .גם 'שלשלת הדמים' ,אגדה ידערה פחות מתוך
'ויהי היום' ,מסגירה לעינו הבוחנת של הקורא את עקרונות ה"אני מאמין"
הפוליטי של ביאליק  :את צידודו במדיניות ה"הבלגה" של הפלג המתון בציבור,
שנראתה בעיניו המדיניות היחידה ,המאפשרת חיים תקינים בין אויבים.

י' קלוזנר היה ,כמדומה ,הראשון שהבחין בפוטנציאל הפוליטי של ייאגדה"
זו ,אך הוא זיהה בה בעיקר את ~דה הקוסמופוליטי ,להבדיל מ~דה הלוקאלי
הארץ"ישראלי )אולי משום שיכול היה לצדד ללא כל קושי במסר האוניברסלי,
אך כמי שהשתייך לחוגים הרוויזיוניסטיים לא יכול היה להטות אוזן קשבת
למסר הלוקאלי ולהסכים עם השלכותיו הפוליטיות( .להערכתו' ,אגדת שלושה
וארבעה' היא תשובתו של ביאליק לתורת הגזע ,שהטיפו לה הנאצים אף קודם
שעלה היטלר לשלטון ,ומתוך ש~לול בתשובה זו לעג גמור להבדלי דת וגזע,

משיא ביאליק ב"אגדה" שלפנינו עלם יהודי ועלמה נכרייה זהובת שיער ,בת
עם"זר 3 .אכן ,יש ב'אגדת שלשרה וארבעה' רמזים לאחווה ולאחדות ,בנוסח חזון
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אחרית-הימים ,בלא גבולות של לאום ,דת וגזע :עלם טנרי נועז נושא לאשה
נסיכה ארמית ,שמוצאה המזרחי ותלתליה הזהובים מלמדים על מהותה
האלגורית הבינלאומית )היא מוצגת כאידיאל היופי הנשי ,ולא כדמות
קונקרטית,

בשר

ודם;

ובמישור

הרחב

האידאי

ביותר

-

היא

כתרבות

ההודו-אירופית הבינלאומית ,המאחדת מזרח ומערב( .ואולם ,בצד המסר

האוניברסלי ,משולבים ב"אגדת הקדומים" שלפנינו רמזים רבים לייכאן"
ולייעכשיו" של זמן היכתב היצירה

-

לאירועי הימים בארץ-ישראל של סוף

שנות העשרים ,ולנישואי העברי והארמית יש גם משמעויות רבות נוספות על
אלה שתלה בהם

קלוזנר4 .

א"א אורבך ,שאף הוא הבין כקלוזנר ,שאין העלילה הגלויה אלא כיסוי לעולם
רעיוני רב-פנים ,הבחין ב~דה האקטואלי ובמסר שהיא נושאת על החיים
בארץ-ישראל המנדטורית" :המשורר כתב את הפרק הזה בשנת תרפ"ט ,שנת

מאורעות הדמים בארץ-ישראל ,שהייתה תחת שלטונו של מי שנחשב אז כ'אדיר
במלכים ,אריה זקן ויהיר' ,הלוא הוא מלך האימפריה הגדולה ביותר בעולם,
האימפריה הבריטית .קשה להעלות על הדעת ,שהמשורר לא חשב על בדידותו
של היישוב בארץ ,ועל השכנים מזי האיבה ואכולי הקנאה ,ועל המשענת

המפוקפקת של המלך 'האדיר במלכים''' 5 .רעיון זה חוזר בדבריו של ל' אליאב,
שחידדו את דברי אורבך ,וראו בנאום השלום של שלמה כנגד עמדותיהם של כל
מלכי המזרח מניפסט פוליטי

פציפיסטי • 6

ננסה להרחיב ,להבהיר ולתאר את דעותיו של ביאליק ב"אגדה" רבת-
הרבדים שלפנינו ,שכה כיבושה של הנערה הארמית מקביל

שלה

-

לכיבושה של הארץ הזרה-האהוב

1

,

-

ברובד המדיני

הרחוקה-הקרובה ,ושכה מייצג

ארמון שלמה אי של שפיףת ותבונה בתוך ים של שנאת חינם ומהומה של

דורי-דורות .בנוסחה הראשון של ייאגדה" זו ,זיווג ביאליק את בתו של שלמה
המלך עם יינער רש בן טובים ממשפחת סופרים" .בנוסח המורחב ,המשובץ
בנאומי משתה נרחבים ,לתפארת הפתיחה והסיום ,הבערה היא בתו של מלך
ארם והעלם הוא בבו של סוחר עברי עשיר רב פעלים ,שעבר תהפוכות-חיים
רבות וידע גם עתות עוני ומשבר .השינוי אינו מקרי :כדי לספר את סיפור
כיבושה של הארץ ,המדו~ה כאן לבת-מלך מזרחית ,שיופיה נסתר מעין ,צריך
העלם להיות איש הרפתקן ונועז ,שכוחו במתניו ,ולא איש חולמני ,יושב
אהלים7 .
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בשלב זה של תולדות הציונות ,נאלץ ביאליק להודות ,כי הציונות המדינית,

מיסודו של הרצל ,שנה נהג ל Wלח בעבר חצי לעג שנונים ,היא שהשיגה את
רוב ההישגים הממשיים ,היא ולא הציונות הרוחנית ,מיסודו של אחד-העם,
שאת עקרונותיה נשא בלנו משחר נעוריו .בסוף שנות העשרים ,לאחר הישגי
ייהשומר" ו"הגדודים העבריים" ,פרי תפיסתם הציונית הוויטליסטית של
ברדיצ'בסקי מזה ושל ז'בוטינסקי מזה ,מחד גיסא ,ולאחר הישגי 'הצהרת

בלפור' ,פרי תפיסתו המדינית השקולה והמתונה של וויצמן ממשיכו הרוחני של
אחד-העם ,מאידך גיסא )למרות שבדרכו הפוליטית של וייצמן ניתן גם לראות

כעין המשך לדרכי הדיפלומטיה הבינלאומית ,שבהן דגל הרצל ושעליהן לגלג
ביאליק בשיריו הסאטיריים ,שכתב בשנות ז;נפנה המאה( ,הוכרח ביאליק

להודות

-

הן במישרין והן בעקיפין

-

שגם בכוח ,ולא ברוח בלבד ,תושג

הגאולה .על כן ,המיר את דמותו של בן-האביונים התם ויושב האהלים בדמותו
של מרדן צעיר ,הרפתקן וחסר סבלנות ,המחפש קיצורי-דרך נועזים בדרכו אל
השגת

המטרהB .

בטרם כלא את הנערה הארמית במגדל ,נאלץ שלמה המלך לעמוד מול נאומי
הקטרוג של כל מלכי מזרח ומערב ,שלגלגו על הנחתו כי האשה מתת אלוהים

היא ייאשר תינתן בחיק כל גבר כגמול מעלליוI:t ,ם טובה וI:tם רעה" .נאומי
הקטרוג הללו אינם בהכרח נאומיהם של אנטישמים ואויבים ש"מחוץ" ,המנסים
להעמיד את חכמת שלמה במבחן ולערער על ייזכותנו על הארץ" .נאומים אלה

מכילים גם את טענותיהם של המערערים על דרכה של הציונות המדינית
יימבית" :בין המקטרגים יש מדינאים ציניקנים,

כדוגמת ה"אוגנדיסטים",

שאינם מבדילים בין אשה לאשה ,שאינם דבקים ב"ארץ חלומות" או ב"אשת

חלומות" אחת )כדוגמת מלך צור ,המלגלג על שלמה :ייהאמנם מיד האלוהים
האשה? ואני ידעתי מלך אחד אשר אלף נשים לו בהרמונו; הגם את-כולן הביא
בחיקו אלוהים?"( .בין המקטרגים יש גם כאלה המרמזים שהארץ-האשה נלקחה

מבעליה בדרכים לא חוקיות ,במעשי-מרמה ,שכמוהם כנטילת אשה מאביה
ומביתה בלא רשות ,או כמעשה-ניאוף של החומד אשת רעהו )מלך עמון מרמז

לנטילת נעמה העמונית בתחבולות מרמה מבית-אביה וללכתה במדבר אחרי
שלמה ,שנתחפש למלצר בחצר מלך עמון ,ומלך ארם רומז לנטילת בת-שבע
מאוריה בדרכי ערמה( .מלך מואב ,לעומתם ,רואה בהסתמכות על זכות אבות

צביעות או איוולת ,ורומז למוצאו ה"גויי" המואבי של בית דוד )יימי הוא
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האלוהים אשר נתן םואבית בחיק בן·יהודה פעםיים? הכםוש אלוהי םואב ואם
אלוהי יהודה? ואולי שניהם גם ?"(.דחי הזכות על הארץ הופכת לאבן םחלוקת
ולסוגיה חסרת םוצא ופתרון.
ניסיונו של שלמה ,שנועד כביכול להצדיק את הגישה הדתית )יימידי
שמים"( ,םעניק לחידת המגדל פתרון מכיו~ן בלתי צפוי ,חילוני ופוזיטיביסטי

מעיקרו :מי שיסתכן ויכבוש את הםגדל וישליך את חייו םנגד למענה הוא שיזכה
בה; זהותו ומועד בואו יישארו חידה עד לרגע הראוי .לא זכות אבות ,לא

דיבורים ולא אידיאולוגיות הם שיעמדו במבחן ,כי אם המעשה :הארץ תינתן
לםי שגורלו ימנה לו את הזכות להשליך את נפשו םנגד לםענה .נראה כי ביאליק
סוקר כאן את הישגיהם וכישלונותיהם של הפלגים הראשיים בציונות ,משלהי

תקופת ההשכלה ועד לשנות היכתב ה"אגדה" ,ומגיע לאותה םסקנה שאליה
הגיע בנאוםו בקונגרס הציוני ה 12-בקרלסבד ,כי לא נותרה לעם דרך זולת
יידרך כיבוש העבודה" ,שהיא לבדה תסיר םן העם את חרפת הפרזיטיות 9 .ניכר

שביאליק כבר הגיע ,בשלב זה ,אל ההכרה הםרה ,ששיטת ייהכשרת הלבבות"
הממושכת והאחראית של אחד·העם ,הנכונה באופן תיאורטי ,כבר אינה עונה על
צורכי הזמן החדש ,וכי תהליך החינוך הארוך והפאסיבי·םיסודו צריך כבר

לפנות מקומו לתהליך םואץ של עשייה ושל בנייה.
מלכישוע ,ששםו םעיד על םעמדו האליטיסטי ,על היותו מםוצאם של שועים
ומלכים ,מוצג כאן כםי שירד מנכסיו ,התעשת ושוב החל לתמוך בדלת העם.
מלכישוע )המייצג ברקעו ובמזגו את את הציונות האחד·העמית האריסטוקרטית
והמתונה ,השומרת על ערכי ייישראל סבא" ,והעומדת כתריס בפני ההתבטלות

וההתבוללות( מתחנן לפני בנו שיצא לדרכו לירושלים בדרך היבשה ,ולא בדרך
הים .ואולם ,נתניה )ששםו כשמו של אבי הציונות המדינית; השם יינתניה" הוא

אפילו תרגום מילולי של השם ייתיאודור"  -מתנת האל ,אף שדםותו של נתניה
רבת·אנפין היא ,והשלכות נרחבות לה ,החורגות מכל פירוש אלגורי חד·ערכי
והפורצות כל כלא אידיאולוגי צר( אינו מוכן לשמוע לעצת אביו :ייואולם נתניה
באחת :לא ולא ,אבי ,כי באניה ארד ,וכעת עתה" .קוצר·רוחו ,הםתאים לנערים
מתבגרים ,הוא אותו קוצר·רוח ילדותי של הציונים הםדיניים ,שאותו ביקר
ביאליק בשירים סאטיריים שכתב בן,ןפנה

המאה10 .

אחדים משירים אלה מכילים,

כמו פרק ה' של 'אגדת שלושה וארבעה' ,תיאור של סערה בלב·ים ,שבה נקלע
הספן הנועז ומהיר·ההחלטה אל בין המשברים והמים הזידונים.
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אין צריך לומר ,שביאליק צידד כל השנים במדיניותו המאופקת והאחראית
של אחד-העם ,ולא במה שנראה לו בפעילותם של הציונים ה"מדיניים"
כהרפתקנות אקסטרווגנטית וכקיצורי-דרך פזיזים .גם כאן נרמזת בתחילת

הסיפור ובסופו אהדתו של המחבר המובלע למלכישוע ,מייצגו של הפלג המתון
והמאופק .ביאליק אף האמין כל ימיו ב'אמת מארץ ישראל' ,נוסח אחד-העם ,ולא

בחלומות על איי זהב דמיוניים ,בנוסחם של אנשי אגודת ייחובבי ציון"
ומשורריה הסנטימנטליסטיים ,או בנוסח ייאלטנוילנד" האוטופית של הרצל

וחסידי דרכו .ואכן ,קיצור הדרך ב"אגדה" שלפנינו מתברר כהארכת הדרך,
וגידוליו של האי

-

תאנים מועטות וצמוקות

-

אינם מצדיקים את הדימוי

הארקדי-אוטופי של הארץ כ"ארץ זבת חלב ודבש".ןן

אולם ,המנצח הוא  -בסופו של דבר  -דווקא הנער הפזיז והאמיץ ,שיד-הגורל
)ביחד עם תעוזת-הנפש שלו שמתוך אווילות של גיל הנעורים ,תעוזה שהפכה
ברבות הימים לעוז שמתוך בגרות( הביאתהו אל הנערה שבמגדל ,ולא הוריו

ומוריו המתונים והאחראים ,שנותרו על החוף הרחוק או שטבעו במצולות-ים.
בדיאלקטיקה ההיסטורית הנפתלת ,שתכנון מכולכל ומקריות הגורל כרוכים בה
זה בזה,

נאמר כאן בעקיפין ,דווקא הפזיזות וקוצר-הרוח של הציונים

ה"מדיניים" נשאו ~רות ראויים ,והצדיקו את עצמם יותר מזהירותם המבורכת

של נושאי דגלה של הציונות האחד-העמית .ביאליק נאלץ להודות כאן ,כפי
שאכן הודה בסוף ימיו בדברים שנשא בפומבי ובדברים שכתב לידידיו ,כי לא

הדור המבוגר ולא הבורגנות הדשנה היא הבונה את הארץ ,כי אם הצעירים
המהפכניים האקטיביסטים ,כדוגמת החלוצים שאותם ראה בעבודות הבנייה
הגדולות ,שנעשו אז בקצב מואץ בתל-אביב ובהתיישבות העובדת  .בימי שבתו

בתל-אביב אמר ביאליק לא אחת ,כי אילו היה צעיר יותר ,היה מצטרף אל מחנה
החלוצים .בסוף חייו ,נוכח לדעת ,דווקא הצעירים הנעורים מדעת הם שהגיעו
ייבשעה זו" להישגים הנכבדים ,ואילו חכמת הזקנים הבאישה ,וירדה אל

המצולות.
על תעוזתם של החלוצים הצעירים ,הכובשים את הארץ לא באגרוף כי אם
בכוח המעשה ,נשא ביאליק דברי-הלל בקיץ תרפ"א ,חודשים ספורים לאחר

מאורעות הדמים ,שבהם נרצח ידידו י"ח ברנר ,ובשעה שכבר גמלה בלבו
ההחלטה לעלות ארצה:
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הננו עדים לחיזיון היסטורי גדיל :בניהם ובני בניהם של חנוונים
ותגרים וספסרים ומלמדים ובטלנים נוהרים ,מתוך סכנת נפשות

ממש ,בידיים פשוטות ובעיניים

צמאית לארץ חזונם ] [...

הם עולים

ונמשבים לאותה ארץ רחוקה לעבוד בה עבודת פרך במשך ימים

רבים ,חודשים ושנים ,למען היותנו יסוד עובד ופועל בעולם I
הגידו לי ,איפה נשנה חיזיון כזהי יש כי תעבור רוח מהפכה בארץ

ותסחף זרם צעירים אחריה  ,אבל זרם רוחני אמיץ כזה לשם יצירת
מהפכת עם ,להפכי מעם ריעה רוח לעם עיבד פרך ,כמדומה ,שזאת
היא הפעם הראשונה בהיסטוריה  .אם יש תקווה ,שינצחו בעולם
רעיונות חדשים

-

הם יציצו לראשונה מן המקום ההוא ומתוך לבב

הצעירים האלה .הם יגשימו בחיים את החלום הגדול של האנושיות
לא בבוח האגרוף ,ולא בחיל ,אלא מתוך המעשה והעבודה.

] [...

אותה דת העבודה שהטיפי לה ברנר וגורדון ,יסודות עמוקים בחיי
עמנו

יבנו12 .

אולם ,נתניה הצעיר הנועז אינו מגיע אל המגדל ואל הנסיכה הכלואה בכוח
התעוזה בלבד ,ונזקק לסיוע יימשמים" כדי להגיע אל יעדו .הציפור אדירת-
הממדים ,המצילה אותו מטביעה ונושאת אותו בכנפיה אל האי ,עשויה כאמור

לסמל את האידיאולוגיות הגדולות או את המעצמות הגדולות ,שסמלן נשר

)ייתכן שאף היא כאריה הזקן והגא ,שבי ראה קלוזנר סמל לאימפריה הבריטית,
משמש רמז ומשל למעצמה שחוללה בעזרת הצהרת בלפור ז,נפנה בתנועה
הציונית ,הגם שהנשר הוא ,כמובן ,סמל רב אנפין ,השולח לכיו~נים רבים ,יראה

אגדתו של ביאליק 'הנשר

הלבן'(13 .

בימי תעייתו על האי ,בחוסר כול ובאין

תקווה ,שאל הנער  :ייאהה אלוהים ,מדוע לא ציווית את העיט והטילני על גג
המגדל תחת אשר השליכני ארצה?"; האין בדבריו אלה ,בין השאר ,גם רמז
להצהרה הנודעת ,שהפיחה בעם תקווה ,אך לא נתנה בידיו את הארץ ממש?

הדברים עולים ,מכל מקום ,עם תיאורו של ביאליק

-

כחמש שנים לאחר

ה"הצהרה" ולאחר המלחמה ,המהפכה וחורבן העיירה היהודית

-

את האכזבה

המרה שנתלוותה לניפוץ התקווח הגדולות ,שתלה העם בהצהרת בלפור:

הלא תזכרו את התקוות שריחפו לעינינו לפני ארבע שנים בהגיע
אלינו הבשורה בעצם ימי המהפכה  ,ואנחנו חשבנו :עוד מעט והיה
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הנס והפלא הגזול ,שנצא מן הגולה ברכוש גזול ונבוא אל הארץ
לרשתה ,אצבע אלוהים

-

אמרנו על הכרזת בלפור ,הנה היא הגיעה

בשעת חורין ,ההשגחה בחרה בשעת רצון גזולה ,ומה היה

לתקוותנו והיכן רכושנון כל אשר היה לנו בגולה היה לשוז ולביזה
ולהפקר14 ,

היציאה אל הארץ הנכספת

-

תחילה תוך צליחת הים ,ואחר-כך בנזוזים ביבשה

אחר פתן המתפתל בין הצורים והטרשים כעמוז עשן

במזבר15

 -מעלה ,כמובן,

את זכר יציאת מצרים ,הן את זו המקראית והן את זו של ראשוני הציונים,
שעזבו את עמק הבכא ,מפחז עולו של פרעה-הצאר ,נזזו במזבר העמים וחלמו
חלום שיבת ציון ,על יום התאחזם עם הארץ הזרה-הקרובה ,מכל מקום ,עז
כיבוש המגזל עובר נתניה שני שלבים מובחנים :שלב איזיאולוגי )שסמלו נשר

מרקיע שחקים ,שלב הכרוך במנהיגות ,בחלום ובחזון( ושלב מעשי )שסמלו
נחש הזוחל על גחונו ,שלב הכרוך בעשייה המזוהמת והשפלה ,בזיפלומטיה
ובעסקנות המלחכת עפר( ,רק בשילוב של השניים

העולם הנתעב

-

-

של העולם הנשגב ושל

מצליח העלם להגיע אל המגזל ,בסוף התהליך חייב הוא גם

להפעיל מאמץ אישי ,כלומר לסמוך על כוחות עצמו ,ולא להסתפק בהינשאות
פאסיבית על כנפי נשרים ובריצה אחר הנחש ,השלב הסופי מאחז בתוכו מאמץ
אזיר ורגע חז-פעמי ובלתי-חוזר של סיכון אישי,
הפתן ,כמו הנשר ,מתגלה אפוא כסמל זו-ערכי ,שחיוב ושלילה ,קוזש
וטומאה ,רוחניות וסיאוב מתמזגים בו חליפות ,הוא מעלה את זכר עמוז האש,
וגם נקשר לכל הפעולות השפלות והבלתי-נמנעות של ייעולם המעשה",
הסוללות את הזרך לגאולה ,בחינת "מצווה הבאה בעברה" ,לחלופין ,ניתן
לראות בנחש את סמל הארס והשנאה ,שהאיצו מבלי-זעת את תהליכי הגאולה
והביאו בלא שנתכוונו לכך לציונות ולתוצאותיה ,בשבתו מחוץ לגבולות הארץ
לא נשא נתניה עיניו אל בנות הגויים ,שחמזו אותו ,את יופיו ואת עושרו ,הוא

נשאר בבחינת נציגו של ייעם לבזז ישכון ובגויים לא יתחשב" ,למרות שנסתגל
לצורות חיים רבות ,לנזוזים ,לתהפוכות חיי המסחר ,ללבישת אלף פנים לפי
מקום

מושבו16 ,

סיפורו של הנחש ,שבעל את ה~רקת )המס~רה מאב ומאם לבנם,

כזי שיעלה אותה לשבצה בפרוכת שבבית המקזש שבירושלים( אינו רק סיפור
העברת גחלת המסורת מזור לזור ,בתוך חיי הסיאוב והטומאה של עולם
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הפרנסה השפל )בחינת ייוהנשגב בנתעב התבוסס" ,כבשירו של ביאליק '(,יבא'

הוא גם סיפורו של העולם הגויי ,האנטישמי ,שבלע אל קרבו והטמיע בתוכו
כמה מעקרונות היהזות ומקנייניה

-

ובמיוחז את המונותיאיזם ואת ספר הספרים

ואשר שנאתו כלפי היהוזי הובילה ,בלא שהעולם הנכרי התכוון לכך ,את העםלמכורתו ,אל

ייקציעה"17 ,

ב .כתב-הנכה טל מריביות ההבלנה
כאמור ,מוצגים כאן שני האוהבים כמעין רומיאו ויוליה ,כצעירים המשתייכים
לשני בתי אב עוינים :מלכישוע הרג את אחז מבני מלך ארם ,ובנו שואף להשיג

את בת מלך ארם ,האיבה הישנה נושנה בין בתי האב צפה ועולה ,ושלמה צריך
לגשר על פניה בנאום על האהבה והשלום" :לא זמורת זר ונטע כלאים את כולך
בארץ יהוזה ,ואם גם נפרז ארם מיהוזה בקזמת הימים ,שניהם ממקבת ב;ר

אחז נוקרו ,וגם אבותינו הראשונים ,צורי מחצבתנו ,מחלצי ארם יצאו כולם
וממשפחת ארם לקחו להם נשים  ,יהי אפוא מקורך ברוך

( .. ),

אחותנו את ,היי

לאלפי רבבה" ,בהרצאה שנשא בקובנה בס , 193-הסביר ביאליק את ההבזל בין
סוגי הכיבוש הנהוגים אצל אומות העולם )כיבוש של כוח ,של מיסיונריות ושל
ניצול קפיטליסטי לשם בקשת עושר וחיי בטלה( ,החלוצים לא באו ארצה כזי
להצר לאחרים ,לנשלם או לרוששם :ייאם זרך אגב יהא מעשנו לברכה גם
בשביל האחרים  -אזרבה ,יהנו ויתענגו על כל ט~ב! לעת עתה יש בארץ ישראל
זי מקום לשני העמים ,וגם לעתיז יספיק לשניהם ,אין אנו רוצים להזוף את
הערבים מן הארץ ,אין אנו אומרים 'לגרש אותם אל המזבר' ,כמו שעשה אברהם

אבינו בשעתו לישמעאל בנו ,אזרבה ,ישבו בארץ ויתערו בה ,אבל ישמעאל
חזר מן המזבר ובא אל הארץ והביא את המזבר אתו ,ואנחנו באים ומגרשים את

המזבר מתוך הארץ ועושים אותה ארץ של יישוב ותרבות בעז כל
בניה-בוניה"18 ,

למלך ארם פונה שלמה בנאום נגז השנאה ~ :ל" גם חטא זמים ~ );tא לך איש

-

הלעז תיטורן האין שנות שמיטה לחטאן היישא איש את איבתו בח~נ; משא
תמיז ,עז ירכתי בור ,כנשוא המצורע את הרקב בעצמותיו ואת ~גע; הממאיר

בבשרון ( .. ),
אבזה אתם -

אבותינו צררו איש את אחיו ואינם ,גם שנאתם גם קנאתם כבר

הנשמור אנחנו ,בניהם אחריהם ,את עברתם

נצחן (.. ),

אכן קשה
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כשאול שנאה ,חמתה חמת פתנים אכזרייה ,ואולם האהבה עזה וחזקה ממנה".
ובהמשך ,מפייס שלמה את מלך ארם ,מזכיר לו כי מלכישוע הרג את אחיו
כגיבור במערכה וגם אחיו הקריב את חייו במערכה כגיבור חיל ,ועל בן צריכה

השנאה לבוא לסיומה .ייקומה הבליגה"
לשניים ,במ~ין ברית חדשה

-

-

הוא קורא למלך ארם ,ומבתר כבש

ברית בין הבתרים 9 .ו

לא קשה לראות ,כי כלול בדברים אלה כתב-הגנה על מדיניות ההבלגה של
וייצמן ושל הפלג המתון ביישוב ,שקיבל את מדיניותו המתונה ,ובמקביל

-

כתב-קטרוג בגנות הסכסוכים והחשבונות ,העוברים מדור לדור ,ללא תכלה
ולאין קץ .גם באגדה יישלשלת הדמים" כלול ,כאמור ,מניפסט סמוי בזכות
מדיניות ההבלגה .ב'אגדת שלושה וארבעה' גלום גם לקח ~-היסטורי על-זמני,

ולא רק לקח אקטואלי היפה לשעתו :במה וכמה פעמים חזר ביאליק והדגיש
בנאומיו את הרעיון ,כי את ההיסטוריה מניעים כוחות גדולים ,וכי אין האדם
יכול לעמוד נגד הסטיכיה ההיסטורית ושלא לקבל על עצמו את גזר-דינה .ייאין
מקריות בהיסטוריה" ,טען ביאליק בהרצאה על ארץ-ישראל

בתר"ץ 20 ,

ייהכל

בה מדוד ושקול מראש ,הכל חשוב ומחושב מתחילה ועד סוף ,ואין פליטת-פה
או פליטת-קולמוס ,אלא הכל צפוי ומוחלט מראש" .אמנם יש קומבינציות

פוליטיות קטנוניות של חיי-שעה ,אך האקטים ההיסטוריים הגדולים הם כורח
היסטורי ,הצף ועולה ממעמקי האינסטינקטים ומצטרפים לרשותו של החשבון
ההיסטורי הגדול ,הנצחי .בהרצאה שנשא בסמיכות זמנים ,טען דברים דומים:

ייאכן ,גדול כוח הרצון ויש בידו גם להכריע ,אבל במה דברים אמוריםן כשחוקי
הטבע מסייעים לו .כנגד הטבע אין שום רצון שבעולם יכול לעמו.ד הרצון
מכריע רק בשעה שהוא מתאים לטנדנציות של ההיסטוריה .כנגד ההיסטוריה
לא יקום!".

-

ו2

משמע ,ביאליק האמין כי אמנם ייהכול צפוי והרשות נתונה" ,אך עקרון
ה~רדסטינציה גובר על רצונו של הפרט ועל תכניותיו .את התהליכים
ההיסטוריים הגדולים אי-אפשר לעצור ,ויש ללכת אתם ולא נגדם .לכל תהליך
יש עת הבשלה משלו ,והניסיון להחיש את הקץ אינו עולה יפה .אולם ,מרגע
שתהליך היסטורי מבשיל וגומל,

יש לדעת לנצלו ואין לנסות לעצרו

בניסיונות-שווא .גם ב'אגדת שלושה וארבעה' מניעים כוחות גדולים את
העלילה :הנשר והנחש מסמלים את המעוף ואת החתרנות .זה מגלם את
גדלות-הרוח ואת האידיאולוגיה המניעה את החשבון ההיסטורי הגדול ,וזה את
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התככנות הפוליטית הפתלתלה של יייום קטנות" ושל ייחיי שעה" קטנוניים.
הנחש ,סמל היצר ,הוא רוע הכרחי להשגת המטרה הנעלה ,ועל כן יש בו גם
קסם ויופי .לפעמים יש לאחוז גם ברע ולרדת אליו ,בחינת הכרח בל יגונה ,אם
הוא מובילנו ככלות הכול אל מרומי המגדל.
ראינו אפוא ,שאותם תהליכים ,שכוחם יפה לתיאור התפתחותו של היחיד,
עשויים לתאר את התפתחות האומה; במקביל ,כשם שמאבקים פנימיים בין
כוחות נפש מנוגדים ומאבקים חיצוניים בין אויבים דינאמיקה דומה להם ,כך גם

ניתן לתאר במונחים דומים פילוגים פוליטיים מבית ופילוגים בינלאומיים
שמחוץ .תמונת העולם ההרמונית ,שמציג ביאליק ב'אגדת שלושה וארבעה',
מבטלת את הגבולות בין הקטגוריות ,ואפילו הופכת את יסודות הרוע לחלק מן
התכנית האלוהית ,כשם שהיא שוברת בסיפור הליטראלי הגלוי את כל מחיצות
הדת,

הגזע והמעמד.

הטרות:
המושגים "הבלגה" ו"תגובה" הם מונחים הנקשרים אמנם בוויכוח ,שהתנהל בין המחנות ב"שוב
בימי מאורעות תרצ"ו ,והוא מזוהה עם התבטאויותיו בעל-פה ובכתב של ד' בן-גורי ון ,וראה:

ספר תולוות ההגנה ,ב  , IIעמ'  :624--620ראה גם " :שביט הבלגה או תגובה ,המכון לחקר
המחתרות ע"ש מנחם בגין ,אוניברטיטת בר-אילן . 1983 ,ואולם ,ההבלגה ה"תה מעוגנת
באידיאולוגיה של ה"הגנה" מראשיתה )כמו גם התרחקות ממיליטריזם ומגינוני צבא( ,ובמלים
"קומה הבליגה" ,הנאמרות כאן מפי שלמה ,באה לידי ביטוי אידיאולוגיה ,שהבשילה אמנם והגיע
לשלב המנוטח והמטקני שלה בשנים מאוחרות יותר.

2

בהרצאה בקלוב הציונים הכלליים ,תשרי תרצ"ג )וברים שבטל-פה ,א ,עמ' רידר-כב(.

3
4

קלוזנר )תשי"א( ,עמ' . 18~ 165
התארים "עברי" ו"ארמית" טעונים בכמה משמעויות נפרדות :במשמעות הליטרלית ,הם
מתארים מציאות שמית קדומה ,מימות האבות שנשאו להם נשים ארמיות :ואולם ,התואר ייעברי"

הוא גם תרגום של "",רב~"ה כינויו בפי הרוטים של היהודי המודרנ ',החיובי יותר מאבותיו

ה"ז'ידים" )וראה " :שב,ט ,מטברי טר בנטני ,תל-אביב  , 1984עמ'  (. 33-30התואר ייארמי" הוא

אתד הכינו"ם הטיפוט"ם שבפי יהודי מזרח-אירופה לגו"ם )וראה מאמרו של ד' מירון ,בתוך:

שקד ] [, 1974עמ' (. 388

התואר "כבעבי" הוא ,כאמור ,גם שם כולל לכל עממי ארץ כנען ,ועל כן

הוא עשוי אף לאפ"ן את הנטיכה שבטיפורו של ביאליק .דומה שיותר מכול ,תיאר כאן ביאליק
על דרך האלגוריה

-

-

את פגישתו של העברי-היהוד ',לאחר בל ימי גלותו על תהפוכותיהם ,עם

הארץ הכנעבית ,שיופיה טמוי מן העין.

5

אורבך )תשל"ג( ,עמ'  .62מאורעות הדמים פרצו אמנם במפתיע באב תרפ"ט ,א,ך כאמור ,הבוטח
השני של 'אגדת שלושה וארבעה' נכתב בימי המחלה והמרפא ,שעברו על ביאליק בחו"ל בקיץ
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תרפ"ט )שם נודע לו דבר הפרעות ביישוב( ,וראה :אינרות ביאליק ,ד ,עמ' רפד ,על המאורעות
הוסיף וכתב אחר שובו ארצה ,וראה :שם ,ה ,עמ' א. ,ד את מצב רוחו של המשורר במריאנבד
בימי חיבורה של 'אגדת שלושה וארבעה ',תיאר צבי פרילוצקי ברשימתו "בימי מאורעות אב
עם ביאליק ",הצפירה ,שנה  ,69גיליון  ,32ז' באייר תרצ"א,

6

אליאב )תשמ" (,ד עמ'  .76בנקודה זו ראוי להטעים ,כי ביאליק צידד כאן כמדומה בחיי שלום בין
העמים והטיף לקבירת איבות העבר ולהימנעות מפגיעה מזויינת שלא לצורך ,ברוח מדיניות
ה"הבלגה" שנתגבשה בישוב בימי המאורעות ,אולם ,הוא לא הטיף לפציפיזם ברוח "ברית

שלום ",למשל ,דבריו על יחסי החלוצים וערביי הארץ )ראה הערה  , 16להלן( מלמדים על יחס
פטרונ,י לפיו היהודים הם השליטים ,אדוני הארץ ,והערביים נהנים "לפי שעה" מן הקדמה
האירופית שהגיעה למזרח ,ביאליק אף לא הסתכן בהשמעת פר וגנוזות ,והסתפק בתיאור המצב
שנתהווה בימי העליות הראשונות,
ך

לכאורה לפנינו תמיהה ,שהרי אילו רצה ביאליק לכתוב על כיבוש הארץ לא היה צריך להלכה
לטעת את העלילה בתקופת שלטון שלמה  ,כאשר העם שלט בגבולות הרחבים ביותר שהיו לו
אי-פעם ,אולם  ,זוהי סתירה-לכאורה ,שהרי ארמון שלמה כליל-השלמות עשוי לגלם את

הקוסמוס ,במלוא מרחביו הגאוגרפיים וההיסטוריים ,ופרשת העלם הנועז והנסיכה שבמגדל  -את
האירועים הקרובים בזמן ובמקום ,

8

בסאטירות המוקדמות שלו ,הלעיג ביאליק על הציונים המדיניים ותיארם כ"ילדים" וכ"נערים"
קצרי רוח ותאבי שררה ,בשנות העשרים  ,התייחס ביאליק באורך-רוח כלפי אי-סבלנותם של
הציונים המדיניים  ,ואולי אפילו הצדיק את קוצר רוחם ואת שיטות הדיפלומטיה שלהם ,

9
10

וברים שבטל 'פה ,ספר ראשון ,עמ' לל-ב,

כגון בשיר הגנוז 'בלב ים ',בצמד השירים "ילד1ת" ו"בכרכי ים" ובבלאדה הסאטירית ' ר' זרח:
גם שיר-הילדים שלו ' קטי נא-כלבו' נתפס בביקורת כסאטירה על הממד האוטופי בחזונו של הרצל
)ראה :שטרן דינה ,אצבט וני :בבור שסן ומושיט :תבניות מן המטשייה בספרות הילוים,

11

תל-אביב  , 1985עמ' (,91-69
העלייה על האי הבודד מזכירה את שיריו העממיים של ביאליק על איי הזהב שמעבר לים
)'ילד,'1ת 'עם דמדומי החמה' ',מאחורי השער '' ,מעבר לים'( ,כשמתעורר נתניה מעלפונו ,ומוצא
עצמו על אי התעלומות ,הריהו יונק מן הבקבוק שבקשר לצווארו )הנאדות והבקבוק מתוארים
בסוף פרק ו' כשדי אם אשר נחטף יונק חלבם מחיקה( ואו,רה לו מן התאנים הצמוקות ,הרי לנו
גרסה מרומזת ומגומדת של יי ארץ זבת חלב ודבש ",שאינה חוטאת במליצות ובהגזמות ,כי אם
מספרת את סיפור ארץ-ישראל " כמות שהוא" )גירסה סיפורית כמו-נאיבית ,המדגימה את הגותו

של אחד-העם בממארי 'אמת מארץ-ישראל' שלו( ,לא תאנים בשלות ומלאות עסיס נושרות מן
העץ )טרנספורמציה של שיח הקיקיון ,שתחתיו הוטל יונה לאחר שנתנסה בסערת הים ,נבלע

בבטן הדג והוקא אל היבשה( ,כי אם  P.רות קיקיוניים וצמוקים )כאותם שדיים צמוקים של המינקת
הנכרייה ,שאליה הוטל גיבור סיפורו של ביאליק 'ספיח'

-

סמל להתייתמות ולהינטשות יחידי

בארץ נכר ,ארץ י שראל היא כאן הארץ הזרה והנכרייה  ,להבדיל ממקום ההולדת שנשאר בגולה( ,

12
13

ראה הערה

,9

לעיל,

על מהותו של הנשר יעידו גם האפיתטים האלוהיים ,שהוענקו לו בעקיפין ,בפרק ט"ו נאמר עליו:
"כולו אומר  :נשר נשרי הנשרים ",והדברים מעלים ,כמובן ,את הצירופים "כולו אומר מלך"

ו"מלך מלכי המלכים ",מכיבוייה של ההשגחה העליונה ,המתוארת גם ייכבשר יעיר קבו על גוזליו
ירחף" )דבר ' לב  ,יא( ,

14
15
16

ראה הערה

,9

לעיל,

וראה בפרק יב :יי הרבה לא פתן ,כי אם תימרת עשן זוחלת וצפה ':

במאמרו 'בשעה זו' )וכרים שכטל'פה ,א ,עמ' רכגר-ל( ,הראה ביאליק כיצד עם קטן ודל חדר אל
תוך העולם הזר ,וכתוצאה ממפגש זה בוצרו דת ו ת ותרבויות ,שמילאו לימים עולם ומלואו  ,מפגש
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פורה ומפרה זה גם הוליד שנאה ואנסישמיות ,ולא רק משיכה וקרבה  .העולם הגויי "נאנס" וקיבל

כמה מיסודי היהדות ומעיקריה ,אך שילם בעד "אונס" זה ליהדות בשנאה עזה כמוות.

17

השם "קציעה" בהקשר זה עשוי להזכיר את הארץ הקדושה ,לא רק משום ש"קציעה" פירושה גם
"בית" של תפילין ,והיא מתוארת כאן  -חרף נכריותה  -כמין "קודש קודשים" שאליו הורס העלם
הנכסף ,אלא שעל-פי צליליה של המלה היא עשויה להזכיר מקומות קדושים ,השייכים לעמים
אחרים ,מבני הארץ ,ייאל קודס" )ירושלים( ו'אל אקצה' )מסגד עומר( ,וירושלים הריהי "ציון"

שם נרדף לגעגועי כל הדורות לארץ-ישראל .ב'אהבת ציון' של מאפו זכה האב לשם " ידידיה"
)הוא שמו השני של שלמה( ובתו לשם "תרצה" )כשם בירת מלכות ישראל ,המופיעה בשיר
השירים בתקבולת לירושלים ,בירת מלכות יהודה(  .כאן ,זכתה הנסיכה הארמית ,היפיפייה

הקרובה-הזרה לשם המזכיר את שמותיה הערביים של ירושלים-ציון .בהרצאה שנשא ביאליק על
ארץ-ישראל בקובנה )וכרים שכטל"פה ,א ,עמ' קנה( ,סען" :וכשבאים השסאים והמגרים מדון,
לחרחר ריב ולזרוע שנאה בינינו ,אין להם עצה אחרת כלתי אם להשתמש לשם מסרותיהם

השפלות במומנס הדתי ולנצל אותו בתור נשק כנגד היהודים :והרי הם הולכים ומפיצים בדותות

ובדיות ) ( . ..

כאילו אנו רוצים ,כביכול ,לגזול מהם את מקדשם ,את 'מסגד עומר' שלהם"' .אגדת

שלושה וארבעה :כיצירה של פיוס ושלום ,מנסה ליישר את ההדורים בין הצדדים הבצים .

18
19

וברים שבטל"פה ,א ,עמ' קנגק-נח.
משתה שלמה ,שבו חד המלך חידות ומענג את אורחיו באמרי-שפר ,מזכיר את סיום ה"מגילה"
הראשונה

-

'כף הסיידים'

-

בספרו של א"ש פרידברג 'זכרונות לבית דוד' )בפרק "זה היום עשה

('''ה .

20
21

וכרים שכטל-פה ,א ,עמ' קנגק-נח .
שם ,ב ,עמ' קמד.

פרק חמישי :הרובד התרבותי-לשוני
כיבוש המגול

-

ככיבוש השפה העברית וקנייניה

א .על ובר פזיזותם של מחושי השפה העברית
כניכר ממסתו 'תרבות ופוליטיקה' ,ביאליק לא שם פדות בין ענייני חברה
ומדינה לבין ענייני תרבות ,וראה בהם מקשה אחת .במקביל ,הוא אף לא הציב
גבולות ברורים בין מנהיגות פוליטית ,המתווה דרך ליציאה מן הגלות

ולהתיישבות בארץ ,למנהיגות רוחנית ,המתווה דרך לתחיית השפה העברית
ותרבותה ,ובימיו אכן שימשו אנשי-רוח דגולים גם בתפקידי הנהגה ומדינאות.
לפיכך ,נראה שגם סוגיות מעולם הרוח בכלל ,ומתחומי הלשון וקנייניה בפרט,
העסיקו את ביאליק ב"אגדת הקדומים" שכתב על קורות הנסיכה שבמגדל ועל
דבר זיו~גם של ה"עברי" וה"ארמית" ,וקשר אמיץ להן אל הסוגיות החברתיות-
מדיניות ,שנדונו בפרק הקודם.

כיבוש השפה העברית ,עם ההתערות וההתאזרחות בארץ ,אף הוא משול
למתואר ברובד הלי1כ,רלי )הוא ייהסיפור הפשוט"( כהעפלה נועזת אל מרומי
המגדל ,לשם כיבושה של בת-מלכה מצועפת ,המחכה שנים רבות בכלאה
לדודה-גואלה ,עד שזה נגלה לה בדרך-נס .עיון בירכרי םפריתי של ביאליק
יבירכרים שכטל ·פהי שלו מגלה ,כי תכופות המשיל המשורר את צבירתם

במריצת הדירית של הנכסים הלאימיים  -נכסי לשון ,ספרות ותרבות
של מגדל או לכיבושו ',ואת בריאת המלים
מחיצות2 .

-

-

לבנייתו

לכיסוי בצעיפים ולהצבת

תכופות אף המשיל את טלטולו של נכס רוחני ממרכז תרבותי אחד

למשנהו ,לטלטולה של מרגלית בתוך ערמת חול )והשווה לקשיי העברתה של
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ה~רקת מציזון לירושלים בנוסח ב' של 'אגזת שלושה וארבעה'( 3 .גם זברים
שכתב והשמיע בזבר הייסורים הכרוכים בתחיית הארץ השפה העברית ובפרזת

האומה מן הגולה ומשפת ייזיש

-

חבלי ליזה וייסורי גסיסה

-

זומים להפליא

למסופר באגזה ה"נאיבית" שלפנינו ,המעלה לכאורה עניינים הרחוקים בזמן
ובמקום ,ות~ לא.
ייחבלי לשון" הוא שם מאמרו הראשון של ביאליק בענייני לשון ,וממנו עולים
במרומז גם הצירופים הכבולים ייחבלי ליזה" ,ייחבלי גאולה" ו"חבלי משיח",

שכולם כאחז נקשרים  -אם במישרין ואם בעקיפין  -לפאבולה הנפרשת לפנינו
ב'אגזת שלושה וארבעה' ,נוסח '.ב לא אחת הטעים ביאליק ,בנאומיו ובמסותיו,
שאין תחיית הלשון העברית נקנית אלא בייסורים ,בעבוזה קשה ומתישה ,וכי

כל ניסיון להאיץ את התהליך שלא בזרך הטבע ,בסיועם של נסים ונפלאות,
יוליז ייסורים נוספים ,ולא יביא להישגים בני-קיימא .סיפור-חייו רצוף הקשיים

והמכשולים )ובמקביל :רצוף הגסים והנפלאות( של נתניה עשוי להתפרש,
ברובז התרבותי הק.טא-לשוני ,כהמחזתם של ייחבלי לשון" ,שעברו על בני
הזור ,עם המעבר משפת הספר ,פרי חיי הגולה ,אל לשון הזיבור ,פרי החיים
החזשים בארץ-ישראל.

כרגיל אצל ביאליק ,נצבע הסיפור הכללי ,האובייקטיבי-לכאורה ,גם בצבעי
המנסרה של עין האמן ,וסיפורה האיזיאי של העברית המחזשת פניה ,המתממש
כאן כביצירה אלגורית בסזרת אירועים זראמטיים ,נחלתם של גיבורים בשר

וזם ,מעלה בבהירות את שתי הגישות שהתרוצצו בנפשו של המשורר כלפי
זרכי הגשמתן של רעיונות גזולים בתחומי הפוליטיקה והתרבות :ההתמזה
והז~קות במטרה ,מזה ,והנס וקיצורי-הזרך המקריים ,מזה .כשם שברובז

הפוליטי של 'אגזת שלושה וארבעה' עשוי נתניה לגלם בזמותו את עיקר

תכונותיו של הציוני ההרצלאי ,הנחפז להשיג את הישגיו המזיניים ::גן-לילה,
בקיצורי זרך נועזים ,עשויה זמות זו לגלם ,ברובז התרבותי-לשוני ,את
תכונותיו של מחזש השפה ה"ירושלמי" ,הנועז והנחפז בזרכו )כזוגמת א'
בן-יהוזה ובני-חוגו ,ובמיוחז כזוגמת בנו איתמר בן אב"י ,שאת פזיזותו,

המסוכנת והנמהרת לזעת ציוני אוזסה ,נהג ביאליק להוקיע ל~תים מזומנות
באיגרותיו ובנאומיו( .למעשה ,ביאליק התנגז לבן-יהוזה ולבני-חוגו לא רק

משום רתיעת משיטתם הלשונית ,אלא גם על שום ציזוזם בהרצל ובתכנית
אוגנזה .לפיכך ,ביטאה עבורו פזיזותם של מהפכנים אלה בנושאי הרחבת הלשון

הירכך התיכרתי-לשרגי

עניין ,החורג מן התחום הפילולוגי הצר ,והמעיד

-

הלכה למעשה
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על

תפיסת-עולם שלמה ועל מערך נפשי שלם ,שהשלכותיהם מרובות.
נתניה ,המגלם כאמור באישיותו את פזיזותם של הצעירים ,צעירי הפוליטיקה

וצעירי הספרות והתרבות ,הן לא אבה לשמוע בקול אביו ,שהמליץ על דרך
ארוכה ובטוחה ביבשה .בניגוד להמלצת מלכישוע,

הוא חיפש לעצמו

קיצורי-דרך ,ובעשותו כן הוא דווקא האריך את הדרך ,ובשל כך נקלע

לצרות-צרורות ,שבקושי רכ נחלץ מהן .ומן הלקח הפוליטי ניתן לגזור גןרה
שווה לגבי הלקח התרבותי .כשם שחסידי אחד-העם וחסידי הרצל נחלקו בדבר
הדרך הפוליטית ,שבה תושגנה מטרות הציונות ,כך גם נחלקו ציוני אודסה
והמחדשים ה I Iירושלמים

II

בדבר הדרך ,שבה תושג תחיית הלשון .הראשונים

היו חסידי משנתו הלאומית המתונה של אחד-העם וממשיכי-דרכו של מנדלי

מוכר ספרים בתחום הרחבת הלשון העברית ,ואילו ה"ירושלמים" ,חסידי
אליעזר בן-יהודה ושיטתו ,האמינו בכיבושים מהירים ומהפכניים ,שימלאו

לאלתר את צורכי העברית המתחדשת .הראשונים התירו אפילו להשתמש פה
ושם במלים לועזיות ,עד שירווח ,ובלבד שלא ישתגרו חידושים סרי טעם,
הזרים לרוח השפה; לעומתם ,ביקשו ה I Iירושלמים

II

להמיר את הלעזים תיכף

ומיד במלים עבריות ,ולא בחלו במלים שנגזרו משורש לועזי ,שאין לו אח ורע
במקורות

העבריים4 .

בעשור הראשון ליצירתו ,הביע ביאליק באיגרותיו לידידיו ,בעיקר באלה
שכתב לעורכו י"ח רבניצקי ,את דעתו בגנות חידושיו המואצים של בן-יהודה
וI Iהמלות הירושלמיות" שלו ושל בני-חוגו ,שאינן מתוך I Iהלשון גופא" 5 .כמי

שהאמין בכוחם של שינויים ~בולוציוניים זtטיים ,ולא בשינויים מהפכניים
הנעשים כבמטה-קסמים ,נראתה לביאליק התפתחותה המהירה של הלשון
הI Iירושלמית

II

כתהליך בלתי-אחראי ובלתי-מבוקר ,הראוי לגינוי .כן חשב

ביאליק שעל הסופר לנבור ללא לא~ת במטמוניות העבר ,כפי שעשה זאת,
למשל ,מנדלי מוכר ספרים )ובעקבותיו גם סופרים אחרים מסופרי אודסה,

שנתקבצו סביב ה"סבא" ולמדו את דרכיו( ,עד שתימצא לו המלה הנאותה ,שלא
תהא זרה לרוח השפה העברית  .במלים אחרות ,סופרי אודסה האמינו שהדרך
הארוכה ,המחייבת חיטוט בכל המקורות העתיקים כדי לבדוק אם יש צורך

בחידוש מלה זו או אחרת ,ואם לא נבראה כבר המלה המבוקשת בזמן מן הזמנים,
היא-היא הדרך הנכונה ,וכי כל קפנדריה היא למעשה הארכת הדרך.
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ואולם ,יחסו של ביאליק כלפי התופעות הגדולות של התחייה הלאומית לא
נותר סטאטי ,ושיקף בדינאמיקה הסוערת שלו את התמורות הגדולות בתנועה
הציונית ,עם חליפות ה~תים ,ובמיוחד לאחר ועידת צ'רנוביץ הנודעת ,האות
ליידישיזם

הלוחם6 ,

השתנה יחסו של המשורר כלפי חידושיו של בן-יהודה

ובני-חוגו וכלפי יחסם לתחיית השפה העברית )במקביל לשינוי יחסו כלפי
הציונות מיסודו של הרצל וכלפי הישגיה המדיניים( ,משראה

-

לאחר שעלה

ארצה ועמד על טיב השינויים שנתחוללו בעברית כשפת דיבור

-

כי רבים

מחידושי בן-יהודה נשתגרו בציבור והיו לעובדה קיימת ,ך כפי שכבר ראינו,
בדיוננו על הרובד המדיני-חברתי של 'אגדת שלושה וארבעה' ,דווקא נתניה
הפזיז הוא-הוא כובש המגדל ,ולא הוריו ומוריו האחראים והמתונים ,שציידוהו

בעצות נבונות ושקולות ושהנח והו בדרך הנכונה ,משמע ,ביאליק הבין כי אין

להחזיר את הגלגל לאחור ,ומשהשיגה הציונות המדינית את הישגיה הפוליטיים
והתרבותיים יש לברך עליהם ,ואסור למשתייכים למפלגות ציוניות אחרות

ללגלג על הדרך שבה הושגו ,במקביל

-

אל להם לציוני אודסה האליטריים

לכפות את מדיניותם בתחומי הלשון ,ושומה עליהם להשלים עם הזיווגים הזרים
והמוזרים שנוצרו בלשון ה"ירושלמית" ולהטמיעם בתוך לשונם שלהם.
תיאור המשתה ,הנערך בחצר המלך לרגל נישואי נתניה וקציעה ,הוא דוגמה

לייחגיגה" בתחומי הלשון ,להסרת האבק מעל מכמני הלשון הכמוסים ולהפיכתם
בדרך טבעית מאין-כמוה למטבעות ייעוברות לסוחר" בשוק החיים :ייועבדי

המלך ומשרתיו ומלצריו מעלים על השולחן בכלי כסף ובכלי זהב מכל מעדני
עולם וממבחר המטעמים ומכל זני מרחקים ,דיג ימים וציד שדה ויער ,נא וצלי

נ[.. ,

ושרי האופים מגישים לחם חמודות ,פת סולת נקייה ,מנופה בשלוש עשרה

נפות ,מחלב חטי מכמס וזנוח ומנית; ושרי המשקים מביאים דם ענבים מיקבי
המלך ,חדש וישן וישן

נושן", .. ,

הגשתם במעורב של הבשר הצלוי והנא ,או

היין הישן והחדש ,היא גם המלצה לסינתיזה בתחומי התרבות והלשון :להעלתם
מן הגניזה של אוצרות ישנים-נושנים ,שריחם לא נמר וטעמם לא פג ,כי אם
נשתבח במרוצת הדורות ,ועירובם עם החדש ,הנודף ריח של ייצבע טרי" ,מלים
נדירות כמו ייחטי מכמס וזנוח ומנית" משמשים כאן בטבעיות כמלים של
יום-יום ,כל אחד מן הקרואים מקבל מטעמים כטעמו וכמשאלות חכו  -אין אונס
)אפילו הנזירים ,שאינם נותנים עינם בכוס ,משיבים את נפשם בעסיס רימונים(.

בתחומי המציאות כבתחומי התרבות הכול אומר עושר ,רווחה ,פלורליזם ,היתר
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ועירוב של ישן וחדש ,דומה כי ביאליק השלים עם הרעיון שגם החידושים
ה"פזיזים" נשתגרו בחלקם ,ובאשר לכיבושים בשפה העברית שכבר הושגו
ונקבעו בתודעת הציבור ,אין לו  -למי שזה מקרוב עלה ארצה ,ובא אל המוכן

-

אלא לקבלם ולברך את ייברכת הנהנין" על המוגמר,

ב .ביאליק בזכות זיו~גם של ח"טברי" וח"ארמית"
אך לא רק על תהליך תחייתה המואץ של השפה העברית ועל דרכם של מחדשיה
נסב אחד ממישוריה הסמויים של 'אגדת שלושה וארבעה '.בימי כתיבתה של
יצירה זו היה היישוב בארץ נתון במחלוקת עזה ,שנודעה בשם ייריב הלשונות",

וביאליק היה מעורב בה מעורבות אישית ,ואפילו נשפט פעם בעל כורחו
במועדון ייגדוד מגיני השפה" על ש"העז" לדבר יידיש בפומבי 8 ,בזמן ביקורם

של פרץ הירשביין ושלום ~ש בארץ יצאה חמתה של אגודת הסופרים על
ביאליק ,ראש האגודה ומכוננה ,על שדיבר בזכות זיו~גן של הלשון העברית
ולשון יידיש בחינת יירות

ונעמי"9 ,

לפיכך ,ניתן לראות בהמלצתו של שלמה

המלך לחבריו המלכים ,שלא לכרות את האלון ,הניצב כגזע מקביל בצד המגדל,
גם אות להמלצתו של ביאליק שלא להכרית את הלשון ה"זרה" כשפה מקבילה

לעברית ,עד ש'רחב ,כשם שבמישור הפוליטי יתפרשו הדברים כהמלצה
לדו-קיום של שני גזעים ושני לאומים ,מבלי שהאחד יצר את רגליו של משנהו,
על דבר הברית ההיסטורית בין העברית לארמית ,המקבילה במישורים
אחדים לברית שבין העברית ליידיש ,התבטא ביאליק בהרחבה וברגש
בנאומו-מסתו 'הספר העברי':

כעין ברית חשאית ,ברית עולם ,כרותה ועומדת בין שתי אלמנות

אלה ויש בדבק שלהן צד מעורר את הלב ,נוגע עד הנפש ,מ~ין מה
שיש ברות המואביה ההולכת אחרי חמותה נעמי האפרתית ,חרדה
היתה על כבוד אחותה הגדולה ,הגברת ,והיתה יוצאת תחתיה לשדה

ללקט שבלים ויורדת לשוק :לשון החול של היהודים במשך אלף

שנה ויותר הרי לשון ארמית היתה ,וכאומנת טובה ונאמנה ,היתה
עומדת לגברתה ה"יורדת" בשעת דחקה ומוסרת לה פרוסותיה
האחרונות מצרורה הדל

10 _, -
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לא ייפלא אפוא ,שביאליק סיכם את תופעת הזיו~ג הזה במלים ,המזכירות לא רק
את זבריו על זיו~גן של הלשון העברית ולשון ייזיש )ייבחינת רות ונע "(,יפ כי
אם גם את הפסופר ב"אגזה" שלפנינו על שיתוף הגזע ועל החתירה לאיחוז
פוחלט :ייאת אחרית החיזיון הזה של זיו~ג העברית והארפית אפשר לראות

פראש .שיתוף גזען וחייהן הכשיר כבר את איחוזן הפוחלט" .ביפי קזם קיבלה
העברית פן הארפית תכונות שלא היו בה פלכתחילה; בפקביל  -פילאה העברית
בזורות האחרונים את ליקוייה וחלליה פחוליותיה של לשון ייזיש ,וזאת פתוך
תהליכי השפעה הזזיים ,סיפביוטיים.

הזיו~ג בין הלשון העברית לבין לשון ייזיש הוא

-

אליבא זביאליק

-

זיו~ג

טבעי ואורגני ,ו"בשעה זו" אין להכרית את הז'רגון הנכרי ,כי בלעזי חיוניותו
ועסיסיותו הטבעיים תצא העברית נפסזת )פנזלי ,טען ביאליק ,הכיר אל נכון
את סוז הזיו~ג הזה ,והעניק פח יוניותה של הלשון הייזית לעברית ופן
הפלסטיות של הלשון העברית לספרות

הייזית(11 .

איחוז העלם ה"עברי" עם

הנסיכה ה"ארמית" אינו פרפז אפוא להתבטלות בפני תרבות אירופה הזרה או
להתבטלות בפני אופיה הקוסמופוליטי של לשון ייזיש ,כי אם לחתירה לסינתיזה
בין ייעברי~ת" לייאנושי~ת" בין-לאופית ,וזאת בתוך גבולותיה של השפה
העברית עצפם .מנזלי ,חזר ביאליק והכריז בכפה פפסותיו ונאופיו ,הוא יייוצר

הנוסח" של העברית הסינתיטית ,הפר~בזת פכל הרבזים ההיסטוריים של
לשונות היה וזים ,ופה שהעיז על פנזלי נתקיים בווזאי גם בביאליק עצמו,

שהשכיל לכבוש יסוזות עפמיים ייזישיסטיים ישנים-חזשים ,שקוזפיו לא
הצליחו להכניסם אל גבולות העברית.
בהרצאתו 'על אומה ולשון' ,שאותה נשא בתרע"ז ,בוועיזה הראשונה של
ייחובבי שפת עבר" בפוסקבה )באותה שנה עצמה נתחבר הנוסח הראשון של
'אגזת שלושה וארבעה'( ,זיבר ביאליק על השפה הייזית כעל אפצעי ועל
השפה העברית כעל תכלית :ייגם אבותינו עשו את האיזיש אפצעי .אסור לנו
לגזור עליו כליה ,אבל נזכור כי התכלית  -העברית ,והאיזיש הוא האמצעי .ואם
כה נעשה נוסיף לנו כוח ונגביר את

פחננו"12 .

לשון" ,כפי ש::נ~נתה הייזיש בפי העם;

כריתת לשון האימהות )יימאפע

כריתה הפתגלפת כאן בזרך

הטרנספ;זיציה גם בטביעתה של האם בפצולות ים( נראתה לאחזים כשלילת

הגולה והגלותיות ,ועל כן חייבו את יישינוי הערכים" הזה לפען ביסוסה של
הפציא~ת התרבותית החזשה שהלכה ונוצרה בארץ-ישראל .ביאליק לא האפין
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ששינוי ערכים כה כהפכני וקיצוני עשוי להתחולל ~ן-לילה כבלי שיעלה בכחיר
כבז ,וגרס כי בתקופת הכעבר צריכה הגולה להזין את היישוב בתרוכותיה,
והייזיש

-

בת הגולה

-

את התרבות העברית בתרומתה שלה )וככתואר בסוף

פרק ב' של 'אגזת שלושה וארבעה' :יייעכוז האלון בכקוכו ושיכחו עפאיו את
לב הנערה ביכי השכה

נ[.. ,

ועוז גם זאת ,על ראש האלון הזה יחנה נשרי כזי

בואו יום יום אל הנערה לכלכלה וכפה יושיט אליה בעז האשנב את כזונה"(,
סיפור קיוכם הסיכביוטי של הכגזל והאלון הוא כסיפור קיוכן הסיכביוטי של
שתי השפות הללו ,שהאחת כשכשת אך אכצעי לטיפוסם של כובשים נועזים,
הכבקשים להעפיל לפסגותיה של רעותה ,ולכרות שאין קיוכה של הייזיש
תכלית בפני עצמה ,אלא אכצעי בלבז ,אין להכריתה כשורש ויש להבין את
תפקיזה ההיסטורי ולכבזו ,ביאליק נתן אפוא זעתו לא רק לקשר האקטואלי בין
שתי השפות הללו בארץ-ישראל ,בכצב היסטורי ספציפי ונתון ,כי אם התעניין
בסוגית קיוכן הסיכביוטי של הלשון העברית ולשון ייזיש כבתהליך זיאלקטי
רב-זורי ,הכשקף בכוקטן את כל כסכת יחסיהן הנפתלת של ארץ-ישראל
והגולה,

גם בסיפור שתי אבני ה~רקת כלול רכז כקביל על תרבות ישראל ,בעת
החזשה ובכל הזורות ,שהשלכותיו רבות וכסועפות :נתניה עזב את לשון-האם
שלו )איבז את ה~רקת שנתנה לו אכו(; עם הכעבר כארץ לארץ ,כתרבות

לתרבות ,הוא נתנסה בייסורי שאול ,שמצאו את תיקונם עם כיבושה של
בת-הכלך הנצורה והאחזתן של שתי האבנים התאוכות ,חבלי-ייסוריו כקבילים

לייסורים שעברו על האוכה ,בשעה שנעקרה כתרבות אחת אל אחרת ,ייסורים
שעליהם הרחיב ביאליק את הזיבור בנאוכו יישאלת הלשונות בישראל",
שנישא כשנה לאחר כתיבת 'אגזת שלושה וארבעה' :ייגלגולים כאלה אינם
עוברים בלי עינויים נוראים ,זהו פר;~ס קשה וככאיר כאז ,הכרוך בייסורים
כרים ונוראים ,והנשכה כפסיזה אותה שעה הרבה

כשלה"13 ,

גם הכעבר כן

הגולה לארץ-ישראל ,ולא רק נזוזי ישראל בגולה ככרכז אחז לכשנהו ,כרוך
בהפסז ובייסורים ,אך ההפסז )הנובע כעצם פעולת ה"כינוס" ,הכחייבת גניזתם
של קנייני רוח רבים ,שלא נכצאו ראויים להעברה ולטלטול כארצות הגולה
לארץ ישראל( נושא בחובו גם ברכה ורווח בלתי צפויים :האוכה כתנערת
ככשא הזורות הכבז ,וכסירה כעל גבה השחוח עול רב כיותר,

על נשיאת הלשון העברית ותרבותה כזור לזור ,כתחנת נזוזים אחת
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לשנייה ,אמר ביאליק בנוסח תורת שד"ל :ייבדרך נדודיה הרבים של האומה
צריכה הייתה למעט במשא ,כדי שתוקל עליה המלחמה ,החליפה את המרובה

ב'מועט המחזיק את המרובה' והגיעה לידי הפשטה עליונה  .הלשון נעשתה אפוא
שומרת חינם של כל הקניינים הלאומיים .משל למי שנתן את כל נכסיו במרגלית
אחת ו~לעה  -מיראה מפני הליסטים .המרגלית  -זוהי

הלשון"14 .

סיפור ה;נרקת

שנבלעה בלועו של הפתן והוליכה את נתניה בקפיצת הדרך אל האי כמוהו
כסיפור הובלת הלשון העברית )ה;נרקת היא מתנת האב וירושת האם( אל
ארץ-ישראל ,ול~ גם בתוך לועו של נחש שפל ,נציג כוחות הסטרא אחרא ,הזוחל

על גחונו )המייצג ,כמדומה ,ברובד ה~טא-לשוני ,את לשון השוק הש Qלה,
המשמשת למשא-ומתן ולשאר ענייני חולין; ואולי את לשונם החלקלקה,
המשתמעת לשני פנים ,של עסקני הפוליטיקה והתרבות ,מלחכי העפר ,שאינם
יכולים להמריא אל גובהי שמים כנשר הלבן רב-האברה( .כדי להעפיל אל מרומי
המגדל ,טוענת היצירה בסמוי ,יש צורך בשילוב של נשר ונחש :של "לשון
קודש" מרוממת ,היא לשון הכתב והספר ,ושל לשון הדיבור ה"נמוכה",
שענייניה הם ענייני חולין שפלים ופשוטים ,שהקדושה והרוחניות מהם
והלאה15 .

גם סיפורו של התוכי הפוקד יום-יום את חלונה של הנסיכה עשוי ,כמדומה,
להתקשר לאותו עניין עצמו :הן הנערה הכלואה הריהי ארמית המדברת כל
השנים עם תוכי מסורס לשון ,עד שיום אחד היא מואסת בדיבורה עם התוכי

ונועלת את חלונה בפניו .הלשון הארמית הן כונתה בפי חכמים בשם "לשון
סורסי"16 ,

והיידיש  -אף היא לשון יהודית-ייגויית" כארמית המסורסת  -כונתה

במרוצת הדורות בשמות גנאי אחדים ,המרמזים לאופיה המסורס וההטרוגני,
כדוגמת ייז'רגון" ו"בבל שפראך" )כלומר ,יישפת בבל" או יישפה בלולה" ,רמז

לסיפורם של בוני מגדל בבל ,שה' בלל את שפתם( .ביאליק גרס ,כי למרות
צורכי השעה ,המחייבים מלחמת-קודש להנחלת העברית ,אין להאביד את
היידיש לאלתר ,כי אם לתת לה להתקיים קיום זמני במקביל ,עד שירחב .עם

זאת ,הוא גם ניבא כי יום אחד תיכחד היידיש מאליה ,ושוב לא יהא לה דורש,
כבאותו יום כלולות שבו נעלה בת-המלך את חלונה בפני התוכי .באותו נאום
עצמו )'שאלת הלשונות בישראל'( השמיע ביאליק פרוגנוזה זו :ייכל מה שלא
יתורגם ממנה נמן היידיש[ לעברית,

אבוד יאבד וזכר לא יהיה לו( ... ) .

ג~רה היא

מלפני ההיסטוריה ואין לשנותה .יכולים אנו לחלוץ את נעלינו כאבלים ,יכולים

הרובד התרכותי-לשוגי

אנו לשבת "שבעה" על הארץ
ונחתם בטבעת ההיסטוריה

-

-
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אך כל זה ללא הועיל .גזר הדין כבר נכתב

ואין להשיבו .ג~רה היא!" 11 .ביאליק רמז אפוא

לחבריו באגודת הסופרים ,לחברי גדוד יימגיני השפה העברית" וליתר גופים

מיליטנטיים ,שיצאו אז למלחמת חרמה ביידיש וביקשו להכריתה )וכן לחבריו
שגינוהו על שום צידודו כביכול ביידיש המדוברת בארץ-ישראל( ,כי אין לזרז

תהליכים היסטוריים :יום פקודתה של היידיש כבר נכתב ונחתם ,אך לפי שעה
מותר וראוי להתענג עליה ועל ססגוניותה הקומית וקולניותה הצווחנית
וההמונית )תכונות שביאליק עצמו ייחס לשפת יידיש ,בעת שהשווה בינה לבין

העברית הנשגבת של התנ"ך ,מזה ,ושל שירת ייתור הזהב" בספר,ד מזה ,ושהן
כתכונותיו של התוכי מסורס הלשון(.
עת הגאולה מתוארת ב'אגדת שלושה וארבעה' כרגעי נצחונו של נער
עברי 18,

שהצליח לטפס אל מרומי המגדל ולכבוש את הנסיכה הארמית .זו

עשויה ,כפי שראינו ,לרמז ל~שות מוחשית וממשית ,כדוגמת הארץ ,שיופיה

נסתר שנים רבות מעין ,והן ל~שות ערטילאית ורוחנית ,כדוגמת לשון הספר,
שיופיה נותר אף הוא שנים רבות נצור מעין .מצד שני ,זרותה של ייארמית" זו
עשויה ,כפי שראינו ,לקשר;ך למהויות מופשטות אחרות

-

בין-לאומיות בטיבן,

אם יהודיות ואם נכריות .כל ימי אסוריה ,ספגה הנערה את אור השמש ונתמלאה
עסיס )במונחים דומים תיאר ביאליק בנאומיו את המקורות הקדומים ,שספגו את
עסיס

כל הדורות(. 19

עתה ,עם בוא הגאולה ועם התאחדותם של מזרח ומערב,

יש לדעת להוציא את העושר הגנוז שנאצר במרוצת הדורות מן הכוח אל הפועל.
מעתה ואילך ,לא יישמע קול אחד ויחיד ,כי אם סימפוניה של קולות

-

מקהלה

עברית וכלל-אנושית כאחת .ראוי לראות ,בהקשר זה ,את הדמיון בין חזון
אחרית-הימים התרבותי של ביאליק ,כפי שתיארו

בנאומו20 ,

לבין תיאור הגן

ב'אגדת שלושה וארבעה' ,על שפע קולותיו ונגינותיו ,צבעיו וריחותיו,
המצטרפים להרמוניה אחת.

הדבק המלכד את כל הגלויות ,שנתפזרו בכל העולם כולו ,חזר ביאליק וטען,
היא השפה העברית והרוח הלאומית .בהרצאתו 'על אומה ולשון' ,שכבר

הזכרנוה לעיל ,תיאר ביאליק את ההתלכדות והגאולה ברוח ההגות המרומזת,
העולה מבין שיטיה של 'אגדת שלושה וארבעה' :יייש כוח גדול בעולם וגעגועים
שמו .הוא המעביר את האדם דרך אלפי פרסאות ,הקורע לפניו ימים ומדבריות,
כדי להתקרב למשאת נפשו ,להסתכל רגע אחד בקלסתר פנים אהובים לו,
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לשאוף ריחו וצלו .רגש געגועים לאומיים כאלה

נ [...

כמה קשה הבזיזות

שהנפש תתחבט בה בגלותה! ואם ייצר לה פתאום המקום לנפש  -לאן תוליך את

רוחהן היא עורגת אל אחיה ,היא רוצה להתלכז עמהם ולהשתפך בשירת הנפש
היחיזה ,בשירת הלב הנאמנה .וביסוז וסיבה זו הכירו כבר גזולי הרוח שלנו,
סמולנסקין ואחז-העם .הראשון נותן לנו ב'עת לטעת' פרוגרמה שלמה של חינוך

לאומי .אחז-העם ראה ובירר את הזבר הזה ביתר עמקנות".

21

על לימוז הלשון

העברית ,שלו הטיפו סמולנסקין ואחז-העם ,חשב ביאליק ,יש להוסיף את
הזיבור העברי ,שישמש תריס בפני הפירוז וישמש זבק מלכז ומאח.ד 'אגזת

שלושה וארבעה' הן מכילה בתוכה לא רק את חיזת ייזרך גבר בעלמה" אלא גם
את חיזת ייזרך הרוח" ,ושתיהן כאחת שואפות אל האינטגרציה ואל ההרמוניה

-

בחיי האהבה כבחיי התרבות ,בחיי הפרט כבחיי האומה .הקורא את היצירה

כמבע אלגוריסטי על מצבה של העברית ותרבותה ,במעברן מן הגולה

לארץ-ישראל~ ,צא נשכר משלל הזעות והרעיונות ,פרי-הגותם של ביאליק ושל
גזולי-זורו ,שסללו את הזרך להישג המא~וה ,וגם אם נבעות בהגות זו פה ושם
פרצות וסתירות ,אין לפנינו אלא אותה אי-עקביות הנובעת ממורכבותה
הזיאלקטית של התופעה

הנזונה22 .

חtנרות:
כגון במאמרו 'הלכה ואגדה'" :יצירי כפיה של ההלכה ) ( ...
מתוך שטף ח" האדם ומעשיו ) (...

מצטרפים הם קמעא קמעא ,חגין חגין,

ה'ד;ם' המילאני' ,םד-ר;!'.נ' בפאריז נשחכללו בהדרם והיו למה

שהיו על-ידי תעצומות אמני עולם במשך כמה מאות שנה ,שכל אחד מהם בזמנו נתן את ח"ו
ומבחר כוח יצירתו לעבודה הקדושה לו לבדו .ואין טפק ,כי רק מהשתעבד כולם לרעיון מרכזי
אח,ד נעלה אמוד בעיניהם ,הצליחה בידם במידה כזו 'מלאכת שמים '.אותו הרעיון
לאלוהים

-

הוא שריחף לפני עיני

כולם ) ( ...

-

לבנות בית

והשרה עליהם רוח קודש ,והוא שהיה מוליך ומביא

את הטרגל והמקצ~עה ואת החרט והמכחול שבידם ומקריא באוזנם כל תג וחקיקה וכל אריח
ולבנה ,שנצטרפו לכטוף ,אחרי מאות שנים של עבודת בני-אדם מפורדים במקום ובזמן ,לבנ"ן
אחד שגיא ונהדר ".ככלל ,טמל המגדל היה מאז ומתמיד טמל התודעה והתרבות האנושית ,מבנה
שהוא מעשה ידי אדם ,פרי עמל קולקטיבי ,והתגרוח בטבע )וראה טיפור מגדל בבל(.

2

כגון במאמרו הנודע 'גילוי וכיטוי בלשון'" :העיקר שלא יישאר חלל ה'דעה' של האדם רגע אחד
פנוי בלא מלים צפופות ) ( ...

הלא היא לבדה ]הא~לה[ שמושכת אליה כל ימי עולם את לב האדם

בטתר ומעוררת בו געגועים כמוטים להציץ בה רגע קטן .הכול יראים ממנה והכול נמשכים לה.
במו פינו נבנה עליה מחיצות של מלים ושיטות שיטות להעלימה מן העין ,ומיד הציפורנ"ם

הריבד התרביתי-לשיני
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חוטטות וחוטטות באותן המחיצות ,כדי לפתוח בהן אשנב קטן ,סדק כל-שהוא ,ולהציץ דרר שם
רגע אחד אל מה ש'מעבר '''.זלה

3

כגון במאמרי 'הפסר העברי' :יימעתה אינו משיעבד עיד שלא ברצונו לשמירה בטלה של הרי 'וr
בשביל המרגליית שבתיכם )  ( ...חובה זו אם קשה היא לעם 'שיקט על שמריי'  -שבעתיים היא
קשה לעם גולה ונוד,ד שצריר לטלטל על גבו את הרי החול ממקום למקום ".והשיוה לנאמר
במסתו 'לכינוסה של האגדה' :ייבימינו לא כל אדם מציי אצל ספרים עתיקים ולא כל אדם יכול

ורוצה לחטט בתור תלי-תלים ,שנצברו כהררים במשר כמה דורות ,על מנת למצוא מרגליות
תחתם ".וראה הערה  14להלן ,שם נאמר במפורש כי "המרגלית

4

-

זוהי הלשון".

ראה :ר' ס י וון'" ,הלשון הירושלמית' והתגבשות הסגנין החדש" ,לשינני לעם ,מחזור לא,
קונטרס ב ,כסלי תש"ם :הנ"ל" ,ראשית הרחבת הלשין בימיני" ,שם ,מחזור לג ,קונטרס -אב,
מרחשוון תשמ " ב.

5
6

איגרית ביאליק ,א ,עמ' עד :עה-עו יעו.ד
ועידת צ ' רניביץ

)(1908

נועדה אמנם להאדיר את מעמדה של ספרות יידיש כספרות מודרנית,

בקרב ייצריה וקוראיה .אילם ,עקב רצונם של כמה עסקנים קיצוניים להכריז על לשון יידיש כעל

שפתם הלאומית היחידה של היהודים ,החריפה הוועידה את הקרע בין חסידי העברית לבין
ה"בונדיסטים"  ,קרע שנתן אותותיי בארץ-ישראל בשנות "ריב הלשונות" ושהורגש בחריפות
גם בכל רחבי העולם היהוד,י בשנים שבין שתי מלחמות העולם .ראוי לציין  ,כי ביאליק השיג את

השגותיו על מילון בן-יהודה דווקא ב , 1908-היא שנת ועידת צ'רנוביץ ,וראה' :חבלי לשון:
אודיסה תרס " ח ,עמ'  .9אולם ,ה~סקה התוקפת את בן-יהודה הושמטה לאחר מכן במהדורות
הקאנוניות ,וביאליק מיתן בהרבה את התנגדותו הנחרצת למדיניות הלשין של ה'יירישלמים".
החמתנות זו חפפה אח השינוי הבולט ,שחל ביחסו של ביאליק כלפי הרצל הוציונים ה"מדיניים",
בשנים שלאחר התפוררוח המרכז התרבותי באודיסה .

7

על דיאלוגים סמויים ביני לבין מרחיבי השפה העבריח ,בני-חוגו של א' בן-יהודה ,ראה :שמיר
)חשמ"ז( ,עמ '

8

: 183-180 , 170-168 , 144-141

שמיר )תשמ"ח(  ,עמ'

.229-225

על ביאליק י"גדוד מגיני השפה העברית' :ראה בספר זיכרונותיה של ציונה רבאו ,בתל-אביב על

החולות ,רמת-גן  , 1973עמ' . 109-108

9

ראה ,למשל ,בדברים שנשא בעיצומו של " ריב הלשונות' :בקבלח הפנים שנערכה בתל-אביב
לכבוד שני סופרים אלה ,באייר תרפ"ז )רברים שבע ל"פה ,ב ,עמ' ריאר-יג( .

10

והשויה לדבריי של ביאליק על דבר "ריב הלשונות" של ימי קדם ,באממרו ' הלכה ואגדה' " :מי
לא יראה כי מחליקת זו שבמשנה היא היא 'ריב הלשונות :שהילר ונמשר בישראל אמז ועד היום .

'אל יהא לשון ארמי קל בעיני,ך שהרי המקום חלק לו כבוד ' ' :אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמ,י
שאין מלאכי השרת נזקקין

11
11
12

לו." .. '.

רברים שבעל"פה ,שם.
שם ,א  ,עמ ' כ .

שס ,ב ,עמ ' קמבק-נז ,ובמיוחד עמ' קמגק-מד .על יחסו של ביאליק ליידיש  ,ראה :ד' סדן סוגית
ייריש במסרת ביאליק ,ירושלים תשכ"ה .ראה גם :הנ"ל ,ארחות ושבילים )כרר סופרי יידיש
וספרותה( ,תל-אביב

, 1979

עמ'

.259-255

על הפולמוס שבין ביאליק לבין אנשי 'כתובים'

בסוגית יחס ו ליידיש ולסופריה ,ראה :א' פילובסק,י צווישז יא אוז ניין ,תל-אביב  , 1986עמ'

. 140-119
13
14

רברים שב  \lל"פה ,א ,עמ י טו.
ביאליק רומז כאן כי יש צורר גם בנשר וגם בנחש כדי להגיע אל המטרה  :לא די באידיאולוגיה
כדי להחיות את השפה .בעזרת האידיאולוגיה תהיה העברית לכל היותר שפת ספר )תגיע אל הא,י

אר לא אל חלונה של הנערה( .כדי לכבוש את העברית כיבוש מלא ,יש צורר גם להחיות אותה
כשפת רחיב ישוק ,כשפה מדוברת "שפלה " )שסמלה כאן הנחש( ,ולא להסתפק ברוחניותם של
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הספרים ,כרוחניותה של יהדות הכתכ )הנשר כ'מתי מדכר' הוא ,כיו השאר ,גם סמלה של יהדות

הכתכ .הוא לוטש ציפורו כנגד המתים ומשיר עליהם אחת מנוצותיו ,והרי ה"ציפורו" וה"נוצה"
ש"כים לשדה הסאמנטי שענ"נו תולדות הכתכ(.

15
16

רבריס שבטלפ-ה ,כ ,עמ' קמה.

שם ,כ ,עמ' קנו .כדכרים אהל מהדהדים רעיונותיו של אחד-העם ,כאממריו "תח"ת הרוח"

)'השילוח :כרך " חשווו-כסלו תרס"ג( ד'ריכ הלשונות" )'השילוח :כרך ככ ,אדר תר"ע(:
וראה :ע' שכיט ,שירה ואיריאולוגיה ,תל-אכיכ  , 1987עמ' .24-23

17

כשגמיע נתניה אל הנערה הוא מרגיע אותה כמלים "אל נא תיראי

) (...

עכרי אנוכי" .המלים

"עכרי אנוכי" הו מלים טעונות כמשמעויות רכות ,אפילו סותרות .על דרך הפשט ,המלים הללו
הו קודם כול )לפי מקורו כספר יונה'( ,א הדרך המקראית הפשוסה לומר "אני יהודי" )ועל כו איו

לך לחשוש מפנ"( .כמלים אלו השתמש גם כ"' לכנר כעיכודו לאגדה ממדרש תנחומא )וראה
נספח '(.כ כאו הו מלמדות ,כיו השאר ,על תעוזתו של העכרי-היהודי להעפיל ולהשיג את החכמה
הזרה )המתממשת כדמותה של נסיכה שמית כעלת שיער זהוכ ,סמל ההלניות(.

הוא

העכרי-היהוד ',שהחכמה הזרה ,האוניכרסלית והקוסמופוליסית ,נמנעה ממנו כגלות ,מעפיל אל

חלונה של הנסיכה ,הגמלמת כתכונותיה מזרח ומערכ .כמעכר מנוסח לנוסח ,סיכך כיאליק את
הקונפליקט :לא איש גסו יושכ אהלים כוכש את הנסיכה )גילומו של יעקכ הלמדו ,ככאלגוריה
הלאומית "יעקכ ועשיו" וכשיר '(,יכא' כי אם סוחר קוסמופוליסי ורכ-תהפוכות ,הגמלם את צדו
האחר של יעקכ )ששמו מעיד על ערמה נורל רמ"ה ,תכונותיו של סוחר רכ-תהפוכות ,והשווה

לשיר הנעורים 'השירה מאיו תימצא'( .את דמותו האפולינית של הלמדו החליף אפוא כיאליק
כדמותו הדיוניסית של הסוחר ,כדי לרמוז שדווקא הציונות המדינית המעשית )שדגלה ככוח

וכדיפלומסיה ולא כרוח( השיגה את המסרה ,ולאו דווקא הציונות הרוחנית המתונה,
שכעקרונותיה דגל כיאליק רוכ ימיו .כמוכח נאמר אכו ,כי המסרה מקדשת את המאצעים ,ואם
האמצעים הם עסקנות ודיפלומסיה )נחש( ,אזי מוסכ שיעפיל נתניה על סכעות הנחש ,וכלכד
שיגיע אל הנסיכה הכלואה.
רבריס שבטלפ-ה ,כ ,עמ' קצג.

18
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שס ,שם ,עמ' יח.
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כיכושה של השפה מתואר כאו כמקכיל כשתי מסאפורות מורחכות שונות :ככיכושה של כת-מלך

שם ,א ,עמ' קסדק-סה.

מזרחית ושכוחה ,שנכלאה כמגדל על אי נידח )התעוררותה של שפה מתה מתרדמת עולמים(,

וכזיו~גם של נער עכרי ועלמה ארמית )כסינתיזה כיו יסודות של מזרח ומערכ ,של יהדות ונכר,

של "לשוו כרורה" ד'לשוו כלולה" ,של לשוו צחה אריססוקרסית ושל כרכריזמים ייו~לגר"ם"(.
כיאליק ממליץ כאו ,כמדומה ,על החתירה לעכרית סינתיסית ,המזווגת יסודות מכל רוכדי השפה,
יידישיזמים ,לעזים וכדומה .שתי המטאפורות המורחכות הללו אינו סותרות זו את זו ,אלא
לכאורה.

פרק

ששי:

הרובז ה"~רס פואסי"

ההטפלה למרומי האולימפוס לכיבושה של כת-השיר

א .חידת היחיר ה"גכחר"
ב"אגדה"

שלפנינו,

שכל מישוריה אומרים

והרמוניה,

תו~ם

כבשיטת

ה"קורספונדנציות" הקדומה ,מתגלה לו לפרשן לא אחת כי סוגיות מתחומי

הלשון חופפות לסוגיות מקבילות שבתחומי תרבות ואמנות מקבילים :ענייני
לשון ופואטיקה אחוזים בה אלה באלה ומשתלבים בה אלה באלה באופן טבעי
ואורגני ,וכל תחום מלמד על משנהו ,יונק ממנו ומזין אותו ,בעת ובעונה אחת.
כך מתברר ,למשל ,כי בצד סיפורה של העברית המחדשת פניה ,מתרקם

במקביל גם סיפור סמוי בעל מסרים "~ךס פואטיים" מרחיקי-לכת ,שהבולט
שבהם עולה מסיפור ניצחונו של נתניה .ניצחון זה ,שעשוי להתפרש ,במבט
זגקרוקוסמי ,כהמחשה וכהמחזה של הישגיו הגדולים של יידור ראשון לגאולה",
דור שכבש את המגךל בכל תחומי העשייה )בתחומי הספרות והתרבות,
כבתחומי החיים המדיניים וההגשמה הציונית( ,משמש

-

אם נתבונן בו מתוך

ייהקטנת השקף"  -בבואה להישגיו של הפרט ,של היחיד הנבחר ,שהעפיל בכוח
כישרונו שלו אל מרומי המגדל ,הוא ולא ייאיש  IJךל" אחר זולתו.
שמו של נתניה הן מעיד עליו ,בין השאר ,כי הוא כחיר ה'

-

מי שהאל ו):ננו

בכישרונות ברוכים והעניק לו סעד וסיוע בכל דרכיו )ניתן ,כמובן ,לדרוש גם
היפוכו של דבר ,דהיינו ,שנתניה הוא המעלה מנחה לה' והמקריב את
כישרונותיו על מזבח הרעיון הנשגב( .ו אמנם ,בנוסח א' של ה"אגדה" בולט
יותר הקשר של היצירה אל תחומי הספרות והאמנות ,שכן היחיד הנבחר מוצג
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בנוסח זה ,עוד לכן הכישור הלי1כ.רלי הגלוי ,בתורת "נער רש בן טובים
ככשפחת סופרים" ,חולכני ורוכנטי ,שלנו נוטה אחרי כל ציפור וכל רכש.

הכעשה ,שלכה אפילו כפקיד אותו על סופרי הכלך ,כדי שיאגור את כשליו
ויוסיף עליו כשלים כקוריים כשל עצכו :ייוישב חתן הכלך בנווהו ויאגור את כל
כשלי החככה ,אשר השכיע שלכה דבר דבר ב~תו ,ו~ע,לם על ספר .וגם כעט
כדברי חככתו הוא ,אשר ידע ואשר הגה כלבו ,אסף חתןיהכלך וישיכם על
כשלי שלכה באחרונה .הלא הם דברי אגור בןייקה עד היום הזה".
אולם ,גם בנוסח ',ב שבו היחיד הנבחר הוא בן לכשפחת סוחרים רבייפעלים,

ולא איש ספר חולכני ,נבחן העלם ,ככלות הכול ,לא לפי כעשיו הנועזים
שהביאוהו אל הכגדל ,כי אם דווקא לפי הדרך שבה הוא כגולל כעשים אלה
בכלים לפני שלכה .דבריו הברורים והכפורשים ,הנשכעים ב"שפת אכת"

ישרה ולא בדברי ערכה עקלקלים ,הם הכשכנעים את שלכה ,שלפניו אדם
ברילבב ,שראוי להפקידו על כל סחר החוץ של הככלכה .ולכעשה ,עוד לפני
סוף ה"אגדה" כדוכה העלם ברוךיהכשרונות לאכן יוצר ,שעה שהוא כחולל
בכוח אהבתו את העלכה ככד על האבניים ,וזיקתו כלפיה היא כזיקת היוצר אל
יציריכפיו )ועל כך בסוף הדיון ברובד ה"ארס פואטי"(.
כסכת כיבושיו של נתניה

-

כיבוש הכגדל וכיבוש הנערה הכלואה בו

-

כקבילה לא רק להעפלתו של דור נבחר ,בן ייעם נבחר" ,אל ייהארץ הנבחרת",

אלא גם להעפלתו הנועזת של הכשורר הנבחר ,הגאון יירב הנוצה" ,אל כרוכי
האוליכפוס לכיבוש בתיהשיר הנכספת .כיהו הנבחר ,שיצליח ככל רעיו

הכשוררים להעפיל אל הכגדל ולהגיע אל הכלוכה? על חידה זו ועל דרכי
פתרונה תהה ביאליק ,כששאל את עצכו ,כתוך השתאות ופליאה ,כדוע בחר בו
העם כ"בן יחיד" ,יחיד וכיוח,ד כבין כל סופרי הדור .בטיוטתינאום שרשם
לרגל יובל החכישים שלו ,עכד על יסוד הכקריותילכאורה שבבחירתו כתוך כל
סופרי דורו :ייכעולם לא הייתי שוטה כל כך להאכין בכל הגדולות והגוזכאות
אשר ייחסו לי .אני אחד היהודים סתם' ,יהודי של כל יכות השנה' ,שקרא ושנה
כעט ,וכתב כעט כן הכעט ,ואף זה בדרך ארעי ,כבלי שהתייחד לשום כקצוע

ובכל זאת אל נא אהיה ככשקר לוכר ,שהדבר לא גרם לי גם כקצת קורת

) (...
רוח ) ( ...
שנייה  -וייעשה

כזה נעשיתי אני הכקום היחידי של 'אני' ,כחר תפגע האצבע בנקודה

בה נצ"ל ייבו"

אף הוא ל'בן

-

יחיד' ) ( ...

כה כדיר זה כל כקום שהאצבע פוגעת

ז"ש[ שם הטבור ,אף ישראל

-

ואולי כל אוכה

-

כך"2 .
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ביאליק ידע היטב ,כמשתמע ממסותיו ומנאומיו ,כי כל הישג מרשים ומרקיע
שחקים ,שהיה לשם דבר וששמע גדולתו נתפשט בעולם כולו ,הוא צירוף של
כישרון אישי ושל הנסיבות ההיסטוריות המתאימות .על כן הודה לא אחת ,כי
גרם מזלו להיוולד בדור שבו הישגיו הגדולים של היחיד הנבחר מישראל  -אם
במישור המדיני ואם במישור התרבותי

-

זכו בו להעצמה ולתהודה מאין כמוהן

בכל רחבי העולם היהודי .תכופות דיבר על אותם מבני-עמנו ,שראשיתם אמנם
דלה וז;וצערה ,אך אחריתם

-

תהילה

אוניברסלית 3 .

ולמרות שידע את גודל

הזכייה שבה זכה בהיבחרו כ"בן יחיד" ו"כיחיד בדורו" ,הוא אף נקרע בין רצונו

למלא השליחות לבין ההיוואשות ממנה ,בין שהיוואשות זו היא פרי המרירות
והסלידה מדרכיו הנלוזות של הציבור ובין שנביעתה מה תחטא ותה של נפש אמן
אינדיווידואליסטן ,המסרב לשאת בעול ולחרוג מדליית אמותיו.
ביצירתו לפלגיה ,העלה תכופות את רעיון בחירתו של היחיד ,שייעודו
מתגלה לו במעמד הקדשה כמו-נבואי ,שכולו סוד ומסתורין )במיוחד בולט רעיון
זה בפרק הסיום של 'הנרכה' ,שנו מתגלה לו לייאני"-המשורר הלשון שנה
מתוודע האל לבחיריו( .ככלל ,ה"אני"-המשורר בשירת ביאליק ,למרות מזגו
הממורמר והנרגז ,מזגו של נביא תוכחה השרוי בריב תמידי עם קהלו ,הוא גם

באורח פראדוקסלי לכאורה
הגורל4 .

-

-

יצור ענוג ,מתחטא ופאסיבי ,הנגרר אחר נסיבות

אותה מזיגה פראדוקסלית העולה מדמותו של נתניה ומאירועי חייו

-

מזיגה של פאסיביות ושל תעוזה ,של רזיגנציה ושל נטילת סיכון אישי ,של
מקריות גורל ושל כוונה והשתדלות ,של היוואשות מן המטרה ושל אמונה בה

-

עולה גם מרבות מיצירותיו ה"~רס פואטיות" של ביאליק ,שבמרכזן דמות
ה"אני" המשורר.

היחיד שנבחר להעפיל אל המגדל ולהשיג את המלוכה ,כנביא ושליח ה'
בשעתו ,נקרע אפוא בין אמונה בדרכו לבין אכזבה מן הדרך ומתוצאותיה ,בין
שאיפתו לשאת בעול השליחות לבין היוואשות ממנה .הוא אף נקרע בין אמונה
כמו-דתית בסדר האלוהי ,נוסח העולם הישן ,שלפיו ייהכול בידי שמים" ,לבין
דטרמיניזם ניהיליסטי ,נוסח העולם החדש ,שלפיו שליט האבסורד בחיינו

ויכולתו של האדם להילחם בגורלו היא דלה ומוגבלת.
'אגדת שלושה וארבעה' היא כעין המחזה של מלחמת דעות ואמונות,
שהתחוללה בנפשו בשל ביאליק ,בדבר אפשרותו של היחיד לחולל שינויים
ומהפכות ולהשיג הישגים בני-קיימא .היצירה כולה הן נסבה סביב רעיון
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ה~רזסטינציה ,ומסקנתה המשתמעת היא כי ייהכול צפוי והרשות נתונה" :גורלו
של נתניה אמנם נגזר מראש ,אך סייעו ביזו גם תכונות אנוש חיוניות ,כחכמה

ותעוזה ,שהוציאו את גזר-הגורל מן הכוח אל הפועל )צריך היה ששלמה ,החכ
באזם ,יתנגז לכריתת האילן ,ושנתניה הצעיר יגלה תעוזה ויזנק מן האילן אל
המגזל כזי להשלים את ג~רת הגורל( .יכולתו של הפרט להילחם בסטיכיה של
הגורל וההיסטוריה היא אמנם יכולת זלה ומוגבלת ,אומרת היצירה בסמוי ,אך
אין פירושו של זבר שעליו להפקיר עצמו לגורלו ,בלא שינסה לשנותו :עליו

לנסות להיטיב את גורלו ולעצבו כראות עיניו ,בהעזה ובתבונה.
האלון ,שעל גזעו ועל טבעות הפתן הכרוך עליו טיפס נתניה ושממנו זינק אל
המגזל ,אף לו נוזעות כאן משמעויות ייארס פואטיות" מפלי ות :ביאליק יזע,
ואף זאת

ומנאומיו,

כמשתמע ממסותיו

כי

השירה

העברית הגיעה

בזורו

להישגיה הנכבזים והמרשימים ,לא מעט בזכות הנזבכים שהניחו חלוציה
ובוניה  -רמח"ל ,וייזל ,אז"ם הכהן ,מיכ"ל ויל"ג .לולא הזיוטות התחתונות ,אי
אפשר היה לו  -לנתניה ולמשורר בן-הזור  -לטפס אל מרומי המגזל ולהגיע אל
המלוכה .אמנם בכוח הכישרון האישי ניתן לו לעתים לאמן הזגול לזלג על פני
זורות ולהגיע אל ההישג בקפנזריה נועזת ,אך אלמלא הטיפוס על אילן הזורות
הענף  ,ייקפיצת הנמר" הנחשונית לא הייתה מתאפשרת .במסתו 'שירתנו

הצעירה' תיאר את אילן הזורות ,כעין האלון שעל גזעו טיפס נתניה וכעין "אלון
הזוקן" העומז על בית הישיבה ועל חלונו של המתמי,ד יימימים ימימה' :הטיפוס
על האלון כמוהו כהעפלתם של אותם חלוצים ,העושים לתקנת הלשון העברית
ותרבותה על גבי הישגיהם של כל הזורות כולם ,שלולא הם לא יכולות היו

העברית וספרותה ללבלב ולהגיע למלוא פריחתן ולהישגי הכיבוש שלהן )ואין
לשכוח כי על גזע האלון כרוכות גם טבעות הפתן ,המסייעות לעלם לטפס  -שהן
בין השאר גם סמל היצר המוליז את

כ .טיכן של מהפכות
ביאליק,

שלא

-

היצירה(5 .

כחיים ככאמנות

האמין בזרך-כלל

ב~סים

ובקיצורי-זרך,

ברוח הגותו

הריאליסטית של אחז-העם ,שגילמה מ~זה את תמצית הגותה של ההשכלה
הפוזיטיביסטית ,בת המחצית השנייה של המאה

ה, 19-

נאלץ להוזות כאן

בקיומם של יחיזים נבחר ם ,המסוגל ם לפעמים לבצע בכוח כישרו ם קפנזריות
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נועזות ולזלג על פני זורות .באותה מטאפוריקה עצמה תיאר ,למשל ,את הישגי
'הבימה' בתולזות התיאטרון העבר,י ומה שיפה לתיאורם של הישגים בתחומי
הבמה העברית יפה גם לתיאור הישגיה של הספרות העברית :ייבזרך נס זילגו
אנשים אלה על בל הזרגות התחתונות ועלו ישר לשלב העליון .הלא עזים היינו

-

כמה שנים התגלגל התיאטרון היהוזי במרתף התחתון של האמנות עז שזכה

להתרומם משפלתו ולעלות זיוטה אחר זיוטה; אולם התיאטרון העברי קפץ
קפיצת נמר עז הזיוטה העליונה" 6 .תיאורי העלייה והטיפוס המאומצים ,חוליה

אחר חוליה ,וקפיצת הנמר הנועזת ,מעשה-נס

-

שימשו את ביאליק כאן וכאן

לתאר את פלאי ההישג החברתי והתרבותי של זורו בכל תחומי החיים.
ניכרת כאן אפוא התרוצצותו של הוגה-הזעות ,ששכן בנפש המשורר ,בין

שני לקחים סותרים :בין זבקותו בריאליזם הזרוויניסטי המפוכח של אחז-העם,
שהאמין בתהליכים ~בולוציוניים מתונים ,לבין היווכחותו בניצחונם של כמה מן
הצעזים המהפכניים שבעבר לגלג עליהם .למרות שהמשיך להאמין במתינות
ובזהירות ,הוא אף החל ללמז סנגוריה על הנועזים והמסתכנים ,בתנאי
שלתעוזתם מתלווה יכולת הנהגה וניסיון )ועמזתו הזו-ערכית מתגלה בבירור

בפזמונו הארצישראלי 'המכונית' ,הנושא בחובו לקחים פוליטיים רבי-השלכות
בזבר הנהיגה הנכונה ,שהיא גם ההנהגה הנכונה וההתנהגות הנכונה בכל תחומי
החיים :שילוב של זהירות ושל העזה(  .ד כשם שבתחומי הלשון ,קיבל ביאליק
בזיעבז את חיזושיהם המהפכנים של ה"ירושלמים" ,כך גם השלים בזיעבז עם
כמה

מחיזושיהם

הפואטיים

המהפכניים

של

ה"צעירים",

שהביאו ~מם

מצליליהם הרועמים של השירה המהפכנית ,האקספרסיוניסטית והפוטוריסטית,
אף כי לא בלי זברי קטרוג

וביקורת8 .

ככלל ,ביאליק גרס כי כל מהפכה

-

פוליטית או פואטית

-

מורזת בערכים

קפואים ,שהיו בעבר ערכים חזשניים ומהפכנים אך נזזלזלו במרוצת הזורות,
וכי המהפכנים אינם יוזעים כי ייחזשנותם" אינה אלא גלגול מוזרני של עניין
נושן ,שכבר מרזו בו קוזמיהם בשלב מסוים ברצף ההיסטוריה של האיזיאות
)בחינת ייאין חזש תחת השמש"( .לכן ,בסופו של זבר ,המשיך ביאליק להאמין

בעליונותן ובעזיפותן של השיטות ה~בולוציוניות ,לפיהן מטמיע כל זור את
הישגי הזור הקוזם ,ולא בשיטות ה .רבולוציוניות ,המניפות זגלים חזשים
נן-לילה והרואות באמת היחסית שלהן אמת נצחית .סופה של ה"אגזה" ,לפיה
מקר

שלמ

I

אל חצרו הן את מלכישוע האב והן את נתניה בנו ,ומפקיז את כל
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אחד מהם על רשות אחרת ,התלויה בחברתה ,מלמד על חזונו הכמעט אוטופי של

ביאליק )בעת מלחמת דורות עזה בפוליטיקה ובחיים הספרותיים( בדבר דו-קיום
בין-דורי ,שבו הזקן תורם מניסיונו והצעיר מתעוזתו ומנכונותו להתנסות

בחדש .סירובו של שלמה לכרות את האילן ,העשוי ברובד הלשוני לרמז על
דו-קיום בין העברית והיידיש ,עשוי להתפרש ברובד ה"  I5רס פואטי" כדו-קיום
בין ספרויות בכלל וספרויות ישראל בפרט ,ובמעגל הצר  -כדו-קיום בשלום בין
דורות שונים ,סגנונות שונים ומשמרות שונות בתוך הספרות העברית עצמה,

מתוך יכולת להזנה הדדית ולחלחול

הדדי • 9

על כן ,הצלחתו של נתניה אין בה כדי ללמד לקח חד-ערכי על הצלחת השיטה

המהפכנית ,שהרי קדמו להצלחה זו ייסורים רבים ומיותרים ,והיא אף הושגה לא
במעט בדרך מקרה ,ייבידי שמיים" ,ורק לאחר ש  fשרה השעה ,ולא בזכות עוז

העלומים בלב.ז כמשתמע מסוף ה"אגדה" ,ביאליק רצה להאמין ,כי את
השרביט ניתן להעביר מדור לדור ,ממשמרת אחת לחברתה ,בטבעיות נינוחה
ולא במרידות ובמהפכות .הלקח הפוליטי על דבר הכיבוש בנזתו ונגד
קיצורי-הדרך המסוכנים הוא גם לקח למשוררים ,הרוצים לכבוש עמדות
ולהעפיל למרומיו של מגדל-ההצלחה או למרומי הפרנסוס והאולימפוס מתוך
צעדים מהפכניים קיצוניים ,מתוך יירצח אבות" ודריכה על גוויותיהם .ביאליק

רומז להם כי ההבשלה בוא תבוא בנזתה ,בתום תהליך ארוך וממושך וללא
קיצורי דרך מרובים ,וכי לא כל אחד יזכה בכתר )מי שינסה לערוך קיצורי דרך
קלים או לחקות ללא כל מרידה את הישגי קודמיו ,שהצליחו להביא למהפכה
בשעתם ,יטבע בים או יקבל גמול ייסל-בצלים" תמורת ייסל-שומים" ,ולא כתר
מלכות או סל מלא במטבעות זהב; זהו הלקח ששלח ביאליק לכל החקיינים

וה~פיגונים הן ב"אגדה" שלפנינו והן ב"אגדה" המקורית שלו 'אלוף בצלות
ואלוף שום' ,הכתובה בנוסח המקאמה( .אין לחקות ולבקש קיצורי דרך נלוזים,
חזר ביאליק וטען כאן ובמקומות רבים אחרים  :צריך לת~ר אחר ההישג הנועז
והמקורי ,ולא לחזור כתוכי על דברי גדולים או להתקשט בנוצותיהם .לא כל
המשתוקק להעפיל אל המגדל אכן יעפיל אליו ,ורק היחיד הנבחר יגיע אל
בת-המלך וישאנה לאשה.

ומכאן מוליכה הדרך אל סוגיה " I5רס פואטית" כללית וכוללת ,שהדריכה את
מנוחתו של ביאליק ,והיא השאיפה אל כתר השומות היצירתית .תכופות
התחבט בשאלה :אימתי יודע האמן שיצירתו הושלמה ,ואין להוסיף עליה תו
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ואין לגרוע םמנה תגי תהליך היצירה זומה לתהליך כיבוש לבבה של הנערה
ולתהליך הבשלתו של הפרי םן הניצה :ברגע שםגיע הרגע הםתאים ,יוזעים
הרעיה וזוזה שהוא הגיע .אין להוציא את היצירה לאור בעוזה בוסר ,ורק
כשהיא כלולה םכל הטעםים וםכל הצבעים )כפרי שהבשיל ונםלא עסיס ,או
ככלה שהבשילה לקראת זוזה( היא ראויה לצאת םכלאה אל אוויר העולם .אין
האמן יוזע בווזאות מתי יבוא רגע פלאי זה ,בשעה שהוא םעפיל לעברו,
םתייסר בכל חבלי-היצירה וםשתוקק לרגע הגאולה; אך םשמגיע הרגע הנכון,
והיצירה יוצאת לאור ,כעףבר שהגיח םרחם אל אוויר העולם ,הריהו םרגיש
הקלה ואושר כאם שהשליםה את חבלי-ליזתה וכאוםה שהגיע לה עת גאולה.
בםאםרו 'חבלי לשון' תיאר ביאליק את האםן היושב אל האבניים וםתייסר
בייסורי ליזה קשים .כוונתו לא רק לםחולליה של הםלה העברית ,אלא גם
ליוצריה של היצירה העברית )וםכאן זיםוי היוצר ,היושב אל האבניים ,שהרי
יייוצר" הוא ייקזר" ,והאבניים אינם רק םרבץ היולזת אלא גם םקום עבוזתו של
הקזר( .בהגיע הרגע הנכון ,םחוללת קציעה לפני נתניה ,ויזיה על םותניה ככז

בעל יזיות שתהליך יצירתו נשלם .צורת הכז מרםזת לא רק לנשיותה
שהבשילה ,אלא גם לרעיון שהנערה
הםתגלםות בזמותה

-

-

וכל הישויות המופשטות והסםליות

היא כחוםר ביז יוצרה ,ובהגיע שעתה ,הריהי כיצירה

שהושלםו כל שלבי עיבוזה .סוז היצר והיצירה הוא מן הסוזות שה"אגזה"

חותרת לפענוחם ,ואשר פתרונם נשאר בחזקת תעלוםה ,עז לרגע שהשוםות
הנכספת םושגת בםלוא יפעתה.
כאםור ,ביאליק תהה לא אחת על סוז הצלחתו :םזוע הוא ,ולא אחר ,כבש את
הםגזל והעפיל אל המלוכהי לזבריו ,בחרה בו האוםה כפי שיכולה היתה לבחור
בםישהו אחר ,אלא שהוא הביט אל חלונה ברגע הםתאים ,כשהבשילה השעה
וכש~שרה העת לחפש ייחתן בראשית" ,כזםותו של נתניה .בזברים שהשםיע
בחגיגות יובל החמישים שלו ,טען

-

ולא םתוך צניעות והצטנעות בלבז

להצלחתו האישית סייעו גם התנאים ההיסטוריים

הנאות ים10 .

-

כי

רצונו וכישוריו

של הפרט אף הם קובעים את גורלו ,טען ביאליק בכםה םהרצאותיו ,אך עליהם
להצטרף אל החשבון ההיסטורי הגזול ולעלות אתו בקנה

אח.ד 11

ככלל ,ביאליק

חשב שעל הפרט להאזין לצו ההיסטוריה ,כי אם ינסה לחתור נגז הזרם ונגז
הז,ןשברים האיתנים )נגז הסטיכיה ההיסטורית הגזולה( ,נגזר עליו ועל כל פרי

עםלו לרזת לםצולות .ההצלחה םאירה פנים לםי שצולח את הים עם הזרם ,ולא
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נגדו; האישיות הגדולה והדגולה היא שילוב צולח של רצון אישי עז ושל
הנסיבות ההיסטוריות המתאימות ,

חטרות:
לילי נדב ) (1969ראתה בשמי של יינתניה" שם"נרדף ל"זבדיה" ,גיביר ספרי הרימאנסי של מאיר
קנלסקי "עירה יזבדיה' :שביאליק קרא בנעיריי יהתקין לדפיס בעריב ימיי  .יראה גם :סדן
) (, 1989עמ'  .447-424את מנחתי של נתניה )המעלה את ה:jIרקת למקדש ה :כדי לקבעה

2
3
4

בפריכת( אפשר ,כמיבן ,לפרש גם פיריש חיליני מידרני  :האמן ,ה"משמש בקידש' :מעלה אף
היא את קרבני לבניין בית שליש,י ימיסיף אבן"חן משלי לכתר הדירית .יבמלים אחרית :גם האמן
איני פטיר "בשעה זי" מן העשייה הציינית ימן הצירך להרים תרימה אישית למאמץ הלאימי.
בתבים בניזים של ח"נ ביאליק )המלביה"ד :מ' אינגרפלד( ,תל"אביב תשלייא ,עמ' .344-343
דברים שבעל"פה ,א ,עמ' רכד.

על הייתי אדם פאסיבי ינגרר אחר נסיבית זמני יגירלי ,התיידה ביאליק באיגרתי האיטיבייגרפית
של ביאליק לקליזנר" :אני הנני אדם 'נפעל' מטבע,י בחינת 'ניקבא' )מישפע ,פסיייי(  - -כל
כיחיתיי כילם נתפרנסי ,כצמח הלז ,מן המיכן" )ראה  :כתכים בניזים ]לעיל ,הערה  [,2עמ' . (231
העיריב שבין פאסיביית לתיקפנית היא גם פרי ההידמית לנביא המקרא,י שמצד אחד מתנבא
באירח ספינטאנ,י בלא שישקיע בדבריי מאמצי תכנין יכלכיל )"כאש ביער בעצמיתי"( ,ימצד
שני ,ריצה לבריח מן השליחית ילהיפטר מעילה )"מי יתנני במדבר מלין אירחים"( .גם יחסי של
ה " אני" הנבחר אל איהביי ימאשריי  ,המשבחים איתי ברבים ,רציף סתירית ימעקשים :מצד אחד,
נמצא אצלי תכיפית התבטלית בפני הציביר ,בניסח "מי אני ימה אני' :ימצד שני  -התרסה
שמתיך עליינית ,בניסח "יאתם  -אתם מסיס ירקב ימחר ישא כילכם סער" .את הגיליי הראשין
של עמדת הנביא ,בנישא בשליחית יבירח ממנה  ,הניאש מדרכי ימבקש להיטיב את גירלי ,ניתן
למציא בשיר הגניז 'בלב ים :שגיבירי היא צעיר שניאש מן השליחית ,כיינה הנביא בשעתי ,

5

ישספינתי נטרפה בין הגלים.
החיליית הן גם חילייתיה של היצירה ,שביאליק היצר על בידידן זי מזי ,ערל הצירך של הייצר
בן"הדיר לדלג מחיליה אחת לשנייה" :אין לני שלשלת הזהב  ,אלא חיליית"חיליית זי בצד זי ,זי
אחירי זי ,אבל לא זי בתיך זי" )רברים שבטליפח ,א ,עמ' יז( .על יצירת רמח"ל כחיליה מקשרת
בין ישן לחדש ,השייה לתיאירי של ב' קריא )קריפ ניק( ,בערך אנציקליפדי פיפילרי קימפילטיבי:
"היא היה המשך אירגני בשלשלת התפתחית שירתני ,יניתן לי כיח הקסמים לגשיר מעברית על

תהימית"ביהי ריקית .ניתן לי לשמש בריח התיכין השיר,י שיעביר זרם מריצתה של שירתני
מימייהביניים לתקופת חייה החדשה" )אנציקליפריח לספרות ישראלית יבללית ,ג ,תל"אביב
תשי"ג ,עמ'  .(1009דברים אלה מובאים כאן בהרחבה על שים סגנינם האימפרסיוניסט,י המתאים
במטאפוריקה שלו לרוח האגדה שלפנינו ,ולא על שום חשיביתם או מקיריותם ,שהרי הם מכילים
את תמציתם של תיאורים רבים בהיסטוריוגרפיה של הספרית העברית .הביוגרפיה הרוחנית
רבת"התהפוכות של רמח"ל )ובמידה רבה גם של ביאליק( מקבילה לביוגרפיה של נתניה,
המוצגת  -כבמסורת האגדה והרומאנסה  -כעלילה חיצינית גרידא.

6
7
8

רברים שבטליפח ,ב ,עמ'
ראה :שמיר )תשמ"ז( ,עמ'

למרות

קז.
. 171-163

הערכתו לשירת אביגדור המאיר,י

א"צ

גרינברג ,

ואחרים מבין המשוררים

האקספרסייניסטים הצעירים ,ביאליק גם מחה בדרכו נגד ה"צייחה והצריחה" שנשמעו בשירה
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המודרביסטית ,במשתמע מבאומו בוועידה של אגודת הסופרים באדר כ' תרפ"ט )וכריס
שכטלפ-ה ,א ,עמ' קמד(.

9

ביאליק האמין ,למשל ,שאילו מיזג רnמ"ל את שתי רשויות יצירתו  -המיסטיקה והשירה  -היו
הוא וקוראיו בשכריס מדו-קיום זה .מאחר שפיזר כוחו לתורת הקבלה ולפסוות ,וראה בהן
רשויות בפרדות ,יצאה יצירתו בפסדת" :ואין לשער כמה מרגליות טובות היה משאיר לבו ,לו
בתמזגה שירתו עם בטייתו המסתורית ולא היו מתפרדות לשבי כוחות בפרדים מבלי השפעת
גומלין זו לזו" )וכריס שכטל·פה ,כ ,עמ' יז(.

10
11

כתכים ננוזים ,המלביה"ד :מ' אובגרפל,ד תל-אביב תשלייא ,עמ' .344-343
כגון בנאומו על אזר-ישראל ,שאותו נשא בקובבה באלול תר"ז )וכריס שכטלפ-ה ,א ,עמ'
קנגק-נח :ובמיוחד עמ' קנז(" :אפילו כשאדם עושה את מעשיו הזעירים

מאחורי גבו כוח גדול ] [...

-

עומד באותה שעה

ומה שבפרט הינהו עניין גס לכלל כולו ,ללאומים וללשונות .הכול הוא

כלי יוצר בידי כוח בסתר כביר

בידי ההיסטוריה".

פרק שביעי :הרובד המיסטי-מטאפיזי
חחריסח אל ייקרדש חקרדשים" לחשגת חחכמח חtנלירנח

א .כי מי ירדtנ נתיב חררח
על גבי כל הרבדים ,שכבר תוארו לעיל ,מסתמן ביצירה המלוטשת שלפנינו,

הבנויה במתכונת האלגוריה התיאולוגית של משכבר הימים ,עוד רובד
טרנסצנדנטי עליון .כאן מתגלה החתירה להשגתן של א~תות מטאפיזיות
נצחיות ,רחבות ועמוקות מני חקר ,המקיפות את הנעשה בעולמות עליונים
כבתחתונים ,בעולם הרוח כבעולם החומר ,א~תות שלא כל אדם יוכל להשיגן.
בסימבוליקה הקבלית והחסידית ,סיכם י' תשבי ,נמשלה התורה "לעלמה יפה,
הסגורה ומסוגרת בהיכלה ואינה נגלית אלא לאהוב;ך ,המשתוקק אליה ומשוטט
בקרבת ההיכל .ואף ~תו היא משיחה תחילה מבעד למסך ,אחר-כך מבעד
לצעיף ,ורק 'לאחר שהוא רגיל אצלה היא נגלית לו פנים בפנים ומדברת נןמו
]על[ כל סודותיה הנעלמים ו]על[ כל הדרכים הנעלמים ,שהיו צפונים בלנה
מימים קדמונים' ]'אישים ומעשים' :סבא רמשפטים ,בסוף[ .הרמת הצעיף

הפר~iv

על פני התורה וחשיפת ההוויה האלוהית המנצנצת מבעד למעטה

הסימבולי ,זוהי מעלתם הגבוהה וזכותם המיוחדת של 'בני היכלא'".י
נתניה הוא מאותם ייבני עלייה" ו"בני היכלא" ,שזכו לראות את העלמה

הנצורה פנים אל פנים ,לשוחח נןמה ,לעמוד על סודותיה הנעלמים ואפילו
לשאתה לו לאשה .כשם שספירת תפארת נאחזת בספירת מלכות ,היאחזות
המגלמת את ייהדיוקן העליון של זוג נאהבים קרובים-רחוקים ,האחוזים בסבכי

התשוקה" 2 ,כך נאחזים כאן האוהבים זה בזה ,בתום מסכת ייסורים ממושכת
)לאחר שמתהפכת הנערה על משכבה בלילות אחוזת תשוקה לדוד;ך-גואל;ך
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III

והנער מתייסר בחבלי כיבוש ממושכים וקשים משאול ,בים וביבשה( .קציעה,

בת-המלך ,מדומה לאיילת אהבים מהוססת וללביאה סוערת ,לאיילת השחר
באורה החיוור ולסמה בגבורתה ,ללבנה בחרמשה ובמילואה;  3היא משתנה ללא
הרף ומשנה ללא הרף את גוניה ואת צורתה ,כספירת מלכ~ת הפאסיבית,

הקולטת את כל התמורות והגוונים ,כלולה מכולם ומשתנה תדיר ,לפי חליפות
הנןתים )בדרך דומה תיאר ביאליק את 'הנרכה' ,אף היא סמל קבלי שגור ,סמלה
של ספירת מלכות(.
נוסח א' של 'אגדת שלושה וארבעה' פותח במלים ייבת חמודות יפהפייה

הייתה למלך שלמה" ,ומבחר המלים מזכיר את לשון המדרש ייבת הייתה
לאברהם ו~כל

",ה~~ 4

לפי התבנית הנוסחאית ייבת הייתה

ל ", ...

שאין לה

מקבילות במקורות הקדומים .המדרש על אברהם אברהם שנתברך ~כל ,לרבות
בבת ששמה ",לכ~" מרמז לשומות ההרמונית ,שנה אין התכנית האלוהית
חסרה דבר .במקביל ,גם שלמה שרוי בשומות הרמונית ,עם הטבע לכל

מדרגותיו ,בארמונו רב-התפארת ,שנו כל פרט הובא בחשבון :הכול עומד בו
על מכונו ואין הוא חסר דבר )אפילו ניסיונם של המלכים יריביו לפגום בשומות
ההרמונית הזו ברמזיהם הקנטרניים מחרחרי-הריב אינו עולה בידם( .ביאליק

עשה כמדומה שימוש רב-אנפין במדרש זה על המלה המקראית "לכ~" בשירתו
'הנרכה' ,שאף היא מושתתת כמאמור על סמל קבלי ידוע ,המרמז לספירת
מלכות )על הברכה נאמר" :לכ~" צופיה ו):כל צפוי "(,הב שאין לה צבע משלה
ועל כן היא משמשת בבואה לכל הגוונים ולכל המראות .גם הברכה ,שאליה כזג:;:ו
ה"אני"-המשורר כאל דביר מק~דש )במישור ה"~רס פואטי" זו עשויה להתפרש
כסמל האמנות המיז.נ.טית ,המשקפת את המציא~ת כמ;ת שהיא ,על כל גוניה
ומראותיה( ,מתוארת כ"בת עין פקוחה" ,הצופייה בכול והכול צפוי בה
)כבת-מלך וכאשה ,כאגן מים שקוף ,כאספקלריה מלוטשת וכבבת העין( ,וכל
כולה חידה בלתי-פתורה ,כחידת הספינקס הידועה :ייבלשון זו ,לשון הלשונות,

גם הברכה
מחשה,

/

/

לי חדה את חידתה העולמית.

/

וחבויה שם ב~ל ,בהירה ,שוווה,

;:וכל צופייה והכל צפוי בה ,ועם הכל משת~ה,

בת-עין פקוחה

/

של שר היער גדל-הרזים

/

/

לי נדמתה כאילו היא

וארך השרעפות".

בפתח נוסח ב' של 'אגדת שלושה וארבעה' כלול תיאור אפלטוני הרמוני של
ארמון שלמה ,ששולחנו ערוך בכל מעדני ארץ ,וקרואיו ,שנקבצו מכל ארבע
פינות הארץ ,מסובים בגנו ושומעים דברי חכמה מפי החכם באדם .תיאור גן
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המלך ,הנמסר ברוח אגדותיו רוויות המיסטיקה הכמו-דתית של אוסקר וייל,ד
אף מזכיר בהרמוניה המושלמת שלו ,על מראותיו וצליליו העדינים והמשולבים

שילוב מתואם וערב לאוזו ,את תיאור בריאת העולם ב'ספר הזוהר' 5 ,תיאור
הדורש את הכתוב :יישיר המעלות לשלמה אם ה' לא יבנה בית" וגו' )תהל' קכז,
(.א ארמונו המשוכלל של שלמה וגנו שרויים אפוא בהרמוניה גמורה ,אך ערלים

וטמאי שפתיים מנסים להפר בו את השלווה בריב ובמדוו .שלמה אמנם אינו
מתפתה לדברי ההסתה שלהם ,ומשכיל להשכיו שלום ביו ה~צים )ולבסוף הכול
מודים בגדולתו ובגדולת מעשי ה' בעולם( ,אבל ההרמוניה שבארמוו היפה
והסימטרי מוקפת בדיסהרמוניה ובדיסקורד של מבטי המלכים

הקטנים

ב [...

התעוררו

ואמירותיהם הזדוניות והעוקצניות :ייוגם רבים מו הקרואים

פתאום מו הדממה ,ובשאתם איש ממקומו את עיניהם לשלמה ,עיניים מעיניים

שונות ,עיני כלבים ושפנים ,עיני שועלים וצבועים ,עיני נחשים וקופים ועיני
תחמסים וינשופים ,היו כמשסים וכמחניפים וכמעודדים וכצמאי שערורה גם יחד

לאמור' :ה ;i:1ם ,ה  ;i:1ם ,המלך ,ר;ץ את קדקדם!'" 6 .ארמונו של שלמה הוא אפוא אי

של שפיות ושל נועם בתוך הרוע הכללי ,המקיפו מכל עבר ,ממש כשם שהמגדל
שעל האי הבודד ,וקציעה בתוכו ,הוא כדביר שאנו והרמוני בתוך המקהלה
ה Kקופונית המקיפה אותו מכל עבר :ייקול ענות ותנות ,קול נהם ושאגה ,ילל

חיתו יער בכלות בשרם מסמדה ואנקת צפרי ליל נמוגי תאוותו ,יבבת אוחים
דווי תשוקה ותעניית ציים מתהפכים ומתייפחים בחבלי חשקם ,ויהי היער

לחרדת אלוהים" )סוף פרק '(.ז
י' קלוזנר טעו ,כי הרעיוו על אחדות כל הברואים )זכר ונקבה בספירה
האנושית ,בחי ,בצומח וגם בדומם( מתקשר עם רעיוו קוסמי גדול ,רעיוו

אפלטוני על דבר ה~רוס המפרה והיוצר .דומה כאילו ניטלו דברי שלמה ,אפילו
בנוסחם ובצורתם החגיגית ,הוסיף קלוזנר וטעו ,מתוך הספר 'שיחות על

האהבה'

) (Dialoghi d'amore

של דוו יהודה אברבנאל ,שביאליק יכול היה

להכירו בתרגום עברי שנדפס על-ידי חברת יימקיצי נרדמים" בשנת תרלייא,
בשם 'ויכוח על האהבה' 1 .אכו ,האהבה ככוח מטאפיזי ,המניע את העולם לא

פחות מאיתני הטבע ,היא במרכז הרובד האידיאי של 'אגדת שלושה וארבעה',
וכפי שנראה להלו ,ביאליק תיאר; כמהות קוסמית וכמקור אנרגיה ,החדים לו
לאדם את חידתם העולמית.

במרכזו של רובד זה דיוו סמוי בכל מרכיבי היקום ,ברוחם של מיסטיקנים

הדובך המיסטי-מטאפיזי

ויודעי ח"ן ,ובו יש לתפוש את יימעשה היצירה"
פואטי" כיצירתו של יוצר-אמן בשר ודם

-

-
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כ"מעשה בראשית" ,הוא מעשה

הבריאה והיצירה בה"א הידיעה .את התפישה הקוסמוגונית הזו מעודד ,בראש

ובראשונה ,המקור המקראי מספר משלי ,שעליו מבוסס המקור המדרשי ,שעל
גביו בנה ביאליק את 'אגדת שלושה וארבעה' .מקור זה
ממני וארבעה לא ידעתים" וגו'

-

-

יישלשה המה נפלאו

הן מקיף ,ברוח ספרות החכמה )שמכתמיה

ומשליה חותרים להעמדת כללי חכמה ומוסר אוניברסליים ,נטולי צביון לאומי
פרטיקולרי( את כל מרכיבי היקום ,ומותח קו מקביל בין אש האהבה המטאפורית
לבין האש הממשית ,שהיא מרכיב ממרכיביה ההיוליים של הבריאה.

ומן ההכללה אל פירוטה :ה"אגדה" כולה נבנתה ,כזכור ,על משלו של אגור
בן יקה ,המונה בין התופעות מופלאות ,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 ,חסרות החוקיות הוודאית

-

המתרחשות בים ,באוויר וביבשה'  -הוא מונה גם את הדרך החידתית והמופלאה,
שבה מבקיע גבר את דרכו ללב עלמה  -דרך ש"חוקיה" ו"כלליה" קשים לניסוח
ולהבנה .סוד האהבה והזיו~ג משול כאן אפוא לפילוס דרך בים ,בשמים וביבשה

-

ואלה מהווים ,כידוע ,שלושה המרכיבי היקום )מים ,אוויר ואדמה( ,לפי

התפיסה הקוסמוגונית של המקובלים ,אנשי הסוד והמסתורין.

בשיר אהבה ,שתרגם ביאליק בסוף העשור הראשון ליצירתו משירת אלפונס
דו.יה ,נאמר :ייכי אין יודע נתיב הרוח

] [...

אני אהבתי בשל תפוח!" )'בשל

תפוח'( .ביאליק המשיל את דרכיה הנעלמות של האהבה ליינתיב הרוח" )הרוח

בכפל-משמעיה :ככוח קוסמי ,מיסודות הבריאה ,וכשם-נרדף ליכולתו של האדם
ליצור ולברוא דברי הגות ואמנות( .למרות שלפנינו תרגום ,ולא יצירת מקור,
אפשר ללמוד משיר מוקדם זה על תפיסתו של ביאליק את מהות האהבה ,שכן
השורה ייכי אין יודע נתיב הרוח" היא תוספת מקורית של המשורר הצעיר.

בשיר המוקדם וב"אגדה" המאוחרת תהה ביאליק על יידרך גבר בעלמה",
והמשילה ליינתיב הרוח".

השיר הצרפתי הקליל ,שביאליק תרגמו מכלי שני ,חרת את אותותיו על מיטב
יצירתו :זמן לא רב לאחר שתרגם את שירו של אלפונס דוזה ,ניסח ביאליק
בהשראת השאלה שבפתיחת השיר הצרפתי )"התאבו דעת בשלמה אהבתי?"(

את השאלות הקוסמיות הגדולות בדבר מהות הרוח

-

רוח האומה ורוח האמן

-
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שבפתיחת בתי שירו 'אם יש את נפשך לזעת' )ייאם יש את נפשך לזעת ] [ ...

אם

תאבה לראות ] [ . . .אם תאבה זעת"( 8 ,וכו את אלה שבפתיחת בתי שירו 'שירתי'
)ייהתזע מאיו בחלתי את

שירי ] [...

ואי מזה תבוא אנחתי יזעתז"( 9 .ולמעשה,

ב"אגזה" שלפנינו ,האהבה המשולה ליסוזות הבריאה ההיוליים היא גם שונה
מהם וגם בלולה מכולם )ביו יתר גילוייה של האהבה ניתו למנות את האהבה
הרוחנית-האפלטונית ,שסמלה הוא הנשר רב-האברה ,ואת האהבה ה ייצרית,

שסמלה הוא הנחש הפאלי ,הלוחך עפר( .ייתכו שהיא משולה גם לאש  -מרכיב
חשוב נוסף ביו מרכיבי הבריאה ,יסוזות אמ"ש של

המקובלים10 ,

וככזו היא

יכולה להביא לייק;נסומציה" תרתי משמע )מימוש האהבה בבעילה ,בלהט
האהבה ,ואיכולו של הגוף ,בלהט הלהבה(.
ברמת ההפשטה הגבוהה ביותר

-

המיסטית ,הטרנסצנזנטלית

-

מכילים

תיאורי האהבה גם את תיאורי יציאת הנפש או הנשמה מתוך כבלי הגוף ,שאינו
אלא מגזל-אסורים .ה"כלה" המשתוקקת לייזוזה" ,לאלוהיה )במקביל לאומה,
לכנסת-ישראל ,המשתוקקת להתאחז עם הקב"ה( היא גם הנפש המשתוקקת
לגואלה ,שיגאלנה מכבלי ייסוריה ,יחלצנה מבית כלאה ויחזירנה אל מקורה
בזבול עליוו .בשירו המוקזם 'מו המצר' תיאר ביאליק את הגוף האנושי כאזיקי
הכלא )בחינת יימלך אסור ברהטים"( ,המונעים מו האזם להמריא אל הגבהים,
וברבים משיריו הליריים )'הלילה ארבתי'' ,אחרי מותי'' ,ואם ישאל המלאך',
'הכניסיני תחת כנפך'' ,והיה כי תמצאו' ועוז( מתוארת

החסיזית ותורת הסוז הקבלית

-

-

ברוח הז;!:קות

הנשמה ,המיזפקת כיונה על שערי האהבה

ואינה מוצאת מנוח לכף רגלה .סיפור הגאולה השומה וה"קונסומציה" של

האהבה הוא גם סיפור השתחררותה של הנשמה מתוך הגוף ןגאולתה השלמה:
האושר הגזול ביותר ,לפי זה ,הוא ברגעי ה  \5רוס כברגעי התנאטוס.

ב .ירירח לצרוך tנלייח
היו אנשי קבלה ותורת הסוז ,שהאמינו כי יש לרזת עז שאול תחתיות ,אל מקור
הטומאה ,ואז יתקיים הפסוק יימאשפות ירים אביוו" )זעה זו התבטאה בצורתה

הקיצונית ביותר במתירנות המוסרית של הפרנקיסטים( .איו לחשוש מפני

הרפש ,גרסו מקובלים אלה ,אם מתאווים להגיע לזבקות עם ייעולם האצילות",
להתעלות ולהיגאל .המשל שהמשיל יעקב פרנק לביסוס הטענה ,כי כל
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האמצעים כשרים למטרה הנכספת ,הוא משל המלך שביקש לכבוש את המבצר
ולא הצליח לבצע את זממו ,ועל כן הכריז כי מי שיכניע את המבצר יקבל את חצי
המלכות ואת בת-המלך ,ירז אחז מחייליו אל ביב השופכין ,ובאמצעות הזרך
המאוסה הזו חזר לתוך המבצר ,כבשו ,וכך השיג את יזה של בת-המלך ואת
המלוכה ,כאן ,ה~רקת

-

סמל האיזיאה הטהורה ,הבלתי-מועבת והמסורת

הנמסרת מאב לבן ,מתנת האם-האומה

-

נבלעת בלועו של הפתן ,סמל היצר,

כוחות הרוע והטומאה ,ובאמצעות הפתן המאוס ,נציג הסטרא-אחרא )הנכרך על

האילן המעוצב אף הוא ,כמו הפתן ,עיצוב מיתולוגי( עולה העלם במעלה הגזע
אל המגזל ,גאולת האשה ,גאולת הקרקע ,גאולת השפה העברית ,גאולת העם
והארץ מקבילים אפוא להשגת החכמה העליונה ,הנקנית לעתים בזרכים

שפלות ,בחינת יימצווה הבאה בע~רה",
גיבור שירו של ביאליק 'הציץ ומת' עבר מ"ט שערי טומאה ,כזי להרוס

ולבוא אל גנזי הגנזים ,אל קוזש הקוזשים "לא זרך עוז זר שם

(.. ),

מקום

ההפכים יתאחזו בשרשם" ,הוטל עליו לפסוח בזרכו על נחשים ולחמוק מתחת
לחרב המתהפכת ,ואפילו להיזמות בעצמו לנחש הזוחל על גחונו )ייויהי כי לא

יכול עוז לכת על שתיים קוממיות

-

ויזחל על גחון

//

ובלחכו עפר ,על שפתיו

עוז תחינה אחרונה .. ,ןן "(,משמע ,כזי להגיע אל רגע ההתגלות הטהור ,המכה

את העין בברק-זהרו ,צריך אזם להזזהם בזוהמת החיים ולעבור מ"ט שערי
טומאה ,ואז

-

ברגע האושר הגזול צונחת גופתו על מפתן שער החמישים,

ושביב חייו כ;ב.ה :רגע השגתה של החכמה הקוסמית העליונה ,שאליה נכסף כל
חייו ,הוא גם רגע המוות ,כמשתמע מן הכותרת הטעונה ייהציץ ומת" ,בשירו

המיסטי של ביאליק ניכרת כמזומה השפעת הבלאזה אפופת המסתורין של

שילר  ,Das Verschleierte Bild zu Saisשילייג תרגמה לעברית בשם 'סוז
אלוזה ואשר בה חותר הגיבור כל ימיו להגיע אל המקזש ,כזי להסיר בו את
הלוט מעל פניה של הזמות

המצועפת12 ,

כאן וגם כאן ,משמשת ההריסה אל

קוזש הקוזשים ,שמאחורי הפרגוז והצעיף ,סמל ומשל לחיזת החיים הנצחית,
שפתרונה אינו מושג אפילו במחיר החיים

עצמם13 ,

ואולם ,ראוי שנסייג את הזברים ונזכיר ,כי בניגוז ליצירות בעלות ממז
מיסטי אותנטי )כגון 'מגזל עוז' של רמח"ל או 'הקומזיה האלוהית' של זנטה(,
ובהן ההעפלה אל החכמה העליונה היא תכלית התכליות ,אין המטרה הנכספת
ביצירתו של ביאליק מטרה רליגיוזית ,אלא בצורה מטאפורית ,תכליתו של
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המעפיל במרומי המגזל להגיע לאיזה "זביר" או ייקוזש קוזשים" ,אך לא

במובן הזתי הצרוף ,לפיו נכספת הנפש לאלוהיה ,כי אם במובן הפואטי
המושאל ,לפיה נכספת נפש האמן להתגלות ,שתסייע לו להבין את רזי הבריאה
ולראות את המראות בבהירות.

בכותבו אלגוריה כמו-נאיבית ,מעמיז כאן ביאליק בסוף זרכו פנים ,כאילו
השלים את המעגל הפואטי וחזר אל ראשיתו

-

אל האלגוריה הזתית הישנה

נושנה .יש כאן סיגנון אמנותי ופרימיטיביזם מכ~ון ,ולא כוונה נכוחה

ותמימת-זרך )כשם שלא נסוג ב'וילהלם טל' אל הטור ה~נזקסילבי של תקופת
ההשכלה אלא למטרות סיגנ~ן וארכאיזציה( .יש כאן ,אמנם ,כמו ב'קומזיה
האלוהית' של זנטה ,שלושה שלבים ,סמל לזרגות הזזככותו של אזם בזרכו אל
יישער החמישים" :השאול )הייסורים בלב ים ,שם מאבז העלם את המנחה שלו

-

את וירגיליוס שלו  -הצולל במצולות ים(; טור-הטוהר )האי ועליו האלון ,שעליו
ועל הנחש הכרוך סביבו ,מטפס העלם בשאריתכוחותיו(; וגן-העזן ,שבו מחכה
לו קציעה-ביאטריצ'ה ,הנערה האהובה

האיזיאלית(14 .

אשר לשמה של הנערה ,ייקציעה" הוא גם שם ייבית" של תפילין ,רמז להיותה
של הנערה ספונה בביתה ,בחינת ייכל כבוזה בת מלך פנימה" ,כפי שמתוארת

התורה בכתבי המקובלים וכפי שמתוארת הגבירה הנישאה הספונה ב"מגזל
השן" לפי הסימבוליסטים )ייסופיה" של אלכסנזר בלוק ,למשל ,סמל החכמה
והאמנות( .הנער ההורס אל העלייה שבמרומי המגזל ,כמוהו כגיבור 'הציץ
ומת' ,ההורס אל קוזש הקוזשים ,או הנער העורג אל האי

-

זביר החלומות

-

שבאמצע הברכה שביער ,מתנסה הוא ב"גילוי שכינה" או ב"גילוי אליהו".
ואולם ,כאמור ,משאת נפשו של העלם מוצגת כאן במונחים מיסטיים,
הלקוחים מתמונת-העולם הזתית ,אך המטרה היא פואטית אוניברסלית  -מטרתו

של האמן לחרוג אל מעבר למציא~ת ולגלות עולם איזיאלי ,כעצם השמים
לטוהר .כל הסימבוליקה הקבלית"חסיזית שבשירת ביאליק ) ' זוהר'' ,הברכה',
'צפרירים' ועוז( אינה כמזומה אלא מטאפורה להשגת אמת פואטית  ,ואין לתלות
בה

-

למרות חזותה הזתית-המיסטית

-

כוונות רליגיוזיות של אזם המאמין

ב"תכנית האלוהית" באמת ובתמים .בסופו של זבר ,ייקוזש הקוזשים" עבור
האמן הוא אותו הישג ,שנבצר ממנו להשיגו ,הישג שכל ימיו הוא חותר
ללא-לאות להגיע אליו ,ולעולם אין הזבר עולה ביזו.
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הטוות:
ראה י' תשבי  ,משנת הזוהר ,א ,ירושלים תש"ז ,עמ' קמה.

2
3

שם ,שם עמ' קם.

קציעה מתוארת כלבנה )"ופניה הזכים זרחו בתוך האשנב כפני הלבנה בטהרתם" ,בראש פרק ('י

-

דימוי טעון  ,המרמז גם להיותה של טפירת מלכות שרויה עדיין בחשכה  ,טרם הגאולה ,וגם

תרגום של יידישיזם שגור ]"שיין ווי די לבנה "(  ,ששובץ תכופות בשירי חתונה עממיים,

המדברים בשבח יופיה של הכלה.

4

הקשו חכמים על הפטוק "וה' ברך את אברהם בכל" )בר' כ,ד א(  .והרי בת לא הייתה לו לאברהם,
וכי כיצד ניתן לומר עליו כי נתברך "בכל"  .בדרשת התנאים המובאת בתלמוד הבבלי )ב"ב טז

(,ב"ע אחד הפירושים הבאים כתשובה על השאלה "מאי בכלן" היא "בת היתה לאברהם ובכל
שמה" .בעלי הסוד והקבלה הרבו אף הם לדרוש בפירוש זה ,בדיוניהם על ספירת מלכות הכלולה
מכל הגוונים.

5
6

ח"א קעב ,ע-אעב; וראה :משנת הזוהר  ,שם ,עמ' רלג .
פרק א' של 'אגדת שלושה וארבעה' ,והשווה לתיאורים האנימליסטיים של אנשי הפרוור
ב'מאחורי הגדר' ,שבתוכם ניצבים שני האוהבים

-

העברי ובת-הערלים הזהובה

כשלמות

הרמונית בת ו ך הכיעור .

7
8

קלוזנר )תשי"א(  ,עמ' . 185-184
על השאלות האקסטטיות הכלולות ב'אם יש את נפשך לדעת' ועל זיקתן לחטיבות מתוך
' המתמיד  ',עמדתי בחיבורי שירי ביאליק הראשונים )דיסרטציה( ,תל-אביב

, 1980

עמ'

.263-258
9

על טיבן של השאלות הפילוסופיות שבפתיחת 'שירתי' ועל השלכותיהן ה"קוסמיות" ,ראה שמיר

)תשמ"ו( ,עמ'  ;68-67הנ"ל )תשמ"ח( ,עמ' . 211 210
10
11

יימעשה בראש י ",ת משנת הזוהר ,שם ,עמ' שפא שצ.

תיאורו המיתי ה-I:.tמימטי של הנחש ,ההופך ברק-אש ועמוד עשן ,מושפע במדומה מתיאוריו של

מילטון ב'גן העדן האבוד' שלו )שתורגם לעברית ע"י יצחק אדוארד זלקינסון (,ס"עי] בשם
'ויגרש את האדם '  (.עוד על תיאור הנחש ב'אגדת שלושה וארבעה' ראה ברזל )תשמ"ו(  ,עמ' .89

12

במסתו 'גילוי וכיסוי בלשון '  ,שנכתבה באותה שנה ,שנה חיבר ביאליק את שירו המיסט י ' הציץ
ומת ' )תרע"ו( ,השתמש גם כן בסימבוליקה קבלית ,כגון בסמל ה"בלימה' ,המתפרש כ"אין"
)בלי-מה( .

13

על השפעת הבלאדה הח י דתית הזאת על נתן אלתרמן ראה :ז' שמיר ,טוו חוזר הנינון )שירת

אלתרמן בראי המודרניזם( ,תל-אביב תשמ"ט ,עמ' •96
14

תיאורה של קציעה ,ההופכת במחולה לסערת להבה וללפיד אש הוא תיאור נאו-אפלטוני מובהק,

המזכיר את תיאורו של דנטה את ה"!\מפירא":1ם אור השכל השופע ומתקרב לעולם התופעות

הטבעיות ומקבל צורה עגולה ומגולגלת .גלגל בוער זה ,המשמש מעין גשר בין עולם השכל לבין

עולם החושים ,אינו אלא ה"אחד" של הנאו-אפלטוניים ,ה " גלגל האמיר" של פרוקלוס ו"נפש
העולם" של פלוטינוס .ביאליק כדנטה )וכמו הרמב"ם שהאמין כי האדם יכול להתעלות לדרגת
נביא מתוך שלמות עיונית ונפשית( ראה את המנהיג הגדול בדמות נביא ,הבא לתקן את מה
שעיוותו מנהיגיה הדתיים והחילוניים של האומה ,וזאת מתוך רפורמה מדינית מקיפה ,חילונית

ולאו דווקא דתית )משום כך הוא מזווג כאן אשה זרה זהובת שער עם עלם עברי( .האהבה לעלמה
הזהובה ,כמו אהבתו של דנטה לביאטריצ'ה  ,היא הדחף האפלטוני לקראת הטוב המוחלט ,שהיא

זהה עם השאיפה האריסטוטלית לחכמה .הטרנסצנדנטליזם של ביאליק ,הבא כאן לידי ביטוי כמו
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כפואמה 'אבי :שראשיתה כשיר 'מוזר היה אוךח '''ח )תרפ"ז( ושקיכלה את גיכושה כעת כתיכת

'אגדת שלושה וארבעה :הוא של אדם חילוני ,התוהה אל מול מעגלי הח"ם והנצח ומנסה להשיג
את חידתם.

סינום

~בנה היהלום המלוטש והמהוקצע

א .חממד חפרםונלי וחאימפרםונלי ביצירת ביאליק :גילוי וכיםוי
כבר הועלתה בפתח חיבור זה ההשערה ,שלא אחת פנה ביאליק לכתיבת
ייאגדות לילדים" ושאר יצירות יימרוחקות" ו"אובייקטיביות" ,כי אלה שימשו
לו מסכה שאין שנייה לה לביטוי עולמו האישי הייחודי .לכאורה ,זקחזר באגדות
אלה דברים ~של אחרים ,דבריהם של מ Qפרים עלומי-שם ועלילותיהם של

גיבורי קדומים ,שהדורות העטו עליהם מעזכ.ה מיתי ומאגי .הוא אף מסר כביכול
את הדברים מעמדתו הנסתרת של מQפר כל-יודע בלתי מעורב )עמדה המלמדת

להלכה על שיוויון-נפש מסוים של המחבר המובלע כלפי המסופר ,שלא
כביצירה הווידויית בעלת היסודות האישיים האוטוביוגרפיים ,שנה נינרת
קרבתו של המQפר כלפי המסופר על כל צעד ושעל( .ואולם ,ביאליק גילה

בחטיבות ה"מרוחקות" הללו על עצמו ועל עולמו הכמוס יותר משגילה בכל
הליריקה ה"קאנונית" שלו ,והשירה ה"אוטוביוגרפית" בכללה ,שבהן כביכול

יישפך את לנו" ו"נתערטל" לפני קוראיו .את אשר לא העז לומר בווידוי ,אמר
במסווה היצירה האימ~רסונלית המרוחקת ,שאינה מסגירה בנקל את סודות
עולמו האישי והכמוס.ן
כעולה מן היצירה עצמה וכן מן העדויות החוץ-ספרותיות ,ובניגוד לדימויו

הציבורי שכבר היה מתוך שגגה מתמשכת למוסכמה ר;וחת ,ביאליק לא היה
מטבע ברייתו סופר הקורע את סגור לבו בדרך הווידוי הישיר .הדימוי השגוי
הזה הוא פרי החז~ת הווידויית ,הפמיליארית-עממית והנוגעת ללב ,של רבות

מיצירותיו של ביאליק ,בשירה ובפרוזה ,חז~ת השונה כל כך מזו שהעמידה
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שירת ילייג ,למשל )ולחלופין ,שירתו האימ pרסונלית של אלתרמן ,שחיבבה את

הנושאים הגזולים והמוכללים( .ואולם ,לאז;נתו של זבר ,ה"פסאזה" הכמו-
אינטימית יש בה משום הטעייה :ביאליק לא גילה על עצמו בכל כתיבתו

ה"אוטוביוגרפית" ובכל "ויזוייו" פרטים ספציפיים ופרטיקולריים ,המלמזים
עליו כפרט וכיחיז

-

להבזיל מפרט בתוך קולקטיב )או מיחיז בתוך אומה(.

פרטי-המציאות הקונקרטיים ,החז-פעמיים והייחוזיים כביכול ,המשובצים
בשירי-הווידוי שלו ,בסיפוריו בעלי החז~ת האישית ,ואפילו במקצת מאיגרותיו

ה"אוטוביוגרפיות" ,שנכתבו לכאורה מתוך רצון לתעז את תולזותיו ומתוך
כנ~ת חושפנית ,מתגלים בזיעבז כהקטנה ,המחשה והמחזה של מוטיבים
טיפוסיים וארכיטיפיים ,ואלה אינם חושפים בהכרח את סוזותיו

האישיים2 .

עיון ביצירתו הלירית ,בשירה ובפרוזה ,מגלה שוב ושוב ,כי ביאליק יצר
בכל ייזיכרונותיו" ~ייויזוייו" זיוקן קולקטיבי ,פרופיל יה וזי-לאומי טיפוסי ,ולא
פרופיל אינדיוויזואלי ,וכך שמר על האיזון בין רצונם של קוראיו לשמוע מפיו

ויזוי אינטימי לבין רצונו לשמור על פרטיותו ושלא להיחשף .ה"אני" ביצירתו,
ולנןתים קרובות גם הגיבור הבזוי בה ,מייצג את הציבור כולו ,וכ"אחז העם"
)ושלא כמשכיל המ~רם-מעם ,בן הזור החולף ,שצפה לבית ישראל ממקום
מעמזו הנישא בראש מגזל-הצופים( הוא סובל את סבל הכלל ובצרותיו צר לו.
בעניינים אישיים מובהקים  -איזיוסינקרטיים וספציפיים  -אלו שאין בהם עניין
לציבור ולכלל ,או שאין בהם קווי-מתאר קולקטיביים האופייניים לכל ייאזם

מישראל" ,לא נגע ביאליק ביצירתו ה"אוטוביוגרפית" בכלל ,ועל כן אין לראות
ביצירה זו ,גם כשהיא משתפכת בסגנון של ויזוי אישי ,חשיפה של היחיז

בפומבי ,אלא

לכאורה3 .

אפשר להתבונן בזרכי הווידוי של ביאליק גם מכיו~ן הפו,ך ולטעון כי לאז;נתו
של זבר גם אותם עניינים אובייקטיביים וכלליים לכאורה ,שכתיבתו עוסקת
בהם

-

כגוז ,פצבו של העם בגולה ונטישת Qפו של בית-המזרש הישן ,ענייני

הציונות הרוחנית והמזינית ,העלייה לארץ וחבלי ההיקלטות בה )קשיי גאולת
הארץ ובניינה ,חבלי לשון וחבלי נגינה( ,מלחפת ה"צעירים" בפפסז התרבותי

והפז יני ,ועוד כהנה וכהנה נושאים העולים מבין שיטי היצירה לסוגי;:ו

-

היו

חלק מעולפו הסובייקטיבי של ביאליק ומן הביוגרפיה הקונקרטית שלו .על כן,

גם כשעסק ביצירתו בנושאים כלליים ופוכללים ,שהם לכאורה פעניינו של
הציבור )בכל נושאי התרבות והציונות ,הנוגעים לכלל ואינם מכילים כביכול

מבבה היהלום המלוטש והמהוקצע
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סממנים אינדיווידואליים כלשהם( ,ראה בהם המשורר חלק מחייו ומעולמו

האישי ,האציל עליהם מרוחו ועיצבם כראי לענייניו הפרטיים והמוחשיים.
כ"בעל מחשבות" בתחומי הגות רבים ,הרי גם הצד האידיאי ביצירתו

שהגה את הרעיונות בעצמו ובין שפיתח וWכלל את אלה שהגו קודמיו

-

בין

הוא

חלק בלתי נפרד מן הביוגרפיה הרוחנית שלו; ועל כן כמעט כל עניין הכלול

ביצירתו של ביאליק ,פרסונלי או אימ~רסונלי ,לרבות כל המ~סווה מאחורי
החז~ת הבידיונית ,שפוך עליו גם אור אישי-אינדיווידואלי ,במידה זו או אחרת.
אך בין שנתבונן בדרכי הווידוי של ביאליק כך ובין שנתבונן בהם בדרך
אחרת ,מכיו~נים רבים ומצטלבים יתברר לנו שוב ושוב ,שהמשורר לא מצא

לנכון להתערטל לעיני קוראיו ולהערות לפניהם את סודות עולמו הכמוס .הוא
אמנם לא העמיד אוטוביוגרפיה שכולה בדויה ,ובדרך-כלל בחר להעלות קורות
חיים שבהן התנסה ,ול~ התנסות חטופה ,וזאת כדי להעמיד יצירה אותנטית,
טבועה בחותם הניסיון האישי ,שנה נתגלה עיקר כוחו וחידושו )כמי שבישר

ביצירתו ,יותר מכל קודמיו ,את ייהפואטיקה של החוויה" ,פרי הרומנטיקה
האירופית(  .ואולם ,הוא ברר מתוך קורותיו רק אותם פרטי-מציא~ת ,שכוחם יפה
גם לתיאור כלל בני-עמו ,כאלה שכבר נכנסו לאוצר-הסמלים הלאומי וההופכים

אותו לבעליו של דיוקן מייצג ולשליח-ציבור ,כמקובל בשירת הדור החולף.
במובנים מסוימים ,גרר ביאליק אל המאה העשרים את הנורמה הנאוקלאסית של
המשכילים ,לפיה לא אירועי-חייו החד-פעמיים של האדם הם החשובים

והמעניינים את הציבור הרחב ,כי אם הדפוסים המייצגים של חייו  -האידיאליים
או הטיפוסיים .עם זאת ,השתדל לשוות לקורותיו חז~ת רומנטית ,המשכיחה
כאמור את הצדדים הארכיטיפיים ,והרנה לספר ביצירתו על ילד~ת שאננה
שחלפה ואיננה  ,ברוח השירה הבתר-משכילית הרומאנטית.
לא אחת אף הודה המשורר במפורש באי-נכונותו להיחשף :כך ,למשל,

בתגובה לבקשת קלוזנר שיכתוב את תולדותיו ,כתב לו ביאליק את סיפור חייו
עד לסוף תקופת הילד~ת; ואת סיפורו סיכם במלים  :ייעד כאן ה'~גלות'
שבתולדותיי ,וה'נסתרות' ,אלו שהן לדעתי עיקר תולדותיו של כל אדם

-

הרי

הן מכיבשונו של הלב ואין מסיחין בהן"  4 .ובניגוד ליצירה בעלת הטון הווידויי,
דווקא ביצירה האגדית ,האובייקטיבית והבידיונית ,שנה חסר כביכול הגוון
האישי ,ושנה עומד לכאורה המחבר מן הצ,ד ללא מעורבות רגשית ,מתגלים

כאמור במפתיע כמה מסודותיו הפרטיים של ביאליק ,שאותם בחר להסתיר מ~ין
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הקורא .גם אי כבילותה של האגדה לפרטי ה ריאליה ,המגבילים והמוגבלים,
!':פשרה לביאליק לחתור אל אז,כתות אידיאליות כמוסות ,שאליהן לא היה מגיע,
מן הסתם ,בכתיבה אוטוביוגרפית ישירה ואשר אותן היה נרתע מלגלות בווידוי
חשוף·

במקביל להירתעותו מחישוף פרטי-חיים אינטימיים ,ביאליק גם לא היה מוכן
לחשוף לפני קוראיו במו-ידיו את סודות יצירתו ,ולהיות אחד מפרשניה.
כשנשאל הסופר בערוב ימיו ,בהרצאה שנשא בסניף הסתדרות המורים
בתל-אביב ,בדבר המגמה שהנחתה אותו בעבדו את אגדות החורבן לשם 'מגילת
האש' ,ענה,

ספק בכנות ,ספק מתוך היתממות מתחמקת :ייהאם התכוונתי

ב'מגילה' כי תהיה אלגוריה ,או רק עיבוד של אגדות שונות ,עיבוד של התכה,
של גלגול חדש? כלומר :האם גם צירפתי את הדברים ,האם הכנסתי גם כוונות
של עכשיו ,של זמננו ,או שהכוונות הללו מבצבצות מאליהן ,מתוך שהחומר

קיבל תיקון יצירי ,וכמו כל דבר יצירי ,ממילא יכול הוא לשמש גם סמל וגם
אגדה וגם אלגוריה? אומר לכם את האמת ,אינני יכול לעמוד על הדבר הזה,
אינני זוכר

עכשיו"5 .

דומה כי ביאליק דווקא ידע היטב כי הוציא מתחת ידו

יצירה ,שהאגדות ששימשו לה מקור נשתעבדו בה

-

אגב פעולת העיבוד

-

ליסוד האישי ,ואיבדו בה את זכות-הבכורה שלהן ואת משמעותן הקדומה

המקורית )באומרנו "היסוד האישי" ,כוונתנו הן לזה המאפיין את ביאליק כפרט,
כבווידוי הכלול בפרק ו' של 'מגילת האש' הנישא בגוף ראשון יחי,ד והן לזה
המאפיינו כפרט המשתייך לאומה הנתונה תחת אירועיה של תקופה הרת-גורל(.

ואולם ,הוא נרתע מחשיפת סודותיו בפומבי ,ואף לא רצה כנראה להפוך את
איש-הציבור שב; לפרשן מפרשניה של שירתו ,ועל כן התחמק ונקט לשון
ייאינני זוכר עכשיו".

גם ב'אגדת שלושה וארבעה' ,בעלת האופי האימ Qרסונלי כביכול )שלא
כב'מגילת האש' ,ה"אגדה" שלפנינו נמסרת כולה מטעמו של מ Qפר כל-יודע,
ואין כוללת פרקי וידוי( ,הטמיע ביאליק כמה מסודותיו הכמוסים ביותר ,ונחשף

בה אולי אפילו יותר מאשר ב'מגילת האש' .כאן אף כאן ,הותכו האגדות בדרכים
כה מחוכמות ומשוכללות ,עד שבסיכומו של דבר ,אין הן אלא חומרים הטפלים
ומשועבדים ליצירה האינדיווידואלית החדשה שהורכבה מהם.

מבבה היהלים המליטש יהמהיקצע
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ב .הווידוי האישי הכמוס במםווה ה"אגדה" לילדים
מהם הסודות המוצנעים מי הביוגרפיה האישית ,הבאים ב"אגדה" זו לידי ביטוי?

התשובה על שאלה זו אינה קלה ,והיא תובעת זהירות ביקורתית שאינה מצויה,
לצערנו ,בכמה מי הדיונים הביוגרפיסטיים והפסיכולוגיסטיים על ביאליק ועל
יצירתו .כדי לענות עליה ,שומה על החוקר לדעת קודם כול את העובדות

לאשורי ,ואלה איני ודאיות כל עיקר .ליתר דיוק -

רוב ה"עובדות" ,במיוחד

אלה הנוגעות לימי הילדףת והנעורים  -בנויות בעיקרי על בסיס רעוע ומסופק,
שאמת ובידיוי ,אותנטיות וסגנףי משולבים בו לבלי הפר.ד לז;נעייי במסמכים
שבהם משולבים נתוניו הביוגרפיים של המשורר יתברר עד מהרה ,כי משקלו
של היסוד הארכיטיפי או הסמלי במסמכים אלה עולה על משקלה של האמת
העובדתית הפשוטה ,ומה שנקבע בתודעת הציבור כסיפור חיים ממשי ואותנטי,

נצבע למעשה במידה רבה בצבעי המיתוס והדמיוי .אף על פי כי ,ולמרות
המכשולים הרבים העומדים בפני מי ששם לו למטרה לחקור את האישיות
העומדת מאחורי היצירה ,דומה שניתי למצוא ראיות למכביר לעובדת היותה

של ה"אגדה" שלפנינו יצירה ,המכילה ביי שיטיה יסודות של הגות אישית ושל
וידוי ,המסגירים בעל-כורחם סודות פרטיים ואינטימיים בתערובת מרתקת של

ייגילוי" ו"כיסוי".
נסתפק כאי במספר דוגמאות מורחבות ,מתוך שפע העניינים האישיים

והמוצנעים ,שיצירה זו עשויה לרמז עליהם .למעי הסר ספק ,נחזור ונזכיר כי

פיתויי של השערות פסיכולוגיסטיות הוא רב ,ואלה מעידות לא אחת על המ~רש
יותר מאשר על המפורש .כל סברה ,ותהא המרתקת והמשכנעת ביותר
בסבירותה ,ראוי כמובי לבססה בראיות של ממש; ואולם ,רוב המסמכים

המכילים נתונים ביוגרפיים הם מגמתיים ומסוגננים ,ואיי הם יכולים לשמש
חומר ראיות קביל ומהימי; בתוכם רב חלקם של חומרים כמו-דוקומנטריים,
שניתי לערער בנקל על מידת האובייקטיביות שבהם ועל מהימנותם העובדתית.
אי לכך ,ובהתחשב ביתר המגבלות העומדות בפני חוקר תולדותיו של המשורר,

ננקטו כאי כמה וכמה צעדי זהירות ,כדי שלא ייבלע הגבול שביי עובדה לסברה:
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הקורא .גם אי כבילותה של האגדה לפרטי הריאליה ,הפגבילים והפוגבלים,
~פשרה לביאליק לחתור אל אז,נתות אידיאליות כפוסות ,שאליהן לא היה פגיע,
פן הסתם ,בכתיבה אוטוביוגרפית ישירה ואשר אותן היה נרתע פלגלות בווידוי
חשוף·

בפקביל להירתעותו פחישוף פרטי-חיים אינטיפיים ,ביאליק גם לא היה פוכן

לחשוף לפני קוראיו בפו-ידיו את סודות יצירתו ,ולהיות אחד פפרשניה.
כשנשאל הסופר בערוב יפיו ,בהרצאה שנשא בסניף הסתדרות הפורים

בתל-אביב ,בדבר הפגפה שהנחתה אותו בענד; את אגדות החורבן לשם 'פגילת
האש' ,ענה ,ספק בכנות ,ספק פתוך היתפפות פתחפקת :ייהאם התכוונתי

ב'פגילה' כי תהיה אלגוריה ,או רק עיבוד של אגדות שונות ,עיבוד של התכה,
של גלגול חדשן כלופר :האם גם צירפתי את הדברים ,האם הכנסתי גם כוונות

של עכשיו ,של זפננו ,או שהכוונות הללו פבצבצות פאליהן ,פתוך שהחופר
קיבל תיקון יצירי ,וכפו כל דבר יצירי ,פפילא יכול הוא לשפש גם ספל וגם
אגדה וגם אלגוריהן אופר לכם את האפת ,אינני יכול לעפוד על הדבר הזה,
אינני זוכר

עכשיו" 5 .

דופה כי ביאליק דווקא ידע היטב כי הוציא פתחת ידו

יצירה ,שהאגדות ששיפשו לה פקור נשתעבדו בה

-

אגב פעולת העיבוד

-

ליסוד האישי ,ואיבדו בה את זכות-הבכורה שלהן ואת פשפעותן הקדופה
הפקורית )באופרנו ייהיסוד האישי" ,כוונתנו הן לזה הפאפיין את ביאליק כפרט,
כבווידוי הכלול בפרק ו' של 'פגילת האש' הנישא בגוף ראשון יחיד ,והן לזה
הפאפיינו כפרט הפשתייך לאופה הנתונה תחת אירועיה של תקופה הרת-גורל(.

ואולם ,הוא נרתע פחשיפת סודותיו בפופבי ,ואף לא רצה כנראה להפוך את
אי -הציבור שנ; לפרשן פפרשניה של שירתו ,ועל כן התחפק ונקט לשון
ייאינני זוכר עכשיו".

גם ב'אגדת שלושה וארבעה' ,בעלת האופי האיפ~רסונלי כביכול )שלא
כב'פגילת האש' ,ה"אגדה" שלפנינו נפסרת כולה פטעפו של פQפר כל-יודע,
ואין כוללת פרקי וידוי( ,הטפיע ביאליק כפה פסודותיו הכפוסים ביותר ,ונחשף
בה אולי אפילו יותר פאשר ב'פגילת האש' .כאן אף כאן ,הותכו האגדות בדרכים
כה פחוכפות ופש וכללות ,עד שבסיכופו של דבר ,אין הן אלא חופרים הטפלים

ופשועבדים ליצירה האינדיווידואלית החדשה שהורכבה פהם.

מכנה היהלים המליטש יהמהיקצע
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ב .הוויווי האישי הכמוס במסווה ה"אבוה" לילוים
מהם הסודות המוצנעים מן הביוגרפיה האישית ,הבאים ב"אגדה" זו לידי ביטוי?
התשובה על שאלה זו אינה קלה ,והיא תובעת זהירות ביקורתית שאינה מצויה,
לצערנו ,בכמה מן הדיונים הביוגרפיסטיים והפסיכולוגיסטיים על ביאליק ועל

יצירתו .כדי לענות עליה ,שומה על החוקר לדעת קודם כול את העובדות
לאשורן ,ואלה אינן ודאיות כל עיקר .ליתר דיוק

אלה הנוגעות לימי הילד~ת והנעורים

-

-

רוב ה"עובדות" ,במיוחד

בנויות בעיקרן על בסיס רעוע ומסופק,

שאמת ובידיון ,אותנטיות וסגנ~ן משולבים בו לבלי הפר.ד לז;נעיין במסמכים
שבהם משולבים נתוניו הביוגרפיים של המשורר יתברר עד מהרה ,כי משקלו
של היסוד הארכיטיפי או הסמלי במסמכים אלה עולה על משקלה של האמת
העובדתית הפשוטה ,ומה שנקבע בתודעת הציבור כסיפור חיים ממשי ואותנטי,

נצבע למעשה במידה רבה בצבעי המיתוס והדמיון .אף על פי כן ,ולמרות
המכשולים הרבים העומדים בפני מי ששם לו למטרה לחקור את האישיות
העומדת מאחורי היצירה ,דומה שניתן למצוא ראיות למכביר לעובדת היותה
של ה"אגדה" שלפנינו יצירה ,המכילה בין שיטיה יסודות של הגות אישית ושל
וידוי ,המסגירים בעל-כורחם סודות פרטיים ואינטימיים בתערובת מרתקת של
ייגילוי" ו"כיסוי".
נסתפק כאן במספר דוגמאות מורחבות,

מתוך שפע

העניינים האישיים

והמוצנעים ,שיצירה זו עשויה לרמז עליהם .למען הסר ספק ,נחזור ונזכיר כי
פיתוין של השערות פסיכולוגיסטיות הוא רב ,ואלה מעידות לא אחת על המ~רש
יותר מאשר על המפורש .כל סברה ,ותהא המרתקת והמשכנעת ביותר
בסבירותה ,ראוי כמובן לבססה בראיות של ממש; ואולם ,רוב המסמכים
המכילים נתונים ביוגרפיים הם מגמתיים ומסוגננים ,ואין הם יכולים לשמש

חו ר ראיות קביל ומהימן; בתוכם רב חלקם של חומרים כמו-דוקומנטריים,
שניתן לערער בנקל על מידת האובייקטיביות שבהם ועל מהימנותם העובדתית.
אי לכך ,ובהתחשב ביתר המגבלות העומדות בפני חוקר תולדותיו של המשורר,
ננקטו כאן כמה וכמה צעדי זהירות ,כדי שלא ייבלע הגבול שבין עובדה לסברה:
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מה זאת אהבה

מח זאת אחכח?

נפתח בנושא ,שביאליק כלל לא נהג לחשפו ברבים ,שכן ראה בו עניין של

ייצנעת הפרט" ,והוא נושא הנישואין .ה"אגדה" הן נסבה כולה סביב נושא
הזיווג האידיאלי )חידת יידרך גבר בעלמה"( .רעיונו התיאולוגי המיושן-כביכול

של שלמה ב'אגדת שלושה וארבעה' ,דהיינו שהזיווגים נקבעים בידי שמים
)ברוח דברי חז"ל  :ייארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת
פלוני לפלוני" ,סוטה ב ,ע"א( מתלבש כאן בלבוש מאגי אגדי )סיפור על נשר,
הבא מן השמים ,ומביא לנערה את בן-זוגה( .רעיון זה הוא גם ,באופן מפליא

ומפתיע

-

כך אומר כאן ביאליק ,בלי שיאמר זאת מפורשות

-

רעיון מודרני

ומעודכן לגבי דידה של החברה היהודית של הדורות האחרונים ,במעברה מן
העולם הדתי אל החילוניות :רעיון הנישואין מתוך אהבה ,במצבות הטבע והגורל

ולא במצוות הסברה.
לא הורים ומורים ,ושאר נציגיה של החברה הבוגרת והממוסדת ,יחרצו גורלו
של אדם ויקבעו במחיצתו של מי יבלה את כל שנותיו

-

קביעה שהיא אולי

הקביעה החשובה והרת-הגורל מבין הקביעות שקובע אדם בחייו

-

כי אם הוא

עצמו ,בסיוע יצריו הטבעיים וגורלו האישי .אם נמיר את הרעיון בעל הגוון
הדתי )"בידי שמים"( בגירסותיו המקבילות בעלות הגוון ה~נראיסטי של הזמן
החדש )ייבידי הגורל" ו"לפי עקרון הברירה הטבעית"( ,יתברר לנו שביאליק
ממליץ כאן

-

גם ברוח תורותיהם של דרווין ,ניצשה ,פרוי,ד ושאר תורות

שקבעו את החשיבה המודרנית

-

לתת לטבע לעשות את שלו .בכוח המשיכה

הטבעית ויד המקרה יזכה כל אדם ואדם בזיווגו הראוי ביותר )ולא בהתערבות
ה"ראצי;" והאוחזים בו ,נציגי החברה הבוגרת והמיושבת בדעתה( .לפי פירוש

זה ,הרואה בכל עלילת הקדומים מטאפורה מורחבת ואובייקטיביזציה של
עניינים מודרניים ,ייתפס אפוא הצירוף ייבידי שמים" כמטאפורה למקריותו
הברוכה של הגורל בענייני זיווגין.

על כן רעיון הפרדסטינציה הקדום ,לפיו מן השמים ייקבע זיווגו של כל אדם
ואדם ,הוא

-

באופן פראדוקסלי ומפתיע

-

רעיון מודרני יותר ,הקרוב יותר

לתפיסה הר;וחת בימינו אנו ,משיטת השידוכין הגלותית ,לפיה נקבע גורלו של
הצעיר ביד נציגה הבוגר של החברה הממוסדת ,האחוזה בסבך מוסכמות ודעות

מבנה היהלום המלוטש והמהוקצע
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קזומות 6 .אמנם ,לא הרי האמונה הקזומה בעקרון הפךזסטינציה וביזו המ;נוונת
של הגורל ,כהרי אמונתו של האזם החילוני במקריות הגורל ,אי שתי הגישות
הללו כאחת זוחות את התערבותו המלאכותית של האזם בתהליכי הטבע .אין
לשכוח ,כי גם שלמה נכשל למעשה כישלון שמתוי יוהרה ,בנסותו את השמים
לאחר

היוועצות

באיצטגניניו.

האיצטגנינ~ת

מלאכותית של האזם בגורל ,וביאליק
הקזומה

-

-

אף

כמוה

היא

כהתערבות

לכאורה בעקבות האגזה המזרשית

מראה את אזלת יזו של האזם לכוון את מהלכיו הגזולים של הגורל,

גם אם בטווח קצר יש ביכולתו לשנות מהלכים

-

להחישם או למתנם .שלמה

מנסה אפוא בזרכים מניפולטיביות לפענח את סוזות הטבע ולשנות את גזרת
הגורל ,ניסיון המסתיים במקור המזרשי ובע יבוזו האמנותי )בנוסח א' של
האגזה( בכישלון

חרוץ.

לסיפור הקזמבים הזה נוזע לקח על-זמני ,שכוחו יפה גם בתקופה המוזרנית:

אין אזם יכול להפוי את גזרת הגורל על פיה בהתחכמויות ובמניפולציות
אומרת היצירה בעקיפין

-

-

ואף אל לו להאיץ את תהליכי הטבע בזרכים

מלאכותיות ושרירותיות .מן הזין שיזע כל אזם וכל מנהיג כי תהליכי הטבע

וההיסטוריה עתיזים לעשות את שלהם ב~תם ,וכי לא יעלה ביז איש לצאת
נגזם חוצץ ולשנותם מקצה אל קצה 7 .עם זאת ,היצירה רומזת בזרכי עקיפין ,כי

מותר לו לאזם לסייע לטבע ולנסות להיטיב את הגורל היעוז לו .נתניה ,למשל,
מסייע בתעוזתו לגורל ,בזנקו ב"קפיצת נמר" מן העץ אל המגזל ,בחינת ייהכול
צפוי והרשות נתונה" )אבות ג ,טו( .אי אפשר אמנם להתחכם לגורל ולשנותו

באופן מוחלט ,אי אין פירושו של זבר שנגזר על האזם להיות עבז לגורלו;
מותר לו לנסות להיות אזון לגורלו :להיזהר ממעיזות ,לשכלל את הישגיו
ולהמתיק ככל האפשר את זינו ,שנגזר לו יימיזי שמים".

לגבי יחסו של ביאליק אל נישואיו שלו עצמו ניתן לעלות השערות שונות,
שכולן כאחת

-

גם אם יש בהן אינטואיציות נכוחות

-

לא תחרוגנה מגזר

ההשערה .נתון אחז ,עם זאת ,אינו מוטל בספק :ביאליק נשא את מאניה לאשה
בנישואין שעל-פי הנוסח הישן ,בסיוע בני משפחה ושזכנים )זוזיו ,סוחרי

עצים מז'יטומיר השיאוהו בהגיעו לגיל חופה לבתו של שבח אוי רבוי ,סוחר
עצים מקורוסטישוב ,פלי קייב( .אולם ,ביצירתו לפלגיה )ב"שירי העם" שלו
ובשיר 'בת ישראל' הזומה להם ברוחו ,בסיפורו 'מאחורי הגזר' ,באגזות 'ויהי
היום'

-

כולן ,כיזוע ,יצירות ייאימ~רסונליות" ו"אובייקטיביות" ,שלא זבק

126

מה זאת אהבה

בהם כביכול יסוד של וידוי אישי( הוא הביע שוב ושוב ,אם במישרין ואם
בעקיפין ,את אימונו הבלתי-מסויג בנישואין מתוך אהבה ומשיכה טבעית-
יצרית ,ולא בדרך של שידוכים ,מוהר ושיקולי נוחות,
ראוי לזכור אף זאת :המשורר הציג את עצמו באחדים שיריו כאחרון הפוקדים
אתQפו של בית-המדרש הישן ,ובמסתו 'שירתנו הצעירה' -הוא ראה את עצמו,
כמשתמע ,כבן-דורו של פיארברג ,הבוגר ממנו במקצת ,ולא כבן-דורו של
טשרניחובסקי ,הצעיר ממנו במקצת ,בתחומי החיים ,כבתחומי הפואטיקה ,הוא

חש כנראה שייכות אל העולם הישן ,אל מנהגיו ואל מוסכמות המ~סר שלו:
סופרים בני-גילו ,או צעירים ממנו בשנים אחדות ,נישאו ברובם מתוך אהבה
ושלא בדרך השידוך ,ואורח חייהם היה שונה משלו ,אחדים מהם
טשרניחובסקי ושופמן

-

-

כגון

אפילו נשאו נשים נכריות; ואילו אצל ביאליק הייתה

ייאהבת הזרה" לא מציא~ת וממש~ת ,כי אם מוטיב ספרותי טעון במשמעים

מרובים ,בביתו שלו התנהלו החיים לפי נוסחם של יימחןיקי נושנות" ,וחבריו
המשוררים ,המודרניים ממנו ,אף הקניטו אותו תכופות על אורחות חייו
ה"מיושנים" וה"בעל ביתיים",

כאמור ,באיגרתו האוטוביוגרפית לקלוזנר ,הגיע ב"ווידויו" עד תקופת

הנישואין ולא יסף .לדבריו ,ייעד כאן הנגלות שבתולדותיו של כל אדם" ,ועל
הנסתרות אין נוהגים להסיח ברבים ,בניגוד לאוטוביוגרפיות המשכיליות,
ששמו דגש רב על תקופת הנישואין )ובמיוחד 'אביעזר' ו'חטאות נעורים',
שיצאו בביקורת נמרצת נגד נישואי ילדים ,מנהג מקובל ב"רחוב היהודים" של
ימיהם( ,ביאליק לא כתב בכל יצירתו ה"אוטוביוגרפית" על אודות נישואיו דבר

וחצי דבר ,הוא אף לא נלחם בגלוי במנהגי הנישואין במזרח-אירופה ,כביצירתו
הסאטירית של ילייג 'קוצו של יוד' ,הזמנים נשתנו ,ונישואי ילדים הפכו נדירים
יותר ויותר ,וכבר לא היה טעם רב במתקפה נוסח רמא"ג ,מל"ל ויל"ג,
מותר כמדומה להניח ,שביאליק גם לא מתח ביצירתו ביקורת ישירה על
מנהגי הנישואים של יימחזיקי נושנות" ,משום שדברים בגנות מנהג השידוכים

עלולים היו להתפרש כהטלת דופי בנישואיו שלו ,שנערכו על-ידי שדכן,
ולעלוב שלא לצורך באשתו ובהוריה הישישים ,שחסו בצל קורתו גם לאחר
שבנה בית בתל-אביב )למרות שנישואיהם ידעו מעלות ומורדות ,נהג ביאליק
ברעייתו בכבוד ובאהבה ,ובאיגרות ששיגר אליה כלל תכופות דברי פיוס
וריצוי( ,ואגב ,כל ימי נישואיה לא למדה מאניה עברית ,ולא קראה שורה אחת

מבנה היהלום המלוטש והמהוקצע

מיצירתו העברית הענפה של בעלה ,והמשורר
ואקראיים

-

-
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בווזאי היצר על התהום שנפערה בינו לבין רעייתו .המחפש לכל

אלה עזות ביצירה ה"אוטוביוגרפית" לא ימצאנה ,כי את הגיגי לבו הכמוסים
גילה ביאליק רק בחטיבותיה האימ~רסונליות של יצירתו.

ניתן לסבם ולטעון ,כי ביקורת על מנהגי הנישואים הנושנים לא השמיע
ביאליק בגלוי ,אך הוא השמיעה תכופות במסווה ובאמירה עקיפה ומצועפת,
שאינה

מתפרשת כאמירה

אישית.

הוא עשה

כן בזרך כלל ביצירה

האימ~רסונלית ,המנוטרלת כביכול מן ההקשרים האישיים ,כגון ב"אגזה"
שלפנינו ,הקוראת תיגר לשיקולי החברה ושזבניה ומפגישה עלם עברי מחונן
ובר-לבב עם עלמה נכרייה יפיפייה ואצילית ,הנמשכים זה לזו בגופם ובנפשם

ואינם שועים לאיסורי ייטאבו" שהציבה החברה )הם מאלצים את החברה
להעניק להם את ברכתה ולהשלים בזיעבז עם אהבתם(.

כך,

למרות

הסתייגויותיו מן העיסוק בנושאים שהצנעה יפה להם וחרף הזזקקותו למסכות

ולזרכי עקיפין שונות ,הוא נתן בכל זאת בזרכו ביטוי מלא לרחשי לבו ולציזוזו
בנישואי אהבה ,מתוך התאמה פיזית ומנטלית ,ברוח הזמן

החזש8 .

ב •2.טל בנים וטל שילשים
נושא אישי אחר ,שאף בו ראה ביאליק עניין של צנעת הפרט ,שאין משיחין בו
בגלוי ,הוא עניין הפריון; נושא שלא הותיר עקבות ביצירה הוויזויית
והאוטוביוגרפית ,אלא בזרך מטאפורית עקיפה )כגון בשירו הלירי המרומז 'צנח

לו זלזל' ,המנוסח באופן כה חומקני ורב-משמעי ,עז כי זכה אפילו לפירושים
לאומיים אחזים( .בנושא זה מעמיזה 'אגזת שלושה וארבעה' חיזה מעניינת:
בגירסה הראשונה של נוסח א' הקצר ,המבוסס על המבוא למזרש תנחומא,

שממנו שאב ביאליק את עלילת 'אגזת שלושה וארבעה' ,מוצא שלמה את בתו
והיא מעףברת .גם בעיבוזו של י"ב לבנר לאגזה המזרשית ,ששימש כנראה

לביאליק מקור לנוסח ב' של 'אגזת שלושה וארבעה' ,יולזת קציעה בן ,לאחר
שראובן קיזשה בנוכחות עזים נעלמים )יי!זז ה' היום ועזים מיכאל וגבריאל
מלאכיו"( .לעומת זאת ,בנוסח ב'

-

הרחב והמפורט

-

נפקז מקומו של מוטיב

ההתעברות ,וההשמטה זורשת את הסברה.

את השמטת המוטיב ניתן לפרש בכמה זרכים חלופיות :ניתן להעניק לה
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פירוש מו"לי חוץ-ספרותי ,הקשור בקהל-היעד שאליו ביווו ביאליק את יצירתו,

ולתלותה במבוכה הרעיונית שנתלוותה להתאמת יצירה ,הכוללת תיאורי
התעלסות והריוו ,לקורא הצעיר ,פירוש זה מקבל את תמיכתו מו העובדה,
שבמהדורת יובל הששים שלו )תרצ"ג( ,המיועדת לקהל הבוגר ,כלל ביאליק את
הנוסח הבלתי-מצונזר ,ואילו בקובץ 'ויהי היום' שיצא כשנה לאחר מכו ,כלול
הנוסח המצונזר ,ואולם ,פירוש זה אינו מתרץ ,כמובו ,את השמטת מוטיב
ההתעברות מו הנוסח המורחב ,שלא קל להגדירו ייאגדה לילדים",

לחלופיו ,ניתו להעניק להשמטה זו גם פירוש פואטי ,ולתרצו ברצונו של
המחבר לטשטש ולפרום קמעא את הסיום הסגור והמעוגל מדי ,אגב זרייתם של
ספקות אחדים בתוך הוודאות ההרמונית ,אמנם ,ה"אגדה" מסתיימת ,כמקובל,

ב"סוף טוב" ,בשלום ביו אומות עוינות ובנישואי אהבה ביו בני גזעים נפרדים,
אך את ענייו ההמשכיות והעתיד הרחוק
ועתידה של האהבה

-

הו את עתיד השלום והו את גורלה

הותיר ביאליק לףט בערפל ,כאפילוג לנוסח ב' של 'אגדת

שלושה וארבעה' תיאר ביאליק הסתודדות חשאית ביו שלמה לביו מלך צור,
שאת טיבה איו איש יודע )ייולעת ערב נסגר אתו בחדר לשיחת רעים נעלמה,
ואולם הדברים אשר נפלו ביו שני המלכים הרעים בשיחתם בתוך כותלי החדר

לא שמעה אוזו ,על כו תמו דברי המגילה הזאת"( ,מתברר כי גם אל תוך היצירה
האגדית ,שס;פה הטוב הוא מוסכמה ספרותית ,גרר ביאליק את מנהגו הפואטי

לסיים את יצירותיו סיום מעורפל ופרום ,הפתוח לפירושים שונים ,אפילו
סותרים9 ,

אך גם פירוש ביוגרפי ,סמוי מו העיו ,ניתו להעניק להשמטת מוטיב ההריוו,
פיר ש שיקשר השמטה זו אל רתיעתו של המשורר ,מדעת או שלא-מדעת,

מהעלאת נושא ההתעברות ,הלידה וההמשכיות ,ביצירת הווידוי האישית ,מכל
מקום ,נפקד מקומם של הנושאים הללו ,וההעדר במקרה זה עשוי ללמדנו לא
פחות מו המצוי והגלוי ,ההרתעות מהעלאתם של נושאים אלה עשויה להצביע
על הדחקתו של ענייו אישי ,שהיה לגביו של ביאליק
הממושכים היו חשוכי-בנים

-

-

כמי שנישואיו

נושא כאוב ,שאיו מסיחיו בו )ושוב ,דווקא

ביצירה האימ~רסונלית מתגלים בדרכי-עקיפיו געגועיו של המשורר לילדים
משלו; למשל ,בתיאור ה"שלימזל" ,התמים או המיתמם ,משיר-העם 'פלוני יש
לו' ,שבנותיה של שכנתו מקיפות אותו מכל צד( ,מכל מקום ,השמטת מוטיב
ההריוו וההמשכיות מנוסח ב' רב-הפרטים ,וזאת למרות שהוא מצוי במקור
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פירוש מו"לי חוץ·ספרותי ,הקשור בקהל·היעד שאליו כיוון ביאליק את יצירתו,

ולתלותה במבוכה הרעיונית שנתלוותה להתאמת יצירה ,הכוללת תיאורי
התעלסות והריון ,לקורא הצעיר .פירוש זה מקבל את תמיכתו מן העובדה,
שבמהדורת יובל הששים שלו )תרצ"ג( ,המיועדת לקהל הבוגר ,כלל ביאליק את

הנוסח הבלתי·מצונזר ,ואילו בקובץ 'ויהי היום' שיצא כשנה לאחר מכן ,כלול
הנוסח המצונזר .ואולם ,פירוש זה אינו מתרץ ,כמובן ,את השמטת מוטיב
ההתעברות מן הנוסח המורחב ,שלא קל להגדירו ייאגדה לילדים".

לחלופין ,ניתן להעניק להשמטה זו גם פירוש פואטי ,ולתרצו ברצונו של
המחבר לטשטש ולפרום קמעא את הסיום הסגור והמעוגל מדי ,אגב זרייתם של
ספקות אחדים בתוך הוודאות ההרמונית .אמנם ,ה"אגדה" מסתיימת ,כמקובל,

ב"סוף טוב" ,בשלום בין אומות עוינות ובנישואי אהבה בין בני גזעים נפרדים,
אך את עניין ההמשכיות והעתיד הרחוק

-

הן את עתיד השלום והן את גורלה

ועתידה של האהבה  -הותיר ביאליק ל~ט בערפל .כאפילוג לנוסח ב' של 'אגדת
שלושה וארבעה' תיאר ביאליק הסתודדות חשאית בין שלמה לבין מלך צור,
שאת טיבה אין איש יודע )"ולעת ערב נסגר אתו בחדר לשיחת ךעים נעלמה.

ואולם הדברים אשר נפלו בין שני המלכים הךעים בשיחתם בתוך כותלי החדר
לא שמעה אוזן .על כן תמו דברי המגילה הזאת"( .מתברר כי גם אל תוך היצירה
האגדית ,שס;פ:ד הטוב הוא מוסכמה ספרותית ,גרר ביאליק את מנהגו הפואטי

לסיי

את יצירותיו סיום מעורפל ופרום ,הפתוח לפירושים שונים ,אפילו

סותרים 9 .

אך גם פירוש ביוגרפי ,סמוי מן העין ,ניתן להעניק להשמטת מוטיב ההריון,

פירוש שיקשר השמטה זו אל רתיעתו של המשורר ,מדעת או שלא·מדעת,
מהעלאת נושא ההתעברות ,הלידה וההמשכיות .ביצירת הווידוי האישית ,מכל
מקום ,נפקד מקומם של הנושאים הללו ,וההעדר במקרה זה עשוי ללמדנו לא

פחות מן המצוי והגלוי .ההרתעות מהעלאתם של נושאים אלה עשויה להצביע
על הדחקתו של עניין אישי ,שהיה לגביו של ביאליק
הממושכים היו חשוכי·בנים

-

-

כמי שנישואיו

נושא כאוב ,שאין מסיחין בו )ושוב ,דווקא

ביצירה האימ~רסונלית מתגלים בדרכי·עקיפין געגועיו של המשורר לילדים

משלו; למשל ,בתיאור ה"שלימזל" ,התמים או המיתמם ,משיר·העם 'פלוני יש
לו' ,שבנותיה של שכנתו מקיפות אותו מכל צד( .מכל מקום ,השמטת מוטיב
ההריון וההמשכיות מנוסח ב' רב·הפרטים  ,וזאת למרות שהוא מצוי במקור
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המדרשי ובעיבודיו מ"ן,ןפנה המאה" )ראה ,למשל ,עיבודו של לבנר בנספח '(,ב
יכולה כמדומה ללמד רבות על רחשי-לבו של המשורר המזדקן ,וזאת אף יותר
מכל מה שעשוי להתגלות מן היצירה הקאנונית,

בין כתיבת נוסח א' של ה"אגדה" לבין כתיבת נוסח ב' שלה ,כתב גם את
ה"אגדה המד רשית" 'ספר בראשית' ,המתארת את חטיפתו של ילד זעיר ,שניתן
להוריו לזקונים ,סיפור החטיפה ביצירה האגדית האימ~רסונלית הוא כמדומה
כעין מטאפורה מורחבת לאירוע הטראגי בחייו של ביאליק ,שאין לו זכר
באיגרותיו וביצירתו האישית ה"ווידויית" :מותה ממכונית דורסנית של ילדה

רכה בשנים ,שבני הזוג העריריים אימצו להם כבת בימי Wבתם בראשית שנות
העשרים בהומבורג,סן גם בפרשה זו מתגלה ,כצפוי ,כי דווקא ביצירה
האימ~רסונלית

-

כגון בפזמון המאז'ורי 'המכונית' ,שכביכול אינו אלא מפגן

וירטואוזי של מקצבים ומצלולים ,ובאגדה 'ספר בראשית' ,שכביכול אינה אלא

מעין גירסה עברית לסיפורי 'אצבעוני' ו'פינוקיו'  -גילה המשורר את שלא יכול
היה לגלות בשום פנים ביצירתו ה"ווידויית" ,הפרסונלית,
באופן מעניין וסימפטומטי ,ביצירות שנכתבו לאחר האירוע הטראגי

והטראומטי הזה ,שוב לא העלה ביאליק ביצירתו את נושא ההריון ,הנוטע
תקוות להמשכיות ולהנחלת קנייני רוח וחומר מדור לדור ,נוסח ב' של 'אגדת
שלושה וארבעה' ,שנתחבר לאחר אירוע זה ,הוא בכלל היצירות ,שבהן נושא
ההמשכיות נותר ל!Iט בערפל ,אפילו בפזמון-לעת-מצוא ' -על שילשים'  -שאותו

כתב בתרצ"ד לרגל יובל הכ"ה של תל-אביב ,כחמנון שיהא מושר בפי צעירי
העיר ,ושאותו נאלץ להתאים לצילום של שלושה דורות מבני תל-אביב ,בחר

לדבר על המשכיות הדורות במלים ,שהאמביוולנטיות והספק ניכרים בהן
לאלתר ומכל כיוון

וכיוון11 ,

ב •3.ברט נפל אבי
- T

T

-

עניין אישי אחר ,העולה בבירור מתוך היצירה ,הוא הכאב על התמעטות דמות
האב ועל היעלמות דמויותיהם המסוככות והמגוננות של הורים ומורי-דרך מחיי

הילד ,נקודה זו ,הקשורה בדרך הניגוד אל קודמתה
והמשכיות הדורות

-

-

אל בעיית הפריון

היא אמנם לייטמוטיב חשוב ביצירת ביאליק ,וזאת עקב

נתוניו הביוגרפיים ,שהשכול והיתמות היו חלק בלתי-נפרד מהם; אולם ,כרגיל
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ביצירת ביאליק ,גם נושאים כה אישיים טבועים בה בחותם לאומי רחב-

השלכות ,המקיף את סיפור חייו של הפרט ,את סיפור חייה של האומה ואפילו
את הנעשה בעולמות טרנסצנדנטיים עליונים ,ולא קל לבודד את המעגל האישי
הצר מן המעגלים הרחבים הכלליים.
לדוגמה :גם כשכ ב שירה אוטוביוגרפית למראה ,כגון בשירו הידוע 'אבי',
תיאר בסמוי ,במקביל לתמוטתו ולמותן של האב הביולוגי ,גם את התמעטות
דמותו של האב הרוחני ,אחד-העם ,שביאליק כאב את ירידת קרנו ,דעיכתו

הפיזית והרוחנית ומותו ללא הילת המנהיג הנערץ .התמעטות דמותו של
אחד-העם הייתה כעין דגם-חוזר של תמוטתו הכלכלית והמנטלית של האב,
שהביאה על בני-ביתו דיכאון וייאוש ,ואת גולגלתו הגדולה של המנהיג הזקן

שירד מגדולתו תיאר ,בדברי מספד שהשמיע על קבר המנהיג הדגול בחורף
תרפ"ז ,כ"גולגולת צפה" ,בדיוק כפי שתיאר את גולגולת אביו-מולידו בשיר

'אבי')2 .

ואגב ,את חלקו הראשון של השיר 'אבי' כתב ביאליק ,ואף פרסמו בשם

'מוזר היה אורח חיי' ,בשנת תרפ"ח ,כשנה לאחר פטירת אחד-העם ,ובעת
שכתב את דברי האזכרה ובהם קווים לדמותו של אביו הרוחני .השיר 'אבי'
עשוי ,אם כן ,לתאר לא רק את התבזותו של האב הביולוגי ,כי אם גם את ירידת

קרנו של האב הרוחני ,שהיה בסוף ימיו לאחד-העם ,פשוטו כמשמעו ,שמת
כ"אחד מישראל"

-

כר' אשר

-

ולא כמורה-הדרך הגדול והדגול של הדור.

וכרגיל ביצירת ביאליק ,היסוד האישי משולב ומפותך תמיד ביסוד הלאומי,
ובמקביל לדעיכת האב הביולוגי והאב הרוחני ,שהוא גם אביהם הרוחני של
רבים מבני הדור ,מתאר השיר 'אבי' גם את אחריתו של סתם ייאדם מישראל",

הנקבר עטוף בטליתו המצהיבה כגווילי ספרו ,שבו הגה כל ימיו .במעגל רחב

יותר ,עשוי שיר זה לתאר את סיפור חייו של יעקב-ישראל ,את סיפורו של עם
שלם ,ששמר על התורה ועל התפילה ,למרות שעקב חיי הפרנסה הוכרח

להתגאל ,ולמזוג כל ימיו מן ייהאדום האדום" לעשיו הגוי .במישור ה" I$ךס
פואטי" מעמיד השיר את הניגוד שבין שתי פואטיקות :הפואטיקה הבוטה

והחצופה של הצעירים הפרולטרים ,ייגויים" שיכורים ובעלי בלורית ,המנבלים
את פיהם לתיאבון ,וזו של ה"אני" המשורר ,הדוגלת בנקיון שפתיים ובערכין
הנושנים של ייבית אבא" .במישור הטרנסצנדנטי העליון והרחב ביותר ,עשוי

השיר לתאר את התמעטות דמותו הקןסמית של האב שבשמים בעיניו של מי
שהיה מאמין ונתפקר .כך ,למרות חזmן האוטוביוגרפית ,השיר 'אבי' מעמיד

מכנה היהלום המלוטש והמהוקצע
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אפוא סמל רב-אנפין ,המלכד בתוכו אפשרויות מודאליות אחדות ,ולא סיפור
פשוט גרידא על אירועי חייו החד-פעמיים של ה"אני" המשורר .כל מוטיב בשיר

טעון במשמעויות כלליות ,ההולכות ונכפלות במעמקיו האין-סופיים ,עד כי
היסוד האישי הממואריסטי שבחזיתו מצטמצם ומצטמק לממדי קליפה.
ב'אגזת שלושה וארבעה' ה"אימ~רסונלית" מתגלים ,לעומת זאת ,סוזות
כמוסים ,שאותם לא העז לכלול בשירה ה"אוטוביוגרפית" האישית-כביכול .כך,
למשל,

בתיאור יחסו של הגיבור לבזיזותו ולהיעלמותן של הזמויות

האותוריטטיביות שבחייו מתרוצצים רגשות סותרים ומנוגזים ,המגלים כי
היחס כלפי הדמות המסוככת והמגוננת אינו פשוט או חז-ערכי כלל וכלל.
העמזה האמביוולנטית כלפי הזמות הסמכותית והמ~וונת ניכרת כאן ,למשל,

בסיפור טביעתו של המשגיח הזקן ,שהסתלקותו מן הזירה גורמת אמנם לנער
צער רב ,אך זו אף מאיצה את התבגרותו ומזרזת את תהליכי מימושו העצמי.

ב'אגזת שלושה וארבעה' נעלמות בהדרגה כל הזמויות המסוככות והמגוננות:
האם מתה בטביעה ,האב נשאר במרחקים והמלווה הישיש טובע בים אף

הוא13 .

בסמוי ,נאמר כאן שלולא קשיי גורלו )לולא נטרפה הספינה ולולא נותר יחידי
לנפשו( ,לא היה נתניה מגיע אל המגזל ,והרי יש כאן  -למרות העיצוב הטראגי
והמוגבה

-

לפחות שמינית שבשמינית מעמדתו של הטוען בסגנונו הטראגי-

קומי של שלום עליכם :ייאשריי יתום אני" .רק העיצוב המיתי המרומם של
סיפור גורלו של נתניה מסווה ומטשטש ,בחזותו המזיטטיבית ובאמירתו
העקיפה ,את המסר הדו-ערכי הזה.

גם בנושאי השכול והךתום סיפר כאן ביאליק יותר משהעז לספר בכל יצירתו
הלירית והוויזויית .מוטיב היתמות וההינטשות היה ,כיזוע ,מוטיב של קבע
ביצירת ביאליק ,אך מוטיב זה עוצב תכופות עיצוב ארכיטיפלי ,שבו נבלעו
גבולות האישי-הפרטי והקולקטיבי-הלאומי .חוויית ההינטשות המתוארת

ב'לבזי' ,למשל ,אינה מעוגנת רק בחווית היתמות הביוגרפית ,כי אם גם
משמשת בבואה לתחושת היתמות וההיעזבות של היחיז בן-הזור ,אחרון

הלמדנים בבית-המזרש הישן ,שאביו הרוחני הכזיב; ,והותירו בזז בצז זמותה
השוממה ושבורת-הגף של האם-השכינה )כשם שבמישור ה" I3רס פואטי" היא
משמשת בבואה למצבו של אחרון המשוררים מבית-מזרשו של אחד-העם,
שזגל בערכי ייישראל סבא ,ולא ב"אירופאי~ת" וב"כללי~ת" ,בשעה שכולם
נפוצים לכל עבר( .כשם ש'אבי' הוא אלגיה על זמות האב  -כמציאות וכסמל

-
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כך גם ב'שבעה'' ,אלמנות' ו'פודה' כלולים תיאורים של האשה-האם-האומה,
הכואבת את כאב אלמנותה מבעל-נעוריה ואת פודתה הכפויה מננה ,ותיאורים
אלה אינם אישיים או אידיוסינקרםיים כל עיקר )כי אם םעונים במסען סמלי
וארכיםיפלי נכבד ובתמונות מקנייני האומה( ,ביצירתו לכל תקופותיה וסו;יה,
עיצב ביאליק דמויות-אב אותוריםםיביות ודמויות-אם מגוננות ,שסמכותן
מתערערת )השד המזין צומק ומאכזב ,הכנף המסוככת נשברת אף היא ,הנשר

והיונה נוםשים את גוזליהם לגורלם( ,והעיצוב לאומי-כללי לא פחות משהוא

אישי אינדיווידואלי,
ומן ההכללה אל פירוםה :ביאליק אמנם דיבר תכופות על תחושת היתמות
והבדידות ,אך מעולם לא דיבר ,למשל ,על מוצאותיה של אמו לאחר שהפקידה

אותו בבית הסב )האם שב לראותה? ההפקירה אותו לחלוםין כל ימיה? הראתה

~ם המשורר בהצלחתו של בנה ובגדולתו? באיזה שלב מחיי בנה מתה האם,
והאם חרת מותה את אותותיו ביצירתו?( ,אפשר לנמק העדר זה בהנמקה

פסיכולוגיסםית :עובדת היעזבו על-ידי אמו ,למרות היותו יתום מאב ,הייתה
לגבי דידו ,כנראה ,פגיעה כה חמורה ,עד כי הוא נמנע מלהזכירה ביצירתו
)אפילו באיגרותיו וביתר כתביו חוץ-ספרותיים אין לה כמדומה (,רכ~ ואולם,

אפשר גם לסעון במקביל ,כי השכול והיתמות הם מוםיבים מאוצר הסמלים
הלאומי ,בעוד שמסכת יחסיו עם אמו לאחת ההתייתמות היא עניין פרםי ואישי,

ובעניינים פרסיים אישיים ,שאינם םבועים בחותם לאומי ארכיםיפלי ,אין
יצירתו של ביאליק עוסקת בגלוי ובמפורש ,כך או כך ,שיבתה הדמיונית של
האם האבודה ביצירה שלפנינו היא מתן ביםוי לנושא אישי כמוס וכאוב,
שביאליק נרתע כל ימיו מהעלאתו בכתיבתו הספרותית והאי גרונית )כתיבתו
הווידויית והאוםוביוגרפית משחזרת ,כזכור ,רק את תקופת הילדףת והנעורים,
ואף זאת באופן סלקםיבי ומכףון ,בלא שתיאמר בה מלה אחת על גורל האם

לאחר הנםישה(,
הI Iאימ~רסונלית
והנעורים,

II

אפשר שתיאורן של דמויות האב והאם ביצירה
'אגדת שלושה וארבעה' ,אף מ~בר לתקופת הילדףת

הכשירה את הרקע לכתיבת המחזור האוםוביוגרפי 'יתמות'

)תרצI Iאת-רצ(,I Iד שנ; נזכר ה"אני" הקשיש באביו ,באמו ובמוצאותיהם ,ודוק:

אפילו בסוף ימיו ,גילה המשורר ביצירתו האוםוביוגרפית פחות מאשר התיר
לעצמו לגלות בסתר כנפיה של ה"אגדה" האימ~רסונלית,

מבנה היהלום המלוטש והמהוקצע
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ב .4.התרtנו ,ציפוים ,הרוו לשם?
התמהמהותו הממושכת של ביאליק במרכזי התרבות של אירופה ועלייתו
המאוחרת לארץ ב 1924-אף אלה נושאים ,שעליהן נרתע מלדבר ביצירתו,
ואפילו באיגרותיו לרעיו ,באופן גלוי ומפורש .ביאליק עלה ארצה במאוחר ,ורק
לאחר שאחד-העם קבע בה את תחנת-חייו האחרונה ,וזאת למרות שהשתייך

לאגודה ציונית מאז ימי לימודיו

בישיבה )(. 1891-1890

אפולוגטיקה מפורשת

על העלייה המאוחרת לא נמצא בכתבי ביאליק ,אך בסמוי טוען כאן המשורר כי
לכל תהליך באה עת ההבשלה

-

מועד שבו ברור מאליו ,שהגיעה השעה לממש

את הכוונה ושאין דרך ועילה לנסיגה לאחור .עד אותה עת ,נאמר כאן במרומז,

עובר האדם ייסורי טנטלוס ממושכים ,ורק בסיומם כ Wרה השעה לביצוע
המשימה ולהשלמתה .באגדה המעובדת 'שור אבוס וארוחת ',קר~ למשל ,שבfו
ראה ג' שקד את תגובתו של ביאליק לתהליכי הו~לגריזציה שהתלוו למהפכה
הבולשביקית 14

גילה ביאליק בסמוי גם את הסיבה שבגללה נטש את מרכזי

התרבות האירופיים ,את אודסה וברלין ,ועלה ארצה להסתפק בה ב"ארוחת
~רק" דלה .אין זה מן הנמנע ,שהכרעתו האישית היא גם המלצה לציבור הרחב
לנטוש את סיר הבשר ש"מחוץ" ולהסתפק בארוחה דלה ש"מבית" ,זו שאינה
נתונה לו בחסדי הזולת .רעיון זה עולה במובהק ובמודגש ,בדבריו של ביאליק
על התרבות העברית בארץ-ישראל ,שהשמיעם בהרצאה פומבית בחורף
תרפ"ט:

ועוד "לאו" קטן :אל תרדפו אחרי הון זרים

נ [...

היינו סמוכים על

שולחנות עשירים והרחבנו כשאול את תאבוננו .היינו סמוכים על
שולחנות זרים בלשונות זרות ,ולשוננו ככל כלי ,שאם אין
משתמשים בו הרי הוא מעלה חלודה .ולכן כשבאנו לארץ-ישראל
ונגזר עלינו להתפרנס רק על לחם עוני זה ,נשארנו ביום אחד

דלי-דלים ,רק עם פת הלחם החרבה של הלשון העברית ,והעוני

והדלות נראו כאן בכל גודלם .ואף על פי כן ,הייתי אומר :נמעיט
קצת את תאבוננו ואל נרדוף למלא את סיפוקנו בתוצרת זרה
שמדלדלת וממעטת את כוחנו .בלי ספק אסור לנעול את הדלת,
צריך להביא את כל הטוב שיש שם ,אבל לא למלא את כל השולחן
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במאכלי זרים ,יירוצה אדם קב אחד משלו מתשעה של אחרים"

ו"טובה פת חרבה שלנו משור אבוס של אחרים" ,עלינו ללמז את
עצמנו למלא את סי וקנו

מתוכנו"15 ,

כשם ששלמה ,גיבור אגזת 'שור אבוס וארוחת ',קר~ התנסה בכל ימי גלותו
בביזיונות ובעלבונות קשים משאול ,גם נתניה ,גיבור 'אגזת שלושה וארבעה',
עולה למגזל שעל האי הבוזז לאחר חיבוטי גיהנם קשים והיטלטלויות מרובות,
בים וביבשה ,גם לאחר שהוטל אל האי עדייו לא תמה מסכת ייסוריו ,והוא שוטח

בהשתוחחות הנפש שאלה-תחינה נואשת :יימה בצע כי הובאתי עז הלום

-

והמגזל סגור ומסוגר לפניי ואני טרם אזע איכה אבקיענו" )בראש פרק '(,י
זברי ההיוואשות ,שהוא משמיע אל נוכח קשיי המשימה ,מזכירים את רגעי

ייאושו של המתמיז בהיאבקו עם סוגיה תלמוזית קשה ,שפתרונה הוא כהבקעת
עיר מבוצרה ,או את תיאור הנער משיר-העם 'מאחורי השער' ,הבא בשערי ארץ

הסגולה מצויז במפתח שבור ומוצא את הזלת נעולה )וכו את יאושו של
המשורר ,ששכח את המסילות לאלוהיו ואיבז את כישרוו הראייה הבראשיתית

ואת יכולת היצירה בשיר 'אחז אחז ובאיו רואה'( ,זומה שביאליק מגלה כאו
בעקיפיו גם את רגעי הספק ,שאחזו בו קוזם עלייתו ארצה ,אם יוכל להשאיר
מאחורי גוו את כל עברו ולפתוח זף חזש בארץ חזשה ,גם את חששותיו אם

יוכל להבקיע זרך אל ה"אי" ולהתערות בו כאזרח ,אכו ,היו רגעים ,שבהם איבז
את אימונו וחשב כי יימפתחו" שבור ,וכי ה"אי" וה"מגזל" חסומים בפניו,
היו שתלו את סיבת שתיקתו של המשורר במעבר לארץ-ישראל ,ובאי יכולתו

להפיק מ"כינורו" שירי-מולזת ,כמצופה ,ביאליק לא נענה ,כידוע ,לבקשת
הציבור שישיר על נופי הארץ ועל תחייתה ובניינה )גם יישירי ציוו" המוקזמים
שלו ,שבחלקם הלעיגו על נורמות השירה שהלכו אז ובטלו מו העולם ,אינם
שירים תמימים בנוסח המנונותיהם של ייחובבי ציוו"( ,מיום שביקר בארץ

לראשונה ,ב 1909-נאלם ייכינורו" זום ,ושוב לא הפיק מ"זמרת הארץ" ,כאשר
ציפו ממנו חלוצי ההתיישבות ומנהיגי היישוב ,במישריו ,לא כתב ביאליק
ביצירתו על הארץ ועל יחסו כלפיה :לרעייתו כתב כי המראות זרים לו ,או
לחלופיו קרובים מזי ,וכי איו הוא יכול לפלס זרך הולמת ליצירה על הארץ ועל
נופיה ,ואולם ,באמצעות אגזות 'ויהי היום' הוא כתב גם כתב על ארץ-ישראל

ועל יחסו האישי כלפיה ,האגזה שלפנינו מזברת אמנם על ייאי" בוזז בלב ים,

מבכה היהלים המליטש יהמהיקצע
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אך אי זה ,וקציעה במרכזו ,מקביל לתיאורי המזרח האגדיים ול"איי הזהב"
הדמיוניים ,שביאליק שילב ביצירתו לסו~יה מתוך חיקוי לדרך החשיבה
העממית הנאיגתני ,והמתרחש באי ובמגדל המבודד משמש החצנה דראמטית

לתהליכים פנימיים ,שהעסיקו באותה עת את המשורר באותן שנים ,שנות
נטישתו את אירופה ומרכזיה והתערותו בארץ .רק בדרך ההרחקה הגמורה של
הארץ

-

באמצעות הרחקת הזירה לימי קדם ,ההסמלה והעיצוב הכמו-נאיבי

-

יכול היה ביאליק להידרש לנושא כה מהותי וקרוב ללבו כיחסו לארץ-ישראל.
כמה טעמים פואטיים הרתיעו את ביאליק מן הנגיעה הישירה בנושא

ארץ-ישראל .סיבה אחת נעוצה עוד בראשית דרכו הספרותית :זלזולו בשירת
"חיבת ציון" הסנטימנטליסטית ,שאותה ואת ערכיה הפיוטיים הוקיע ביאליק
באיגרותיו הראשונות לרבניצקי .סיבה אחרת נעוצה בהתרחקותו מהמנונות

יימוזמנים" לאירועים היסטוריים גדולים ולמפעלי ציבור מרשימים .דווקא לרגל
התכנסות הקונגרסים הציוניים ,בחר ביאליק להשמיע דברי תוכחה ,ולא דברי

נחמה ושירי הלל .סיבה נוספת נעוצה בביקורתו של י"ח ברנר על הספרות
הארץ-ישראלית ועל נטייתה לתת ביטוי ישיר ומיידי לחוויה הארץ-ישראלית .
גם ביאליק חש כברנר שלאמנות הצרופה נחוץ הריחוק האסתטי ,וכי טעות היא

לעוט על חומרי המציא~ת ועל האירועים תיכף ומי.ד כאמור ,הרחקת
ה"תפאורה" לימי קדם ,כמו גם העיצוב הנאיבי והעל-אישי אפשרו לביאליק
לכתוב על חוויות הבראשית שעברו עליו עם העלייה

ארצה16 .

כבר הועלתה כאן ההשערה ,שבאמצעות הסיפור המרוחק והקדום ,סיפר
ביאליק על אירועי הימים האחרונים ועל עניינים ייבוערים" ,שהעסיקוהו כפרט

וכאיש-ציבור בשנותיו הראשונות בארץ .יחסו לארץ ולעלייה מתבטא גם
בסופה של ה"אגדה" ,לאחר שהובקע המגדל ונתרחש האיחוד .ביאליק חזר
וטען כי העלייה לארץ מחייבת כל אדם להקריב קרבן אישי ,ואף לאמונתו זו,

שהתממשה במעשים קטנים כגדולים שביצע בעשור הארץ-ישראלי שלו ,יש הד
ביצירה .לאחר שכובש נתניה את המגדל ואת הנסיכה ,הוא נזכר שמוטלת עליו
גם חובה ציבורית חשובה ,והוא עולה לירושלים לקיים את הבטחתו לאביו

ולקבוע את ה~רקת בפרוכת שבמקדש .חובה זו ,שנתניה אינו זונחה אף ברגעי
האושר הגדולים שלו ,משקפת  -בין היתר  -את החוב שחב של ביאליק לציבור
ואת פרעונו שפרע לאחר שעשה לביתו.

עם עלותו ארצה ,נפנה ביאליק לבניין ביתו ,וכשהשלים את מלאכת הבנייה,

136

מה זאת אהבה

כן הכסד עד הטפחות ,והגיע כביכול אל הכנוחה ואל הנחלה ,חשב ,שכן הראוי

לעשות עתה לבניינה של העיר החדשה ושל הארץ הכתעוררת כשככותיה
)השלכות האדריכלית של ארכון שלכה וגנו עשויה להקביל להשלכת כלאכת
הבנייה של ביתו בתל-אביב ,שהיה בזכן כתיבת ה"אגדה" אבן-שואבת לכל
יקירי

קרתא(17 .

הוא החל בהקכת כפעלי תרבות רבים ,תרם ללא חשבון כזכנו,

והבין כי ייבשעה זו" על האכן לרדת ככגדל השן שלו ולהתערב בציבור  -להיות
אף הוא חלוץ ולקחת חלק בכעשה בראשית ,גם אם יעלה הדבר בכחיר אבדן
ה"רכה האכנותית" של יצירתו ובכחיר אבדן יוקרתו האישית.

כשם

שסטודנטים צעירים עזבו את ביתם ,והיו לחלוצים ,חוצבי-אבנים וסוללי-

כבישים ,כך יכול גם הוא ,הכשורר הלאוכי ,להפשיל את שרווליו ולשלוח ידו
בכלאכה שיכושית )בכתיבת שירי-ילדים לגן העברי ,בהכנת ספרי ליכוד
לבתי-הספר ,בכתן הרצאות עככיות לציבור הפועלים ובעלי-הבתים ,וכיוצא

באלה פעולות תרבות וחינוך שיכושיות חסרות הילה של יוקרה( .ביאליק ראה
בכך ירידה לצורך עלייה :אין כל רע ב"עבודה שחורה" ובהתבזות זכנית בביתך
שלך לכען עתיד טוב יותר.

ג .האגרה כיהלום מלוטש המשקף גוון אישי ככל פן מפניו
תיארנו את כקצת העניינים האישיים ,שהעסיקו את ביאליק בעשור הארץ-

ישראלי שלו ושכצאו את פורקנם ביצירה ייאובייקטיבית" ו"איכ~רסונלית"
כ'אגדת שלושה וארבעה' .לפנינו ,כאכור ,יצירה כלוטשת וכשוכללת ,הבנויה

בתבנית הכעגלים הקונצנטריים ,שננ  flכתגלה תו~ם כלא בין הכעגל האישי
הצר לכל אחד כן הכעגלים הרחבים יותר .ניתן אף להשוות את הקוכפוזיציה

הכשוכללת של יצירה זו לכנסרה בת שבעה קצעים )ייקצע"

:(facet -

בכל אחד

כקצעיה שליט אחד כשבעת צבעי הכנסרה ,אך גם היתר כשתקפים בו .הפרשן,

הכחליף בכל פעם זווית-ראייה ,כתבונן באחד הקצעים ,שהצבע השליט בו
כקרין גם על הצבעים האחרים וכשנה את גונם.
הפן האישי של 'אגדת שלושה וארבעה' ,זה הצבוע בצבעי הביוגרפיה

החיצונית והרוחנית של ביאליק גופא ,כחלחל כאן לכל אחד כן הקצעים
האחרים .ולכעשה ,כל אחד כקצעים אלה כלול ככל הצבעים :בכישור הפואטי,

לכשל ,יש יסודות אישיים וכלליים ,פסיכולוגיים ופוליטיים .כשם שיש בו
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יסודות על-זםניים ואוניברסליים ,הנוגעים לכיבוש האוליםפוס ולםלחםת

הדורות בכל דור ובכל אתר ,יש בו גם יסודות אקטואליים םאוד ואישיים םאו,ד
הנוגעים לםלחםת הצעירים בביאליק בשנות Wבתו בתל-אביב ולניסיונם לגזול
םםנו את כתרו .כשם שהםישור הפוליטי ,לםשל ,עוסק בשלום האידיאלי
האפלטוני ,שאליו נכספת הנפש ולעולם אינה םגעת אליו ,כך עוסק הוא גם

בענייני השעה ה"בוערים" של יםי םאורעות תרפ"ט ,היא שנת כתיבתה של
ה"אגדה" ,ובצורך הםיידי להשיג שלום ורגיעה.
כאםור ,ביאליק עםד בסיםן הקונצנזוס ,כ"םשורר לאוםי" ,ולא רצה לגלות

םעורבות םפלגתית ולחשוף בפוםבי את ה"אני םאםין" הפוליטי שלו ,שלא היה
םקובל אלא על צד אחד של היישוב הםפולג והםסוכסך ,םחשש פן ירבו דבריו

ריב וםחלוקת; הוא בחר לעשות כן בםסווה של ייאגדה" ,שאינה חשודה באםירה
אישית או

אקטואלית18 .

דווקא בתקופה של םהוםה פוליטית ופילוג בין םשםרות

ובין אידיאולוגיות  -שנתבטאו ,בין השאר ,בםאבק ה"צעירים" בםםסד הפוליטי
ובםםסד התרבותי

-

תיאר ביאליק ביצירתו יחסי כבוד ושיתוף-פעולה בין

הדורות )שלםה םפקיד את םלכישוע כםפקח על פעולות בנו ,ואילו את כל
הצדדים הםעשיים ,הדורשים יוזםה ועוז-עלוםים ,הוא םפקיד בידי הבן ,שכבש

את הםגדל בכוח תעוזתו ,הוא ולא םוריו הנבונים( .דווקא בתקופה שסועה
וקרועה ,כשהציבור היה םסוכסך םבית ואף נתנסה בםאורעות דםים םכאיבים

וםשפילים םחוץ ,כתב ביאליק את היצירה ההרםונית הזאת ,שכולה תוtcם
ושלםות ,ושערכיה הם ערכי ההוםניזם הנשגבים ביותר .דווקא בתקופה

םהפכנית ,ששםה ללעג ולקלס את כל העולם הםלוכני םנצל םעםד העםלים,
העלה ביאליק על נס ערכים של אצילות ושל גבורה שנשתחקו עד דק .דווקא
בתקופה שבה נתבססה הגזענות באירופה ,העלה ביאליק בחרט את סיפור
זיווגם של עלם עברי ושל עלםה נכרייה זהובת-שיער .בתיאור הנעשה על אי
קטן בין נער עברי לנערה נכרייה ,או בארםון שלםה ובגנו בין םלך ישראל
לשכניו הםלכים ,שיקף ביאליק את חזונו ,חזון אחרית היםים ,על העתיד
האידיאלי בעולם כולו

-

על ביטולן של איבות נושנות בין םעםד לםעם,ד בין

אוםה לאוםה ,בין גזע לגזע .דבריו אינם םעידים על אםונה נאיבית בעולם שכולו
טוב ,שהרי באיגרותיו םאותן השנים הספיק להביע את חששו םפני הנאציזם,
שאת גילוייו הםוקדםים כבר החל אז לחוש בעליל ,וםפני הגורל הםר הצפוי
ליהדות אירופה.
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ובמישור ה"\ tךס פואטי" :דווקא בתקופה שהעלתה על נס את האמירה הבוטה
והחצופה ,שהתירה באמנות כל דבר "כיעור" ו"צרימה" ,עיצב ביאליק יצירה
שהתו\tם ההרמוני שלה ושלמותה האדריכלית הן ללא רבב .דווקא ביאליק,
שהואשם בתחילת דרכו בשרבובם שלא כדין של יסודות כעורים ובוטים אל תוך
שיריו19 ,

רומז כאן לצעירים המהפכניים כי יש עוד דרכי-מוצא למודרניזם,

למרד בקלאסיקה וברומאנטיקה ,מלבד ניבול הפה והו~לגריזציה של המציא~ת.
את הבעיטה בערכיה של האמנות הממוסדת ואת ה" ) tןךה" המא~וה בתחומי

עיצוב המציא~ת אפשר להשיג לא רק בסיועם של יסודות מבחילים ,הבולטים
בכיעורם הקיצובי ,אלא גם בעזרת יסודות יפים ומלוטשים מן המצוי ,הבולטים
בהרמוניה המופרזת שלהם .השקפת העולם הכמו-נאיבית של האגדה העתיקה

מצילה את היפה ואת ההרמוני מן הגלישה אל ה"קיטש" ,ויצירת האמנות עשויה
להפוך ייבשעה זו" לייאי" של אסתטיקה ושל ערכים אידיאליים בתוך עולם
מתפורר.

'אגדת שלושה וארבעה' היא כיהלום מלוטש ,או  -ברוח היצירה  -כ"ברקת"
גדולה ומבהיקה ,שבכל אחד מקצעיה משתקפים ומשתברים כל אחד מן הקצעים
האחרים .ייתכן שכאן טמון אף טעם בוסף לשם ייקציעה" ,שמשמעיו האחרים

נדונו לעיל .קציעה ,כחלום פז מא~וה ,היא מקבילת(! של ה~רקת ,מתנת אביו
ופאר אמו של הנער הנועז  -ה"אנימה" של יונג ,ייגיזת הזהב" של מחבר האפוס
הקדום ,ייאלדורדו" ו"אטלנטיס" של הוגי הא~טופיות t\" ,לטבוילנד" של הרצל
ואיי הזהב של מחשבי הקצין וחולמי החלומות .כדרכן של אגדות ,ביצירה
הכמו-אגדית והכמו-עממית שלפנינו ,האוטופיה מוגשמת ,ונתניה מגיע אל

הנסיכה הזהובה בדרכים עקלקלות ובקפיצת הדרך .פוליטיקה וחלום ,מציאות

ונס ,הופכים כאן למקשה אחת ,כבסיפור כיבושה מח ש של נחלת האבות
החלומה והנכספת .היצירה כולה היא כאבן-חן מלוטשת ,שבכל אחד מפניה

שולט אחד מצבעי הן,בנסרה ,אך בשוליו משתקפים גם יתר צבעיה ,ומכאן
המורכבות וריבוי הפנים והגוונים.

האם לפנינו יצירה המ~דעת למורכבותה ולריבוי פניה ,או שמא אין המבנה

האדריכלי המשוכלל ,שניסינו לתאר כאן בפרקי הספר השובים ,אלא יימבנה-
על" ,שכופה הפרשן על טקסט תמים ונטול כוונות? דומה שביאליק הכיר גם
הכיר את הכוונות הרבות

-

הפסיכולוגיות ,הפוליטיות ,הפואטיות וכדומה

-

הגלומות ביצירתו ה"אגדית" ,התמימה למראה ,ולא בדרך מקרה יצאו הדברים
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כפי שיצאו .כאכור ,ביאליק ראה בחזון את דבר-האכנות הארץ-ישראלי ,כפי

שהוא עתיד להיווצר ליכים עם התבססות הכרכז בארץ ,כיצירה קטנה בהיקפה,
ועם זאת גל;~לית ורבת-אנפין בככדיה הסכויים כן העין :ייבארץ ישראל עתיד
כל דבר שייברא שם לשאת את החותם של תרבות עצכית כיוחדת
עבודת יצירה הרי עיקר החשיבות באיכות ובדוגכה קטנה אבל רבת

נ [...

לגבי

צדדים"20 .

תיאורו הולם את היצירה הארץ-ישראלית הכשוכללת ביותר שהוציא כתחת
ידיו ,היא ה"אגדה" שלפנינו ,שדחיסותה הסיכנטית והרעיונית רבה לאין
שיעור כן הכתגלה לעין בקריאה שוטפת ,ושקורא תכים ,צעיר או בוגר ,לעולם
לא יוכל לרדת לסוף כוונותיה.

אכן ,ב'אגדת שלושה וארבעה' הציג ביאליק כודל של יצירה רבת-רבדים,
שאינה כתחרה בהיקפה ברוכאן רחב-יריעה או אפילו בנובלה ,אך תובעת
כקוראיה וככפרשיה התעכקות כרובה ,כבז'אנר אנציקלופדי רחב-יריעה ,לפי

שככדיה של ה"אגדה" הם כככפלת היקפה הנגלה וכעכקיה הסכויים .לפיכך,
לכרות שאין זירת ההתרחשות שלה כקפת אלא את גבולותיו הכוגדרים של
ארכון שלכה ואת הכגדל הסגור והכסוגר הניצב על אי קטן וכבודד

-

הריהי

כיקרוקוסכוס הככיל בתוכו את העולם כולו ,בכל כובדו וכורכבותו )וכדברי נתן

אלתרכן ב'עיר היונה' :ייזה כובד העולם באגל "(.לט וכך ,חרף צלילות סגנונה
וז,כתאריה הארזיכליים הככו-סיכטריים' ,אגדת שלושה וארבעה' היא כה סבוכה

וכורכבת ,עד שיכולים הקורא והפרשן להפוך בה ולהפוך בה ,ובכל פעם יגלו
כחדש כי ז:וקר:ך אינו קרב כלל לכיצויה.

הטוות:
על דרכר של ביאליק בכתיבתר האישית ,ראה :שמיר )חשמ"ח(,

עמ' . 143-107 ; 17-13

על שירי

הררידרי ה"מרזרים" של ביאליק ,הכרפרים בכנרתר השירית של מחברם ,רהמציגים את הליריקה
האישית בכללה כ"כיסרי" ראפילר כ"כזב" ,ראה :צ' לרז ,תשתירת שירה ,תל-אביב תשמ"ה ,עמ'
 .50-11על הפער שבין המקרררת ,שעליהם מברםסת כל יצירה מיציררת ביאליק לבין החרריה
האקטראלית המתרארת בארתה יצירה עצמה ,עמד א' שביד במאמרר "אלמלי ננעלר שערי
אמרנה  ...וו ,הטרבה למלארת ההרריה ,תל-אביב

, 1968

עמ'

.81-71

האממר כרנם בתרי :שקד

)תשלייד( ,עמ'  .218-210בסירם דבריר קבע א' שביד" :השיר 'אמי זכררנה לברכה' מצ"ר ערלם
אידיאלי ,שיכרל היה להירארת כן רק ממרתק שאינר ניתן להיגשר" ,רהדברים ערלים בקנה אחד

עם הנחרת-היסרד שנקבער כאן לגבי שירתר ה"אישית" של ביאליק רלגבי הצררי של המשררר
ב"דיסטנז"

פירטי.
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ביאליק שילב לפעמים באותן מבין יצירותיו ,המבוססות על זכרונות ילר1ת רחוקים ,גם נתונים
ביוגרפ"ם ברו"ם או כמעט-ברו"ם ,שיתאימו לביוגרפיה טיפוסית ונוסאית .מתברר שהוא עשה
כן בסגנון מסירה כה כן ומשכנע ,ער כי כמה ממכקריו נתפתו להאמין כי אלה הס אכן נתוני-ח"ו
האותנט"ם .כך ,למשל ,תיאר ביאליק בשיריו את אמו כתגרנית בשוק ,המגרלת שבעה יתומים
רעבים ,אך משגילה שנתונים ברו"ם אלה חררו אל הביקורת שנטוותה סביב יצירתו ,התרעם על
חוסר הבנתם של המבקרים ,המותחים קו ישר בין יצירה ביוגרפית לביוגרפיה ממשית )וראה

הערה

לעיל( .בין המבקרים והביוגרפים הנאיב"ם ,שקיבלו את המסופר ביצירות כאמת

,1

עוברתית ,היו גם כאלה ,שהציגו את המשורר-הילר כקשה-תפיסה ,וכמי שגרל ונתחנך בקש"ם
וזאת בעקבות המסופר ב'ספיח' וב'אמחורי הגרר' אורות ילד הגרל בסביבה

מרובים,

כפרית"-גו"ת" ,ילר שאינו יורע להבחין "בין צלב לבין אלף" .האמת החוז-ספרותית היא,
כמובן ,שונה בתכלית

השינוי:

כבר בשחר ח"ו גילה ח"ם-נחמן הילר בקיאות והבנה

בלתי-מצויות בכל חומר בלמ,ד ואפילו ס"ע ביר הר"ן בבית-המררש .רוב סיפוריו הזיכרונ"ם
ווירו"ו האיש"ם הם ,לאמתו של רבר ,הרחבה ופיתוח של פתגמים עממ"ם על הקיום היהורי
המצוי בגולה ,כגון הפתגם ה"רי "ביט וויסן ק"ן צלם פאר ק"ן אלף" )לא לרעת מה בין צלב לבין

אלף"(·

3

מתברר שוב ושוב ,להפתעת הקורא הרגיל בהבבתה של שירת ביאליק כשירה אישית
אוטוביוגרפית,

כי

המשורר

כלל לא הסגיר ביצירתו

פרטי-ח"ם

איבטימ"ם:

יצירתו

האוטוביוגרפית-כביכול איבה מספרת ,למשל ,מה אירע לאמו לאחר שהביאתהו לבית הסב ,מה

עלה בגורלם של אחיו ואחותו )אחיו הבכור מת בגיל שלושים ממחלת הסרטן ,אחותו נישאה
למהפכן רוסי( ,או כיצר התבהלו ח" בישואיו חשוכי הילרים .ביצירותיו העמיר ריוקן עממי
אופ"בי )סיפור האב הפוברקא ',היתמות ,עזיבת ספו של בית-המררש הישן ,הברורים והשיבה
המאוחרת( .בכל אלה אין פרטים ספציפ"ם ואיריוסיבקרט"ם ,המ"חרים את ביאליק מן הכלל;

4

עיקרם עב"בים טיפוס"ם ,לפעמים אפילו ארכיטיפ"ם ,שכוחם יפה לאפיובם של רבים מכבי העם,
עב"בים שהפכו בשל כך אף לחלק מן האיריומטיקה העממית.
ראה :בוסח ג' של איגרתו ה"אוטוביוגרפית" של ביאליק ליוסף קלוזבר ,ראה :ח"ב ביאליק,
כתביס ננוזיס ,המלביה"ר :מ' אובגרפל,ד תל-אביב תשל"א ,עמ'  .243בקלחבר גער ביאליק
לימים על שלא השכיל להפריר בין אוטוביוגרפיה לפוזה אוטוביוגרפית ,והביא פרטים
כמו-אוסוביוגרפ"ם כאילו היו אמת לאמתה )איגרות ביאליק ,א ,עמ' קפרק-פה( .והשווה ,למשל,
לבאמר בשירו 'גם בהתערותו לעיביכם' :ייבקליתם מחשוף לכם אחת מבי אלף
על כן יתגל למען ה  \7לם מאור מעיביכם

גם אלה

5
6

I

ולמען התעותכם.

מהג1ת לב; עליכם

שווא תחפשוהו במחבואי חרחיו

אך כסות המה לצפוביו" .

וברים שבIIל-פה ,ב ,עמ' כט.

גם יל"ג רמז ב'קוצו של יור :שהררך שבה השיאו את הבבות בימי קום ה"תה ,אבורח

פרארוקסל ',מוררבית יותר מזו שה"תה בהוגה בזמבו )"הארמים הם כי פי הבערה ישאלוד' :טוען
הדובר באירוביה ,וכוובתו :בזמבבו חלה רגרסיה לגבי ימי המקרא הקרומים ,שאפילו בתואל
הארמי שאל את פי רבקה בתו אם תיאות להיבשא ליצחק ,ואילו בעת החרשה אין לבערה
פתחון-פה ועליה לצ"ת להחלטת אביה מבלי להרהר אחריה או לעערר עליה .ב'אגרת שלושה
וארבעה' האבלוגיה לבישואי רבקה לבן אברהם עולה מבוסחה של ברכת הבישואין )"אחותבו את,

ה" לאלפי רבבה"( ,ובצורה מפורשת עוד יותר ,מברכת המלך לזוג הצעיר )"ובביתם בית חרש
ובאמן בישראל כבית רות המואביה אשר בבתה את בית ממלכת אבי ביהורה וכשלושת אבותינו
הראשובים לוקחי בנות ארם אשר בנו כולם את בית ישראל"(.

7

באיגרת האוטוביוגראפית )ראה הערה  2לעיל; שם ,עמ' (, 231

התוורה ביאליק על רבר היותו של

טיפוס פאסיב ',שאיבו מזרז תהליכים בעזרת תכבון ומביפולציה ,אלא מוצא עצמו בגרר אחר

תהליכים טבע"ם המתחוללים בו אמליהם" :אבי הבבי ארם 'בפעל' מטבעי

בחיבת 'נוקבא'

מבנה היהלום המלוטש והמהוקצע

8

141

)מישפע ,פסיייי( ,ילא נשתתפתי בימעשי בראשיתי שלי .כל כיחיתי כולם נתפרנסי ,כצמח הלז,
מן המיכן ימן הנמצא בסמיך אצלם ,מבלי שיטלי לעצמם כלים ,יכל מאירעית חיי אינם אלא כעין
שברי קילית נפרדים של כלי זמר שינים ,שכל אחד היה מנגן לעצמי ינזדמני במקרה למקים  -יאם
בכל זאת עלי כילם למנגינה אחת שלמה במקצת  -אין זה אלא נס מן השמים".
למעשה ,רעיין הנישיאים מאהבה ימתיך שיייין שבין המינים עילה כבר מן השיר הגניז ימנגינה
לאהבה :שאיתי הקדיש ביאליק לאריסתי מניה איירבי,ך יאולם אין לדעת מה משקלי של היסיד
האישי בשיר זה ,למרית ההקדשה האישית ,יבאיזי מידה היא נענה למציית המיסכמית
הםפריתיית.

9
10

על דרכי הסיגיר ביצירית ביאליק ,ראה :שמיר )תשמ"ז( ,עמי  :34-33שס ,עמי . 133-132
את עקביתיי של איריע זה )שאיתי תיעדי נחים גיטמן יאהיד בן-עזר בספרם כין חולית יבחול
שמיס ,תל-אביב  , 1981עמי  (15ניתן למציא ,כצפו,י דייקא ביצירה האימ!1רסינלית )בפזמין

יהמכינית :בשיר הילדיס יהנער ביער :המספר על משה הנער ,שאבד להיריי; יכאמור ,ב"אגדה
המדרשית" י ספר בראשית י  (.מעניין אף להיייכח ,כי  -בניגיד לביאליק  -מ"י ברדיציבסקי יי"ב

11

לבנר בעיבידיהס לאגדה מן המביא למדרש תנחואמ לא התעלמי ממיטיב ההתעברית )י"ב לבנר
אפילו העניק שס לרך הנולד  -כ!"1ר" " -לאמיר :בימיי יזכרני הי יהביאני אל ארץ מולדתני"(.
על כך עמדתי ברשימתי "ביאליק יפלאי תל-אביב" )מטריכ ,חיבטבת תש"ס [,28.12.1979] ,עמי

(.39
12

ראה" :הייתה לני נחמה כי איתי אחד-העס שנשאר בסיף ימיי אחד מישראל ,רי אשר ,הרי

הגילגילת שלי ,הגדילה ,הייתה צפה מכל ספר חדש" )וכריס שכטל'פה ,א ,עמי קצה(.

13

גס בשירי הישיבה ה"אימפרסינלייס" ,מתיארת מרידתי של הצעיר בדמייות של היריס ימחנכיס,
כגון ההתקיממית נגד ראש הישיבה הזקן ,יבמקביל  -השתיקקיתי של איתי צעיר עצמי לדמית
אב אותוריטטיבית ,מחנכת ימנחה ,שתפיג את צער יתמיתי יאת שממין חייי .מלווהו של נתניה,
ב"אגדה" שלפניני ,היא "7,1נטור" בניסח דמיתו של יירגיליוס ביקומדיה האלוהיתי של דנטה ,אך
גם דמות של ממש מן הבייגרפיה הריחנית של ביאליק עצמי )דמיתי של ראש-הישיבה ,ואחר-כך
של אחד-העס ,ששימשי לביאליק מורי דרך בנעוריו ובעלומיי( .דמיתו של ה"7,1נטור" הקשיש

התגלגלה גס ,כעיציב מיתי יא-מימט,י בדמיתו של הנזיר השב מיהודה בימ'גילת האש'.
14

בהרצאה על "הסאטירה הרינסנסית ביצירת ביאליקי :שנשא גי שקד בייס-עיין מטעס החיג
לספרית עברית ימכין כץ באיניברסיטת תל-אביב ,במלאת חמישיס שנה לספירת ביאליק .ראה
גם :די פישליב "כשהתיהי מנצנץ  :על כמה מגילייי הגריטסקה בעילמי של ביאליק" ,ופיס ,כרך
) 6--5חיפה תשמ"ט( ,עמי  .98-77מיתר ,כמדימה ,להניח כי בישור אביס יאריחת :רקי שיקף
ביאליק את החיים בחלאתס ,בכל כיעירס יצרימתס ,את ההמיני1ת שאחזה אז בחברה ,יבאמנית
המידרנית ששיקפה את איתית הזמן החדש .ביאגדת שלישה יארבעהי העמיד לתמינה גריטסקית

15
16

ימזוייעה זי קינטרפינקט מכ1ין ,בציירי תמינה הרמינית יאריסטיקרטית ,שכילה ייפ,י תיס יטיהר,
שלא מעלמא הדין.
וכויס שכטל'פה ,א ,עמי קמה.
על השפעת ביקירתו של ברנר

-

אממרי יהזיאנר האץר-ישראלי יאביזריהיי )תרע"א(

גיברין "בין קסס לרסן" )בספרה מפתחות ,תל"אביב תשל"ח ,עמי

(. 19-9

-

ראה :ני

ראה גם :הנ"ל,

תלישית יהתחשוות )הסיפורת העברית בראשית המאה ה 2(}-בגילה יבארץ"ישראל( ,תל"אביב
תשמ"ה ,עמי  . 11 ~ 112במאמרי "זיאנר יאנטיזיאנר בארץ ישראל" )ספר רכ סון ,ירישליס

הטעיס גי שקד ,כי נקידת"המיצא הביקורתית של ברנר הייתה מי 7,1טית,

תשל"ז ,עמי (,397-383
ילא סגנינית או אידיאיליגית.

,

17

אמנם ,משראה ביאליק כי הציכיר הגדיש את הסאה ,ילא היתיר לי רגע פניי ליצירה ,סגר את

18

ביתי בתל"אביב ערבר לדירה מבידדת ברמת"גן ,שבה כתב את יציריתיי האחרינית.
גם כשחיבר ביאליק כ 1931-את שירי ה"פוליטיי :יראיחיכם שיב בקיצר ידכםי )שנתפרש
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בציבור ,בין השאר ,כמתקפה אנטי-רוויזיוניtכטית( ,שבו היפר כביכול את צו הניט לי~ת שגזר
על עצמו ,השמיע המשורר ,למעשה ,ביקורת לאומית רחבה על הקונגרtכ כולו ,ולא ביקורת
מפלגתית צרה .ראה :זי שמיר" ,לפתרון חידת השיר יראיתיכם שוב בקוצר ידכם" :הסםרות
העכרית ותנועת העכויה )ערי פי גינוtכר( ,באר-שבע תשמ"ט ,עמי

19

.223-178

איגרות ,א ,עמי ע-חעט; שס ,שם ,הערה  2כ"tא :בראגין ,מtכופרי היו;tכח;די הפטרבורג.י הדפיtכ

בירחון יווtכחוד :בחוברת מרtכ  , 1895ביקורת על יממזרח וממערבי של בריינין ,ובה ציין את
שירו של ביאליק ירחוב היהודיםי )יממזרח וממערב :חובי ב ,וינה תרנ"ה( ,המשובץ בתיאורי

אשפה וtכירחון .במאמרו הביע בראגין )שחתם על מאמרו" :איtכקנדר ניגרב"( את נכונותו לtכלוח
"לאדון ביאליק" על "חוtכר כישרונוי :כי אין "להביא את האדם במשפט על מה שאין לוי :אבל
תבע ממנו את זכותה של ה"פואיtכיה" להיות "טהורהי :ועל כן יעץ "לאדון ביאליק ,שאינו יודע

שירה מהיי :ראשית כל" ,לקנות tכבון של קרבול ,ככול אשר יוכל ,ולנקות בו את ה!;ורנtכ שלו ,עד
אשר יקבל צורה הגונה".

20

יבריס שבעלפ-ה ,א ,עמי קמו.

נספחות

נספח א'
מתוך מדרש תנחומא

מהדורת ש' כוכר ,וילנה תרמ"ה

 ...ומעשה בשלמה המלך שהיתה לו בת יפהפיה אין כמותה בכל ארץ ישראל,
הביט במזלות מי בן זוגה ומי ישאנה ,וראה שהוא עני אחד ואין בישראל עני

כמותו ,מה עשה ,בנה מגדל גבוה בים ,והיה מסביבו בכל עברים מסביב ,לקח
בתו ושם אותה באותו מגדל הגבוה ,ושם עמה שבעים סריסים מזקני ישראל,
ובמגדול לא עשה פתח שלא יכנוס אדם בו ,ושם בו צידה הרבה ,אמר אראה
פועל השם ומעשהו ,לימים היה אותו עני שהוא בן זוגה והיה יוצא בדרך בלילה,
היה ערום ויחף רעב וצמא ולא היה לו במה ישכב ,ראה נבלת שור מושלכת
בשדה ,נכנס בה בין הצלעות הנבלה להפיג צינתו היה ישן בא עוף גדול ונטל
אותה הנבלה ונשאה על גג אותו מגדל אל חדר הבחורה ,ושם היה אוכל העוף את
בשר הנבלה ,וישב שם על הגג כשהאיר השחר .יצתה הבחורה מחדרה ללכת
הגגה כמשפטה בכל יום וראתה אותו בחור ,אמרה לו מי אתה ומי הביאך הנה,
אמר לה יהודי אני מבני עכו אני ,אמנם עוף הביאני הנה ,מה עשתה לקחתו
והביאתו בחדרה והלבישוהו והרחיצוהו וסכתו ונתיפה מאד עד שאין כמותו בכל

גבול ישראל ,ואהבתו הבחורה בלבה ובנפשה ,ונפשה קשורה בנפשו ,והיה
הבחור חריף ומפולפל וממולח וסופר ,יום אחד אמרה לו רוצה אתה לקדשני,
אמר לה ומי יתן ,מה עשה הקיז דם וכתב לה כתובה ומוהר מדמו ,וקידשה ואמר

143

144

מה זאת אהבה

עד ה' היום ועדים מיכאל וגבריאל .בא עליה כדרך כל אדם ונתעברה ממנו,
כשראו אותה הזקנים מעוברת אמרו לה כמדומה לנו שאת מעוברת ,אמרה להם

הי ,אמרו לה וממי נתעברתה ,אמרה להם מה לכם לדעת .נפלו פני הזקנים שהיו
מתייראיי משלמה המלך פי ישים עליהם עלילות דברים ,ושלחו אליו לבוא לדבר
אליהם ,נכנס שלמה בספינה ובא אליהם ואמרו לו אדונינו המלך כך הדבר ואל
ישים אדונינו בעבדיו עוי ,כששמע קרא לבתו ושאל לה על הדבר ,אמרה לו
בחור אחד הביא לי הקב  I Iה יפה וטוב תלמודי וסופר וקדשני ,קראה לבחור ובא
לפני המלך והראה לו הכתובה שעשה לבתו ,ושאל לו המלך על אביו ועל אמו

ועל משפחתו ומאיזה עיר הוא והביי מתוך דבריו שהוא אותו שראה במזל ושמח
שמחה גדולה ואמר ברוך המקום שנותי לאיש וזהו מושיב יחידים ביתה .מוציא
אסירים בכושרות כו' כמו בנדפס.

נספח ב
טיכווו של 'י'כ לכנר לאגרה ממררש תנחומא

ייאין חבמה ואין תבובה ואין טצה לבנר '''ה )משלי בא ,ל(

וקציעה בת שלמה ,בתולה יפה מאיי כמוה בכל הארץ .ויאהבה המלך מאוד על
יופיה וחכמתה ויאמר :מי יתי וידעתי את האיש אשר יוכיח לה !'ה ויאמר אליו
הכהי :ישאל נא המלך באורים ותומים ונודע לו הדבר הזה! ויעי המלך ויאמר:
טובים דבריך ונכוחים! ועתה שאל-נא לי באלוהים והיגדת לי את אשר יענך!

ויעש הכוהי כאשר אמר לו המלך וישאל באורים ותומים ,ויענהו ה' לאמר :עלם
עני וחסר לחם יקח את קציעה בת שלמה המלך לאשה! ויבוא הכוהי ויאמר אל
המלך :כה שאלתי לך בה' וכה ענני .וישמע המלך ויתעצב אל לבו ויאמר :הבה
ארחיק את קציעה בתי מירושלים והושבתיה במקום לא עבר בו אדם ,וראיתי
את הנפלאות אשר יעשה ה' ביום הקימו את דבריו! ויקרא המלך לחמישים איש
מעבדיו ויאמר להם :השבעתיכם באלוהי השמים והארץ אם תגלו לאיש את
הדברים אשר אנוכי מדבר אליכם! ויענוהו העבדים לאמור :תדבק לשוננו
לחיכנו אם נגלה את סוד המלך ואם נגידהו לילוד אשה! ויאמר המלך :הכינו לכם
ציזה לזרך וירזתם באנייה אשר שמתיה לכם ,ובאתם אל אחד האיים הרחוקים
אשר בלב ים ,ובניתם מגזל גבוה מאוז ושמתם גזר אבנים חזקה ובצורה מסביב
לו וכל פתח וכל מבוא אל תשימו בה! ונזהרתם מאוז במעשכם זה ועשיתוהו ככל
אשר אנוכי מצווה אתכם ולא יווזע לאיש; והיה ככלותכם לבנות את המגזל ואת
גזרו ,ושבתם בסתר ירושלימה ובאתם אליי והוזעתוני את הזבר הזה .ויברכו
חמישים האיש את המלך וישאלוהו למקום אשר האנייה עומזת שם וישתחו לו
ויצאו .ויכינו להם ציזה לזרך וירזו באנייה ,ויבואו מקצה שלושת ירחים אל
אחז האיים הרחוקים מאוז ויעלו עליו ויחלו לבנות את המגזל .ויקחו אבנים
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שלמות ויבנו את קירותיו מאה אמה קומתם .ויבנו בראשו עליית קיר ויעשו לה

צוהר ,וישימו בעלייה מיטה ושולחן וכיסא ומנורה ומעקה שמו לגג העלייה,
וירדו בסולם העשוי לדבר ארצה ,וישובו ירושלימה ויתייצבו לפני המלך
ויראוהו את תבנית המגדל .ותיטב מלאכת המגדל בעיני המלך ויאמר :בעוד
שבועיים ימים תשובו אליי כי דבר לי אליכם! וישתחו עבדי המלך ויצאו.
וישלח המלך ויקרא לקציעה בתו ,ותבוא אליו הארמונה ותברכהו בשם יי!
ויאמר המלך :הכיני לך בגדים ושמלות לרוב והיית נכונה לצאת בעוד שבועיים

ימים מירושלים אל המקום אשר יעדתי לך .ותען קציעה את המלך ותאמר :אמצא
נא חן בעיני אבי ואמור לי :עד מתי יהיה מהלכי ומתי אשובך ויאמר המלך :לא
תוכלי לדעת את הדבר הזה כי סוד הוא! ותאמר קציעה :יעשה אבי כטוב בעיניו;

הנני ועשיתי ככל אשר יצווני! ויעברו ארבעה עשר יום ויבואו עבדי המלך אליו
ויאמרו :ידבר-נא המלך את-דברו ושמענו ועשינו .ויאמר המלך :את-קציעה בתי
אתן על ידכם והבאתוה אל המגדל אשר בניתם ושמתוה בעליית הקיר ובניתם

את הגדר החזקה ,אשר אמרתי לכם לבנות מסביב למגדל ,ולקחתם לכם את
סולמותיכם ושבתם באנייתכם ירושלימה

-

וזכרתם את השבועה הגדולה אשר

השבעתיכם והקימותם אותה .ויהי ככלות המלך לדבר את הדברים האלה,
ויאמר :רק אחד מהם יביא את בתי אל האנייה ויתרכם ילכו אל האנייה וירדתם
בה וחיכיתם לבוא בתי אליכם .ויצאו ארבעים ותשעה איש מאת פני המלך
ויוותר אחד מהם בארמון .ויקרא המלך לקציעה בתו ותמהר ותבוא .ויאמר

המלך :קומי והשתנית ולבשת בגדים אחרים ושמת את כל השמלות אשר הכינות
לך במלתחה אשר בביתך ,ויצאת אחרי האיש הזה והלכת עמו עד בואך לאנייה

וירדת בה ובאת אל המקום אשר יעדתי לך .ותמהר קציעה לעשות ככל אשר

ציווה אותה אביה המלך ותהי אך שמחה .ויהי ככלותה לשום את כל שמלות יה
במלתחתה ותתחפש ותלבש בגדים אחרים ,ותבוא אל שלמה לברכהו בטרם תצא
לדרכה .וירא שלמה והנה עליזה קציעה בתו ושמחה ,וישתאה לה ויאמר :הלא
תגידי לי ,בתי הטובה ,מדוע ייטיבו פניך היום מכל הימים אשר ידעתיך ,ואת לא
תדעי עוד מתי תשובי והייטב בעיניך המקום אשר תובאי אליו ,ואם תתענגי בו

על רוב טוב כאשר התענגת בבית אביך המלךך ותען קציעה ותאמר :זה ימים
רבים ואנוכי אומרת בלבי :מתי יבוא היום אשר יצווני בו אבי הטוב דבר,
ומיהרתי לעשות ככל אשר יצווני ,ועתה בא היום ההוא שקיוויתיהו ואייחל לו

-

על כן שמחה אנוכי שמחה גדולה .וייטבו הדברים האלה בעיני המלך ,וינשק
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לקציעה ויברך אותה לאמור :יאר ה' פניו אליך וישם לך שלום .ויהי כצאת
קציעה ועבד המלך מן הארמון ויבואו אל ביתה ,ויקח העבד את המלתחה ויישאה
על כתפו וילך לבוא אל האנייה ותרד קציעה אחריו .ועד מהרה ירדו אל חוף הים
ויבואו באנייה ,ותהלך האנייה משם והלאה ותבוא עד לפני המגדל ותעמוד
מלכת .ויעלו האנשים אל האי ויעלו את קציעה בסולם אל עליית הקיר ויסירו
את הסולם ויקחוהו אליהם ,ויבנו את הגדר ויבצרוה ,וישובו ירושלימה ויבואו
ויאמרו למלך :עשינו ככל אשר ציוויתנו .ויאמר המלך :לכמה ימים תמצא

המכולת אשר שמתם לבתי בעלייה? ויענו העבדים את המלך ויאמרו :לארבעה
ירחים תימצא לה מכולתה .ויתן המלך לחמישים האיש מתנות וישלחם מעל פניו.
ואחר קרא לנשר גדל-האבר ויצווהו לאמר :מדי יום ביומו תבוא אל הכיריים

והוצאת משם את ארוחת קציעה בתי ,אשר מיניתי לה מפתבגי ומיין משתיי,
והבאת לה אל עלייתה אשר בניתי לה בלב הים! ויאמר הנשר :ככל אשר יצווני
אדוני המלך הנני עבדך.

11
בימים הרבים ההם ישב איש בעכו ושמו ,ם~ב; !$:והיה האיש ההוא עני וחסר לחם.
ותלד לו אשתו בן ויקרא שמו ראובן  -לאמור :ירא ה' בעניי ועזרני! ויגדל הילד

וייף וימצא חן בעיני כל רואיו .וילמדהו אב~ם אביו תורת ',ה ויחכם ראובן
וישכל ויהי שעשועי הוריו יום יום .וירא ראובן כי צר לו המקום בבית אביו
העני ,ויאמר :אלכה לי אל עיר אחרת ,אולי אמצא שם עבודה ועבדתיה  -והיה לי

לחם לאכול ובגד ללבוש! ויגד ראובן את מחשבתו לאביו ולאמו ,ויאמרו לו:
איכה תלך אל עיר אחרת ובגדיך בלים וקרועים? שבה-נא עוד בביתנו ,מי יודע

-

ירחם ה' עלינו והושיענו בצר לנו .ויאמר ראובן :הואילו נא הוריי ותנוני לעזוב
את ביתכם ולבוא לעיר אחרת .ויראו הוריו כי מתאמץ הנער ללכת אל עיר
נכרייה ,ויאמרו לו לכה ,בננו ,והיית ברוך בצאתך וברוך בבואך! וישק ראובן
לאביו ולאמו וילך לו .וירחק ללכת מעכו ויבוא בלילה אל אחד השדות ,ויאמר

פה אלינה הלילה והשכמתי בבוקר והלכתי לי .וישכב ראובן על האדמה וישם
אבן מראשותיו ויקרא אל ה' ויאמר :הנה עבדך עייף ויגע ורעב וצמא וכוח אין
בו ללכת מן המקום הזה והלאה .יגדל נא חסדך', ,ה והיפלת עליי תרדמה וישנתי

כל הלילה ולא יציקני הרעה! ויהי ראובן קורא אל ה'

-

ורוח סערה באה מעבר
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המדבר ותגדל הקרה מאו.ז ויקם ראובן מעל האדמה וילך למצוא מקום להיסתר
בו מהקרה אשר הכאיבה אותו מאוד ,ויבוא עד לפני נבלת שור המושלכת בשדה

ויבוא בין צלעותיה וייסתר שמה ,ותיפול עליו תרדמה ויישן ,ויבוא נשר וירא
את הנבלה המושלכת בשדה ויעט אליה ויאחזה בציפורניו ויישא אותה מן
המקום ההוא והלאה ויביאה אל המגדל אשר קציעה בת שלמה יושבת בו ,ויעל
על הגג ויאכל את בשרה וישבע ,ויעף שנית המדברה ,ויהי בעלות השחר ,ותקם
קציעה משנתה ותעל על הגג כמשפטה יום יום ותרא והנה נבלת שור מושלכת

עליו ותשתומם על הדבר הזה מאוד ,ויהי כאשר התבוננה אל הנבלה ,ותרא את
הנער הישן בין צלעותיה ותיגש אליו ותעירהו משנתו ותאמר :מי אתה ומי

הביאך עד הלום ,ויען ראובן ויאמר :עברי אנוכי ,ואבוא אמש אל תוך גופת
הנבלה הזאת להיסתר מקרה ותיפול עליי תרדמה ואישן ,ואיקץ וארא והנה

נישאתי מהשדה והלאה ואובא הלום ,ואומר אל לבי :אין זאת כי באה אחת
הציפורים הגדולות אל הנבלה ותיקחה ותעל::י על הג הזה ,ותחמול קציעה על
ראובן ותביאהו אל חדרה ותאכילהו ותשקהו ותיטב לו ,וירחץ ראובן את פניו
ויסך ויהי יפה תואר ויפה מראה וייטב בעיני קציעה :ויהי כראותה את ראובן

והנה הוא יודע תורת ה' וחכם לב ותאה בהו ,ותאמר לו :הן לא תוכל לרדת מעל

המגדל הגבוה הזה וגם אנייה אין לך אשר תרד בה לעבור את הים הגדול הזה,
על כן שבה עימדי עד יום בוא אבי הלום ולקחני והשיבני אל ביתו! ויען ראובן
ויאמר :ברוכה את לה' כי חמלת עליי ותתניני לשבת איתך בבית הזה! ויהי
בערב ויבא הנשר את ארוחת קציעה ,וירא כי נמצא עוד איש אחד במגדל וישם

על לב ויבא ביום השני שתי ארוחות :לקציעה אחת ולראובן אחת ,וירא הנשר
כי נאכלו שתי הארוחות ולא נותר בהן מאומה ויבא מהיום ההוא והלאה שתי
ארוחות יום יום,

זזז

ויעברו ירחים אחדים ותדבק נפש ראובן בקציעה ,ויאמר לה :אמצא נא חן
בעיניך מיטיבתי ואשת חסדי והיית לי לאשה! ותען קציעה ותאמר :הן לא תעשה

בלעדי ה' קטנה וגדולה ,ועתה כי הפליא ה' לעשות ויעש מלאכו ציפור להביאך
עד הלום ,על כן אמרתי :מאת ה' הייתה זאת! הוא הוכיח אותך לי! ויהי כשמוע
ראובן את הדברים האלה ויודה לה' חסדו ,ויקם ויקח שכין קטון וישם את חודו
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בקצה אצבעו ותצא ממנה טיפת זם ,ויטבול בו את העט ויכתוב לקציעה את
כתובתה ויקזשה ויאמר :עז הי היום ועזים מיכאל וגבריאל מלאכיו! ותהי
קציעה לאשה לראובן ויחיו בשלום ,ותלז קציעה בן לראובן ויקרא שמו ז:פ~ר

-

לאמור :בימיו יזכרנו הי והביאנו אל ארץ מולזתנו ,ויהי כאשר גזל זכור ,וירא

הנשר ,המביא לקציעה ולאיש(! את ארוחותיהם ,והנה ילז יושב אתם אל
השולחן ואוכל לחם ויאמר בלבו :מהיום הזה והלאה אביא הלום שלוש שלוש
ארוחות יום יום! ויעש הנשר כן כאשר חשב ,ויהי בימים ההם ויזכור שלמה את

בתו ,ויקרא לנשר ויאמר לו :הגיזה לי מה"שלום האשה היושבת בלב ים? ויען
הנשר ויאמר :שלום לאשה ולבעלה ושלום לבנם הקטן ,וישתאה המלך מאוז
ויאמר :גם אנוכי השתוממתי על זאת מאוז ,ואומר לזעת את פשר הזבר ולא

נוזע לי ,כי נעלם המקום אשר האשה יושבת בו מ v.ין כל חי ולא עברה אותו
אנייה כל הימים הרבים האלה! ויוסף המלך להשתאות ולהשתומם ויאמר :ארזה
הים באנייה ובאתי אל האי אשר המגזל בנוי עליו וחקרתי את בתי ,ויזעתי את

פשר הזבר הנעלם הזה! ויקרא לאחז מחמישים האיש אשר בנו את המגזל ויבוא
ויתייצב לפני המלך ,ויאמר שלמה  :אתי תרז באנייתי והבאתני אל המגזל אשר

בנית בלב ים! וירז המלך ועבזו באנייה ,ויבואו מקצה שלושת ירחים עז לפני
האי ,ויצו שלמה ויהרוס העבז את הגזר ויצב סולם ויעל בו המלך אל הבית אשר

בראש המגזל ,ותראהו קציעה בתו ותפול על צוואריו ותבך  ,וישק לה המלך
וישאל לה לשלום ,ויפן המלך כה וכה וירא את ראובן ואת בנו ,ויאמר לקציעה:
מי אלה לך? ותען קציעה ותאמר :זה אישי וזה בננו אשר חנן אלוהים אותנו!
ויאמר המלך :הגיזי נא לי בתי איכה בא האיש הזה עז הלום! הן נשכח המקום
מני רגל ואניות לא עברו לפניו מיום בואך לשבת פה! ותען קציעה ותאמר:

הפליא הי לעשות ויעש ציפור מלאכו ותישאהו ותעלהו על גג המגזל ותעף לה,
ויאמר המלך אל ראובן :מה שמך ,מה ארצך ואי"מזה עם עתה? ויען ראובן

ויאמר :ראובן שמי ,בארץ ישראל נולזתי ועברי אנוכי ואת הי אלוהי השמים אני
ירא! ויוסף המלך לזבר עם ראובן ,וירא ויזע כי נתן לו האלוהים מזע והשכל
בכל ספר וחכמה ,וישמח ויאמר :ברוך הי אשר הוכיח לקציעה בתי איש משכיל
בכל חכמה ירא את הי ובמצוותיו חפץ מאוז! וירז המלך וקציעה בתו ואיש(!

ובנם מעל המגזל ויבואו באנייה וישובו ירושלימה ויעש המלך משתה גזול,
וכטוב לבו ביין  -ויספר את כל הקורות את קציעה בתו ואת כל"אשר עבר עליה
מיום בואה לשבת במגזל הבנוי בלב"ים  ,וישמע כל העם ויאמרו :אך זאת בת
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מכבדת אביה ושומעת בקולו! תהי נא למופת לבנים ובנות! ויאמר המלך :אתם
שמעתם את כל הדברים אשר דיברתי היום באוזניכם ותדעו ,כי העמקתי עצה

לסתיר את מקום קציעה בתי כtז  iו לעשות מגדל גבוה וגדר אבנים בצורה ,אולם
שווא היה עמלי ,כי אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד !'ה

בספח נ'
'אגרת שלושה וארבtוה' נוסח ראשון
בגירסתו הבלתי-מצונזרת
)כפי שנtותקה אל מהרורת תרפ"ג של ביאליק(

בת-המל ,ובן-זוגה
מאגרות קרומים

בת חמודות יפיפיה היתה למלך שלמה אשר איו בכל הארץ /tשלה ,ויאהבנה
המלך כנפשו ,ויצרנה כבבת עינו ,והנערה ~~לה וזרה מעויה ברככיה מכל בנות
גילה ,ותמאס בשאוו היכלי ענג ,ותבחר להתהלך בודדה ודוממה בגו המלך או
להשכים לכרמים ולהתהלך במשעוליהם ,ונפשה הומה ,ועיניה נשואות למרחוק,
ותהי כחולמת בהקיץ כל הימים ,ואיש לא ידע את לבה ,ובהגיע לה עת דודים

ויבואו בני מלכים מקרוב ומרחוק לדבר בה אל אביה ,אולם הנערה בת המלך
הסתירה פניה מהם ולא שעתה לדבריהם ,וישובו כולם אל ארצם נכלמים וחפויי
ראש ,ויהי כי ארכו הימים והנערה הכבידה את לבה ,ויואשו ממנה בני המלכים
ולא יספו לשחר פניה ,וידאג לה המלך ויתעצב אל לבו ,ויעל בלילה הגגה ויבט

בכוכבים ,לראות בהם מי הוא בו המלך אשר הוכיח אלהים לבתו ,ומתי יבוא,

ויבו באותות השמים וירא  -והנה לא מלך ולא בו המלך נכוו לבתו מעם אלהים כי
אם נער עני ואביוו מדלת העם ,הוא יבוא אליה למועד ולקחה לו לאשה,

וירע למלך מאד ,ויבקש תחבולה להפר עצת השמים ,ויאמר בלבו  :אצפינה נא
את הנערה עמי עד עבור המועד אשר ראיתי בכוכבים ,ועברה הגזרה ,ו~נכר לו
אי בודד בתוך הים הרחק ממקום מעבר אניות ,ויבו שם מגדל גבוה ואולמים
וחדרים בו רבים ,ויקיפהו חומה בצורה מארבע רוחותיו סביב ,ויושב את בתו

בתוך המגדל ,ושבעים סריסים הפקיד עמה מזקני ישראל לשמרה ולשרתה,
וצידה לרב הכיו מכל מאכל ומכל משתה ומכל מעדני הארץ ,איו מחסור דבר,
ויסגור את כל שערי המגדל ודלתותיו בבריחי ברזל ובמנעולים עד לאיו מוצא
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ומבוא ,ויאמר :עתה אראה פועל אלהים ומעשהו ,התקום עצת הכוככים אם לא.
ותשב בת המלך במגדל ההוא ,ושבעים הסריסים שומרים אותה מכל משמר
ושוקדים עליה יומם ולילה וחרדים למלאות את הקטנה ואת הגדולה
במשאלותיה; וגם מכל שמחה לא מנעו לבה ,כי כן צוה המלך להרבות לה
שעשועים בבדידותה .רק את האחת קצרה ידם מתת לה :להוציאה מ~תח המגדל
וחוצה ,כי היה המגדל סגור ומסוגר מכל עבר אין יוצא ואין בא.

והיה מדי יצר לרוחה בבית פנימה ,ועלתה על גג המגדל והתהלכה שם לרוח
היום ,או אל מעקה הגג תשען והביטה אל מרחבי הים אשר מסביב ,והקשיבה
להמון גליו ,והיתה לה הרוחה.
וצופה עמד על החומה יומם ולילה ועיניו פקוחות אל הים מסביב ,וישמור על
האי מגשת כל ספינה אליו ומדרוך כף רגל בכל גבולו סביב .רק פעז,ןים ביום,
בבקר ובערב ,תופיע סירה קלה על פני הים ,הרחק מהאי כמטחוי קשת ,ודמות
אדם בתוך הסירה ,ציר שלוח מאת המלך לשאול לשלום הנערה .ונטה האיש
מרחוק בנס הלבן אשר בידו לאמר :השלום לבת המלךך ונופף העומד לעומתו גם
הוא נס לבן לאמר :שלום! והפכה הסירה כרגע ונעלמה בקצה השמים.
וככל אשר קרב המועד אשר יגור אותו המלך כן הוסיפו הסריסים משמר על
משמר .וישקדו על משמרותם על השערים והדלתות הסגורים ,ועיניהם פקוחות

ואזניהם נטויות ואפם מריח ,ויחרדו לקול זבוב מתדפק בחלון ולקול חולדה
חותרת בקיר; כי כנים היו האנשים ,ואת מלאכת המלך לא עשו רמיה.

*

ונער רש בן טובים ממשפחת סופרים יצא מעירו מעכו ,כי צר לו פתאם המקום
בבית הוריו האביונים ,וישא נפשו למרחקים .ויצא הנער מביתו וידיו ריקות,
אין לו כל ,בלתי אם מקלו וגויתו .בכל זאת לא נפל רוחו עליו ודאגה לא ידע; כי

עצמותיו מלאו עלומים ולבבו חזון ותקוה וקוצותיו תלתלים ,ותפעמהו בכל
הדרך רוח טובה ,וילך הלוך ורנן .ובעברו בשדה ויט לבן אחרי החגב המנתר
ואחרי הצפור הנעלסה ואחרי שפן הסלע המפחד ואחרי הלטאה המתפשת,
ותמשנהו אליה כל אלה רעננה וכל מלונה ריקה בעזובת הכרם .ויחיה נפשו
כצפור בלקט ,מאשר מצא בשדות אנשי חס,ד ויישן על הארץ ואבן למראשותיו.
ובשוטו בארץ ובהתהלכו בערים ובכפרים ,ויט אזנו לשיחות עוברי דרכים,
וישמע לקח ומשל מפי העם וזקניו ויצפנם בלבו ,ויהיו לו לנחמה בעניו ולמשיב
נפש בימי נדודיו.
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ויהי היום ,ויבא עליו השכש בשדה בכקום עזוב ושוכם; והיכים יכי סגריר
וקור ,והעלם רעב וצכא וערום ויחף ,ויאכלהו הקרח וכחו עזבו .וירא ,והנה שלד
שור כשלכת על פני השדה ,וישכח העלם ויאכר" :ברוך אלהים אשר הכציא לי
כטה בכקום הזה ,אולי יחם לי כעט" .ויבא אל בין צלעות השלד וישכב וירדם.
הוא ישן ונשר עז וגדול ירד בלילה על השל,ד וישאנה בפיו ,אותה ואת
השוכב בה ,ויעף עכם ויביאם אל כגדל בת הכלך וינח שם את כשאו על הגג,
ויעכד לנקר את שארית הרקב כעל העצכות .ויצא הנער ויגרשהו ,וישב על הגג
כל הלילה ,והוא עיף כאד וכרעיד כן הקור וכהגשכים.
הבקר אור ,והשכים הטהרו ,ובת הכלך עלתה על הגג ככשפטה יום יום ,ותרא
את הנער הזר ,ותעכד כרחוק ותשאל :ייכי אתה וכי הביאך הלום?"
ויען הנער בתם לבו" :אל נא תיראי הנערה ,ואל נא יחר לך עלי .עברי אנכי
בן עניים כתושבי עכו ,וידבקני אכש הגשם בשדה ואני רעב וצכא וכסות אין

לבשרי ואשכב בשל,ד וישאני הנשר הנה .ועתה לא אדע איככה אצא כזה ,כי
הים כסביב ,וספינה אין בכל גבולו".

ותחכל עליו בת הכלך ותורידהו בלאט אל חדרה ותרחצהו ותלבישהו
ותאכילהו ותשקהו ,וישובו אליו כרגע זיו פניו ורוחי הטובה .ותראהו ,והנה הוא
יפה אף נעים ,ותשכח עליו כא.ד ותכתק לה שבתו עכה ,ותצפנהו אתה בחדרה,
והסריסים לא ידעו; כי העליכה כהם את דבר בואו ,והם גם הם לא יבואו אל

חדרה פניכה בלתי אם נקראו .ותהי כהיום ההוא והלאה יוצאת פעז.רים ביום
והגידה להם את שלוכה ,והזקנים לא שכו אל לב ,כי אכרו :אך כקרה הוא.
ויוסיפו לשקד על כשכרותם שקידה נכרצת ,ויעכדו איש על כנו ואיש על
פקודתו ,ועיניהם כשוטטות ואזניהם קשובות ואפם כריח; כי היו האנשים כנים

בכאד כאד ,ויעשו את כלאכת הכלך באכונה ובלב שלם.

*
ובת הכלך ראתה את חככת הנער הכסכן ואת שכלו הטוב ואת נר לבו ותאהבהו

בכל לבבה ובכל נפשה .ויהי היום ותאכר אליו:
ייהטובה אני בעיניך לקחת אותי לאשה?"

ויאכר הנער" :לכה תשאלי? עבד אני לרחוץ את רגליך".
אז הגידה לו הנערה כה עזה אהבתה לו ,כי טוב ויקר הוא לה ככל בני הכלכים
אשר בארץ ,וכי כהאלהים היתה זאת להביאו הנה על כנפי נשר ,וכי כאז ראתהו
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דבקה נפשה אחריו ,וכי בלעדיו איו חייה חיים; ועוד דברים רבים כאלה דברה
הנערה אליו בתום לבה ,והוא גם הוא השיב לה דברי אהבה שבעים ושבעה,
ויכרתו שניהם ברית אהבה לעולם .ויקם הנער ויקז דם מידו ויכתוב בדמו את
הברית בספר ,כתב וחהם ,ויארשנה לו כמשפט ויאמר :עד אדני ועדים מלאכיו
מיכאל וגבריאל.
ואחרי כו פרש את כנפיו עליה ,וירוו דודים ויתעלסו באהבים כל הלילה.
והסריסים לא ידעו מכל הדברים האלה קטנה וגדולה ,כי איו כמוהם אנשים
ישרים ונאמנים ,וישימו לילות כימים וישקדו על משמרתם במאד מא.ד

*
ויהי היום וישימו הזקנים אל לבם כי עבתה מעט בת המלכה משהיתה כדי אצבע
למראה .וידאגו לה בלבם ויתלחשו ,ובצאתה אליהם שאלוה:
יימה לך בת המלכה האיו את חולהן"

ותתמם בת המלכה ותאמר:
יישלום לי אל תראו; ראו עורב פורח!"
ובדברה נסה החדרה וידיה על בטנה מצחוק.
וירגע לב הזקנים מעט ,ואחד מהם איש יודע מרפא ומשכיל על דבר הניע יד

ויאמר :ייאיו דבר .איו זאת כי שמנה מעט הנערה מרב שבתה כלואה בחדרה.
תרבה נא להתהלך הנה והנה על הגג ,ושבה כשהיתה".

אז נחה רוח הזקנים כליל ,וישובו אל כנם ואל משמרתם .ואולם לא עברו עוד
כשבועים והנה התבוננו הזקנים כי עבתה בת המלך עד כדי אצבעים ,וידאגו

דאגה גדולה .ובצאתה אליהם השגיחו אל בטנה וישאלוה:
יימה לך בת המלך אולי חליתן"
ותעמד את פניה ותעו:

יישלום לי ,אל תדאגו; ראו שממית בזוית!"
ובענותה ותנס החדרה ,וידיה על חלציה מצחוק.
והזקנים הביטו אחריה ויניעו ראש ומנוחתם נגזלה ,כי ראו כי שנתה הנערה
פתאם את טעמה ואת דרכה עמם ולא ידעו מה היה לה.
ויהי היום ,ותצא אליהם בת המלכה לעת בקר כמשפטה ,ותרא את אחד
הסריסים טובל את פתו בחמץ ותתאו תאוה ותתעלף .ויחרדו אליה הסריסים
להשיב את רוחה ,ויהי כעשותם הנה והנה ויגל להם הסוד ,ויספקו כף ויאמרו:
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ייאהה ,גברתנו בת המלך ,ואת הרה!"

ותען להם בת המלך ,ועיניה עצומות עוד ,וקולה רפה ,אך על פניה נגה אור רך:
ייאכן הרה אנכי!"

"למי?" שאלו הזקנים פה אחד ,והמה נדהמים,
"לא לכם לדעת" ,ענתה בת המלך,

ויפלו מאד פני הזקנים וייראו יראה גדולה ,וינע לבבם כנוע העלים הנובלים
מפני רוח סתו ,כי מה יענו את המלך ומה יגידו לו,

וישבו הזקנים לארץ אבלים וכפופי ראש ,קודרים ונואשים ,ויחכו לגזר דינם,
אהה! מה נאמנו דברי נעים זמירות :אם ה' לא ישמר

-

שוא שקד שומר,

*
וביום ההוא לפנות ערב כבוא הסירה בים לשאול לשלום בת המלך

-

וינופף

הצופה לעומתה נס אדום לאמר :אין שלום,
ויגד לשלמה ויתחלחל וימהר וירד באניה ,ויבא אל המגדל וימצא את
הסריסים יושבים לארץ בכבד אבלם ,וישאל בחרדה:
יימה נהיתה?"

ויפלו הזקנים לפניו אפים ארצה והמה יראים ומרעידים ויאמרו:
ייאהה ,אדוננו המלך! אל נא ישים בעבדיו עון ,כזה וכזה היה לבת המלך ,ואנחנו
לא ידענו איככה היתה כזאת חי אלהים ,כי בכל כחנו שמרנו ,והבן לא נוכל מאין
באה עליה הצרה הגדולה,
ויזעם המלך ,ויקרא לנערה וישאלנה בחרי אף:
ייסוררה! הגידי ,איך היה הדבר?"

ותפל הנערה לרגלי המלך ותאמר:
ייאל באפך ,אבי המלך! רק עם אלהים עשיתי את אשר עשיתי ,הוא שלח את
מלאכו וי~א אלי עלם חמודות נער יפה ומתוק וטוב ויתנני בחיקו ,הנה הוא צפון
בחדרי ,ראהו בעיניך וברכת אותו אבי,

ותוצא אליו את הנער ויעמד לפני המלך ,וירא שלמה את חמדת תארו ואת איר
פניו ואת נר עיניו ,ויט אליו חס.ד וידבר אתו וימצאהו עשר ידות בכל דבר
חכמה משל ומשא על כל הסופרים והחכמים אשר במלכותו ,ויוסף המלך
וישאלהו לשמו לעירו ולבית אביו ואמו ,ויענהו העלם על כל שאלותיו דברי
אמת וענוה ותם ,ויספר לו את כל ;י~~ ואת נדודיו ואת אשר הביאהו הנשר
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באורח פלא אל גג הכגדל ואת אשר חכלה עליו הנערה ותגכלהו חסד; ויוצא

לשלמה את ספר הכז:י~ה ,אשר כתב וחתם בדמו אות ברית אהבת עולם בינו וביך
בת הכלך .וישמע המלך שלמה את דברי הפלאות והאמת האלה ,ויבך כי הוא
הנער העני אשר :כראה במראות הכוכבים בלילה ההוא .וישא כפיו ויאכר:
ייברוך אלוהים הנותך אשה לאיש .עתה ידעת,י כי איך חכמה ואיך תבונה ואיך

עצה לנגד "'.ה
והזקנים שכעו את דברי הפלאות וישתוככו ויענו פה אחד:
ייכה' יצא הדבר".

ויקח שלמה את בתו ואת אישה ויביאם ירושלימה ,ויעש להם כשתה שבעת יכים
וישש אתם משוש .וככלות ימי המשתה קרא לחתנו ויאמר:
ייהנה חתך המלך אתה וממלכתי גדולה ורחבה ,ועתה בחר לך משרה כבודה
כלבבך ונתתיה לך".
ויעך חתך הכלך:
ייאדוני! איש ספר ובך עניים אנכי מנעור,י ואבותי כלם היו סופרים ולמודי '.ה

אחרי הגדולות לא הלך לבם ,והיכלי ענג לא ידעו .ועתה אם טוב אנכי בעיניך,
ונתת לעבדך נוה בודד ושאנך על שפת הים ,וישבתי שם את חמדת נפש,י והגיתי
ככל אבותי בפעלי אלהים ובדעת דרכיו כל הימים .ויתך לו המלך כשאלתו,
ויפק ידהו על סופרי המלך .ויקהל אל חתך המלך חבר סופרים וחכמים יודעי דעת

אלהים בישראל ,נאמני שפה ונאמני רוח כולם ,ויאגרו את כל משלי החכמה ואת
דברי השיר והמליצה ואת דברי החקר אשר השכיע שלמה דבר דבר בעתו,

ויעלו את הדברים על ספר ,הלא הם כתובים בשיר השירים ובמשלי שלמה
ובדברי קהלת עד היום הזה .וגם מעט מדברי חככתו הוא אשר ידע ואשר הגה
כלבו אסף חתך המלך וישימם על משלי ש מה באחרונה ,הלא הם דברי  I$גיר
ךב;Z:ק.ה עד היום הזה .והוא אשר יאמר במשליו:שלשה הכה נפלאו כמנו וארבעה לא ידעתים.
דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי-צור
דרך-אניה בלב-ים ודרך גבר בעלמה.

נספח ו'

גירפה גבוזה לפתיחת 'אגדת שלושה וארכ  IJה' -

בופח כ'

)תחת הכותרת יימגילת שלושה וארכ  IJה" או יימגילת הארכ "( IJה
)פרסום ראשון(

שלשה הפה נפלאו פפני וארבעה לא יזעתים
זרך אנייה בלב ים זרך הנשר בשפים
זרך נחש עלי צור וזרך גבר בעלפה

את הדברים האלה כתב אגור בן יקה ויאספם אל פשלי שלפה .פתי נאפרו
הדברים האלה? ופזוע חוברו ארבעת הדרכים האפורים ויהיו לאחדים? על זה
יסופר הפעשה הבא ,הכתוב בפגילה עתיקה ,בפגילת שלושה וארבעה .ואלה
דבריה.

ובפגילת כתבים אחרת; ,גלה למדי עז כזי להחשב לעתיקה אף היא,

נפצאו עוז דברי חתיפה נוספים על זה הקוזפת .רבים פופלאים וזרים בפינם,
ופהם גם דברי בלע ותהפוכות .כל השופע יסכור אוזניו .אין זאת כי אם אחת
פאלה האגדות החיצוניות אשר עליהן ייאפר :הכותבן

-

תיקצץ ידו .ובכל זאת,

יבוא נא בזה גם שפץ פזבריה .אל נבוז גם לכפוה .ואלה הדברים הכתובים בה:
חזר היה לשלפה בארפונו ,חדר סתרים שפור ונעלם ,הוא חדר הבדידות אשר
לפלך .והיה פדי עבור רוח על הפלך ואפר להינזר אל נפשו  -ונסגר בחדר ההוא
לבדו וצלל שם בנבכי רעיוניו ובחקר תהופותיהם ,יתהלך עז היות ללבו רווחה

ופדות ,ושב ויצא אל העם ואור פניו אתו כבראשונה .ואיש אין עם הפלך
בהתייחדו עם נפשו ,בלעדי שלושת רעיו הנאפנים ,הלא הם הארי ,הנשר והנחש
בני פשפר הפלך .בחדר זה ירבצו שלושתם ,איש איש בפינתו היעודה לו,
ושפרו את הדפפה בחזר פשפר רב .לא יצאו ולא יבואו ולא יפושו פפקופם,
בלתי אם על פי פצוות הפלך .ואשר יבחר בו הפלך להביא בסודו

-

ובא לפועד

אשר יעד לו הפלך ועל פי האותות אשר יתן הפלך בידו ,אל אשר יבוא ,ודפק
חרש באשר ידפוק ,ונפתח לפניו פבוא נעלם ולבהעו ,ואיש לא ידע בצאתו
ובבואו.
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.271-264

הוצאת ביומן ,תשל"ב ,עמ' .6(}-53

נדפס שוב בספרי :מיתרים ומטרכות ,כרך א ,ירושלים:

160
•
•
•
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רביבוביץ ,ישעיה )תשכ"ז( .שורשיס ומבמות ,ירושליס :מוסד ביאליק ,עמ' .259-252

רבביצק ',יהושע חבא )תרפ"זת-רצ"ח( .וור וםופריו ,כרו -אב ,תל-אביב :דביר.
רטוש ,יובתן ) " (. 1951שירת האהבה הזרה אצל ביאליק" .אלף ,ספטמבר ,עמ'  .9-8בדפס

שוב:

ברזל )תשל"ה( ,עמ' . 19(}-187

•
•
•
•
•

רטוש ,יובתן )תשל"ה(" .הבגלה והבסתר" )על 'גמילת האש' ו'אגדת שלושה וארבעה( .כובס

בתוו :ברזל )תשל"ה( ,עמ'  . 195-161כובס שוב :רטוש ) (, 1982עמ' . 148-111
רטוש ,יובתן )  (. 1982םפרות יהווית בלשוך הטברית ,בעריכת ש' שפרה ,תל-אביב :הדר.
ריבולוב ,מבחס ) (. 1955מטולם לטולם ,ביו-יורק ,עמ' •144- 125
ש.יוסף )" (. 1988המקור ל'אגדת שלושה וארבעה'' '.טתמול ,כרו יג ,גיל'  ,5יוב ',עמ' . 15
שוורצבאוס ,חיים )תשל"ז(" .סיפורו של ח"ב ביאליק 'שלשלת הדמיס' באספקלרית הפולקלור

•

הביבלאומי ",יוט טם ,כרו ,ח"' גיל"  ,44-43עמ' , (}-67ך
שופמן ,גרשון (.ץ"רח) "שחים שלוש שורות ",הטולם ,שבה  , 18גיל' כח ,ד"' בתמוז ) (,8.7.1930
עמ' •542

•

שמיר ,זיוה )חשמ"ו( .הצרצר משורר הנלוח )לחקר היסוד העממי בשירח ח"ב ביאליק(.

חל-אביב:

•

פפירוס.

שמיר ,זיוה )תשמ"ז( .שירים ופזמובוח נם לילוים )שירת ביאליק לילדים ולבוער( .חל-אביב:

פפירוס.
•
•

שמיר ,זיוה )חשמ"ח( .השירה מאי ,חימצא )~רס פואטיקה ביצירת ביאליק( .חל-אביב :פפירוס.

שבהר ,עליזה )" (1984למקורוחיה העממיים של 'אגדח שלושה וארבעה' לח"ב ביאליק ",בחךר:

בmה של חשחיח .תל-אביב :עק,ד עמ' •32-15

•

שפירא ,זושא )תשי"א(" .ייאגדח שלושה וארבעה' וזיקתה ל'מגילח '''.שאה ביאליק ביצירוחיו.

חל-אביב :הוצאח יוסף שמעובי ,עמ' . 171-151

•
•

שקד ,גרשון )תשל"ד( .ביאליק

יצירתו לםוניה בראי הביקורת )ירושלים :מוסד ביאליק(.

שקד ,גרשון )חשל"ח( .הםיפורח

תל-אביב :כחר והקיבyו המאוח,ד עמ'

.286-280

הטברית ) ~1880ך (, 19

מפתח יצירות ביאליק

א.

אבי 132 130 , 118 , 100 ,84
אגדת שלושה וארבעה 142-35
אחד אחד ובאין רואה 134
אחרי מותי 114
אלוף בצלות ואלוף שום ,32 , 17
106
אלמנות 132

ח.

~לכה ואגדה 99 ,98
המכונית 141 , 129 , 105
המתמיד 134 , 117 , 104 , 59
הנער ביער 141
הנשר הלבן 82

אם יש את נפשך לדעת 117 , 114
אמי זכרונה לברכה 139
כ.

הספר העברי 99 ,93
הציץ ומת 117 , 116 , 115
הרהורי המלמד 32
השירה מאין תימצא 100

ביום סתיו

בין נהר פרת ונהר חידקל , 41
59 ,52
בכרכי ים 87
בלב ים 108 ,87 ,68

ו.

ואם ישאל המלאך 114
והיה כי תמצאו 114
ותנפנף החסידה 37 , 28

בת המלך ובן זוגה , 15 , 11
70 , 37-36
בת ישראל 125

ז.

זוהר

ח.

גילוי וכיסוי בלשון 117 ,98
גם בהתערותו לעיניכם 140

חבלי לשון 107 ,99 ,90
חוה והנחש 37

ט.

בעיר ההרגה 76
בשל תפוח 114-113

ג.

הברכה 116 , 111 , 103
הכניסיני תחת כנפך 114
הלילה ארבתי 114

116

טווס זהבי

41
161

162
י
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יינה החייט 59
ילדףת 87 ,32
יעקב יעשיי 100 , 28
יתמית )מחזיר( 132

ל.

לא ביים ילא בלילה 41
לכיניסה של האגדה 99

מ.

מאחירי הגדר , 57 ,53 , 50 , 40
140 , 125 , 117 ,66
מאחירי השער 134 ,87
מבני העניים 59
מגילת האש , 122 ,68 ,32 , 20
141
מיזר היה אירח חיי 130 , 118
מלכת שבא 37
מן המצר 114
מנגינה לאהבה 141
מעבר לים 87
מתי מדבר 39 , 20

ס.

ספר בראשית 141 , 129
ספיח 140 ,87 ,68 ,64

ע.

על אימה ילשין 97 ,94
על ערש פז 37
על  Wלשים 129
עם דמדימי החמה

87

פ.

פליני יש לי 128
פרדה 132

צ.

צנח לי זלזל 127
צפרירים 116

ק·

קימי יצאי לד 37 , 28
קטינא כל-בי 87

ד.

ראיתיכם שיב בקיצר ידכם

-16

142-141 , 17
ר' זרח

87 ,32

רחיב היהידים

142

רק קי שמש אחד ע,ברו

ש.

68 ,64

שאלת הלשינית בישראל 97-95
שבעה 132
שיר אביס יאריחת ירק

, 32 , 17

141 , 134-133
שירתי 117 , 114 ,68 ,65 ,59
שירתני הצעירה 126 , 104
שלשלת הדמים 85 ,77
ח.

תיקין חצית 32
תרבית יפיליטיקה 89
תרזה יפה 41

מפתח השמות והעניינים

א.

!!:אףפמיזם 67
!!:בולףציה 105 ,91 ,69 , 67
אבסורד 103
אבסטרקט,

אבסטרקציה

)ראה

הפשטה(

אברבנאל ,דון יהודה 112
אגדה עממית ומעובדת , 41 ,38
112 ,60 ,57
אגדת חז"ל 10
~דיפליףת 67 ,61
אד"ם הכהן )ראה לבנזון(
אדריכלות )ראה ז,ןבנה(
אובידיוס

50

אובייקטיביות

, 119 ,90 , 19 , 10

125 , 121
אוגנדה ,תכנית 90 ,79
אודסה 91-90 , 77 ,69 , 51 , 10
אוטו!!:רוטיזם 65
אוטוביוגרפיה -119 , 108 ,54
140 , 136

אףטופיה ,81 , 54 , 30-29 , 12
138 , 106
אוירבוך ,שבח 125
אונגרפלד ,משה 140 , 109 , 108
אוסמן ,ישראל 16
אופק ,אוריאל ,56 , 36 ,32 , 15
57
א;קסימורון 30-29
אורבך ,אפרים אלימלך , 17 , 13
86 ,78
אורגניףת 14
אוריינטליזם 10
אותנטיות 123 ,60 ,24-18
אחד-העם ,31 ,24-23 , 18 , 15
,81-80 , 77 , 73 ,69 ,67 ,32
, 105 , 104 ,99 ,98 ,91 ,87 .
141 , 132 , 131-130
 I$טומיזם 14 , 13
אידיאה 137 , 29
אידיאולוגיה 99 ,83 ,80

163

164
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אפלטון 117 , 111 , 29 , 16 , 12
אפלטונית ,אהבה 114 ,66
אקזוטיקה 53
אקטואליזם , 22-21 , 19 , 11 , 10
137 , 78 , 59 , 29 , 26-25
אקסטזה 117 , 44 , 29
אקספרסיוניזם 108 , 105 ,33
~רוס 114 ,67-60
ארכיטיפיות , 122-121 ,68 ,62
132

אידיופטיקה 140
אידיוסינקרטיות 140
איפ~רסונליות , 108 , 18 , 10
141 , 129-125 , 122-119
איפפרסיונ יום 12
אינדיווידואליות 103 , 11
אינטיפיות 120 , 10
אינטריגה 43
אינטרפרטציה )ראה פרשנות(

אירוניה 35 , 24
אלגוריה ,68,62,33,31-25,14
122 , 116 , 110 ,90 ,86
אלגוריזם 27-26
~לדורדו 138
'  t5לטנוילנד' 138 ,81
אליאב ,אריה לובה 87 , 78
אלשוונגר ,אליהו 16
אלתרפן ,נתן 139 , 120 , 117
אפביוולנטיות 129 ,66 , 17
אפנות" ,הוצאת 70 , 16
"אפנות לשם אפנות" 10
אנדרסן ,הנס כריסטיאן ,38 , 15
57 , 42 , 40
אנטי-גיבור )ראה גיבור(

אנס-קי ]שלפה זנביל רפופורט[

23 , 19
אסכטולוגיה 97 , 40
אפטר ,יעקב 16
~פיפניה

~פיקה ,אפוס , 27 , 25 , 19 , 14
138 ,62 , 54 ,51 , 39

ארכיטקטוניקה )ראה ז,כבנה(

ארנולד ,פתיו 31
 t5דס פואטיקה -101 , 42 ,33 , 27
130 , 113 , 111 , 109
ארקדיה 81 , 54
ארץ-ישראל 88 ,87 ,80-79 , 59
אש ,שלום 93
 t5ז.ואיזם

כ.

124

בובר ,שלפה 36 , 35
בונ,ד בונדיסטים 99
בוסאק ,פאיר 50
בטלהיים ,ברונו 67 , 57
ביאליק ,חיים נחפן

דברים שבעל-פה ,84 ,69 , 18
-133 109 ,97 ,94 ,93 ,88
134
הפהדיר פשירת ספרד 9
הפו"ל 9
ה"פכנס" 95 ,24-22 , 15 ,9
הפספר ,66 ,57 , 53 ,50 , 40
140 , 125 , 117
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ברדיצ'בסקי ,מיכה יוסף , 11,10
79 ,58 ,50 , 45-44 , 16
ברוידס ,אברהם 16
ברזל ,הלל 117
בריטניה 82 , 78
ברייניו ,ראובו 142
ייברית שלום" 87
ברליו 33 , 16
ברמו ,שלמה 67 , 41 , 38
ברנר ,יוסף חיים , 135 ,81 , 31
141
ברצלב ,ר' נחמו מ22 -
ברתינ,י ק"א 16

המתרגם 28 ,24 , 19
'ויהי היום' , 16 , 14 , 11-9
134,128,71,70,24,21-18
מהדורות כתביו 128 , 15
'מזמורים ופזמונות' ,22 , 18
125 , 32 ,24
'סיפורי המקרא' 9
'ספר האגדה' 24 , 22 , 18 ,9
עורך 'רשומות' 18
עלייתו ארצה 136-133
ראש אגודת הסופרים 12
'שירים ופזמונות לילדים' 22
ביאליק ,מאניה , 134 , 127-125
141
ייביבליותיקה לילדים" ,הוצאת

ב.

ייגדוד מגיני השפה"

93

גוארינ,י ג'יובני בטיסטה

41
ייביקורת חדשה"

13

בלפור ,סיר ארתור 82
בו-אביגדור

r

, 47-45

58
גובריו ,נורית 141
גוטמו ,נחום 141 , 19

בלאדה 117
בלוק ,אלכסנדר 116
]אברהם

165

גוטמו ,שמחה )ראה בו-ציוו(

ליב

גוסטפסוו ,ריכרד

38

שלקוביץ 36
בו-אב"י ,איתמר 90
בו -גוריוו ,דוד 86
בו-יהודה ,אליעזר 99 ,93-90
בו-יחזקאל ,מרדכי 31
\ iנייו ,ג'והו 28
בו-עזר ,אהוד 141
בו-עמי ,יששכר 59
בעל-שם-טוב )בעש"ט( 22

גינצבורג ,אשר )ראה אחד-העם(

בראגיו ,אלכסנדר 142

גינצבורג ומארק ,אסופת

גור )גרז ובסקי( ,יהודה 57
גורדוו ,יהודה ליב ,68 , 48 , 44
, 120 , 115 , 104 , 75 , 73-72
140 , 126
גורק,י מקסים 12
גזענות 137 ,86
גיבור ואנטי-גיבור 30
גינוסר,פנחס 142 , 17
31 , 24

166
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גינצבורג ,מרדכי אהרן
גרוטסקה

126

141

גרז ובסקי ,יהודה )ראה גור(

גרים ,האחים 40 ,38 , 15
גרינברג ,אורי צבי 108
גתה ,יוהן וולפגנג 58 , 55 ,46
י.

"דביר" ,הוצאת 41 ,9
דואליזם 48 , 17 , 13
ד;גמה 75 , 71 ,68
דו,ד יונה 58
ד;דה ,אלפונס 113
דוכס ,יהודה ליב 31
דטרמיניזם 103 ,56
דיגרסיה 21
דידקטיקה 21 , 10
דיקנס ,צ'רלז 56
דמוניית 21
דמות האב , 131-129 ,65 ,63
141
דמות האם 140 , 132
דמות המורה-המנחה -130 ,63
131
דנטה ,אלגיירי 141 , 115,30,28
דפ; ,דניאל 40
דרווין ,צ'רלז; דרוויניזם ,49
124 , 105
דרויאנוב ,אלתר 18

ה.

האוף ,וילהלם 40 ,38
האפרת י-טרופלוביץ,

48

יוסף

,46

'הבימה' ,תיאטרון 33 ,32
הבלגה ,מדיניות 87-76
ייהגנה" ,אר גון 86
הויפטמן ,גרהרדט

16

הומבורג 129 ,22
הומור 52 ,35
הומניזם
הומרוס

137
44

הורביץ ,יעקב

29

הטעמה ייספרדית"

היינה ,היינרי,

31

הירשביין ,פרץ

93

הכהן ,שלום 48
הלניזם 45-44 ,31
המאירי ,אביגדור 108
'המאסף' (ע"כ) 46
המנון 135 , 129
'העולם' (ע"כ) 31
'העם' ) בועון( 15
הפשטה )אבסטרקציה( 17
הרטום ,מנחם עימנואל 15
הרמוניה ,86,30-27 ,25 , 17 , 14
138 , 117 , 111 ,97
הרצל ,תיאודור בנימין-זאב , 57
99 ,91-90 , 87 ,81-80 , 77
השכלה ,80 ,67 ,59 , 55 ,46
126 , 121 , 116
'השלוח' (ע"כ) 77 , 31
התבגרות 80 ,67-60
התרה 48
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ו.

'ווסחוך' )עיתון( 142
ויךוי -127 , 126 , 136-119 , 11
140 , 129

ט.

'ויהי היום' )ראה ביאליק(

ו"זל ,נפתלי הרץ 104
ו"ל,ד אוסקר 112 , 15
ו"צסן ,ח"ם 16 , 12
'וילהלם טל' )ראה שילר(

וילנה 51
וינה 19

י.

ועיךת צ'רנוביץ )ראה צ'רנוביץ(

ורסס ,שסואל , 36 , 16 , 15 , 13
59 , 58 , 56
ז.

ז'בוטינסקי ,זאב 79
ז'וקובסקי ,ואסילי 56
ז'יטוסיר 133 , 125
זלצסן ,זיגסונך 57 ,41

כ.

זלקינסון ,יצחק אךוארך ,58 ,44
117 ,59
זקס ,שלךון 67

.n

טאסו ,טורק ווטו 58 ,47-45
טביוב ,ישראל ח"ם 58
טיפולוגיה 39
טראגךיה וקוסךיה 52 ,41
טרנסצנךנטיות , 110 ,55 , 26
130 , 117
טשרניחובסקי ,שאול ,47 ,44
126 , 59
י~נג ,קרל גוסטב ,67 ,65 ,62 ,61
68
ייךיש , 106 ,10<r93 ,92 ,90 , 24
117
יעבץ ,זאב 10
יעקבסון ,רוסאן 30
יפה ,א"ב 16
כהן ,חיים 15
כהן ,טובה 59
כהן ,יעקב 58
כהן ,ישראל 58
ייכינוס" )ראה ביאליק ,הסכנס(
ייכנעני"

ייחךר סתוקן" 71 ,69
ייחובבי שפת עבר" 94
ייחיבת ציון" ,סופרי ,81 , 10
135-134
חיךושי סלים <r89ס l
חינוך 75-69
חלוסות 66-65 ,60
חניכה ,סיפור 55
חסיךים ,סיפורי 23-22

167

86 ,74

'כתובים' (ע"כ)

ל.

99 , 16 , 12

לבנזון ,אברהם ךב הכהן )אך"ם
הכהן(

48

לבנזון ,סיכה יוסף )סיכ"ל( ,47
104 , 58
ובנר ,ישראל בניסין , 36,11 , 10
, 127 , 100 ,56 , 55 ,40 ,38
141 , 129
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לוז ,צבי 139
לופטינג ,יף 41

מירון ,דן 86 , 17
מיתולוגיה 50
מיתוס 123 , 119 ,32
מלוד ראמה 47

לוצאטו ,ר' חיים משה )רמח"ל(

, 104,58,48-46,38,28,25
115 , 109 , 108
לוצאטו ,שלמה דוד )שד"ל( , 15
96 , 31
לחובר ,פישל 58 , 57 , 47
לטריס ,מאיר 46
ליליינבלום ,משה ליב 126 ,49
ליניאריףת 27 ,25 , 21
ליריקה 139 , 127 , 32
מ.

מאלו~ ,קטור 56
מאפו ,אברהם ,47-46 ,43 ,21
88 ,59 ,58 ,56 , 55 , 51
ז;ובנה , 39 , 30 ,25 , 14 , 13 , 11
139-136
מדרש 111 , 35 , 13
מהפכה ,מהפכנות , 105 , 103 , 46
133 , 106
מודרנה 29 , 12
מודרניזם 109 ,56 ,31-29
מונולוג דראמטי 32 ,24
מוסקבה 94
מיכ"ל )ראה לבנזון(

מילטון ,ג'והן 117
מימון ,ר' משה בן )רמב ם( 117
מימזיס 141 ,54-53 , 32 , 29
מיסטיקה 118-110 ,58 ,55
מיצקביץ ,אדם ברנרד 50
II

יימלחמת הלשונות" )ראה ייריב
הלשונות"(
'ממזרח וממערב' (ע"כ)

142

ז;ומסד הספרות 137 , 12
מנדלי מוכר-ספרים 94 ,91
יימעיינות" ,הוצאת 22
יימפנה המאה" 35 , 14
מקאמה 106
מרגלית ,יצחק 10
מריינבאד 87 , 16
מרקוס ,יוסף 16
משכילים )ראה השכלה(

משקל )ראה פרוז ודיה(

כ.

נאוקלסיות )ראה קלסיציזם(

נאיביות ,25,22,17 , 14 , 12 , 11
, 59 ,53-52 ,49-48 , 39 , 31
135 , 90
נאכט ,יעקב 57 , 56 , 16
נאציזם 137
נדב-ברקמן ,לילי ,58 , 57-56
108
נובלה 57 , 16
נוי ,דב 59
נוימן ,ארי68 ,
נורמן ,יצחק 59 , 16 , 12
נטורליזם 48

מפתח השמות והענייניס

ניגודים בינאריים

30

ניהיליזם 103
ניצשה ,פרידרי124 , 10 ,
"נצח ישראל" ,אגודת 28
נרקיסיות 66 ,65 ,27
ס.

סאטירה 87 ,80 , 33 , 32
סגנ~ן 123 , 116 ,53 ,29 ,20 , 10
סדן ,דב 141 , 108 ,99 ,58 , 57
סוסנוביץ 69
סטיבנסון ,רוברט לואיס 41
סי גור 128 , 50
סיוון ,ראובן 99
סימבוליזם 21
סימטריה 139 , 48 , 13
סלטן ,פליקס )ראה זלצמן(

סלקינסון ,יצחק אדוארד )ראה
זלקינסון(

סמולנסקין ,פרץ ,73 ,56 , 43
98
סנטימנטליזם 59 ,25
ע.

עברית 100-89
עגנון ,שמואל יוסף 41
עממי~ת 140 ,24
ערפ~ל 128 , 39 , 11

פ.

פארודיה 59 ,37 ,24
פואמה 24
פוגל ,דוד 16
פוזיטיביזם 104 , 48 , 38 , 32
פוטוריזם 105
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פוליטיקה ,88-76 ,21 , 12-11
142-141
פוליפוניות 11
פולקלור 42 ,37 ,32 , 24-18
פושקין ,אלכסנדר 37
פיארברג ,מרדכי זאב 126
פיורקו ,אברהם מרדכי , 16 , 11
36
פיכמן ,יעקב 58 ,32
פילובסקי ,אריה 99
פיקרסקה 39
פירדוסי וקאסם מנצור[ 56
פירמוס ותיסבי 59 , 50
פישלוב ,דוד 141
פלובר ,גוסטב 59
פנטזיה 53-52 , 10
פסטורלה 53-42 , 39 , 38
פסיכולוגיה ,67-60 ,55 , 27 ,21
123
פציפיזם 87 , 78
פראדוקס 124 , 103 ,29 ,28 , 12
פרד"ס 27-26
פ.רדסטינציה 125-124
פרוג ,שמעון 15
פרוזה )ראה ביאליק ,המספר(

פרוזודיה 129 , 116 ,33 ,28
פרוי,ד זיגמונד ,67 ,61 ,55 ,27
124 ,68
פרידברג ,אברהם שלום ,21 , 10
88 ,55
פריי ,נורתרופ 32
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מה זאת אהבה

פריליצקי ,צבי 87
פרימיטיביזם 29 ,22
פרישמן ,דיד 56,44 , 40 ,38 , 10
פרנק ,יעקב :פרנקיזם 115-114
פרנקל ,רחל 33
~רסקי ,דניאל 16
פרשנית 26 , 11
צ.

קליזנר ,ייסף , 108 ,78-77 ,32
140 , 117 , 112
קליינמן ,משה 16
קלסיציזם 75 , 70 , 48 , 24
קמינקא ,אהרן 44
קנלסקי ,מאיר 108 ,58 ,57-56
קריא )קריפ ניק( ,בריך 108
קרימכל ,ר' נחמן )רנ"ק( 15

ציר ,ראיבן 15
ציינית 88-76

קריפניק ,ברוך )ראה קריא(

קרטין-בלים ,רית 33
קריב ,אברהם 32

ייציינים כלליים" ,מפלגת 77
ציטרין ,שמיאל ליב 15
ייצעירים" 138-137 , 105 , 12
צ'רניביץ ,יעידת

ק·

קבלה

יתירת

99 ,92
הסיד

ר.
)ראה

רבאי ,ציינה

99

רבידיביץ ,שמעין

32 ,22

רביניביץ ,אלכסנדר זיסקינד 59

מיסטיקה(

קהל-יעד 128 , 22-20 , 16 , 11
קיבנה 109 , 88 ,84
קילניע 11
קימם ,אהרן

קריקטירה

52

רביניביץ,

שלים

)ראה שלים

עליכם(
רבניצקי ,יהישע חנא

59 ,58 , 13

קימפיזיציה )ראה ז,כבנה(

קינגרסים צייניים 135 , 80 , 77
קוסמיגיניה 113 ,62
קיסמופיליטיית 33
קוריסטישוב 125
ייקירספינדנציות" ,62 , 28 , 13
101
קירציייל ,בריך 32
קירצייס ,ארנסט 59
קטכיזם 68
קייב 125

, 75 ,56 ,9

91
ריבין ,ראיבן 31
ריייזייניזם 142 , 77 , 58
ריטבלים ,ד"ר דיד 16
רימאנסה -54 , 51 , 39 , 38 ,32
108 , 56
רימאנטיקה , 33 , 27 ,21 , 18 , 15
121 , 75 , 70 , 48-47
רוסו ,ז'ן ז'ק 7(}-69 , 59 , 47
רטיש ,יינתן 53
ריאליזם ,50,49-48,35,32,12
104

מפתח

ייריב הלשונות" 100-93

שטרן ,זינה

ריתכוס )ראה פרוזוזיה(

שילר ,פריזריך 115 , 28
שיקספיר ,ויליאם 84 , 59 , 50 , 44

רכב"ם )ראה כיכון(
רכברנזט,

הרכנס ון רין

87

שי"ר )ראה רפפורט(

53

רכח"ל )ראה לוצאטו(

שירי-עם ייזיים 24
שלום עליכם 131
שלונסקי ,אברהם 30 , 29

רפופורט ,שלכה זנביל )ראה אנ

שלקוביץ ,אברהם ליב )ראה בן-

רכת-גן

141

רנ"ק )ראה קרוככל(

אביגזור(

סקי(

רפפורט ,שלכה יהוזה )שי"ר( 15
רציונליזם 52 , 29 , 10
ש.

השמות

והעניינים
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שכיר ,זיוה , 75 , 59 ,57 ,33 ,32
142 , 139 , 108
שנהר ,עליזה 68 , 57 , 13
שפיגל ,גזעון 15
שפירא ,קונסטנטין אבא 37
שק,ד גרשון 141 , 133 ,86

שאגאל ,כארק 31
שביז ,אליעזר 139
שביט ,יעקב 86
שביט ,עוזי 100 , 15
שז"ל )ראה לוצאטו(
שהם ,אורי

שהם ,חיים

33
59

שופכן ,גרשם 126 , 16
שטאל ,אברהם 59
שטיינברג ,יהוזה 59 , 58

ח.

תחיית הלשון 100-89
תיאור 111 , 11
תל-אביב 141 , 129 , 29 ,9
תרגום 44-43
תשבי ,ישעיהו 116 , 110

הספ ר מה זאת אהב:ו הוא מחקר מקורי,
המפריך

-

בין היתר

-

כמה מן הייאמיתותיי

שנשתרשו בחקר ביאליק· הספר מנסה להוכיח,
כי רק ביצירתו האימ~רסונלית ,המספרת
לכאורה על גיבורים בדויים או על עניינים

רחוקים בזמן ובמקום  ,נתן המשורר ביטוי של

ממש לסודות נפש נעלמים .הספר מנסה
להראות ,כי ביאליק חזר והשמיע ,כמורו ורבו
אחד-העם ,דברי זלזול וגנאי מפורשים על
הפולקלור האותנטי ,המלוקט ומוגש לציבור
כמות שהוא  .בניגוד למוסכמה מקובלת אחרת
שביאליק

-

מחברם של יימזמורים ופזמונותיי

)מעין שירי עם( ,עורך י ספר האגדה ',מתרגם
י הדיבוק ',יוזם אירועי יעונג שבתי ועורך כתב-

העת ירשומותי

-

היה ח ו בב פולקלור מושבע .

הוא האמין כי בטרם תובא היצירה העממית

א ' ~.הקהל המודרני עליה לעבור בכור ההיתוך
של האמנות ולהיטהר מסיגיה .הייאגדה יי
המעובדת של יאגדת שלושה וארבעהי

-

מן

המלוטשות והמשוכללות שביצירותיו של
ב י א ל יק

-

המבוססת על מקור מדרשי

סכ י מטי ומלא פג י מות ,משמשת כאן מקרה-
בוחן מרתק לבדיקתן של כמה הנחות
מושרשות  .דרכה מתגלה עולמו האינטימי של
ביאליק וכן עולמו האידיאי האישי בכל גיוונם
ועושרם.

ד יי ר זיוה שמיר  ,מרצה בכירה בחוג לספרות

עברית שבאוניברסיטת תל-אביב ,היא מעורכי
המהדורה האקדמית של כתבי ביאליק וחוקרת
בפרוייקט ביאליק שבמכון כץ
עיציב

העטיפה :

II
ד אבאקוד

יוסי )ייברי
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