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ש י רי ביאליק הראשןנים
ןסימ ן ו

קןוים ש ל התפתחןת

מבוא:

בין

)תר"ו  -תר  ffס(

החלבור

ותמורה בתןכם,

ר תחומ י ו

השנלם תר"ן-תר"ס כ ת ב ח  flנ ביאליק כ מאה

יותר ממחציתם לא נדפסו כלל בחייו

-

תיאורם,

סיווגם

ועשרים שירים

וקטעי-שיר .

ורק ארבע ל ם ושנ ל ם מהם נכללו במהדורות

שיריו השונותכ  . ( lאף בשירים אלה הובאו על הרוב שינויים רבים ןמהותיים,
אותם

המרחיקים

מרחק

מו

ניכר

הנוסח

שירתו של ביאליק משנות
ולחוקרי  -הספרות פחות מו

הראשון.

י צ ירתו הראשונות מוכרה ,אפוא,

השירה המאוחרת

ןהבשלה.

כי לא העיקרית  ,הלא ל הוסיף להא ר ת חלקה זה של
מ חטיבות אחרות של

יצירתו.

איו צר יך לומר,

החטיבות הפחותות נערכו ,ראוי ה להיחק ר ,
מוק ר מים אלה
חלק ממנה,

ניתו

לביו

להבדיל ביו

י סודות,

לקוראים

אחת ממטרות מחקר זה,

יציר ת ביאליק,

אף

המוכר פחות

שכל חטיבה ברצי ר ה זו ,

לרבות

ולו רק משום ,שעל-פי טירים
שהוטמעו

נש י רתו המאוחרת ונעשו

יסודות אחריס ,שהירחק ו מיצירתו של המשורר במהלך

התפתחן תה .
ב בחירת הבזיקטע תרי'ו-תר ס!!

גורמים,
כלשהו

))( 1900 -1 89 C

ן ; ובאו

בחשבון

כמה

וכמה

!! ספרותיים!! וביוגראפי י ס ,מתוך ניסיון של א לפסוח על שלב חשוב

בתקופת הלבטים והגישושים של המשורר הצעיר.

לפיכך ,

נכללה במ י קטע

) ( 1ר א ה :רשימת השירים ,מקומם בארכיוו ו כ מהדורות ה שירים ,בנספח ',ב
עמ'

. 371- 366
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) (, 1900-1896

גם תקופת סוסנוביץ

ארכניות ,שאת רובן
לאודיסה ,שבה

דו

לגניזה,

שבה הירבה ביאליק בכתיבת סאטירות

בשנת תר"ס העתיק המשורר את מקום מגוריו

ישב במשך יותר מעשרים שנה

)למעט תקופות קצרות ,שבהו

,

ישב בוורש  i1לרגל עבודתו בעריכת "השלח"( ,במחיצת אחד-העם ,שייי אברמוביץ,
י"ח רבניצקי

ואחרים,

את אסופת שיריו

ובה פתח פרק חדש ביצירתו,

בשנת תר"ס מסר ביאליק

)שעתידה היתה לראות אור בשנת תרס"ב(

בו-אביגדור ,בעליה של הוצאת "תושיה" ,מכאו
שעיסק בספרות באקראי,

לידי המו"ל והעורך

ואילך ,לא ראה את עצמו כמי

לעת מצוא ,אלא ראה את יעודן בשירה,

II

מטרה אחרת של מחקר זה היא בדיקתם של כמה משירים מוקדמים אלה על רקע
הנורמות הספרותיות,

משלו

שרווחו בעת היכתבם ,קודם שגיבש ביאליק עקרונות פיוטיים

וקודם שראה עצמו כמשורר לכל דבר ,ערך גישושים ונסיונות מרובים,

הגישוש והתעייה מסתמו

גיווו

בשנות

רב בזיקתו לקונבנציות ולז'אנרים "משכיליים"

ו"חיבת ציוניים" ,שאינם אופייניים לשירתו הבוגרת והבשלה ,כך .דרך משל,
ניסה ביאליק את כוחו בשנות יצירתו הראשי נות בכתיבת שירי הזדמנות "משכילי ים",

המבוססים על אנקדוטה אן על קאלאמבור ,כגוו האפיטאף) (, 2

האפיתאלאמיוו) ( 3

והאלבהכ . (4כו הירבה בכתיבת מערכונים ,המיועדים לפורים או לפסחכ (, Sאו בכתיבת

כ  ( 2ראה שירי ו "מצבת זכרו ו " ",לקדושים" נ "חזק ועמוד" ובמידה רבה גם האלי גוריה
"על קבר אבות",

) ( 3כגןו שיריו "תאמי יונים"" ,שיר כסף" ו"לכי דרדה".

כ( 4כגוו שירו "היה שלום אחי" ,שדפוסיו ניכרים בשירי-פרידה מאוחרים יותר,
כדוגמת "חולכת את מעמי"" ,לנתיבך הנעלם"

ושיר-העם "ציל צליל".

)( Sכדןגמת "חוה והנחש" כמעיו פורים שפיל(" ,האופה והכתף" כמערכוו לפסח(
ויייעקב

ועשיו".
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אליגוריות לאומיות) ( 6וכו סאטירות ופארךדיות) . ( 7בתוך חטיבת שיריו
הליריים ,שנכתבו בתקופה זו ,מצויים כמה "שירי ציוו" ,שירי נוסטאלגיה
וגעגועים ,הדומים לשירים ליריים ,שנכתבו בלשונות אירופה על הגעגועים
לארקאדיה

ועל הכמיהה אל מציאות אוטופית

-

אל "איי זהב" דמיוניים,

שמעבר לים .השימוש בחלק מו הזיאנרים ומו הקונבנציות הללו מעיד על

השפעת השירה העברית בת-הזמן על המשורר ,שתר אחר דרכי ביטוי הולמות
והתנסה בסגנונות רבים ושךנים.

תוך כדי חיקוייה של השירה בת-הזמו,

החל ביאליק להביע שאט-נפש ממנה,

וסלידתך זן הוליכה אותו לגיבוש עקרונות

פןאטיים מקוריים ,להם נתן ביטוי באגרותיו.
לדוגמה ,אחר שהירבה בכתיבת "שירי הזדמנות"

ושירים זיךרנאליסטיים

למכביר בשנות כתיבתו הראשונות ,הביע באיגרת לעורכו
סלידתן המשועשעת מרעיוו
פרי

ההשראה.

היצירה

י"ח רבניצקי את

היצירה המוזמנת ,הכתובה על-פי תוכנית,

האמיתית,

מצורכי-הנפש נרגעי השראה

כך

טען

בהזדמנויית

ואינה תלויה ברצון

רבות,

נובעת

ואינה

ספונטאנית

ובהשתדלות:

"בקשת ממני לנסות לערוך ספור ליאביבךי  -אטו בנסיוו וברצון
תליא מלתא? לוא יכלתי כי עתה נסיתי לעצמי ,לא כמצוה לעשות.

צחוק עשתה לי המודעה שנתפרסמה בקיץ ושנשלחה גם אלי ---
הקובעת פרס  100או  150פראנק  ---עכור הש)ר הלאומי היותר
טוב שיחבר,

כאלו אין

הדבר תלןי אלא בתשלומין

והם הם הגורמים

לשיר שיבוא".

r

)"אגרות חיים נחמן ביאליק"

~הלו יאגרות

,א ,קה(.

נ  10זL

אף על פי כו ,המשיך ביאליק בכתיבת "שירי ה rידמכות" ושירים על-פי תוככית,
וכתב אפיטאפים )כגוו
כו

"לקדושים" ו"חזק ועמוד"(,

גם לאחר העשור הראשון ליצירתו;

התמיד בכתיבת שירים לשם תכלית מסויימת ,כגון "פעמי אביב",

"למתנדבים בעם"

כ ( 6ראה :העי  5בפרק על היסודות האליגןרלסטילם ,שלהלן.

)( 7ראה :הע'  3,2בפרק על הסאטלרה והפארודיה ,שלהלן.

'---

___
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י"משומרים לבקר" )עד תר"ס( )  ( 8וכדוגמת שיר-ההקדשה "לאחד העם" מתרס"ג.
בשנת חייו האחרונה כתב על-פי הזמנה מטעם עיריית תל-אביב ,בחצי

לעיר תל-אביב ,הוא שירו האחרון

ליסוד העיר ,הימנון

יובל

"על שילשים".

משמע ,לא תמיד נמצא מהלר היצירה חופף את העקרונית הפואטיים ,שגיבש
ביאליק באגרותיו ,מסותיו

ודבריו שבעל-פה .אף על פי כן ,אלה מלמדים

הרבה על תפישת השיר האידיאלית ,שראה המשורר לנגד עיניו

ושניסה לממשה

ביצירתו.

אחת מהנחות היסוד היא ,שבשנות יצירתו הראשונות ,הירבה ביאליק
לעשות שימוש סאטירי
זמנו.

שירת

זו לזו

אותה

ןפארודי בתימאטיקה ןבעקרונית הסטרוקטוראליים של

עת,

היה

נתון

ומשלימות זו את זו:

י"ל גורדון,

פנימי

במאבק

בין

זיקתו לשירה הסאטירית העוקצנית,

וזיקתו לשירה הרצינית יהמרוממת,

כתיבתו הראשונות,
הבחינה הכמותית.

עדיין

ניסח ש"ש פרוג.

נטתה הכף לטובת הסאטירה

עם זאת ,כבר בשנת תרנ"ב

ךבמפורש את משאלתו

שתי

זיקית

מניגדות

להפוד למשורר רןמאנטי,

נוסח
בשנות

והפארודיה ,מן

) (, 1892

הביע ביאליק במוצהר

בנוסח פרוג ,הכותב מתור כנות

ומתור רוממות הרוחכ . (9שירתו הבשלה של ביאליק ,כפי שמוכיח הדיון בפךאימה
"שירתי",

הלא סינתיזה הארמונית בין

פארודיים ,מבלל שאלה או אלה

יסודות אודיים

ובין

יסודות סאטיריים

ישלטו בכיפה,

111
בדיקתו המדוקדקת של רצף שירי גדול-ממדים כשירת חיבת-ציוו ,שהיא הרקע
לצמיחתי של ביאליק הצעיר ,מתור אספקטים רבים ומגיונים ,הוא מבצע ,שהיקפך
מצריד

עבןדת

צןות.

תיתכן

אןמנם

ראייה

סינאןפטית

ממעןף

הציפןר,

אר

זוהי

כ ,,( 8פעמי אביב" נכתב לכבוד פתיחת "האביב" של י"ח רבניצקי; "למתנדבים בעם"
)!!הקימו הדור!"( נתפרסם בגליונן הראשןן של 'יהךור" )בעריכת דוד פרישמן(.
בכתב-היד של "משומרים לבקר" רשם המשורר את הסכימה ,שעליה בנוי השיר:
"שני בתים על בקר היום ושני בתים על בקר עמנן ותחייתך" .משמע ,ביאליק,
שהעריך את השירה הספונטאנית ,הנובעת מאליה ,לא נמנע מכתיבת שירים על-פי
תוכנית.

)(9

אגרותנא,מב-מך~
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אינה מגמת מחקר זה ,המעדיף הגדרה

ותיחרם של השדה הנסקר והיקף הסוגיות

התיאורטיות ,שתובאנה בחשבון ,על פני הכללה ,שאינה נובעת מבדיקה שיטתית.
מן הצד השני,

גם בידרדו של אספקט אחד בשירת חיבת-צירן

והשוואתו למימושו

בשירת ביאליק המוקדמת לא היה מביא תועלת מהותית ,שכו בידודו של יסוד
אחד

ראוי שתהייה לו הנמקה חותכת ,שתשכנע כי ביסוד זה תלייים חידושו

ומקוריותן של המשורר הצעיר.

והנה ,כל ציין סגנון ,כל מוטיב ,כל עיקרון

סטרוקטוראלי או ריטורי ,שנבדק בדיקה מוקדמת ,הסתמו כבר ,במודה זו אי
אחרת ,אצל קודמיך של ביאליק.

הדעת נותנת ,אם כן ,שעוקרו של החידוש נעוץ

בצררופם של

כ מ ה

בשירת קודמיו.

בדיקת שיריו המוקדמים של ביאליק הוכיחה ,שאכן

מזיגה מיוחדת של כמה

יסודות מחדשים ,שאולי

נתגלו כבר זעיר פה זעיר שם
ניכרת

יסודות מחדשים ,המצטרפים בפרופורציות ובהדגשים

מסויימים ,שעל טיבם אנסה לעמוד.

נראה ,אם כו ,שעל אף התחושה האינטואיטיבית הברורה
כתבא חרת

מאשר קודמיו ,אין

והמובהקת ,שביאליק

לנסח הבדל זה מתוך בידודו של אספקט

אחד מתחומי הפרוזודיה ,הלקסיקון ,התחביר ,המטאפוריקה,

התימאטיקה ,הריטוריקה,

הקומפןזיציה או השימוש הזיאנרי ,כי אם על פי מערכת קואורדינאטות ,שתסמן את
היחסים ביו

האספקטלם השרבים ,תקל על קביעתן של הנררמךת שהינחן את המשורר

ותעלה תמונה מהימנה ,קררבה לאמת ככל שניתן.
לפיכך ,החלטתי להתמקד בבדיקתם של שלושה זיאנרים ,שמשקלם הסגולי בתוך
רצף השירים הנדון

איננר מועט ופחות ,אלא רב ונכבד,

שחלן בשימוש בהם במרוצת התקופה,
ביאליק.

שלרשת הזיאנרים שנבחרן

ניתן

-

ושבעזרת תיאור התמורות

להתחקות אחר התפתחךת תפישת השיר של

האליגוריה ,הסאטירה

לא רק כזיאנרים מגןבשים ,המעמידים אך ורק יצירות שחו
אלא גם כעקרונות פרה-זיאנריים,

והאודה

בתחומיהם הבלעדיים,

החלים על סוגל כתיבה שונלם.

מקיפה גם שירים רבים ,שניתן לסווגם אחרת מו

-

משמשים כאן

יעל כו

הבחינה הזיאנרית.

בדיקתם
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האליגרריה ,הסאטלרה

יהאודה אלנן מליחדות רק את טירת ביאליק המוקדמת ,
ועולית כקנח אחד עמ לסידית הפואטיקה

כי א ם א ופליניות לטירת בנל הדור בכלל,

הני א ו קלאסי ת ,שטלטה בחטיבות נככדות של שירת ההשכךה
מעני לו

לעקוב דו יקא א חר אותם

לסודרת,

וחיכת-צייו,

המטותפלם לביאליק

לפיכך,

ולמשוררלם אחרים,

טכתכו בטנות התשעלם של המאה היייט ,כדי להראית כיצד חרג ביאליק מנוסח
הכתיכה ,שרוו ח כדור ן ,לא מתיך מרד בנוסח המקובל ,אלא דייקא מתוך שימוש
כאותם היסורות ,שא יפ י ינן את שלרת קודמיו,
הניאוקלאסלת

על חורבות הפןאטיקה חישנה,

ן ה ס נטי מנטא ללסטית ,ננה עקרונית של פואטיקה חדטה ,שהשתמטה

תכופות ב ח ו מרל ם ה י שנ ים  ,כדי לנפצם,

להגחיכם ולחמירם בחדשים,

IV

הזיאנרים ,ש איםיינו את שירת ההשכלה
יהפ א ר ודלח

-

הצ טל ינו

והנרמז ,ו,גלול

וחיבת-ציוו

-

ובמרוחר האליגךריה

כטימוט מרוכד כשני טקסטלם סלמולטאנילם ,לםחות:

להסמוי,

השימוט המכווו

בסוגי כתיבה מרובדלם,

אינטלקטואלי מצלדו טל הקור א-המפענח ,התבסם על מעלי

הרומז

המחילבים מאמץ

ייחוזה" סמול בין

היוצר

יקהל-קוראיו ,דחי ל נו ע ל ה אמןנה בקרומה טל חפיםה רחבה אינטר-סןבייקטיבית
בין

הקור א ים הר בלם  ,ה א מורים לחטוף את המטמעויות הנעלמית מאחורי הסיפור

הגלוי ,הליטראלי.

ו  iנחה מ ובלעת זן

כררקעם התרבותי המשותף של רבלם מו

איפטרה גם ט י מוט רב נאי ו זיות ספרןתיןת,
בין

טקס ט

ר ימז

ו טקסט

המסתמכות אף הו

~ל

יחסי גומללן

נרמז,

דוםה ,טלא תית כ ן בדיקה מעמיקה טל מלטב טירת המאה היייט,
ביאליק המיקדמת,

הקוראים

ונכלל זה שירת

ללא בדיקת צלרופי המלים בשיר ,תוך חרטוף היחסים הבין-טקסטואליים,

הנוצרים בלן הטיר לבין

צ ירופים ככולים דומים במקורית,

עולה ,שלטונם עטויה מלרקם צפןף

מבדיקה כזו בטירי ביאללק

ןמורכב טל צירופים אלןםיבירם,

ק רו נ ית על מלוא השתמע וין ת יו טל הטיר

ומבהלרלם את צפונותיו.

המלמדים לעלתים
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המררקם הצפוף של צירופים אלוסיביים ,המתגלה מבדיקתם של שירי ביאליק
הראשונים ,אינו מלמד בהכרח ע ל ז י קה ללשוו
קשת האפשרויןת של המשןרר

מן

המקורות כנתינתם.

אידיוסינקרטי

וכבלה אותו

"המליצה" המשכילית ,שצמצמה את

לאוצר מוגבל של צירופים ,שנלקחו

לשו נ ן האלוסיבית של ביאליק מעידה על עולם עשיר,

ובלתי מוגבל באפשרויותיו

ןמלמדת על בריאתה של 'ימליצה" חדשה

על ח ורב ןתיה של הישנה.
ביאליק החל את כתיבתו בעיצןמה של מערכה רחבה

נגד הלשון

שזוהתה בקרב א ב :ש י הספרות והלשןן

בני-הזמן

העשורים האחרונרם של המאה הי"ט,

כבר נתאזרחן בספרות העברית ,לשון

מקראית בעיקרה

וסגנון

שאינו

עם "לשוו

ה"שיבוצית",

"שיבוצי" בעיקר י

השקר" המשכילית.

) ( 10

·.נורמה

זו,

בשני

שאינה

שראשיתה

-

לדעת רא"ם ליפשיץ)  - ( l lבפרוזה המסאית של יעבץ ופינס ,היתה קאטאליזאטור
לתמורות בלשוו

השירה .מרבית משוררי חיבת-צ י ון פנו עורף ללשוו השירה

האלןסיבית המורכבת

יותר.

והמכולכלת של

אליעזר בו-יהוז'ה

" i1מליציתיי

י"ל

\.ורדון

ונדרשן

וחסידי תפישת הלשוו שלו התנגדו ללשוו

וחתרו להשלטת ה של לשון

בגישתן של ביאליק היתה ,אפוא,

המשכילית

"ירושלמיתיי ,המשוחררת מכבלי המליצה.

משום רגרסיה

-

המשכילית המיןשנת; אך למעשה  ,בנה ביאליק לשון
על חורבותיה של הלשון

לתבניות לשוו

חופשיות

חזרה-כביכול אל התפישה
פיוטית אישית ומיוחדת

השיבוצי ת המשכילית ,שבסתא ב ה

ואיבדה ממקןריןתה.

v

ב י אליק לא גרס שימוש בחומרים חדשים וחדשביים,
לכודאבות בתחום אוצר המלים.

והתבגד במ ר צות

בחידושיו של בו-יהרדה ראה חומרים זריס

לרוח הלש ו ן) , ( 12כפל שהוא הביבה ,ןבהזדמנולןת רבות הביע את ד ע תו

) ( 10ראה :יצחקי  ,יוסף" .דעותיוים של סופרי ההשכלה ודרכיהם בהרחבתה
וחידושה",

ילשובבו',

)  lנ(,,סגבובו של ביאליק"

, 35

ר [ 33

חובי ) 1תשרי ,תשל"א(. 59-39 ,
. 69- 59

) 12ד'( > .ו ':ר הוו! ל~ רrןר);  vל התבניות האלןסיבין ת  .שלהלן .

- 8 -

בגנות חידושים חפוזים ובזכות ברירת חומרים "ישנים" ולגיטימיים ,לצורן
דיוק מאקפימאלי במבע.
שוב ושוב טרח ביאליק להפביר התכוונות זו לידידיו
ל

"דיוק"

תרנ"ג-תרנ"ח.

הפכה טיעון

קבוע

ולעורכיו.

השאיפה

וראשי בדברין על דבר השירה ,מן

י"ח רבניצקי היתרה בביאליק על שהוא גורר לשירתו

השנים

נורמות

"משכיליות" כמו הקאלאמבור וכמו השימוש האורנאמנטאלי במלים יחידאיות

) (Hapax Legomena

,וביאליק הפבלר וחזר והפביר לעורכו-ידידו ,שאין ברצונו

להשיג בעזרת פממני פגנון אלה אפקטים של קישוט והתהדרות.

בעזרתם הוא חותר

בכל מאודו לדיוס מירבי.

לדוגמה ,באיגרת מיום בי בטבת תרנ"גכ , ( 13התנצל ביאליק לפני רבניצקי
והפביר לו כי משחקי-המליט ב"אל האריה המת" אינם דומים לקאלאמבורים ולמשחקי
השנינה של פופרי ההשכלה.

בעוד שאלה השתמשו בלשון-נופל-על-לשון

למטרה

אורנאמנטאלית ,הוא נדרש לציין-סגנון זה למטרה של העשרה סימאנטית) . ( 14
רבניצקי אף קבל באוזני ביאליק על נטייתו

לשבץ בשיריו מלים יחידאיות,

וראה בהו עדית לטעם המשכילי המיושן .על טענתן ענה לו ביאליק:
המלות האלה בודדות הן בתנ"ן ואלמלא

I

נתפשטוי ע"י

אליהם לב כלל ,לוא היינו רוצים להחזיק בדעתן,

לנו! ובל"פ ~בלי

ספיL

ואז

נתלמוד אז אולי לא שמנו

-

כמה מלות נחוצות חפרו

אתה היית קורא למלות כאלה ימליצהי .בעוד שלפני

עשרות שנים בושו מליצינו להשתמש בהו

מפני תלמודלןתן

ופשטותן

אין הטעמים משתנים ומתהפכים ובשקר יפודם .העיקר הוא דיוק

) ( 13

כ ( 14ראה דיו;ן בשיר "אל האריה המת" בפעלף א 6 .בפרק על האודה,
) ( 15

היתירה.

ראה

הרעיוויי) (, 15

אגרות,א,נז,

אגרות,א,קיג.

"כמעט כל

 - 9ביאליק השתמש ,אפוא ,על-פי עדותו ,במלים יחידאיות לא משום איפיין
האירודיטיבי ה"מליצי" ,כי אט משום חתירתו אחר מלים
שתהלומנה את כוונותיו

ושבעזרתן

בתחום אוצר המללם תיאר כדלהלן:
שלמוש

---

מ ד

ויי

ו

ק

ת,

יוכל להשיג דיוק רפרנציאלי מלא .את שיטתו
"אני לשיטתי הולך ,שטוב יותר להביא לידי

את המלות הבודדות שבתנ"ך ,אם אך הוראתן מדולקת ,מחדש מלים

שאין להן שורש וענף .לא את המלה הבודדת עלינו לדוו בגניזה

----

ולגזור עליה כליה

 --כ"א ~ י א~ את הנזלה הסתומה והעמומה אותה נאב יד  ---אדרבה ! לא תחפץלהתקשט מעוררני להשתמש במלות נודדות ,כ"א מחפצי לפשט איתן ולהפשיט
בדבר השימוש באוצר-מלים סינתיטי ,המערב את לשון

המקרא ,לשון

ואף רבדים מאוחרלט יותר ,היתה לביאליק דעה מגןבשת ומוצקה ,שאותה
כמה

פעמים

וכמה

באגרותיו.

בניסוח

המובהק

והבהיר

ביותר

יוקרתן"כ . ( 16

באו

הדברים

חז"ל

ניסח
בתוך

איגרת לרבניצקי משנת תרנ"ח ,שבה דיבר על אוצר-המלים המתאים לספרות הילדיט,
ואשר בה צידד בשימוש מרובד בכל אוצרות השפה ,לצורך החתירה לדיוק במבע:

"איו לנו לא לשון

תנ"ך ולא לשון תלמוד ,כ"א לשון עברית אחת נעלת סגנונים

שונים ובמדרגות שונות ' \1.ל התפתחות.
ה ד

יוק

.

ולפני הסופר איו

כל מלה הבאה במקימה הראוי הרל היא

או לועזית ,ביו שהיא מצויה וקלה ובין

רק כ"א השתדלות אחת

יפה ,תהיה תנ"כית,

-

תלמודית

שלא") • ( 17

ךבניצקי העורך והמבקר סלד מו השימוש במליט נדירות ובלתי-שגורות,

ולא אחת מחק משיריו הראשונים של ביאליק מלים "קשות" ,אך ביאליק התנגד
למדיניותך של עורכו

וחזר והטעים את כוונתו בבחירת המליט וצירופיהו.

מדברין איו אנו שומעים נימה אפולוגטית ,כי אם כוונה נחושה

ואיתנה באשר לצידקת דרכו.
המדרש",

"אל תדמה" ,כתב לרבניצקי על שירו "על סף בית

"שאני נוחר לפעמיט בכוונה במלות קשות ההבנה

) ( 16שם ,שט ,עה-עו כההדגשה במקור(.

)  ( 17שט ,

שם,

קלג

)ההדגשה

ודעה

מוצקה

במקור(.

ככמו שכתבת אלי באחד

 - 10ממכתביך(,

כי אני מבקש ומחטט תמיד אחרי מלות מדו?קות המצינות היטב את

כונתי") . ( 18
החתירה לדיוק רפרנציאלי ,שעליה מ תעכב ביאליק באגרותיו ,עימדת לכאירה
בסתירה לאופי האלוסלבי של לשון

לשונו של ביאליק עומדת ,כאמור,

השירה שלו.

על מררקם צפןף ומורכב של צירופים ובני-צירופים מן
וחלקם אחרי שעברן מיני אופראציןת סימאנטיות.

חלקם כנתינתם

המקורות,

טענתן של ביאליק בדבר השאיפה

לדיוק מתנגשת ,כביכול ,באופייה הכבול של לשוו שירתן.

נהוג לחשוב ,שהשלמוש

השיטתי בצירופים כבוללם ,הנטולים ממקורות מוכרים וידועים ,עשוי דווקא לגרום
לאדטומאטיזאציה של הלשון

ולאי-דיוק רפרנציאלי,

והנה ביאליק טועו שהוא חותר

לדיוק בעזרת "פסיפס" של שברי פסוקים.
אולם ,איו כאן
של לשון

-

המקור ו ת

אלא פתירה לכאורה,

ולמעשה ,ביאליק הביא לדיאוטומאטיזאציה

לני תוק המקראות ממשמעותן

הכב ולה .

בעזרתן של אופראציות

סימאנטלות שונית ,שתלדונה להלן ,עלה בידן להענ לק לצירופים כנולים משמעית
רעננה,

להבלא להחייאה של מלים

ממשמעותו

ולניתוקו

הבאנאלית

וה שחוקה .

שיטות ה  Iזהזרה" של ןזצירופיס הכנולים ןהמקןבלים למד ביאליק ,ביו
שבמ חיצ תו

ש"י ~זברמוביץ,

את
מ"מןרו!'

השאר,

) ( 19

ענד בשב ת תרס"א'

",

עז'ית מעניינת על עבודתן של ביאללק במחיצתו של ש"י אברמןביץ מצויה
בספרו של נתו

גורו

!יהזקויז ןתל מידיך.

ן '( 20

!!פרקי ביאליק"}

אברמן ביץ בהג ,לתור בספרים עתיקים,

אחר הצירוף !  Iהמדוליק",
דרך-קבע בביתו.

-,

,שבו נץתךארת ענודן Jס המשןתפת של

וכזוג לגל י ס לשמ כד כמה מו

כזזשןליהזז של ר ב-אמו,

הבקי

במילונלם

זוסופרלם הצעירים ,שביקרו

ורגלל ברזי הלשןו

-------) -- 8

 l lשם  ,שם ,

פג,

כ ( 19ראה :הע'  88בפרק על ניצני השירה האךטוביןגראפית ,להלן.
)[19] (20

.1 8--16 ,

ובלקסיקונים

המרמזת,

היטיב

 - 11ביאליק ללמוד את סוגי האופראציות הסימאנטיות ,שניתו לערוך בצירופים
הכבוליט ,כדי להחיותם ולנסוך בהם רוח חדשה .אך למעשה ,עוד לפנל עבודתו
במחיצת אברמוביץ,

וכבר בראשית דרכו הספרותית,

גילה ביאליק זיקה ללשון

האלוסיבית ,שהלכה ונשתכללה ,ככל שבשלה תפישתו הפיוטית וככל שנתעדנה

כתיבתו .

VI

חטיבה נכבדה בביקורת ביאליק הוקדשה לאיתור מקירותיהם של הצירופים

הביאליקאיים בספררת המקראית ובספרות הבתר-מקראית) , (21וכמה מו המבקרים,
אף שלא ערכו בדיקת מקורות מדוקדקת ,הצביעו על התופעה כעל תופעת-סגנון

מרכזית וקארדינאלית בשירת

ביאליק) . ( 22

ד"י בורנשטייו ,למשל ,מן

המדקדקיט שטרחו רבות על התקנת מהדורת היובל

של המשורר ומאלה שביאליק נענה לתביעותיהם וסמך ידיו על תיקוניהם ,שקד גם

על הבנת ספר פרשנות על שירת ביאליק ,בשם "מדרש שירה" ,שאמור היה לכלול
גט חקר מקורות .חלק מפרקיו של ספר זה נתפרדמו ב"דבר" ,ב"קונטרסי

ב"כנסת לזכר ביאליק"

ילוו",

ועוד) . ( 23

יחסו של ביאליק עצמו לעיסוקי זה של ד"י בורנשטיין היה דו-ערכי וספקני:
מו

הצד האחד ,היא תיארו כ"בעל חריפות ודקות גדולה

לראות עד כמה כוון האיש אל האמת;

---

השתוממתל לפעמים

עד כמה עמד על אותם המקורות הגנוזים

) ( 21ראה ,למשל :פריטים ., 8 , 4 , 1א  9 , 9א., 9- .ו ., 26 , 25 , 20 , 14ד ., 27א
., 27ג  36טז, 50 , 43 , 39 ~.

)  (22ראה,

למשלJ :

[3

., 57א  57ג., 57- .ה בביבליוגראפיה על ביאליק.

. 69-59,

) ( 23ראה :בלכליוג~~פיה .ביאליק עודד את בורנשטילו לסלים את ספרי והבטיח

לסייע בידו בהוצאתן של הספר לאור .אף סוכם ביניהם ,שהוצאת "דביר"
תךציא את "מדרש שירה" ,יחלק נועלי ההגהה אף הגיעי לידי ביאליק .אולם
בןרנשטייו הישהה את כתב-ההתקשרות והוצאת הספר לא נתממשה .בורנשטייו
ניספה בשראה ,ולא ידוע מה עלה בגורלם של יתר פרקי הספר ,ראה :מבואו

של או נגרפלד ל"מדרש שירה"

נ  9ה [. 24-23 , .

- 12 -

מאחורי הפרגוד של היצירה"כ  (; 24אר נשמעה בדבריו של ביאליק גם נימת
לעג מטותרת כלפי אותו "יהודי משונה" ,היושב בברלין

וטורח על "פרושים

פילולוגיים" לכל כתביוכ . ( 25דבריו של ביאליק על מחקרו של בורנשטיין
היו חדורים ,אפוא,

גם אי-אמון יופקפוק בסוג זה של דיטציפלינה ביקורתית

והיו מהוליט אף בבדיחות-הדעת ,למרות הודאתן המפורשת ,שפעמים רבות קלע
הפרשן אל ליבם של הדברים.

נתקלו גט בתגובת נגד שלילית מאד ואמוטיבית

מחקריו של בורנשטיין

בהתבטאויותיה מצידו של בנציון בנשלים ,ברשימתו "שבילי תהו בחקר
שבה כינה את שיטתן הפרשנית של בורנשטייו שיטה "חסרת ערר",

והשערות תלויות על בלימה";
של בורנשטייו

"מלאה הפרזות

"לו היו כל דבריו

נכונים ,הרי עלה בידו להוכיח שהמשורר לא חצב מנפשו כלום,

שכמעט כל צרופיו
לו איזה מקרא

אד לא קנן

יטעמו של בנציוו שנשלום:

ביאליק"כ , ( 26

ותמונותיו הם אר

ושם

ינצנץי

לו איזה

ורק פרי השפעות שונות ,שפה
ניב,

שהמשורר היה בעל זכרוו

ושם

יהאירי

פנומנלי,

בר אף זיק של אינבנציה פיוטית".

דומה ,שכשם שבורנשטייו הפריז ,מתוך גישתו הפילולוגית הצרה ,באמונה

הנאיבית ,שדל בהעמדת רשימה של מקורןת כדי לעמיד על רזי היצירה,
למצוא את מקורו

צירוף בשלר ניתן

ןשלכל

האדקוואטי בספרות ו;יהודית לדורותיה;

כר לקה גט בנציין בנשלוט בהנחת-השגגה ,שאט אימנט מבוססים מחקריו של
נגרע ממעמדו

בורנשטייו,

ומערכן של המשורר כממציא וכבורא .דברלו של

בנשלוט מבוססים על הנחת יסוד ,רןמאנטלת בעיקרה ,שערכה של היצירה נובע

' ( 24

)

ן ( 25

-

)(26

"משחו על מגילת-האש" ,ידברימ שבעל פהי
שט

J

שמ

J

כג .

].[ lSב

I

• 142-140

~ .[ 1ו

I

ספר שני ,כב-כד.

 - 13בראש ובראשונה ממקוריותה,

וכי ההסתמכות השיטתית והעקבית על תקדימי העבר

גורעת מערכה הסגולי של היצירה

ומו ה"אינבנציה הפיוטית" של יוצרה.

אף על פי כו ,רשימתו של בנציוו בנשלום

-

והפולמוסי החזק ש~ה
לאפיק חדש.

מקירות,

יש בה כדי הטיית הביקורת הפרשנית ,המתבססת על חקר

ביקורתן

נןבעת ,ביסודו של דבר,

להבדיל מגישה דקדוקית-פילולוגית,
המקורות,

ותהא זו

מקיפה,

הנרמזים הוא שלב ראשרו
סמך

המקורות

-

אם נתעלם מו היסוד האמוטיבי

ונעיצה בהנחה המובלעת ,שאיו די בהצבעה על

יסודית ןמהימנה ככל שתהא,

בלבד בעבודתו של הפרשו,

הנרמזים כיצד

השתבצן

מגישה ספרותית-אסתטית,

הצירופים

איתןרם של המקררות

ועיקר תפקידו

בטקסט

המודרני,

להבהיר על

מהו

תיפקודם

האסתטי ,מהם דרכי התארגנותם לכלל תבניות של משמעות ןכדומה,

אי-הבהירות ואי-ההסכמה ,השוררות בביקורת בסוגיה זו,
לא רק מהבדל יסודי בתפישה ובהנחות יסוד ביקורתיות ,כגיו

נובעות

-

לדעתי

-

זה שמתגלע בפולמוסו

של בנציון בנשלום עם ד"י בורנשטיין .אלה נובעות בעיקר מטשטוש-גבוליו בין שתי
קאטגךריות שונות ,או שני שימושים שונים,
כבולים מן

בלשוו אבוקאטיבית ,המשובצת בצירופים

המקורות.

הקאטגוריה הראשונה הלא האלוזיה ,שנוכחותה בטקסט הספרותי מחייבת את

להפעיל במהלד הקריאה את הקישורים הבינטקסטואליים ,הלשוניים

הפרשו

והסיטואטלביים ,שהיוצר רצה בהפעלתם .האלוזיה היא ,אפוא ,צורה מובחנת

ומכוונת של שימוש במקורות ,שיש בה מעיו

הסכמ ממוי ביו

יוצר לקוראיך,

לפיו די באיזכור עקיף ומרומז ,כדי להעלות בדרכים סוגסטיביות מערכת
ומסועפת של קשרים,

עניפה
מכולכל

ולפיו איו האוזכור אקראי

ושרירותי ,כי אם

ומחושב היטב.

קאטגוריה אחרת ,שונה בפונקציות ובאפקטים שלה ,ערלה כאשר היוצר
משתמש

בצירופימ מן

אינוונטאר לשוני

-

המקורות,

משום שהמקורות

מעין מללןן או תלזורוס

הקאנוניימ המ

-

עבורו

לדליית צלרופלמ מוכנים,
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אלוסיבית:

שירתו של ביאלי ק התממשו שתי ק א טגוריות אלה של לשוו שיבוצית
השימוש באלוזיה המכוונת

ןהמובחנת

והשימוש במקורות כבתיזורוס.

הימצאן של שתי קאטגוריות אלה בכפיפה אחת היא שהטעתה פילולוגים רבים
כבורנשטיין ,אברוניו,
ילקו

זיידמן,

בהפעלת קישורים חלשיס

ואחרים ,

זיק ,אביטל

וכלתי-משכנעים,

וגרמה לכן שמחקריהם

שהרי באותם מקומות שבהס

שימש המקרא ,דרך משל ,את ביאליק כתיזו ר וס לדלייתם של צירופים כבולים,
יורד מעמדו

ממעמד של טקסט

נרמז

למעמד של מילון ,ואז

לעיתים תקפות

הק י שורים הבינטקס כ \א ליים מוטלת בספק.

של אלוז י ות בטקסט הספרותי מח י יבת את הקורא

נוכחו ת ן

ואת הפרשן

להבחין

בדיאלקטיקה מורכבת של הקשרים קונ ט קסטואליים וקו-טקסטואליים)  (: 27עליו
לבחון מהי הסיטואציה במקור ומהי הסיטואציה בטקסט הרומז;
במקור

ימהו ההקשר הלשוני בטקסט הרומז;

שונים,

שנערכו

בצירןף המקורי,

מהו ההקשר הלשוני

עליו אף לתת דעתו

תוך כדי העתקתו

על סוגי אופראציות
לעומת זאת,

לטקסט הרומז.

כאשר משמשים המקורות הקאנוניים כת י זורוס לדליית צירופים מוכנים,

והפרשו חייב י ם להפעיל מנגנון

מורכב כל כך של הקשר י ם,

אין

הקור א

ולעיתים די ברשמים

כלליים ביותר על טיב היחסים הבינטקסטואליים כלמשל ,אם הציריף הנרמז

נטול

מת ו ך הקשר חיובי אן שלילי וכדי(.
אחד הקשיים,

הניצבים בדרכן של פרשו ,המבסס את פרשנותו

ה ו א טשטןש  -הגבולין שבין

קאטגור י ות אלה רופס
)הרצף שביו

שתי הקאטגוריןת ,שתוארן לעיל .הגבולות שביו

ובלתי-מוגדר ,ש כ ו הן

הש י מוש המכ ו ון

המןבהקןת קל להבחין

ביניהן.

הבלתי -מ כןוו( ,אולם בצורותיהן

צורתה ה מ ובחנת ביותר של האלוזיה המודעת

ה י א הציטטה

-

נדרש ל סממו

טיפןגראפי כח מובהק  ,עשו י הקורא המ לן מן,

מגמותיו

) ( 27

.

ביחוד אם

לכיריר מושגים אלה,

בתוך מרכאות כפולוח

-

והמכיונת

אך גם כאשר אין

וכל שכו

היוצר

הפרשו ,להסיק את

יכאשר אלה מצטברות לכלל תבניות של משמעות.

ראה מאמרם של גדעון

הסוטה בצירוף הכבול",

שתי

משקפןת את שני קצותיו של רצף אחד

והשימוש האקראי,

הצירוף הקאנוני הנתון

וכוונותיו,

על חקר מקורות,

יהספרותי,

ד, 1 /

טורי

תשל  /יג,

ואבישי מרגלית 'ידרכי השימוש

. 129-99
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לשוו אלוסיבית ב"המתמיד"

תבניות ש

א ,לשור אלוסיבית ופיגוראטיבית ב"המתמיכ"

אנסה להדגים כאו

חלק מהתכוונויותיי הפייטיות של ביאליק

האופראציות הסימאנטיות ,האופייניות ללשון
הצירופים בפואימה

ראשית,

"המתמיד",

פואימה

זו

האלוסיבית שלו,

וחלק מן

מתוך בדיקת

נבחרה לצורך ההדגמה נשל כמה סיבות,

ניתו לרא ו ת בה מבחינות רבות את פיסגת הישגיה של יצירת ביאליק

בעשור הראשון

מפאת אורכה היחסי של

לכתיבתו ,שנית,

יצירה זו,

ניתן

להדגים

בה הצטברות של משמעויות ,העולות לכלל תבניות סימאנטיות מובחנות ומובהקות,

שלישית,

יצירה זו ,שגלגולי התהוותה משתרעים על פני השנים תרנ"ד-נייה

סימונו של ביאליק(

) (-28

,ולמעשה על פבי השנים תרנ"ב-תר"ס

כלפי

כאם נקח בחשבוו

את "באהל התורה" יאת עריכתה מחדש של הפואימה לקראת הכללתה במהדורת תרס"ב(
משקפת
בעבידה

-

על חטיבותיה השונות

-

) , ( 29

את חלק הארי של שנות-היצירה ,המובאות בחשבון

זו,

בדיקת צירופי הפואימה

כ ללא הקטעים שנותרו בעיזבון(

נעשתב בעזרת

הקונקורדאנציות של מאנדלקרן ןקוסובסקיכ , ( 30וממנה עלה ,כאמור ,כי לשוני של
ביאליק עשויה מירקם צפוף של צ י רופים מן

ב ע רכן

בצירופים אלה אופראציות שובות,

שאת טיבן

לבדיקת הפואימה "המתמיד" מובא בבספח אז
הבדוקה של

יתר השירים מו

המקרא

לעבןדה

ומן

הספרות הבתר-מקראית,

אפרט בזה,
זן,

האפאראט,

וכי

הנילווה

ומשמש הדגמה לשיטת

העשור הראשון,

) ( 28כפי שצוייו בשןלו השיר במהדןרות השירום ,בכתב-וד א' של הפואימה סומן
התאריך:

תרב"ו-נ"ז,

כ ( 29ראה" :ר~תמיד" ,בלןייית חילופי נוסח ונספחות ,בעריכת דן מירון
)

) ( 30

]  34זL

(, 35-11,

ראה :רשימה ביבליוגראפית" ,כלי עזר" )עמ' (, 391
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א 1.

תמלמ עבלדת הפנבש

נהכה ל נה

ב"המתמיב"

אמח הברכים האופיינלית לשימושו של ביאליק בלשוו האלןסיבית היא
ברר פיזלרם של חוםריט שוניט מאותו שבה סומאנטי בטקסט ,אגב בניית כוחרות
פיגוראטיביות ·'מרחפרת" ,המאייכות את התלמאטיקה של היצירה,
לבוגמה ,בעזרתט של צירופימ כבוללם ,הלקוחיט מתחוט עבובת-הקובש,
םתחוט דיני-הקורבנות ,םתחום חרושת הברזל

ו בספררת חבתר-םקרא י ת

-

יםתחוט המלחמה

והגבורה

-

בםקרא

בנה ביאליק ב·'חמתםיב" מעין כותרית "מרחפרת",

חמכריחות את חמישיר הפיגוראטיבי בשיר ,מתחילתו ועד לסופי:
חמתםיד

=

כחו

המשרת כקודש

הליםוב וההתמדה = קורבו
חרש ברזל
המתמיד

=

המתמוד = גיבור

ואיש-מלחמה

כיתרות אלה זוכות כאו לכינוי "כותרות מרספות" ,משוט שאיו הן
נ א מ רית

ישירות ומפורשית בשום מקום בטקסט ,אלא

ניבנות בדרר

סוגסטיבית בתידעתר של הקורא והפרשו ,מתיר רמזים שינים ,הפזוריט
במלקיו השונים ש ל השיר .

למשל ,בביקה מדוקדקת של הצ ירו פיט ב , rהמתמיד" מעלה רובו י בולט
וםלבהק של פריטיט לקסיקאליים וצירופיהט ,הנטולים מתמום ענידת-הקודש
)דיני קורבנלת ,כהו

ונז י ר ,בניית הםשכן

והמקדש וכוי( .אפשר למנות

עשרות דבות של צירופיט ,המתקשרימ במישרין או בעקיפיו לתמימ זה
)ר א ה:

אפאראט בנספח אז

לשדה סימאנטי מוגדר,

לעבודה

זו( .כתוצאח מריבוי הרמיזות והאסמכות

נוצרית בפואימה כותרות פיגוראטיביות שונות ,המלכדות

את חלקיה השוניט ומקנות לה את אחדותה:
המתמיד = כהן אי נזיר ,קירבן על מזבמ התירה
ה י שיבה = אוהל מועד ,םשכו ,מקדש, :
כהן גדיל
ראש הישינה

=
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כותרות אלה כשלעצמו ,איו כהו רכותא :הו ,למעשה ,כמעט ככחינת
מיטאפורות שחוקות .המלה "קורכו",

כמרכית הלשונות,

למשל ,ערכה המיטאפורי כמעט שאכד כליל

וכל תשלום ,שמעלה אדם למעו הישג ,או שנכפה עליו מאונס

נקרא "קורכו" ,מכלי שאיכותו הויזואלית אי הריגשית הראשרנית של המושג
יובאו בחשבוו .

ערכה של הכותרת הפיגוראטיבית "המתמיד

אינו נמדד כאו ,אפוא ,ביחס שביו

ה~ vehiele-ס~-ל te

=

קורבו"

)ביו הסימו למסומו(,

יחס שנשתחק ונתרפט)  (, 31כי אם כעיקר כדרר המורככת ,הדקה והמעודנת ,שבה
כותרת

זו

ניכנית

כשיר.

כותרת "עבודת הקודש" ניבנית כשיר מעשרות רכות של רמזים
 .עקיפים ומעודנים כיותר,

ולעולם איו היא עולה כו כדרר אמירתית ומפורשת,

למעט חלקיו המוקדמים של השיר מו הפואימה "מכני העניים" ,שהמשורר

הטמיעם כתור הפואימה "המתמיד") . ( 32
לדוגמה ,כתיאור היקום לפנות כיקר ,המואנש ומתואר כ"המתמיד"
כאדם ,החולם חלומו "ומליט את פניו כדממה נאדרה
שמלתו"

)שורות

(, 98-97

/

ורגש מסתתר כיו

שולי

כלולות שתי רמיזות לתחום עכודת-הקודש ,המתאחות

זו כזו עד לכלי הכר  .כשורות אלה מאזכר כיאליק גם את אליהו כמעמד
הר-חורב ,אחרי מלחמתו ככוהני הכעל

לכושיו של הכוהו הגדול

)השווה:

)השווה :שמות

מל"א

כח(. 34 ,

יט(, 13-12 ,

יש כאו דוגמה מוכהקת

לשימוש בשתי הקאטגוריות של הלשוו האבוקאטיבית ,שתוארו לעיל :
משמש המקור המקראי כתיזורוס לדליית צירופים מתחומו הכהונה,

השני,

וגם את

מצד אחד,
ומו הצד

יש לפנינו שימוש · מכוקר כאלוסיה מכוונת ,כפי שיוכהר להלו.

~) ( 3על מטבעות לשוו "קפואות" ,ראה  :מאמרו של כעז שככיץ "מיעוט פנים
וריכוי פנים כדימוי",

יתרכיץי,

לז ,תשכ"ח,

. 396-374

) ( 32הכוונה לחטיכה בת  112טורים מתור הפואימה "מכני העניים" ) שהוטמעה
בנוסח הסופי של הפואימה "המתמיד" )כיו השורות  213ו  (. 324-על ההכדל
כלשוו האלוסיכית והפיגוראטינית של חטיכה זו ושל חלקיה המאוחרים של
הפואימה ,ראה להלו.
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באיזכור זה השיג ביאליק מטרות רבות ומגוונות :העשרת התבנית
הפיגוראטיבית ,שעניינה עבודת-הקוד~ ,בפריטים לקסיקאליים חדשים; מתן
ביטוי עקיף למלחמה הפנימית ,שבין קדושה לטומאה ,המתחוללת בספירה
האנושית ושהשלכותיה ניכרות בטבע;

האנשת היקום והפיכתו למעין

יצור

.מיתולוגי  -כהו גדול קוסמי )  ; (3' 3יצירת תבנ ית "סמו ית עלילה" ,בעזרתה
של הכותרת הפיגוראטיבית :כביכול ,פיתוייה של הרוח ,הבא בהמשכה של
)"אז

"עלילת" הפואימה

( 122-121

דקה" )שורות

ירד הרוח

נתפש כהמשכה של העלילה המקראית ,שבמרכזה מלחמתו

של אליהו באחאב ובנביאי הבעל

מל"א

וכו:

כב; 21 ,

---

הוא לוחש הוא מפתה בקול דממה

"ויצא הרוח

)השווה:

"ואחר האש קול דממה דקה" ,שם

בדרד זו,

נקשרים

-

כביכול

-

---

ויאמר אני אפתנו",

יט(. 12 ,

חלקים שונים בפואימה ,שאינה

עומדת על רצף סיפורי הדוק ,לחלקים שונים בסיפור המקראי ,שיש בו רציפות
ליניארית וסיבתית .לדוגמה ,כפי שמעמד הר-חורב יוצר ציפיות מרוממות
ומוגבהות

-

ציפייתו של אליהו להתגלות האל

המופלא של היקום לפנות בוקר,

-

כך גם כאו ,בסיוע התיאור

נוצרת אווירה של מתח וציפייה למשהו

נשגב

וחשוב ,שעתיד להתחולל; אלא שציפייה מרוממת זו מתנפצת במיפנה באתטי
קומי

-

החבטה

שנחבט

הנער

המתמיד בגדר,

שהיא

במשמעות השאולה ,האידיומאטית-אליגורית.

גם

גדר

כפשוטה

וגם

גדר

חבטה זו היא המחזירה אותו

למסלול חייו ה"תקיו" ,השגרתי ,ומהפכת את התבניות האלוסיביות ,שיצרו
אוירה מרוממת ונשגבת ,על

פיהו .

מרבית האלמנטים ,היוצרים את התבנית הפיגוראטיבית ,שעניינה
עבודת-הקודש,

ב"המ nמיד" הם שמות-עצם קונקרטיים,

הקובעים בפואימה

קביצה לעצמם ,ושאפייי עצם שכיחותם מחייבת את הקורא לתת דעתו עליהם.

) ( 33השווה תיאור זה לתיאור הנזיר בפרק ו
שביו מכלול הציורים ב"המתמיד" לביו

ד4

I

זה

של "מגילת

האש" .על הזהות

שב'  Iמגילת האש" עמד בהרחבה

מי[רווי במאמרו "דמות המתמיד והעולם החייייתי של ביאליק"

)  3jא

211 ,

(.
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למשל ,ריוחים בפואימה שמות-עצם קונקרטיים ,הבאים במקורות בקונטקסט
של בניית המשכו

והמקדש :כיתל ,מקצוע,

פינה,

זר ,מקלעת ,משבצות-זהב

ידות ,צפת,

לולים )בנוסח מוקדם , ( 34)cההופכים את הישיבה הדלה למעין בית-מקדש רב-תפארת,
על כל כליו ואבזריו:
מלאכת המשכן

ניתן ,כמובן ,גם להבין את השימוש בצירופים מתחום

והמקדש כשימוש פארודי באלמנטים מקודשים ומפוארים ,לצורן

תיאורה של הווייה עלובה ויומיומית.
כו בא בפיאימה גודש של שמות-עצם קונקרטיים ,הבאים במקורות
גחלים לוחשות ,דשן ,ריחות ערבים,קרב

בקונטקסט של דיני קורבנות ,כגוו:

וכליות ,חלב ודםכ  ~(, 5ההופכים את ההתמדה ואת המתמידים ,הממיתים עצמם
באוהלה של תורה ,למעין קורבנות ,המועלים על מזבח התורה.
כן

גם

באים

בפואימה

בקונטקסט של תורת-כוהנים:

שמות-עצם

קונקרטיים

רבים,

שולי המעיל ,כותנת ,קרחה,

הבאים במקירות

תרומה ,ציץ זהב,

עטרה ,אשמורותכ . ( 36אלה הופכים את המתמיד לכוהר ,המשרת בקודש ,ואת
גדול ,האחראי לבית  -אלוהיו.

ראש-הישיבה למעין כוהן
לעיתים קרובות,

גבולות השדה הסימאנטי אינם מותחמים,

ואלמנטים

שונים אינם מתייחדים לשדה אחד ,כי אם מקיימים יחס אוסמוטי עם שדות
אחרים.

לדוגמה ,המקלעת והעטרה משותפים לתחום עבודת-הקודש ולתחום

המלחמה

והגבורה .אם בהקשרם המקורי מיפיעים אלמנטים אלה בתחום עבידת-

הקודש,

הרי כאן

מייצגים הם דווקא את המתמיד כמין

"גיבור" מו

הספרות

הקלאסית ,או כאי  -גיבור ,המולבש באביזרי הניצחין של הגיבור הקלאסי,
המצפה למקלעת מנצחים,

לצררן הלעגתו

והגחכתו.

גיבור-הרוח ,האחוז

בחבלי דמיונו ,כמי שעתיד לנצח בתחרות האולימפית,
זוכה למעין זר-דפנים ,על היאבקו

ותין כדי חלומו

ללא לאות "עם סוגיה חמורה" ,דומה

) ( 34ראה :אפאראט בנספח ',א שירית:

, 286,246,2Q7,186,177,53,26,21

. 476,417,401,399

) ( 3Sראה :אפאראט כנ"ל ,שורות:

)  ( 36ראה  :א .פאראט כנ ,ל"
. 398,397,356

. 282,269,176,164,129,4

שיר ית , 251,206,193,171,134,98,97,40-39 :

 - 20לגיבור מו הספרות הקלאסית ,או לאכיר ,הנלחם עם דראקוו

נורא ,שאש ערלה

לו מנחירין.

אך לא רק שמות-עצם קרנקרטיים כונים בפואימה ייiומתמיד" את השדות
כמרהם ,מפרזרים לאורכה

הסימאנטיים של הלשו~ הפיגוראטיכית והאלר~יכית.

של הפואימה גם פעלים וצירופים פועליים אבוקאטיביים ,המעלים בדרכי
את התחומים הנרמזים.

עקיפיו

מתחרם הכהרנה,

למשל ,מצויים כ"המתמיד" צירופי-פועל ,כדוגמת:

"ושב איש ביתו" )על-פי "ושבה אל בית אביה",
על בת כוהו ,שלא הצליחה להקים זרע(
ן"כמו

ירננן"

הצירופים:

"אז

החטא",

וכי

מו

ריקרא כב,

וכו צירופים כגוו "רנשמע קולו"

)ראה אפאראט כנספח ('א  .מתחום המשכו

נעור הנער"" ,רץ אל פנתו",
צירופים רבים אחרים,

אן( .מתחום הקורבנות,

, 13

שנאמר במקרר

והמקדש,

נטולים

"כאיש שהסיע אכנים",

מובהקים פחות

נטולים הצירופים הבאים:

)ראה:

"כנס

אפאראט כנספח

"הותיר אלהינו",

"מקטר

מקטרתו" וכי תיאורי הזיית הדם ,היציקת ,המסיכת ופעולות נרספות ,המעלות
באורח מרומז את סידרי הפולחי כהעלאת קורבנות

)ראה :אפאראט כנספח אי(.

ברור ,שלא הרי הראשונים כהרי האחרונים,

ואיי לגזור גזירה

שווה משמות-העצם הקונקרטיים על הצירופים הפועליים האבוקאטיכיים.

שמית-העצם הקונקרטיים טיבם שהם מזדקרים ייתר לעין-הקורא וקישירם
לשדה תנדוי מרבהק וכרור יותר.

נוכחותם של פעלים אבךקאטיכיים

בטקסט ,מחייבת הפעלת קישורים עקיפים יותר ומובהקים פחות ,רלפעמים
נותרת בצירופים אלה רק בת-קול מעומעמת של ההקשר הרלכאנטי.
שהקורא י לא היה

שבטקסט.

נותן

דעתו עליהם ,אלמלא נוכחותם התדירה של שמות-העצם

מו המפורש למד הקורא על הסתום,

ברבדים נוספים של משמעות.

א2 .

שלם.

וכך נמצאת הפואימה מתעשרת

פרשות מקראיות נרמזות

אולם ,הכותרת הפיגוראטינית אינה
כלבד.

ייתכן,

ניבנית מחלקי טקסט זעירים

אדרבא ,משתתפים בכנייתת גם חטיכות רחכות YiT-- ,ל'-ו-'tת -ל-כ 2ג_ tןיפור

יש ,למשל ,כ"המתמיד" הקשרים סיטואטיביים שונים ,הרומזים לתחום
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עבודת-הקודש ו  Pעשירים אותי בסיפירי רקע שינים .בתיאיר היקים ?פנית-ביקר
) .שורות

(98-93

יש ,כאמור ,מרישומו של סיפיר אליהו

ובו משיקעים גם חומרים

מתחום עבודת  ,הקודש )תיאור מלבושי הכוהו( ,אך גם סיפורים מקראיים אחרים

נרמזים ב"המתמיד"  iממלאים פונקציות שונות בבניית משמעייית הפיאימה.
כמה מו הסיטואציות בשיר נושאית ,למש? ,את חיתמו של סיפור שמוא?,
שחומריו מפוזרים בפואימה בדרכים סובטיליות יעקיפות ,אך מתלכדים בבירור
סיפור חייו של שמואל הנער ,ששימש פרח~כהונה בביתו

לכ?ל תבנית של משמעית:

של עלי הכוהו הגדול והורחק מהיריו ,שכה ייחלי לו ,כדי לעביד בקידש ,משמש
כאו לצורכי אנאליגיה וקינטראסט לסיפור חייי של המתמיד,

וכן לצירך השגתם

של אפקטים רבים ישונים.

שמואל הנער ,כמוהו כמתמיד ,הוא נער רך ,שגירל חייו היעידו לשרת
בקודש ולבלות את נעיריו

-

ואותוריטאטיבית

כוהן

ועלומיי בריחיק מהוריו ,במחיצתה של דמית מביגרת
גדול זקן

ומפוכח ,שבניי הכזיבוהו .בנוסחה המוקדם

של הפואימה ,קובל ראש-הישיבה הזקן ,כעלי שבניו הכזיבוהו:

"מה זרו ,כה

זרי לי בני  ---על כו אקחך מזה  ---בני תהיה מעתה") . ( 37הצירוף "שוב שכב"
)"המתמיד" ,שורה

( 149,2

( 115

מעלה סיפור מקראי זה במובהק .הנר שעודו דילק

יש בו מהדי סיפור שמואל בבית עלי; העינים הכבות )שורה

( 24

)שורות

עמלות

אסוציאטיבית את הנאמר על עיני עלי הכהית; השפתים ש"כמו התפללו" )שורה

( 175

מזכירות את הבאמר על שפתי חבה ,שדובבו בתפילה ו"קולה לא ישמע";

אלה בין הביגלית .בנסתרות

-

מלים וצירופים רבים ,כמי תבניית-תחביר

אופייניות ,שיש בהן מהד סיפורי של שמיאל.
)ראה :שורה

( 176

לא ידע מאומה"

וכן

"עד יגמל הנער"

)השו וה :

שורה

ורב-משמעות בסיפיר שמואל

(, 344

למשל ,הצירוף "מימים ימימה"

)השווה :שורית

( 36,23

אי  IIוהנער

ואפילו המלה "טרםזן ,שרישומה חזק

וגם בפואימה שלפנינו

)המלה באה שלוש פעמים

) ( 37ראח :חטיבה  , 211קטע זן ,שורית " , 30-29,7המתמיד" )מירוו,[ 3~,ז
94-92

(.

וכל
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במשפטי מפתח בשמ"א ,פרק גי ,יחמש פעמימ ב"המתמידי(( .

כן מהדהד סיפיר

שמואל מתוד סצינת ההתיודעות הדראמאטית ,שבין ראש הישיבה למתמידי האהיב
בטיוטה של הפואימה ,ששרדה בעזבינו של המשורר.

צימת אחרת של סיטואציות מקראיות עולה בדרכי עקיפין באמצעות סיפרר

שמשון ,שפרשת לידתו הניסיית והקדשתו לייעודו הנזירי מקיים יחסים של חפיפה
ושל השקה עמ סיפור שמואל.
הגמ שניתן

מה שמואל הנער ,שאימי הקדישה אותו

לשמש בקודש,

לה אחר  ,שנית עקרות ממושכות ,כן שמשון הנזיר ,שהיקדש לייעודו

בעקבות נדר ,שנדרי הוריי העריריים ,שאלוהים חננמ בבן ,אחר שנות עקרות

אריכית .תיאירו של המתמיד ברובד האלוסיבי כשמשין ,משרת

-

למעשה

-

מטרה כפולה ומכופלת :מן הצד האחד ,היא מציג את המתמיד כנזיר ,שהקדיש
את חייו לייעוד רוחני; מן הצד השני ,הוא מציגי כגיבור חיל ,כאיש  -מלחמה,
יכד מוצג המתמיד "לבן הפנימ וקמוט המצח" באור הירואי ,כגיביר-הרוח.
פרשת לידתו של שמשון ,הקדשתו

ליצריו

לייעודו הנזירי ,גבורתו ,התפתותו

ולדלילה וסופו ההירואי-המר מקיימים יחס של חפיפה עם תיאורי

הכהונה והנזירות ,הרווחים ב"המתמיד" לכל אורד הפואימה.
נקודות של הקבלה בין

ניתו למצוא

סיטואציות שונות בפואימה לבין סיטואציות שונית

דומות בסיפור המקראי .למשל ,פיתוייה של הריח ,המסלסnל · את שערו של
המתמיד )שירות
בפיתוי,

( 144-105

הוא כפיתוייה של דלילה .המתמיד עומד בסצינת

כמי "שהשקוהו שכרון"

וכמי שחש עצמו

במקביל לשמשון ,שרעיו השקוהו שיכרון
תיאור המתמיד ברגעי שממונו

ודכאונו

ושהסיע את שערי העיר עמ הבריח.
)"ויחש כי חלש וילא כוחהו" ,שורה

( 363

יש בו

מהד סיפיר שמשוו

מנוח

כשורה

(, 139

( 341

דועכות וכלות ,כבסיפור שמשין ,שבו

)השווה:

אד נופל ונחבל,

"כאיש שהסיע אבנימ ויעף",

שופטימ

טז(. 20 ,

המתמיד=שמשון

ו"שתי העינים שלראות נבראו"

מחפש

כשורה

גזיזת השיער · והעיוורון מעידים
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על כלות הכוח הפיסי .אפילו השממיתכ  ( 38באה "לתקוע מסכתה בקירות הפינה"
(, 358-357

כשורות

ותתקע ביתד"
תורמת

-

כשופטים טז,

כאמור

התקוע כמסמר

בדומה לדלילה ,שארגה את מחלפות ראש שמשון

-

(. 14

גם לראייתו

וכיתד

"עם המסכת

הצגתו של המתמיד ברובד האלוסיבי כשמשון,

באןר הירואי,

להבנת דמותו לא רק כלמדן,

בפינתו.

סיפור שמשון מאייך את סיפור חייו הטראגי של המתמיד ,שסופו
ובלתי-מוגדר,

ומסייע בהצטלבותם של שני שדות סימאנטיים ,המבריחים את לשונו

הפיגוראטיבית של השיר:

השדה הסימאנטי ,שעניינו כוהן

הסימאנטי ,שבמרכזו גבורה
גם כוהן

נשאר עלום

ואבירות.

ונזיר לפי אורח-חייו

ונזיר,

והשדה

לפנינו מתמיד ,שהוא בעת ובעונה אחת

וגם גיבור-חיל

,היוצא למסע ארוך ,רב

חתחתים ומהמורות ,בעקבות "גיזת הזהב" ומקווה לשכר-התהילת ,שנוחל הגיבור
המנצח,

השב ממסעו

הארוך

והמייגע.

א3 .

המתמיד כאביר הרוח

הביוגראפיה של המתמיד אינה שונה בהרבה ממהלך חייו של המועמד

לאבירות:

נקודת ההווה של הפואימה מלמדת על שש שנות לימודים ,שכבר

חלפו על המתמיד ,כמניין שנלת עבודתו של עבד עברי ,כמניין שנות שולייתו
של נער בסדנת אומן בימי-הביניים וכמניין שנות שירותו של המועמד לאבירות
בחצר הנסיך.
שונים,

כגון

כמנהגי
משחקי

האבירים,
נשק

וסיוף,

שהעסיקו

עצמם בשעות הפנאי

ריקלדים עם

נערות החצר,

בשעשועי
תחרויות

וכדי ,כך מוצאים גם בני "מיסדר" הישיבה פנאי לשעשועים שונים

-

חצר
רכיבה

מהתנצחויות

ופילפול ועד להתעלסות עם "בתולות אדמוניות" .רק המתמיד ,הגיבור הראשי
של הפואימה ,עומד כמסמר נטוע ואינו שת ליבו לחליפות העיתים ולמנעמי
החיים.

כ ( 38את השממית תפש ביאליק בטעות כעכביש ,בעקבית תרגומו של רש'יי למשלי

ל, 28 ,

שלא הבין מלה יחידאית זו לאשורה .עיין בערך "שממית" בגלוסאר של יי אבינרי
יהיכל רש"יי ,כרך בי ,מוסד הרב קוק . 1949 ,וכן :בערך "שממית" בלכסיקון
מקראי ,בעריכת מנחם סוליאלי ומשה ברכוז ,בי ,דביר ,תשכ"ה.
שכו

בשל טעותו של רש"י ,שנתגלגלה לשירי ביאליק ,אורגת השממית קורים ב"המתמיד",
ביאליק חשבה לעכביש .על הרוב מגלים תיאורי הפלורה והפאונה בשירת ביאליק

זיקה לעולם הספר .בניגוד לטשרניחובסקי ,שכינה כל פרח ,פטריה ,חרק וכד ' י בשמם,

ביאליק בחר את הדזיגנאציות מתוך קשת מוגבלת של חיות וצמחים מן המקורות .גם את
הטעויות בתחום זה כתדהר העוטה ריקמת ציצים לבנה ב"ינםר לו כלבבו"; חגב המשמיע
קו~ שריקה ב"מלכת שבא"( יש לחפש בספררת היהודית לדורותיה.
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)בפראגמנטים של "בלב הרעש"( ,מתוארים

בנוסחיה המוקדמים של היצירה

תלמידי הישיבה כמיסרר אבירים ,העומד בשני טורים "כשני חומות גבוהות",

-

וביניהם :צועד "הפיאודל"
אולם ,המיסדר אינו
הרות הגורל

-

נאמן

הוא ראש הישיבה

לאדוניו,

"הרבנית לא תואות"

הרבנית מעין מלכה כל-יכולה

-

עובר וסוקר בחיבה את אביריו.

וכשמרעים האדון את קולו

-

וחורץ את המלים

פורצת מעין מרידה במלכות ,משל היתה

ונערצה ,הגבירה מן הרומאנסה הביניימית ,החורצת

גורלות בהינף אצבעה ) . ( 39
המתמיד ,כאביר-הרוח,

יוצא לדרד ארוכה וקשה,

של פיתייים ונסיונות קשים ,המחשלים את איפיי
שלקראתה הוא חותר כל
ריחות האביב,

ושומה עליו לעמוד בסידרה

והיפכים אותי ראוי לעטרת-התהילה,

ומו בחריתי .הכוחות המדיחים אותו מדרן-המסע הם איר-השמש,

העשבים ןהדשאים

ורמיזת הכוכבים ,אד כמי שניחן במעלות גבורה

נפשית ,פנימית ,העילה בטיבה על הגבירה הפיסית

-

לדבוי הפואימה

-

הוא מייד

מתעשת ומתחזק ובס אל בית-הישיבה ,כחיטא הנס אל קרנות המזבח.

המתמיד ,כגיביר הייצא לאודיסואה רבת תהפוכות ,צריד אף להולחם בדרכי
במעין

דראקון ,אי במעין מפלצת קדימים בראשיתית ,ממש כבאפיסים וברומאנסית

עתיקות היומין .הוא מרצץ את ראש המאיךיים ומחניק את תאוותיו ,העילית כראשי

פתנים מחיריהם,

ואף יכול לאלה .ברגעי התלאה ,כשהמסע מעייף ומתיש והמלחמה

עדיין רבה יקשה ,היא אף שוגה בחלומות על יים שובי לעיר מולדתו ,כש"גיזת
הזהב" ,היא כתב-הסמיכה לרבנות,

בחיקו

ועל ראשו כתר נצחוגו ,כזר-הדפגים

שעל ראש הגיבור המנצח:

רק ציץ זהב אחד על מצח כהנים
עטרת

פז

אחת

בראשי

השרים,

למשורר ,לגיבור זר אחד של רפנים
על ראש נערנו יציצו שני כתרים!

-

)"המתמיר" ,שורות

כ ,( 39המתמידי )בעריכת דך מירין( ~.[ 3ז  , 88-87 ,שירות

. 64-49

( 400-397

 - 25ברגעי ההתעלות והתוחלת ,כשהוא שרוי באופטימיות מליאה וכאבק מתוך
כוונה

יתירה על כיבושה של סוגית תלמוד קשה ,הריהו "כלוטש על גלגל מלטשתו"

-

וכמי שממלט "כידודים מפי ברזל עשות"

כחרש ברזל ,המתקין שריון אבירים

וכלי-מלחמה .כאשר עולה בידן להתגבר על קשיי המלחמה ,הריהו כאיש החיל,
שהצליח להבקיע עיר בצורה

ולזכות בתהילת מנצחים:

וכטוב לב הנער בלילות החרף
כי נפתל ויוכל  -לסוגיא חמורה
ששחטה

והיה

את

מיחו

בעיניו

ןתבא

בו

חרב,

כמוריד עיר

-

בצורה

אז תצא התקוה וקלעה מקלעת
לראש גבורני משכרת נצחינו

---

)"המתמיד" ,שורות

וגיבור החיל ואביר הרוח נותן קולו
החוזר כלייטמוטיב לכל אורך היצירה:

לא תם עמ תום עלילת הפואימה .סופו
והאם נשאו מאמציו

בגורלו

( 418-413

ופורץ בקול נאזר בגבורה ,בפסוק

"הו ,הו אמר רבא" .מסעו של גיבורנו

נשאר אפוף בערפל,

ואין

יודעים מה עלה

פרי .האומנם זכה לזר-דפכים ,שכר נצחונו

המתמדת ,או שמא הוסיף במתמידותו "עוד עני על עניינו

1

ומלחמתו

ו ')זב( .מדוקר על

כובד החללימ" ,בנוסח שאלתו של הדובר בסוף הפואימה "מבכי העניים" .בסוף
הפואימה

"המתמיד" מספר ה"אני" הדובר,

הגיבור-האביר אבד אף הוא בדרכו שלו

וזכח בגמול המיוחל

-

כי

היא עצמו

ועקבותיו לא נודעו.

א4 .

תמורה

בבואנו

ההגיע אל גיזת-הזהב

כתב ה"סמיכה" לרבנות? הסיום כשאר פתיח ,ללא

ואין הקורא יודע ,אם אכו ביום שובו לעירו
לקראת הגיבור-המנצח

אבד בדרך אחרת;

ואם אכו

משמע,

מעכה. ,

יצאה התקווח ,כנערה מחוללת

קלעה מקלעת מנצחימ לראשו.

והתפתחות במעבר מנוסח לנוסח

לבדוק את שדה עבודת-הקודש ב"המתמיד",

התפתחות והשתכללות מנוסח לנוסח.

בתפישת המציאות של המשורר

ניתן

אף לאתר מומנט של

קו-ההתפתחות מרמז ,בין השאר ,על תמורה שחלח

ובדרכי העיצוב של מציאות זו .ב"מבני העניים",
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המציאות באריקית יותר וגדושה במלאכים ,שרפים וכרובים לרוב .

באה לידי ביטוי תפישת  -מציאות רומאנטית יותר ,שאיו

ב"המתמיד"

בה כמעט זכר להיירארכיה

של "שרשרת ההווייה הגדולה") , ( 40שביסוד הפואימה "מבני העניים".
בצורתה המוגמרת ,התפרסמה הפואימה "המתמיד" לראשונה בקובץ שיריו הראשוו

של ביאליק בהוצאת "תושיה"

)ורשה ,תרס"ב(,

ובה שולבו בפעם הראשונה

מתון הפואימה "מבני העניים" ,שנדפסה ב"הזמו"
במהדורות שיריו.

חטיבה

זו

בת

112

הזה בית הירצר

ושביאליק לא כינסה

הטורים מתון "מבני העניים" הוטמעה

הסופי של הפואימה "המתמיד" ,ביו השורות

"---

)תרנ"ו(

112

טורים

בנוסח

 213ו 324-

)תחילתה ב"הי ,הו אמר רבא---

יסופה ב"אשרי הבו שבתורה עמלי

ואשרי האבית כמוהי גדלו"(.

מו הבחינית הפררזידיות,

/

נראה שחטיבה זו משתלבת היטב בפראימה,

ילפחית

אלנה חירגת ממנה בזרויות בילטות כלשהו )  . ( 41גם מו הבחינןת הקימפוזיציינאליות,
עולה חטיבה זי

יפה עם מגמותיה של הפואימה המוגמרת,

יאפילי מעשירה אותה

במוטיבים חדשים ,כגיו מיטיב הבהרת ,שידוו להלו.
לעימת זאת ,בדיקת הצירופים הפיגיראטיביים יהאלוסיביים בחטיבה זי מלמד,
שהצירופים המתקשרים לתחום עבודת-הקודש ,למשל ,באים בחטיבה זו בדרכים מורכבות
פחות ומפתיאות פחית ,מאשר ברבדים המאוחרים של הפואימה.

בחטיבה זו איו הכותרות

 d Picture, Vintage Books ,ן  izabethan Worו he Eז  yard, E.M.W ,.ןו  iז) ( 40
.( .ד.ש.ח) New-York
 he Great Chain of Being, Cambridge, Mass., Harvardז . Lovejoy, A.O ,.
• U. P,. 1936

) ( 41ראה :שביט ] )  S2ב(
ראה גם:

(. 34-31 ,

לחובר" ,למבוכת המ~יד"

ראה גם :מירוו !המתמיד! ) .[ 34Jז

כ

(. 149-138 ,
].[ 32א
. ( 18-11 ,
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הפיגוראטיביות "מרחפות" ,ואינו נלמד' ות בדרכים מעודנות ועקיפות ,כבאותו
חטיבות שהשתייכו מלכתחילה ל"המתמיד".
היא בעלת אופי

נהפוך הוא ,ונערכת הקישורים כאו

ישיר ופשוט:

"

אקריבה נפשי

"אדוני!

ומאודי

/

קח מה תקח את חלבי

על מזבח התורה"

ושכ-רות (. 263- 262
ודמי".
כשורה

(. 269

"או אולי חיא תלעג לקרבנותיהיי

כשורה • ( 282

כאו

ב מ

באים היסודות מתחום

י ש ריו

שאינו

עבודת-הקודש,

ובמיוחד

מתחום

דיני

הקורבנות,

ובלא הסוואה ,כשהאלמנט הפיגוראטיבי בצירופים אלה כמעט

ניכר.

מאחר שהצירופים הפי גוראטיב י ים בחטיבה

הפואימה

"מבני

העניימ",

קפואים

ז ו,

שנטמעה

ושחוקים באיכותם,

הם

ב"המתמיד'ן מתן ן

נתפשים כמעט כצירופים

דנוטאטיביים ,בחינת פשט ולא בחינת רמז .לפיכן ,איכותה של הלשוו בחלקימ
רבימ של חטיבה זו מתקרבת ללשון הכתיבה העיונית-הפובליציסטית,

וממילא הטון

והאווירה כאו "משכיליימ" ודידאקטיימ יותר ,מאשר בחטיבותיה המאוחרות של
הפואימה.

ואכו ,הפואימה "מבני העניים" ,שחטיבה זו ניטלה מתוכה בלא כל שינויים,
נכתבה בשלב מוקדם יותר של התפתחות הפואטיקה הביאליקאית,

של שידי

י"ל גורדון

תחת השפעתם המכרעת

ושירי ש"ש פרוג .טורים אחדלמ מתוכה אפילו מעלדלם על

השפעה ישירה של שידי יל"ג ופרוג) . (42בדיקת התבניות האלוסיביןת בשתי הפןאימות
מלמדת ,אם כו .שמה שמוצג ב"מבני העניים" בלשןן פיגוראטיבית בלתי-מתוחכמת
ושחיקה ,עתיד היה להיעשות מערכת משולבת ומעודנת של הדימ ובני-הדים
אסוציאטיביימ במסגרתה של ה~צירה המוגמרת.

) ( 42למשל :השורה "צר לי עלין בחור בו עוני" )"מבני העניימ" ,שירה  (9מושפעת
מ"סלוק שכינה" של יל"ג )"צר לי עלין המשןרר בו אוני"( .תיאור המ"לאכימ

הטובים ,המלווימ את הנער נררכו מושפע משורות הפתיחה של "האמונה והדעת"
הקריאח האקסטאטית בשורות  226- 225כייהתשמע התחוש  /את כליוך
של יל"ג.
("---שפנה רומח לפתיחת שירו של פיוג "כתני הקרש" ובשורות החותמות את
הפואימה ניכרת השפעת שורות החתימה בשירו של פרוג "שדה יה".

 - 28ואולמ ,איו להכליל בעגייו אי-טכלולה טל החטיבה המוקדמת ,טגטמעה בתור

"המתמיד" .

גמ בה .יט לעיתימ עדו י ות לתפיטה מורכבת ועטירה טל המציאית

המתוארת וליחס מורכב ורב-פגים כלפי מציאות זו .למטל ,בתיאור הבהרת היוקדת

כטורות  253-245ב"המתמיד"; טורות 130-123
הנער ונודדת אל "צפת הארוו

ב"מבני העגיים"( ,העולה; על זוית

וכרוביו מלמעלה",

יט מטום דוגמה מובהקת לדרכו

המורכבת והמעידנת טל ביאליק בליכיד מיטורי-מטמעות טונים לכלל אחדות
חד-פעמית וייחודית בטיבה ,כבר בטלב מוקדם זה טל יצירתו.
ה

ב

גטולה מתחום עבודת-הקודט ובאה במקרא בהקטר טל דיני

הרת

קורבנות ותורת כוהנים .ביו
מלטמט כקורבו

יתר מהויותיה חיא גם מום בקורבו ,הפוסל אותו

כראה ויקרא ,פרק י"ג כולך( .ב"המתמיד" מטתנה תפקידה טל

הבהרת מכתם טל

ע

ך

אור

לכתם טל

ר

,ממלה בעלת הטתמעויות טל

פחת וטלילה ,למלה בעלת הטתמעויות טל יקר והדר .גם התארים
ו" א ד מ ד

ם"

,הבאים בתדירות גבוהה בויקרא,

פרק

י"ג,

"

ל ב ו"

העוסק בנגע

הבהרת ,לטם ציוו צבע הנגע ,באים בטירו טל ביאליק בהקטר חיוביכ~(: 3
ובטבט

גמ

אור

אחד

הטמט

זוית הנער החטכה,

פוקדת

הצרה,

ועלתה עליה בהרת יוקדת
באט אדמדמת רועדת בגהרה.

---

' Wדוני ,קח מה תקח! את חלבי ידמי

-

המטחק טביו אדומ ולבו ,ביו דם וחלב ,בא כבר בפואימה "מבגי העגיים",
'המעמתת את המתמיד לבו הפגים עם הבתולות האדמוגיות והתפוחים האדומימ,

ומתארת

את הנער כמי טמצית את אויר הפינה ביטיבה ב"הבל פח חדט טל גמול מחלב" ,המקריב
על מזבח התורה את חלבן ודמו.

כ ( 43תפוצתה טל המלה "לבו" במקרא היא כדלהלו:

27

פעמים באה המלה במקרא ,על

כל צורותיה ככולל צורות הנקבה יהרבים( .מתוכך 18 ,פעמים כ  (66%בויקרא ,יג,
טבמרכזו עגייו הבהרת .המלה "אדמדם" באה במקרא טט פעמים בכל צוררתיה; מתוכו
חמט

בויקרא

יג,

ופעם אתת

בפרק

טאחריך.

 - 29לאותה תבנית של משמעות ,מצטרף גם תיאור הישיבה לעת בוקר ,שביסודו
משחק-מלים ,העושה שימוש בהומונים  Iאור-עור /ומרמז אף הוא לנגע הבהרת:

כי גם עיו העולם להביט שמחה
בבקר הפקחה לישיבה פנימה
ולטאטא מתוכה את צללי החשכה
במטאטא הזהב

-

באורה

הנעימה

ומלא האור עיו הישיבה הכהה,
ורפד בזהב את שחור קירותיה;

)"המתמיד" ,שורית

( 186-181

"ומלא ~ עין הישיבה "~ הוא צירוף שנינתו ,המרמז לנגע הבהרת
)השורה" :והנה ?!!.פ הנגע

לשברך" )נחום

ג(, 19 ,

---

בעור",

ויקרא

יג(6 ,

וכו מרמז לפסוק "איו כהה

שאף עניינו הסרת נגעי מחלה וריפויה .כאו ,אף נוספת

השתעשעות במלים ההומונימיות /איו-עין ,/שאליה· מצטרף ריבוי המשמעויות של
המלה "עיו"

)איבר הראיה ,צבע,

גווו ,מראה(.

"עין העולם" ,בשורות המצוטטרת

לעיל ,שהוא כינוי מליצי לראשי העם) , (44משמש כאן כינוי לשמש ,הנותבת מאורה
ונועד לה כאן תפקיד של רופא ,הבא להסיר את מחלתה של הישיבה ,או של כוהו,
הבא להסיר את נגעי הבהרת מבית-הישיבה .השמש

)שייין סגולה( מטאטאת את בית

הישיבה והופכת גם למעיו שמש )שייין פתוחה( ,או למעין ריש דוכנא ,הפוקד את

תלמידיו ב"שבט נוור" )השווה :שורה

: 249

"ובשבט אור אחד השמש פוקדת" ,כאילו

מצליפה השמש ברציעת מלמד על תלמידיה(.
הבהרת מתקשרת ,אפוא ,בלו

יתר השתמעויותלה ,גם לשדה הסימאנטל ,שעניינו

כוהנים וקורבנות ,אך מצידו הבלתי נעים והדוחה .כך היא מתפקדת בפואימה גם

כקררלאטיב אובייקטיבי ,המלמד על יחסו האמביוואלנטי של הדובר כלפי המתמיד
וכלפי עולם הישיבה,
משמשלם בו

יחס שחיוב ושלילה ,אפותיאוזה רזלזול ,משיכה ודחייה

בערבוביה.

) ,,(·44עלנר של עולם" הוא כינול לאנשי הסנהדרין ולראשי העם )על-פי בבא בתרא·,
(.א,ד

 - 30ב.

ב1 .

כמה אופראציות סימאנטיות בלשון המקורות

מעתקי משמעית בינ החינגי והשלילי

אחת האנפראצינת הםימאנטינת החשובות ביותר ,שערך ביאליק בלשון המקורות

ושכבר נרמזה במהלך הדיון עד כה ,היא החייאתם של מלים נצירופים תוך שינוי
מעמדם הקננטקסטואלי :תלישתם מהקשר שלישי ושיבוצם בהקשר חיובי,
שינויי משמעות אלה ,הנדונים בפרק

ולהפך.

"  opmentsו ; orat;ve Deveו ", Pejorat;ve & Ame

בספרר של םי ארלמאר על יסנדות הסימאנטיקה) , ( 45משמשים כאן את ביאליק לצירך
קביעת הסימולuאנירת של חינב נשלילה ,סגידה וזלזול ,אשלייה וראיה מפוכחת.
כלנמר ,ביאליק ניתק מלים מהקשר חיובי והעתיקר להקשר שלילי-דרנגאטיבי,
ילהיפך ,לא כזי לשננת את משמענתר ,אלא כדי ליצנר תחושה של אמביונאלנטיות.
ביאליק הירבה ,למשל ,להשתמש בצירופים הנטרלים מנביאנת זעם ,אנ מדברים בגנותו
של הרשע ,האייל נהחוטא ,לצורך עיצובן של מהויות חיוביות ננעימנת .כך נוצר

מעיר יחס איסמנטי ביר החיובי והשלילי ,ונמנעת חליקה בינארית וסכימאטית
ביר הטוב נהרע .תחת יצירתם של ניגודים בינאריים ,יוצר ביאליק בשיריי
ניגודים פולאריים ,שבהם כל קיטב נצבע בצבעי משנהו.

לדוגמה ,כאשר פונה הדובר בקטע הפתיחה של הפנאימה אל הנמער הסמוי

במלים' :יאז מתמיד באחד מבתי הכלאים

/

מאחר בנשף תראינה עיניךיי ,מעלים

הדברים את הנאמר בישעיהו על הרשעים )"מאחרי בנשף ייר ידליקם" ,שם ה(. l l ,
ההקשר הדרוגאטיבי הנרמז מקנה לקטע הפתיחה איכות מסתורית נאפופת חטא,

המתעצמת באמצעות האלוזיה ,העולה מר הצירוף "ומספרות הרנחות" )שורה

(, 46 () 12

,פ mann, Stephen. An Introduction to the Sc;ence of Meaninוו ( 45)U
~ rev. ed. Oxf6rd U. P., London, 1967, pp • 227-235

) ,,( 46מעשח בחסיד אחד שנתר דינר לעני בערב ראש השנה בשנת בצורת והקניטתנ
רשתו ,והלך ולן בבית הקברית,

)ברכות יח,ב( .ראה גם :רשף )

(. 225

ושמע שתי רנחות שמספרות

]50

[  (. 25 ,ראה גם:

זו עם ".י~ r
טנא ) J

' L28

 - 31אומנט ,בעזרת ניטרולו של הצירוף "מאחרי בנשףי~ מהשתמעויותיי השליליית
המלבהקלת ,שיחרר .ביאליק צירוף זה ממשמעותו הכבולה להעניק לו חיות חדשה,
אך הדיו השליליים מהדהדים בכל זאת ברקע הדברים.

יחד עט זאת ,הצירלף "מאחר

בנשף" חרשף גם את הזיקה שביו המירקם הלשלני של קטע הפתיחה של הפואימה

"המתמיד" עט לשונה של מסכת ברכית ,העיסקת גם באורחות חייהם של תלמידי
חכמים )הצירוף "מאחר בנשף" חוזר במסכת ברכות מספר פעמים בהוראה ניטראלית,

ילא בהיראה שלילית( ) • (47
דלגמה מיבהקת ייתר למעתק של משמעית מו השלילי לחייבי ,לצירך יצירת
תחישת אמבייואלנטילת ,מצלייה בפתיחתה של סצינת הפיתוי )"המתמיד" ,שירית

(, 144-105

שבה עומד המתמיר בזמו לכתי לעת-שחר לבית-הישיבה,

ואשר בסיימה

נחבל היא במפתיע במשיכת הגינה:

אז יש אשר ירקד לקראתי
הרלח הפיחז משפעת התכלת
)"המתמיד" ,שורית

צירוף זה מעלה את זכר מאמר חז"ל:
עד שגלמר העבורה"

כמד"ר

במרבר,כ( .

לביו הקונטקסט בשירך של ביאליק,

(. 106-105

"בשעה שהולך ארם לחטיא השטו מרקר לו

כתוצאה מו

העימות הצורט שביו

נוצרת כאו אירוניה כפולה:

הקונטקסט במקור

זו שמקורה באנאלוגיה

המגיחכת ,לכאורה ,שביו השעה שבה ארט הללך לחטוא לביו השעה ,שבה הוא הילך
למקים תירה; יזי ,שמקלרה בתחושת הלוואי,,שהמתמיד

-

לאמיתי של רבר

-

אכו עימר

לסטות מו הדרר .החריגה מו הדרך היא חריגה כפילה :סטייה אללגלר~ת ,במישיר
ההתרחשות האידיאי

כסטייה מדרך הישר; התבוננות ביפי הטבע ,שעה שהלב צריך

להיות נתיו לעגייני תורה(

לחריגה מו הדרך במישיר ההתרחשות "רמוית המציאות",

הנעשית מבלי דעת ומסתיימת בחבטה עזה .כך תורמת האירוניה גט ליצירתו של מתח
דראמאטי ,הגובע מתהייתו של הקורא על עתירו

ועל גורלי של אותי מתמיד ,שהרוח

הפוחז מד.רק לקראתו כשטו .האט יסטה מדרך הישר ויחטא: ,כפי שמרמזלט דברל

) ( 47על זיקת "המתמיר" ללשיו מסכת ברכות ,ראה רשף )העו  46מרלעלל( .
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חז"ל ,המשררבבים לתיארר ,כביכרל בהיסח הרעת ,אר ארלי יתגבר על יצרר

רינרם אל זריתר האפילה ,כחרטא הנמלט אל קרנרת
ב2 .

המזבח) (. 48

חיללן מחלילת מקיבשית להאלהת הביקלה יהבזיי

בתוך המגמה הםימאנטית ,המעתיקה מלח או צירוף מקונטקםט שלילי לקונטקסט

חיובי ,או להיפך ,ניתן לסמן מגמת מישנה ,שאף היא מעתק םימאנטי ,הרורח בשירת
ביאליק

-

חילרנן של מהויות מקודשרת )רלהפך ,האלהתן

וקידושן של מהוירת חילוניות,

ראפילר נפםדרת( .קאטגרריה זר הרדגמה כאן כבר בעניין הבהרת ,שארתה נטל המשררר

מתרך עניין שבטרמאה רהעלה בעזרתה עניין מערדן

רבעל השתמעוירת של יקר רשל

קדרשה .בקטע אחר בפראימה ,שטיבו ארדיי רחגיגי ,קררא הדרבר הנרגש ,למראה
בית-הישיבה:

הפה בית היוצר לנשמת האמה?
הפה

מקרר דמיה~ הנרטעים בה חיי

ערלמים ,השופעים בה אשה רחמה?
)"המתמיד" ,שררות

( 216-214

גם טורים אלה מעיררים עניינים שבטומאה ,שהרי הציריף "מקור דמיה"

נאמר בענייני פרישית רנידה )ייקרא

כ; 18 ,

יבערד מקרמית( .מותר להנלח,

שהאפקט הראשוני של צירוף כמר "מקור דמיה" בתרך קטע אקםטאטי ,הדררש בשבח

הישיבה ולימרר התררה ,על הקורא בן-תקופתו של ביאליק ,האמוי על המקוררת
היטב ,גבל בתדהמה:

תדהמה מן הפער שבין הקרנטקםט הרומז והקונטקסט הנרמז.

אכן ,אן אברונין הביע את תדהמתו מן העיררב של עניינים ניקלים עם מהיירת
נשגבות ומקרדשות,

והעיר במאמרו "מסממני השירה של ביאליק":

אםטניס מלהביא מאמר כצירתו אף ממקור לא אסתטי

"אין ביאליק

בעינינרן(. 49 ),

) ( 48המתמיד הנמלט אל פינתו "כנס מן החטא" מקביל לחיטא הנמלט אל קרנות המזבח.

כ ( 49אברונין ) J

[4

. ( 30,

 - 33בדיקת הצירופים האלוסיביים בפואימה כולה מגלה ,שצירוף זה לא

שירבב לכאן באקראי וכלאחר יד .,ולא נועד למטרית התחכמות קונדסית.
יסידות רבים מתחומי הטומאה והטוהרה,

ובכלל אלה דיני פרישות וזיווג,

מצטרפים בפואימה לכלל תבנית פיגרראטיבית עשירה ורבת-פנים .מקורה של

תבנית פיגוראטיבית זו באנאלוגיה הבסיסית שבין הבית לאשה
זו אשתר" ,יומא ב; שבת קיח( ,לפיה נתפשת הישיבה כמעין
"בחינת נרקבא" ,שלה יאים אמירות כגוו:
קרו

אור אחת

יחמתה בחומה"

)שורה

)על-פי "ביתו

יישות נשית,

"מקור דמיה" )שורה

( 215

ו"לו

(. 316

לפיכי מתוארת הישיבה גם כמי שנפקדת בקבועות בעונתה ,אף שהיא
אגם מים נרפש" ,כי גם לבניה לב חי

יצר חומד"

)ראה :שורות

(. 51-49

במסגרתה של תבנית פיגוראטיבית זו ,שבמרכזה ענייני אישית ,אפשר לכלול
גם את תיאור המתמיד ,ההולי בדרכי אל הישיבה ,כאשר השחר ,הלבנה וחשכת
הלילה לבדם

"יו דעי ם

א

ת

מ

ו ע דיו

"

)שורות

(, 82-81

המעלה את זכר הפסוק בירמיהו ,שעניינו מועדי הייחום של בעלי-הכנף

)שם

ח(. 7 ,

הישיבה מוצגת ,אפוא ,כמהות נקבית ,היולגת "על האובניים"

את מיטב יציריה של האומה,

ובני-הישיבה המתמידים כמי שמפרים אותה

בלמדנותם ופוקדים עותה בעינתה .הצירוף "מקור דמיה" מוסט כאו ,אפוא,

מן ההקשר הפחות ,מוצא כאן מידי פשוטו יהופי לשם-נרדף למקור חוסנה

ב• 3

ועוצמתה של האומה ) . (50

"התרת" איסורים '.

לאותה מגמה ,המתירה האלהה של הניקלה ושל הפחות וחילינו של
מהויות קדושות ונשגבות,

נילווית תופעה מישנית ,שאף היא סממו

ריטורי

אופייני לכתיבתי המי ? iדמת של ביאליק" :התרתם" של איסירים מפורשים
מדאורייתא ימדרבנו ,בדרי מיתממת ואקראית ,כביכיל .תיפעה זי ריוחת
ברבים משידיי המיקדמים של ביאליק )ראה להלן בדייו בשירים "מrניץ לעיד"

)  ,($0ייתכו שהצירוף "מקור דמיה" מקורו בהשפעה יל"גית על תיאוריו של ביאליק.
בתיאור בית-הכנסת ב"שני

יוסף בו

שמעוו",

נמצא גם כו

צירופים הקשורלם

בנידה" :על בית הכנסת בקומה השניה ---,שם מקיר הטימאה ,שם חדר קהלנו".
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ו"שירתי"( )  ~ (·51ו יש בה כדי להעיד על מגמה קונדס'ת-היתולית של תמיד
ישיבה ש"נתפקר" ומרשה לעצמו ,כאילו "להכעיס" ,לנהוג חירות גמורה באותם

עניינים ,שבהם נאמר לאו מפורש.

לדוגמה ,באמירה התמימה כביכול "ובצאתו יחידי לעיתות בלילה" )שורה

(, 9

יש כדי לנגח את האיסור המפורש "ואל יצא יחידי בלילה" )ברכות מג,ב( ,שנאמר

על תלמיד חכם,

וכאו ,הדובר שהשתייו בעבר לעולם הישיבה ,לפני שפרש ממנו

ונפרד מסיפור )שררה

(, 506

מקל כביכול באיסור ומתעלם ממנו .גם בתיאורם של

העוברים על פני בית-הישיבה ,המטים אוזנם לתפילתם של למדניה

יראי אל על הישיבה

/

והטו את אוזנם" וגוי ,שורות

(, 319-318

האיסור "אל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפלליו"

)"תמיד בעבור

יש משום חילול

)ברכות (,ח

וז י

תוו כינריים של עוברי העבירה בשם "יראי אל" .גם בקביעה התמימה לכאורה
"במאורות על גגות שם ישבו בנינו

(, 382-381
כו "~

)שורה

/

גם הגו בגניבה בסתר למדו" ,שורות

יש משום עיוותה המיתמם של ההוראה "לעולם ילמוד אדם תורה ואחר
)ברכות סג(.

(, 100

)ברכות נא(,

גם בתיאורו של המתמיד ,המתלבש לפנות ברקר בחשיכה

יש משום הפרת האיסור "אל תיטול חלוקו בשחרית מיד השמש ותלבש"
ואפילו אמירה תמימה ,כגוו "יחלום חלום נעים"

)שורה

( 419

מעמידה באור אירוני את האיסור "לאדם טוב איו מראיו לו חלום טוב" )ברכות
נת(.

יציאתו של המתמיד אל בית-הישיבה לעת שחר ,עת גרי העיר אחרית שנתם

ינומו "לא ירגיז את רבצם גם קול שכוי קורא"

)שורה

(, 90

שהיא כביכול עדות

לכוחות הנפש של מי שאינו מאבד רגע מזמנו לבטלה ,מנוגדת למעשה לאיסור
המפורש:

"היוצא לדרך קודם קריאת הגבר דמו בראשויי

)יומא

כא( .

בכל אלה נהג ביאליק מינהג תלמיד חכם ,שפרק עולה של תורה ,בהדגישו

בריש גלי את התרת האיסור ,תוו התעלמות ממנו ,כביכול .חבריו בישיבה
ובאגודת "נצח ישראל" הבחינו ,ככל הנראה ,בנטייתו של המשורר ללשוו

) ( Slראה סעיף א 8 .בפרק על האליגוריה.
ראה גם :סעיף ג8 .

בפרק על ניצני השירה האוטוביוגראפית.

קונדסית,
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ימתחכמת .עדית מה לכך ניתר למצוא באיגרתו של הרב ניסנביים לביאליק,
שבה הזמיר פיאימה למער אגידת "נצח ישראל" ,אך היתרה במשירר מפורשות:
"אר

---

---

כתוב ברוח הדת יאל תנהג קלות ראש המבצבצת מעט מאחד שיריך

בלום לכל הפחות את פי

עטך" ) . ( 52

ב4 .

הפשטה

והגשמה

מגמת החיליר של הדתי יהפילחני כריכה במגמה סימאנטית כללית נוספת,
הניכרת במייחד בתחים אוצר המלים,

והיא ההפשטה וההגשמה .ביאליק נהג

ליטיל עניינים מהקשרים מיפשטים ולהפכם לגשמיים וארציים,
המלה "גחלת" )בשורה

(4

ולהיפך .בדוגמה,

באה במקרא במשמעות המושאלת )שארית ,זרע( ,להבדיל

מר המלה "גחלים" ,המצי,ינת את הקי נקרטי

)ריצפת-אש( ;

ב"המתמיד" באה המלה

בהוראתה הגשמית .כמוהוו גם הצירוף "מתי ישיב אל ניתו" )שורה
כאר במשמעות הקונקרטית השגורה ,אך רומז לתלונת איוב )"כר
לא יעלה ,לא ישוב עוד לביתו" ,שם

ז(, 10 ,

(, 80

הבא

יורד שאול

שבה עולה דווקא המשמעות

הפיגוראטיבית המופשטת של הצירוף ,שעגייני חיים ומוות מתפרשים ממנו.
נטילתם של עניינים ערטילאיים והלבשתם לבוש קונקרטי מונמך עומדת

בניגוד גמדר למגמה ,העולה מר הספרות היהודית לדורותיה .מר המודוס של
החיקוי הגבוה ,לפיו נתפש המקיש ,למשל ,ככוח קוסמי אדיר והכוהר הגדול
כגציג הנהגת העולם )כבספרות חז"ל( ,בשירת ביאליק גיכר המעבר למודוס
נמוך יותר ,לפיו המתמיד החיוור ,לבר המצח וקמוט הפנים הוא מעיר כוהר

המשרת בקידש והישיבה ,שכתליה מטים לנפול ,היא בית-מקדש ,על כל כליי
יאבזריי.

אולם ,איר לראות במגמה זו משום דגראדאציה מוחלטת של ערכי הדת ,כי

אם גילוי של יחס די-ערכי כלפיהם :מר הצד האחד ,יש בשירי ביאליק הגשמה

של ערכי דת מופשטים ,כגיר קורבנו הרוחני של המתמיד ,הממית עצמו באוהלה
של תירה ,המיצג כאר בעזרת עצמים קונקרטיים מדיני קורבנות .מר הצד השני,
נצבעות כאר מהויות קונקרטיות ,עלובות ויומיומיות ,כגור עולמה האפיר של

) ( 52איגרת משנת תרנ"ד .ראה :יאגרית הרב ניסנבויםי ,בעריכת יי שפירא,
ירישלים,

תשט"ז. 21 ,
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קווים של התפתחות ותמורה בנתינתו האליגורית של ביאליק בעשור הראשין ליצירתו

א .האליגוריה הלאומית בנעירתו ממיקכמת של ביאליס ,על רסע הפואטיקה של שמוררו

תסנפת ההשכלה נחיבת-ציונ

א. 1

והאליגורי PI

האליגוריה

הז'אנר האליגירי

יכן האליגוריזם בתורת עיקרון

פרה-ז'אנרי הם אחד מן

המאפיינים הבולטים והמובהקים של שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק.

ניתן אף לטעון

בכרד הכללה ,שמרבית השירים שכתב ביאליק בעשיר הראשון ליצירתו,

לפחות

במידה חלקית

-

לפרשנות אליגוריפטית .מכל מקום,

של ביאליק ,כמעט בוודאות ,שבמהלד קריאתם אין

ניתן

נענים

לאמר על שיריו המוקדמים

די בשימת-לב למשמעותם כפשוטם,

ויש לחשיף בהם רבדים נופפים ,שאינם מצויים בהם בגלוי

ובמפורש.

לצורד הכיון תוגכר האליגוריה ,בעקבות אנגיפ פלטשר ~) ' 8מע[,
וג'וו מאקוויו

) ] 93

מקבילים ופימולטאנוום:

-

( 7

[  (,כיצירה ,אשר בה משוקעים לפחות שני פיפורים
וליטראלי

האחד גלוי

)משתמע "כפשוטו"( ;השני

-

פמוי

ומובלע ,אד ניתו ' לחישוף בעזרת פיענוח מערכת של פמלים קבועים ומוכרים ,פחות
או

יותר .

יש שהמחבר אינו מותיר לקורא את פעולת החישוף ,מחשש פן

המפר הפמוי,

ופורש לפניו את ה"נמשל"

מפורשת ,אחר פרישת הפיפןר הליטראלי.

-

את המימד האליגורי

המוקדם

-

"חושו רופאים" )תרנ"ב(

בדרד אמירתית

דרד אחרונה זן של העברת המפר האליגןרי

רווחה בפפרות ההשכלה ,אד נדירה בשירת ביאליק.

-

-

ייעלם מעיניו

שבו

יוצא מכלל זה הוא השיר האליגוךי

נאמר בגלוי ,שהפיפור על החולה האנוש,

 - 38הרתרק למיטתו ,הוא ,לאמיתו של דבר ,סיפור המגרלל את קורותיה של האומה הדיריה
בגרלה.

האליגוריזם היא תופעה מקרמי~ בטקסט ,שאינו מאורגו בשלימותו סביב סיפורים
מקבילים ,אר מצויים בו קטעים ,או "מובלעות" ,שבהם מתמחש קיום מקוטע של כפל
סיפררלם.

דרגמה לתופעת האליגוריזם ניתו למצרא בשלר "על סף בית המדרש",

בקטע על "הסב נזיר הלארמים" ,הסרבב ביו הגריים עם צלרחית של פלייטרו.
השיר ,בעיקרר ,הוא שלר הגותי ,אר הקטע הנדרו הרא בעל ארפל אליגררי מרבהק,
ומכאו התכרנה ה"אליגוריסטית" של השיר כולך .ביציררת אליגרריסטירת משילבים

לעיתים קרוברת סיפררים אליגוריים בתור רצפים בלתל-אליגוריים ,שבהם איו לסיפור

הגלרי מקבילה בסיפרר סמוי כלשהו .נורתררפ פרלי
תופעת האליגרריזם בשם

allegory

, freestyle

כ] [, 87

 (91-90מכנה את

,ורואה בה תחליף מרדרני לאליגרריה

ה"נאיבית"כ , ( lשקרנה ירד עם עליית הזרם הרומאנטי במאה הי"ח.

 ongsר  egory is a disguised form of discursive writing, and beןן  Nai've aוו) ( l
 .)---( Itsו  eveו  ementaryן  iterature on an eר ן  y to educationaר chief
 e habi tua 1 or cus tomary i deas fos tered by educati on andךbas i s i s tl
 legory has its center of gravity in the pictorialן .ritual (---). Nai've a
 as art when recognized to be a form ofר arts, and is most successfu
 emn andו  itical cartoon. The more soן  wit, as it is in the poר oc·casiona
 legories of official murals and statuary show a markedו permanent naive a
tendency to date (---). Na;ve allegory (is) so anxious to make its own
 as no hypothetical center.(It) will haveח . points that itו allegorica
to be treated less as literature than as a document in the history of
 .וו i deas .
כייהאליגרריה הנאיבית היא צורה מוסווית של כתיבה עיונלת ,והיא שייכת בעיקר
לספרות החינור ,ברמתה הבסיסית ---(.כ ביסודה ,הרעיונות הרווחים והשגרתיים,
שאותם מטפחים החינור והטכס ---(.כ מרכז-הכובד של האליגוריה הנאיבית באומנויות
החזרתלות ,והיא ערלה לפה במיוחד ,כאשר רואים בה צורה של שנינה-לעת-מצוא,

.

כמו בקאריקאטורה הפוליטית .צורותיה החגיגיות .רהקבועות יותר של האליגוריה
הנאיבית ,כבציורי קיר ובפסלים בעלי איפי רשמי ,נוטית עד מהרה להתיישו ---(.כ
האליגוריה הנאיבית כה טרודה במסירת "מוסר ההשכל" שלה ,עד שהיא מאבדת את
הציר הספררתי-ההיפךתיטי שלה
יותר מאשר

יצירת

ספרותיו. (.

---(.כ

יש לראות בה מסמך של תולדות-הררח,
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)

לפי גראהאם האף

נ

[ 89

(,

ירד קרנה של האליגוריה אחרי תקופה בת

מאות שנים ,שבה משל הז'אנר בכיפה ,עקב דבריהם של הרומאנטיקונים הראשונים בדבר
נחיתותו של הזיאנר.

דעה זו קיבלה תמיכה נלהבת מצידם של חסידי הזרמים

הרואליסטיים והאקספרסיוניסטיים ,שדעתם לא היתה נוחה מן האליגוריה הא-מימטית,
המחושבת והמכולכלת ,שאינה מותירה מקום לכתיבה ספונטאנית.

בתקיפה המודרנית ,מתוך ריאקציה לספרות הריאליסטית ,החלי להיכתב יצירות
אליגוריסטיות ,שבהן אין הריבוד האליגורי משתרע על פני היצירה כילה ,אלא הסופר
נזקק לו או זונחי כרצונו ,כבסיפורי קאפקא,
בערבוביה

המימד ה"הגיוני" המימטי

למשל  .ביצירית אלה משמשים על-הרוב

והמימד ה"מוזר" הא-מימטי,

התובע פרשנות

א ליג ו ריס כ Jי ת .

א. 2

דרו הפיריש של יצירות אליגוריות ואליגוריסטינת

מאמרי של אדו וארד בלום

) ] [ 84

(

מטעים את עקרונותיה של השיטה

הקוואדרילוגית ,בת ארבעה הרבדים ,שרויחה בכתיבה האליגורית בימי-הביניים,
ובפרשנותה .על-פי שיטה זו,

המזכירה את שיטת פרד"ס של פרשנות המקרא,

יש

באליגוריה ארבע אופנייות של קריאה ,המבוססות על מהות הלקח הנרמז ,או הנלמד,
מן

הסיפור

הסמוי,

או

כפי

שנוסח

עיקרון

זה

בניסוח

האליגורית ניתן להבין בארבע דרכים ,המלמדות על

תיאוסךפי:
ה

אמת

את

היצירה

,העולה מן

הסיפור המשלי.

הקריאה הראשונה היא הקריאה הליטראלית,
ואין הם מרמזים על אמיתות ,שמעבר לארעי

ובה

נתפשים הדברים כפשוטם,

ולבר-החלוף.

הקריאה השנייה היא הקריאה האליגורית ,שממנה מושגת אמת ארצית-

בסיסית ,שניתן לכנותה "אמת פסיכולוגית" ,כי במישור זה מקושר הסיפור הגלוי
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לסיפור מקביל סמוי נתחום האנושי .האמת המושגת אינה מתווה קווים לפעולה ולעשייה ,כי
אם קיוים לאמינה ולעיון בלבד.
הקריאה השלישית היא הקריאה הטרופולוגית ,שממנה עולים מוסר-השכל ואמיתות-
מוסר שונות ,העולות נערכן ,על-פי אמת-המידה התיאוסופות ,על האמיתות הפסיכולוגיות,

הנלמדות מו הקריאה האליגורית,

והו המנחות את המעיין לפעולה ולעשייה .בתחום זה

נכללים אף כל העניינים הפוליטיים ופעילויות החברה והציבור.
הקריאה הרביעית היא הקריאה האנאגוגית ,שבה מקושר הסיפור הגלוי לסיפור

מקביל נתחום האלוהי-הטראנסצנדנטי,

וממנו מושגת אמת מוחלטת,

נצחית-מיסטית ,על-זמנית

ואוניברסאלית.

על-פי שיטה קוואדרילוגית זו,

נקבעה היירארכיה ברורה ביו האנושי לאלוהי,

בתחתית הסולם ניצבים העניינים שביו האדם לביו עצמו; חשובים ועקרוניים יותר הם
העניינים הטרופולוגיים ,שביו אדם לחברו ,ביו הפרט לציבור; בראש הסולם ניצבים

העניינים שביו אדם למקום.

למרות שעקרונותיה של האליגוריה הקיואדרילוגית הם עקרונות תיאוסופיים,

והיא מלמדת על הסכימה ,שעמדה לנגד עיניהם של כותני אליגוריות ,בתקופות שבהו
הספרות והדת היו כרוכות זו בזי

יפעלו מתור שיתוף ועירוב-רשויות ,כוחם של

עקרונות אלה יפה גם להבנת האליגוריה המאוחרת,

לרבות אליגרריות כאלו של ביאליק

הצעיר ,שבהו מסתמו לעיתים קרונות ריבוד ,הדומה לריבוד הקוואדרילוגי,

נוסח

שיטת פרד"ס של פרשנות המקרא.

א .3

iב.אליגוכיה הלאומית

האליגוריה הלאומית מתפרשת על הרוב בדרר הקרואדרילוגית ,שבה מתבלט היסוד
הטרופולוגי על

יתר היסודות.

ביו שמטרתה לגלות אהדה לסבלותיה של האומה

וביו שתפקידה
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להוקיע את פגעיה ומשוגותיה ,על הרוב ניכרת בה עמדה פאתטית ברורה ומגמתית.
באליגוריה הלאומית בדרן-כלל הסיפור הגלוי עיקרו
הסיפור הסמוי עיקרו

ב, dianoia -

בהגות,

ב, praxis -

בפעולה,

ונסב סביב גורלה של האומה.

ואילו
נציגה

המטונימי-הסינקדוכי של האומה בסיפור הגלוי הוא על הרוב אחד הסמלים הקבועים,
המייצגים את האומה בתודעתו של כל קורא משכיל

כלדוגמה מאוצר הסמלים היהודי י ם:

היונה ,השושנה ,העלה הנידף ,הנווד הניצחי ,האלמנה עוטת-השחורים,
סמלים לאומיים ,בעלי בסיס אינטר-סובייקטיבי רחג(.
וההיקשים ,שעורן הקורא בין הסיפור הגלוי

וכיוצא באלה

באמצעות האנאלוגיות

והסיפור הסמוי ,הופכים הקשרים

העלילתיים-הסיבתיים של הסיפור הגלוי לקשרי סיבה

ומסובב בתון מערכת הגותית-

אידיאית ,או לרצפים סיפוריים-לינאריים במערכת הסטורית מקבילה

כלמשל:

האנאלוגיה ההיסטורית ,שבין היציאה מרוסיה בשלהי המאה הי  Ifט לביו סיפור

יציאת-מצרים; בין פרעה הניגש לבין הצאר הרוסי( .בהרבה מו האליגוריות
הלאומיות

יש לסיפור הגלוי קיום אוטונומי משלו ,המאפשר התבוננות במישור

הליטראלי ,ילא תלות בסיפור הסמוי.

על אף נוכחותו של דובר לירי בחלק מן האליגןריות הלאומיות בנות-

התקופה ,אין הדבר מלמד על התפוררותי של היסיד הסיפורי ביצירות אלה.
להכליל ולומר ,כי הציר שסביבו
סיפורי,

ניתו

ניטווית האליגוריה הלאומית הוא על הרוב ציר

ונוכחותו של הדובר הלירי היא בדרן-כלל תחבילה ריטורית להעלאת

סיפורו של העם ולקביעת יחס פאתטי כלפיו.

האליגיריה הלאומית היתה ז'אנר נפוץ ופופולארי בספרות העברית בשני

העשורים האחרונים של המאה הי"ט

-

תקופה של פרעות ,גירושים וגזירות בחיי העם.

מרבית משוררי חיבת-ציוו כללו אליגוריות לאומיות בקובצי-שיריהם,
אלה אף הולחנו

וזכו לאהדה מרובה .שירים אלה קבעו

וחד-ערכי כלפי האומה,

שמילאו תפקיד ציבירי

ורבים משירים

בדרן-כלל יחס אמפאתטי ברור

גורלה בהווה ובעבר ותקוותיה לעתיד .שירים אלה ,אף

נכבד בעידיד העם ,בהתוויית קווים לפעולה ,בניחום ,או

-
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לחילופיו

-

בתוכחה~ על הרוב לא עלתה רמתם הפיוטית על זו של מאמר מחורז.

יוצאים

מכלל זה היו שיריו הלאומיים של י  IIל·גורדיו ,אשר אומנם נכתבי בחלקם מתוו דחף
פובליציסטי ימתוד ר~יו להגיב תגובה ספונטאנית ובלתי-מתוכננת

-

לכאורה

-

על

ענייני-דיומא ,ללא ית'ריו הריחוק והפרספקטיבה ,אד חתרו עט זאת לא.יכית אסתטית

ולערכים אונייקטיביים על-זמניים .דוגמה בולטת היא האליגוריה הלאומית הנידעת

"אחותי רוחמה"" שנדפסה לראשונה בעיתונות

היומית)2

( I

היכתה גליט בציבור היהידי

וזכתה לתגובות רבות; אוהדות ומסתייגות ,בשיר ובמסה ואף לחיקויים רבים.

לצורר הבהרת האטיולוגיה של השימוש המרובה באליגוריה הלאומית בתקופת

ההשכלה ובתקופת חיבת-ציון ,כדאי להפריד בין הסיבית הפואטיית הכלליות ,הקשירית
בהיסטוריה של הטעמים ,לבין הסיבית המייחדות ,הקשירות במצבה של הספרות הענרית
בשני העשורים האחרונים של המאה הי"ט.

אחח הסלנות העקרוניית לשכיחיתו של הזיאנר האליגורי בכלל,

ושל האליגיריה

הלאומית נפרט ,בתקופת ההשכלה העברית היא היותו זיאנר מריבד מסיפור גלול
פשוט"(

וממסר סמוי ומובלע ,היתו לחישוף בעזרתה של מערכת סמלים מוכרת.

)"סיפור

ריבודה

של היצירה האליגורית הלט הן את טעם התקופה והן את התנאיט החנרתיים ,הפוליטיים
וההיסטורייט המיוחדיט ,שבהם היתה נחינה הספרות העברלת .טעט התקופה עלה בקנה אחד
עם כללי הפואטיקה הניאוקלאסלת ,שאלפילנה חטלבות נכבדות של ספרות ההשכלה יחיבת-

צייו .ההעדפות נטו אל הסימטרי וההארמוני ואל המיתארים הברורלם והמובחנים.
האליגוריה ,הבנויה משני סיפוריט מקניליט לפחות ,המאיריט זה את זה ונחשפיט זה
בסיועי של זה ,ענחה במובהק על תביעות אסתטינת אלה .האיזון

והשקיפות האידיאית

) ( 2השיר "אחרתל רוחמה" נדפס לראשונה בנספח "מגדנות" לגיליון

20

של יהמליץי,

תרמ"ג .על התגובות הרבית והחיקיןים  .הרביט לשלרו של גורדון ,ראה:
יוסף ,יהסטוריה של הטפרית העברית החדשהי ,ספר  , Sעמ'  , 385העי . 546

קליזנר
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וכו מערכת-היחסים הברורה שביו

הסימן

והמסומן הכשירו את האליגוריה להי  iת אחד

מדרכי-הביטוי הפופולאריות ביותר בתקופת ההשכלה

וחיבת-צייוכ . ( 3

ריבודה של היצירה האליגורית הכשיר אותה גס לשאת רעיונות סמוייס,

ל;צורר

עקיפת הצנזורה .האליגוריה מאפשרת החדרת רעיונות חד-משמעיים וברוריס בתקופה של

מאבק תרבותי ,תוך עקיפת הצנזורה בתואנה ,שעיקרה של היצירה בסיפור הגלוי
והליטראלי ,בעוד ששקיפותה היחסית של ההגות שבסיפור הסמוי מבטיחה ,שהרמז
האליגורי

יובו בקרב שכבות רחבות של ציבור-הקוראיס.

כשהרקע התרבותי-מנטאלי של קהל-הקוראיס ,מחד-גיסא,
גיסא ,היה שונה שוני רכ זה מזה.

בתואנה זו הירבו להשתמש,

ושל השלטונות הרשמייס ,מאידו-

ואכו ,בתקופת ההשכלה ובתקופת חיבת-ציוו

מאמצס של כותבי אליגוריות להעניק לסיפור הגלוי מעמד עצמאי,

ניכר

וזאת גס כדי

שהצנזורה לא תזהה את המערכת ההגותית או ההיסטורי וסופית ,המובלעת כיצירה,

במקביל לסיפור הגלויכ . ( 4
אר לא הריבוד בלבד גרם לשכיחותו של הזיאנר בתקופה הנדונה.

כ ( 3ראה ספרו של דומיניק סקרטאו כ עמ'

43

*
 (,וכו דיונו הקצר Iל!\ ח"נ שפירא
האמנית
דביר., ,ד.ש.ח : 88

בספרר יתולדות הספרות העברית החדשה',
הניאוקלאסית עמדה בסימו "סימטריה משוכללת ,הרמונזה גמור'ה,
ותבעה

האליגוריה

"ברירות המושגים ושקיפות המחשבה"

סדר מוחלט"

כשם(. 86 ,

כ ( 4על כך ראה ספרו של אנגוס פלטשר "האליגוריה"

כJ

:. ( 7, [ 86

"The whole point of allegory is that it does not n e e d to read
 that makes goos enoughו  eveו ] exegetically; it often has a litera
sense in itself .".
כייראוי לציין שאת האליגוריה אין חייבים לפרש .לעיתים קרובות יש בה
מישור ליטראלי ,העומד בזכית עצמו".(.

 assic:jsm ~ The Critical I-diom , M.ethuen ,ן* Secretan, Dominique. C
London , 1973 .
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תאמה את רוח התקופה גם בשל אופיה הדידאקטי-השכלתני,

של

שעלה בקנה אחד עמ טעמה

תקופה מיליטאנטית ומגמתית כתקופת ההשכלה .האליגוריה,

בפרט ,מעלה עניינים בעלי חשיבות ציבורית,
הטבועים בחותמה של חוויית היחיד .

והאליגוריה הלאומית

ולא עניינים אישיים וחד-פעמיים,

גמ מאפייו

זה של האליגוריה עולה בקנה אחד

עמ סממני הפואטיקה הניאוקלאסית ,המתרחקת מו האינדיווידואלי-ייחודי
לעבר הכללי והקאטגוריאלי.

וחותרת

אמ בתקופת ההשכלה נטו כותבי אליגוריןת להטעימ את

המישור האליגורי-האוניברסאלי ,הרי שנות השמונים והתשעימ עמדו בסימן הטעמת
המישור הטרופולוגי,

ובו

ניתנה הדגשת-יתר ללאומיות הפארטיקולארית ~ לשאיפותיו

של הקולקטיב לחזור אל ארץ  -האבות.

בתוך כמאה השירימ ,שכתב ביאליק בעשור הראשוו

קבוצה בת

13

לכתיבתו ,אפשר לבודד

שירימ ,שהמ אליגוריות לאומיות מובהקות)  (; Sחלק גדול מהשירימ

האחרים המ ספק-אליגוריות ובמרבית השירים המוקדמימ ניחו לאתר מובלעות

אליגוריסטיות.

שכיח ו תו של ז'אנר משכילי מובהק כאליגוריה ביו שירי ביאליק הראשונים
עשויה לשפוך אור על התגבשות הפואטיקה של המשורר הצעיר,
האסתטיות

בשנות

כתיבתו

ולהבהיר את העדפותיו

הראשוגות .

הדעת נותנת שביאליק ,כמשוררים רבים אחרים בני התקופה ,הירבה לכתוב
אליגוריות מאימת הצנזורה ,שהרי אף נזקק לכותרות  -מישנה מוליכות-שילל בכמה
משיריו המוקדמים ,כגוו

"לבת עמי

"ביומ גורשתי

---

מארץ רומניה"

)"קומי

וצאי "(,ךל

יושבת רומניה" )"ותנפנף החסידה"(" ,תמונה מחיי היהודימ במרוקו"

)( Sהשירים הם" :ותנפנף החסידה"" ,לכי דודה"" ,קומי וצאי לך"" ,חושי רופאימ",
"דל מתעשר"" ,גסיסת חולה"" ,בלב ים"" ,דמעות אם"" ,יעקב יעשו",
הראל"" ,על קבר אבות"" ,חבל קבצנים"" ,חלום בתו ך  .חלום".

"על ראש
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)"רחיב היהידים"( .מתו כיתרית-מישנה מעיו אלה היתה דרד מקיבלת באיתם הימים
לרמיז לקירא ,שהמדיבר בריסיה הצארית; העתקת "תפאירת" השיר לרימניה,

נעשתה לצורד פייס דעתי של הצנזור ,ולא אחת בעצתו

למשל,

המפירשת) . ( 6

אד לא מסיבות פראגמאטיות בלבד פנה ביאליק לכתיבת אליגיריות,

ואליגיריות

לאימיות בפרט .שכיחותו של העיקרוו האליגירי במרבית שיריו המוקדמים פיתח פתח

להשערה ,שגם שיקילים אסתטיים הינחי את ביאליק בבחירתי .מיתר להניח ,כי בשלב
מוקדם זה של יצירתו  ,עדייו

נטה ביאליק לטעם הספרותי בו-הזמו ,שהעדיף את

הז  Iאנרים הדידאקטיים ,התיבעים מו הקירא חישיפו של ריבד סמוי ופיעניח מערכת-
כיינותיי .כו

נטה ביאליק ,בשלב זה של דרכי הספרותית ,אל הסיגים המכילים

שעשיעי-שנינה ,כגיו האליגיריה ,מכתמי-החיכמה והפארידיה לציריתיה.

בפנייתי של ביאליק אל האליגוריה הלאימית היה גם משים ביטיי להערכה
הרבה ,שרחש המשירר הצעיר לכמה מו המידלים הפייטיים ,שהציב  ,יל"ג בשיריו

הנודעים )ראיי להשוית ,למשל ,את פנייתו של ביאליק באליגוריה הלאומית שלו
"לכי ד י דה" )"קימי
נלכה

---

וצאי לד יינתי התמה"( לפנייתו-קריאתו של גורדוו

אחותי רוחמה"(.

)"קימי

שיריי הלאימיים של גירדין היי לביאליק מופת

נערץ וגילמי עביר ביאליק  IIבשלב זה כמופת של המזיגה השירית שלקראתה הוא

חיתר" ,כדברי דו מירוו במאמרו "ביאליק הצעיר יזמני" ] ).[ 34ד

• ( 288 ,

שירים אלה היו לריב בעלי מימד אליגורי מובהק יהשתמשו בסמליה המסורתיים
של האימה

)האומה כדינה בת יעקב=ישראל המחוללת ב"אחותי רוחמה";

האומה כצאן

מובל לטבח ב"עדר הי"; האומה כ"שבלים בודדות" ב"למי אני עמל?" וכדומה(.

) ( 6שינוי כותרת שירו של ביאליק מ"בעיר ההרגה" ל"משא נמירוב" ,למשל ,נעשה
במצוות הצנזור לנדאו ,שהיה יהודי מימר ,וניסה לשמור על נאמנות כפולה .
ראה  :ספרי של בנ~יוו כץ יזכרינו  50) ~ nשנה בהיסטיריה של יהודי רוסיה(,

תירגם יערן :ב

I

קרוא ,היצ' טברסקו" ,תל-אביב  ,תשכ"ג. 13'7-133 ,
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על הערצתו הרבת לגורדוו יעידן גם דבריו באיגרתו

לרבניצקי) : ( 7

"שתים ושלוש דלתות שבשיר י"ל גרדוו יהראוני את עמי בעצם
שפלותו וכוי ) ---יבעלות השחרי( יגידו לנו יותר מאלפי
קינית כתובות בידם

ואש

ותמרות עשוי בידי

משירריני

בעת

ד ירי ; שתים ישליש
ההיא ,מפני שגרדוו היה מקונו
דלתית שבשיר יאחיתי רחמהי תגדנה לני עיד הפעם יותר מאלפי
קיניתינו

"---
)ההדגשה במקור(.

בשלב זה של יצירתו ,פעלו על ביאליק גם כיחית חיצוניים ,שהיפנו את

כתיבתו לאפיקים לאומיים .ביאליק ידע ,למשל ,כי מעטים סיכוייו לפרסם שירים,
שאינם מכילים כל רובד לאומי,

וכי שירי טבע ואהבה אינם מתקבלים ברצוו

בעיתונות בת-התקופה ,בעלת האוריינטאציה החיבת-ציונית .לרבניצקי ,עורן

יפרדסי ,כתב ביאליק,

למשל) : ( 8

"נמצאים אתי שירים לפים מאד בסגנינם ובתוכנם אולם מפאת
המסגרת הצרה אשר הצטמצם בו פרדסן ,מסגרת הלאומית ,לא
יתכנו לבוא בשעריו".

מכתב זה מעיד על כן ,שביאליק הצעיר התאים עצמו במודע לריח כתב-העת,
שבו פירסם לראשונה משיריו

ושבן תלה את תקוותיו הספרותיךת.

רבניצקי ,למרות

שהיה ממבשרלי של הטעם החדש ,הרומאנטי  ,בביקורת) , (9הירבה להדפיס ביפרדסי

)ך(אגרות,א ,ע-עא.

.

) ( 8שם  ,שם

נב.

) ( 9כפי שמצטייר מאגרותיו של רבניצקי אל ביאליק " ,שעל תיכנו ני~ו ללמוד
מאגרותיו של ביאליק )בעיקר בכרן אי של יאגרות ביאליקי(; מחליפת-האגרות
של רבניצקי עם שלרם-עליכם )שנתפרסמה ב'המליץ' ,ביפרדסי ועוד ,בשמ "קבורת-
סופרים'י )מכתבי אלדד ומידד( ,שחלקם כונס בספרו של רבנוצקי ידור דור וסופריוי,
דביר ,תרצ"ח ,קנד-קצא; וכן ממאמרי הביקורת ,שפירסם י"ח רבניצקי ביהשלחי
בחתימת

נר-קציו.

 - 47שלרלם אליגוריים ,ובמיוחד אליגוריות לאומיות .רוב האכטניות הטפרותיות ,שעמדו

לרשרת ביאליק הצעיר היר בעלית מגמה לאומית ציונלת)  (, 10יתבעי מר הכיתבלם
יצירות ,שתעלינה בקנה אחד עם מצער הרעיוני.

גם אחד-העם ,שחלש על חלק נכבד של המו"לות ושל העיתונות

גרט שהשירה העברית צריכה לשרת את הענייר הלאימי,
של ספרית עברית

-

יבמייחד שירה עבדית

-

כת-התקופה ) • ( 11

ילא אחת ביטא את דעתי בגנותה

המניתקת מהקשר לאימי .לדעיתיו אלה

נתר ביטרי מפירט בפריגראמה של יהשלחי )"תעידת השלח"( ) , ( 12ולמעשה עיד קודם
לכר במאמרי "הלשרר

וטפרותה" ,שנתפרטם לראשרנה תחת הכרתרת "לשאלת הלשרר

והטפררת",

בילרח אחיאטףי לשנת תרנ"ד )ורשה ,תרנ"ג( .ביאליק ,ששאף לרארת באחד-העם מעיו
פאטררר רוחני

ובחטותו אף חשב להוציא לאור את קובץ שיריו ,אחר שנטירנותיר

הקרדמים )כשנים חרנ"ד-תרנ"ז( להוציא את שיריר בקרבץ עלר בתוהי) , ( 13כתב למעו
עיתוניו של אחד-העם שירים בעלי מיטער לאומי נכבד ,רכיויו את כתיבתר כך ,שמגמת

) ( 10על כך מעידה ,למשל ,רשימתו הביבליוגראפית של מי פרובטט "העיתונות העברית
בהתפתחותה הכרונולרגית )  . ( 1920-1728בחוך :יאחיאטףי  ,כ) 13 ,תרפ"ג(-254 ,
 . 278-276 ; 258מרשימה זו ניתו ללמוד ,ביו השאר ,על נטייתו ומגמתו של כה"ע.
) ( 11אחד-העם היה מעורכיו של ילוח אחיאסף' ,ערך את יהשלח' והיה מבעליה של הוצאח
יאחיאטףי.

גם בקבצים שערך

י"ח רבניצקי

)יפרדט~,

'האביבי(

ניכרה

ידו המכוונח

של אחד-העם.

)  12ת~דת  Pשלח" נדפטה בחוברת הראשונה של כתב-העת )חשוור ,תרנ"ז( .דו מיזרור
( fI

)

שד

 34ד

תה

l

ארר

, 271,

העי

(3

מוכיח ,כי הפרוגראמה של כה"ע הופצה בציבור עוד קודם

בחוברת הפתיחה.

) ( 13גם נטיונו של ביאליק להוציא את קובץ שיריו בהרצאת "אחיאטף" רבחסות אחד-העם
לא עלה יפה .אחרי משא-ומתו ,שנמשך חודשים אחדים ,החזיר אחד-העם לביאליק
את מחברת שיריו )יאגרות אחה"עי , 1 ,ירושלים-ברליר ,תרפ"ג (. 117 ,הוצאת
קובץ-השירים הראשוו נדחחה ,אפוא ,שוב ושיב; למעשה ,התמהמהה משנת תרנ"ג
עד שנת תרס"ב,

שנת הוצאת הקובץ

'שיריםי,

בהוצאת "חרשיה"

רבעריכת בו-אביגדור.
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שיריו תישא חן בעיני אחד-העמ.

אף שאחד-העמ לא נטה אל _ הטעט המשכילי ,שחי  iב את

הזיאנר האליגורי ,דרישתו ל"לאןמיות" בשירה גרמה בעקיפין לריבוי אליגוריות
לאומיות  .הבחירה בעיקרוו האליגורי

נבעה בעיקר מאימת הצנזורה ,אי גמ מנטיית-

ליבו של ביאליק הצעיר אל הזיאנרימ האינטלקטואליימ-המרובדים .

מחליפת האגרות ,שבין ביאליק לביו
השתייי בצעירותו,

ניתן

חברי אגודת "נצח ישראל" ,שאליה

להבין שגמ הזיקה לאגודה החיבת-צירנית תבעה מו המשורר

את הפניית יצירתו לאפיקימ לאומיימ בכלל,

אגודת "נצח-ישראל" בוולוזיין

ולכתיבת אליגוריות לאומיות בפרט.

ראתה בביאליק את משוררה

ובחסותה אבור

ביאליק להוציא לאור את קובץ שיריו הראשוו .במחברת ,ששיריה היו אמורימ
לאכלפ את קרבץ הבכררה ,בולטת המגמה של המשורר הצעיר להתאימ עצמו

לטעמ

האגודה רלכלרל בקרבץ שירימ לאומיימ רבימ) . ( 14באיגרת ששלח הרב יצחק
ניפנברימ,

ראש אגידת "נצח ישראל" ,לביאליק ביימ חי בתמיז תרנ"ד ,תבע

הרב מו המשורר במפירש) : ( lS
"מדרע לא תשיר על לבנו? הך מיתרי כנררי יציקי לחשמ על
הדת והלאומיית ,על ארץ שממנה תצא תורה ושעורה .נדע גמ
אנו ,כי שלנו אתה  ---ואם חכד מלאח באריות מתימ ובאלילי
נעורימ אות הוא כי היא מקור חלב ונצחזןת ישראל  ---לא
מצאה קנה בלבךיי.

) ( 14על פרשת השתייכןתי של ביאליק לאגןדה הלאומית-החשאית "נצח ישראל" ,ראה

ך 32ב[  (. 69-60 ,ראה גם:
מאמרו של פ' לחיבר "ימי ביאליק הראשונים" )
נ[, 32ד  (; 151- 150 ; 132-131מירוו )נ' 34ד [  (; 272 - 271 ,יאגרית
לחיבר

)

הרכ ניפנבוימי ,בעריכת יי שפירא ,ירישלים ,תשט"ז. 20,18,13 ,
ברשימה שהתקין ביאליק בשנת  , 1893מתוך כורנה להוציא קובץ בחפות האגרדה,
נכללו  .השירים הבאימ" :אל הצפור"" ,על קבר אנרת"" ,קומי וצאי לך"" ,יעקב
ועשו"" ,המחפש"" ,חלומ בתוך חלומ"" ,למשירר"" ,אחרי הדמעות"" ,דברי

t

המת"" ,הימימ הראשונימ"" ,מו המצר"" ,מנגינה לאה ",ה "עיניה"" ,בלב ים",

"על ראש הראל"" ,הקיץ"" ,שיר ציוו" )לחובר,נ  32ד  , 112 , .העי  (. 8רוב
השירימ הללו הם אליגוריות לארמיות ,כפי שיןכח לה ו .
)  ( 15יאגרות הרב ניפננרימי )ראה הע' 14
גם במאמרו של לחובר ) ] 32ב . ( 61 [,

מדלעיל( . 19 ,איגרת זו צוטטה במלואה

 - 49מאיגרתו 'של הרב ניסנבוים ,שבה מובעת התנגדות לשירים ,כגוז ו Wל האריה
המת"

ו"אלילי הנעורים" ,שאינם שירים 'ילאומיים" ,אלא מכילים תימות אנושיות

אוניברסאליות ,ואפילו פאגאניות,

נלמדת הדרישה ,שהשירה חייבת להיית שירה מגוייסת,

בשירותו של הרעיוו הציוני ובשירותה של היהדות הרבנית )"על הדת והלאומיות ,על

ארץ שממנה תצא תורה ושעורה"( )  , ( 16ואל לה לשגות בנושאים קוסמופוליטיים ,כטוב
בעיניה .גם חבריו של ביאליק לישיבה ולאגודה קבעו ,ששיריו ,אשר נתפרסמו ביפרדסי,
ספר שני" ,נופלים בערכם משיר-הבכורה של ביאליק "אל הצפור",

ולעומת זאת ,דרשו

בשיבחה של אליגוריה לאומית ארכנית ומגמתית ,כשירו "על קבר אבותיי) , ( 17עדות
לטעמם הספרותי ,שביסס את שיפוטו על תכניה של היצירה בלבד,

ולא על דרכי העיצוב

שבה ולא על איכותה האסתטית .שירתו של ביאליק הופנתה ,אפוא ,לאפיקים לאומיים,

בעיקר עקב אילוצים חיצוניים,

ולא מתוך בחירה חופשית.

משהשתחרר ביאליק מתלותו באגודת "נצח ישראל" ומהתבטלותו לפני אישים

נערצים ,שכיוונו

-

במידה זו או אחרת

את מרבית האליגוריות הלאומיות שכתב,

-

את נוסח כתיבתו בראשית הדרך ,דו לגניזה

ולא כללו בספר שיריו הראשוו ,למעט שירו

האליגורי "על ראש הראל" ,אשר נכתב לכבוד אחד-העם ואגודת "בני משה" .אומנם,

השעה עדייו היתה כשרה לכתיבת שירים לאומיים :ביאליק שלח את המחברת ,שהיתה
גרעיו

הקובץ

'שיריםי,

בשנת תרנ"ז,

היא שנת התכנסות הקונגרס הציוני

הראשון,

שאותה ליווה גל של קבצי-שירה בעלי מגמה לאומית )שירי ציוו ,הימנונית ,שירי
'געגועים וכיסופים( .ביאליק ,שלא כאימבר ודוליצקי

ואחרים ,חדל בשלב מוקדם

.

)( 16כתיבתו של הרב ניסנבוים רצופה קאלאמבירים משכיליים ,כגוו "תורה ושעורה"
)צמד מלים הומונימיות עפ"י ההגייה האשכנזית .המלה "תורה" באה אחרי המלה
"תהא" ,המסתיימת בתנועה ,ועל-כו היא נהגית  - /( sora ./עדות לטעמו הספרותי
המשכילי ,שאותו ניסה לכפות על בלאליק הצעיר.

) ( 17לחובר~ "ימי ביאליק הראשונים"

)

] [, 32ב (. 49

 - soמאד של יצירתן מכתיבת שירים לאןמיים בנןסח "שיר ציןו"

)"ארץ שחןלה כפנינים"(

ומכתיבת אליגוריןת לאומיות מובהקות ,בנוסח "ותנפנף החסידה" ו"דמעןת אם",

ושוב

לא נדרש לנוסח כתיבה זה.

א. 4

קווים של התפתחות ותמורה בכתיבתו האליגורית של ביאליק
אחד מקיוי ההתפתחות והתמורה הקארדינאליים ,המסתמנים בכתיבתן האליגורית

של ביאליק הצעיר ,מוליד מו האליגוריה ה  ttנאיבית"

כראה העז  1מדלעיל( ,החד-ערכית,

בנוסח שירו המןקדם "דמעות אם" ,אל עבר האליגוריה המורכבת ,המגלה כפל-ראיה

ייחס

אמביוואלנטי כלפי מושאיה.

קן כולט נוסף של התפתחות יתמורה בעשןר הראשוו ליצירחו של ביאליק ,הוא המעבר
מאליגוריה "טוטאלית" ,המקיפה את כל חלקי הטקסט ,במתכונת שירן המוקדם "ותנפנף

החסידה" ,אל היצירה ה"אליגןריסטיח" ,המכילה מובלעןת אליגןריןת ,אד אינה אליגןרית

כשלימוחה .
תהליד מרכזי נוסף ,המעיד על שינןי בתפישת-השיר של ביאליק הצעיר ,הוא
המעבר מן האליגןריה הלאומית ,בעלת הסמל המיכר ןהקבוע ,אל האליגןריה העושה
שימוש בסמל ,שהוא ספק לאןמי ספק אישי .עד שתחומיהם של האישי
האידיןסינקרטי

והקןלקטיבי .של

והקאטגוריאלי ,הובלעו בשירין אלה באלה ,עד לבלי הכר.

שלישה קווי-ההחפתחות הללן

האליגןריים המוקדמים,

יידגמו להלן ,מתוד ניתוחיהם של השירים

ותחילה אדגים את המעבר מו האליגוריה ה"נאיבית" אל

האליגיריה המורכבת ,שבה מתגלה יחס די-ערכי ,אי רב-ערכי ,כלפי מושאי השיר.

האליגורית בת-התקופה היא על-הרוב אליגןריה "נאיבית" ,שבה מתגלה

יחס חד-ערכי ופשוט ,דןגמה מןבהקת וידיעה הוא שירו של א"ב גוטלובר "הציפור
בכלוב" ,שבו

נקבע יחס פאתטי חד-ערכי ימובהק ,של אהדה בלתי-מסוייגת ,כלפי

הציפור=האימה וסבלותיה.

כאן

נקבע גם יחס ברור בין הסימן

הסמוי נחשף בקלות יתירה )הציפןר = האומה; הכלוב =

והמסומן,

הגולה( .

והסיפיר
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א. S

האליגירלה ה"נאיכלת

tr

בכתיבתן המןקדמת של ביאליק

שירו של ביאליק משנת תרני ' ב

-

"דמעות אם"

-

אשר לחוכר ראה כי עדות ל"מצכ

ריח של נכאים" ,שהמשירר היה נתין כי עם שיבי לזייטומיר מאךדיtכהכ 18

( >

אף iוךא

דוגמה מובהקת של אליגרריה "נאיבית" ,חד-ערכית ,כשירו של גוטלובר ,שנזכר לעיל.

בש י ר

זה מעודד הדובר את האם,

או

את האימה,

שדמעותיה

ומנחמה

לשוא .הדמעות ,שהך העדות לtכבלותיה ,עולית "עד כם אב הרחמים",
דמעות הבורא,

ואז

נאצרית בהלכלא של מעלה

נפגשית שט עם

והיפכית לאבניט יקרית ,השמורןת למיעד.

זירת ההתרחשות של שיר זה היא בשמים ,בהיכל-הכבוד,
לראות נאם האלמנה דמות בשר ודם.

אינך

נלגרות

ומכאו שיותר ממה שיש

יש לרארתה כאם=האומה ,כיישית מטאפלסלת,

ואת

השיר בכללו יש לתפוש יותר מכל כביטוי למערכת היחtכים שביו הקנייה לככסת-ישראל,
לשכינה; כאספקלדיה למערכת קיסמית של אב ואם מיתיים.
חיזוק מה להנחה ,שאת השרר יש לקריא על-פי מודוס הקריאה המיתי,

נמצא

במוטי של השיר ,העושה שימוש אליפטי במאמר חז"ל שבמסכת ברכות ל"ב ,המדבר על
שערי המקדש של מעלה

)"ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלן"(.

על-פי האגדה ,שעליה מבוסס שירו של ביאליק .מצול בהיכל תי
נ אג רות דמעות האומה,

רלכשתמלא הכוס

-

נאד דמעות,

ובו

תבוא ישועתם של ישראל,

מרטיב "נאד הדמעות" ,שמקררן בתהילים ,כפי שמצביע המיטי השני של שיר
ז ו;

)"גדי ספרתת אתח .

שימ:ו

דמעתי בנאדך הלא בספרתךיי ,שט

המוטיבים השכיחים והאהוביט בשירת התקופה,

נו (9 ,

,הוא מן

יהיא אף מציל ברביס משיור ביאליק,

למו חראשךגים שבהט ) "אל הצפור"' ,יהרהררי לילה"" ,מקראי ציון" וערד(

) ( 18לחןבר( ,ביאליק  -חיין ויצירותיך"

])  32ד (. 127-126 [ ,
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ועד לאחרונים "שבהם

)  Iיראיתיכם שוב בקצר ידכםיי( .בשיר שלפנינו עדייו מצוי מוטיב

זה בגילומו הנאיבי-הפשטני ,ללא סטיות וחריגות מנוסח האגדה ,המהווה לו בסיס.
"שני אגלי הדמעות" ,המתגלגלים כרביבים מעיני האל" )שורות
אגדי

ידוע ,אשר לקוח אף הוא ממסכת ברכות,

(, 18-17

גם הם מוטיב

נט:

"ובשעה שהקב  IIה

זוכר את בניו

ששרויים בצער בין

אוה"ע מוריד בן דמעות לים הגדול וקולם נשמע
מסוף העולם ועד סופו".

"האם השכולה" )אין הכוונה למי ששכלה את בניה ,אלא למי ששכלה את בעלה;
ראה:

שורות

( 10-9

היא ,אפוא ,האומה השרויה בגולה,

והיא עומדת ביחסי שלם וחלק

עם בניה; כלומר ,האומה מוצגת כמעיו מהות אונטולוגית מופשטת ,המתמחשת כאו
בדמות האם,

ובניה ,שאף הם חלקים מו

האומה ,מוצגים כאן כנשוא תחינותיה

לדמעותיה "של האם=האומה ,שלא כלדמעות אחרות,
במינו .הן,

ורק הו,

ודמעותיה.

נודע כוח מטאפיסי ,בעל ערך מיוחד

יכולות לעורר את דמעות הבורא.

'(

סופו של השיר ,אף לו מקבילות באגדה מתאר את שלב התקשותה של הדמעה
ואת הפיכתה לאבן-חן בוהקת .אף מוטיב הטראנספורמאציה ,שעוברת הדמעה בתהליך

התגבשותה והפיכתה לפנינה או לאבו-ספיר ,הוא מו המוטיבים השגורים בכל

הספרויות) . ( 19
ב"דמעית אם" יש ,אפוא ,ריכוז של קונבנציות שכיחות ורווחות ,שבלטו
בשירת התקופה ,למשל בשיריהם של מאנה ופרוג;

ואכו ,ביאליק גנז את השיר

ולא כינסו באף אחת ממהדורות כתביי ,גם לאחר שהתיר לעצמו לפרסם שירי בוסר

ושירים ,שנכתבו בהשפעת מודלים ידועים .הסיבות לגניזת השיר ולאי-הכללתו
במהדורות השונית מובנות למדי

:ביאליק חש ,כפי הנראה בשיגרתיות של המוטיבים

) ( 19על הדמעה ,ההופכ..ןילגבי[ש אן לאבו-חן ,ראה :מאמרו של דו מירוו "על אגדת
(.
שלושה וארבעה")  34Jב
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וביחס הפשטני אל הנושא,

יחס פאתטי שכלפיו חש שאט-נפש ,כפי שניתן

לרבניצקי בגנות השירה הדמעונית
ביאליק אף היה

ללמוד מאגרותיו

בת-הזמןכ (, 20

 bודע ,ככל הנראה ,שעה שגנז את השיר,

הרבות ,ששוקעו בו ,אם במשים ואם באקראי,

להשפעות ולשאילות

השיר כולו מזכיר בעיצובו את שירו של

ש"ש פרוג "הכוס" ,שהתפרסם בתרגומו של ש"י גינצבורג ב'פרדסי ,ספר ראשון
תרנ"ב( ,בסמור לשירו הראשון של ביאליק ,שבא בדפוס,
אם" ,אחרי שראה את תרגום שירו של פרוג ביפרדסי,

)אודיסה,

ייתכן שביאליק כתב את "דמעות

ורצה להפגין את כוחו שלו בתרגום-

עיבוד של שירו הנודט של פרוג ,מתור יצר-ההתנצחות על כתר השיכלול והשלימות ,כנהוג

בקרב משוררי ההשכלהכ , ( 21ביאליק אף ניסה לפרסם את "דמעות אם" ושלחו לרבניצקי
לשם הדפסת הטיר ביפרדסי ,אר פנייתי הישבה ריקם,
בקובץ

יתלפיותי

והוא הדפיסי

לבסוף ,במאיחר,

)תרנ"ה( ,שעורכיי לא בחלי בשירה סנטימנטאליסטית מן הסיג השחוק

יהבאנאלי ביותר,

כ ( 20עדית לשכיחות ולבאנאליית של מוטיב "כוס הדמעות" היא היותי מיטיב מרכיזי
ונכבד בכתביהם של משיררים "אפיגינים" בני-התקופה ,שאל ספריהם ניצוקי כל
הדפוסים השגירים ביותר של הספרות העברית ושל ספרויות איריפה ,ראה ,למשל:
שירו הארור של מ' ליטובסקי "נאד של דמעות" ,בקובץ-שיריו יהזמירי )ורשה,
תרנ"ה( , 118-115 ,מוטיב זה אף בא תדיר בספרי השירה לילדים ,שהחלו לצאת
לאור בריבוי בולט לקראת סוף העשור ,בשירו של אי ליבושיצקי "אל ילד עברי",
הכלול בספרו ילמען אחי הקטנים ,תושיה ,פיעטרקוב ,תר"ס , 16 ,בא מוטיב זה
בגילום ארכני ופשטני ,המוטיב אף חזר ונישנה בכתיבה הפובליציסטית בת-הזמן,
ראה ,למשל :שירי האמירתי-האפולוגטי של יל"ג "אל יאשם יהודה" ,שהוא מעיו
מסה מחורזת ,המסתיימת ב"קונסיט" ,המבוסס על אגדת "נאד הדמעות",

כ ( 21משוררי ההשכלה התחרו לא אחת ביניהם בכתיבת שירים בעלי תימה דומה ,או
~תרגום של שיר ,מתור התנצחית על כתר השיכלול והשלימות ,כשהזמין י"ח רבניצקי
מביאליק שיר-קינה על מות יל"ג ,כתב לו המשירר הצעיר על הכוח המדרבו ,שהניעו
לכתוב את שיר-המיספד" :לו ראה יל"ג ז"ל מי ואיר יספידוהו  -ושב למות (---כ
ואתה אדוני איעצר ,בקראר את קינתי זאת וזכרת את יתר הקינות אשר בל"ס קראת
ביהצפירהי וגם ביהמליץי "---כאגרות,א ,נה( ,הקינה אינה נתפשת כאו כביטוי

לשלד לצערו של המקונו ,אלא כמעשה התחרית עם משוררים אחרים על כתיבת השיר
הטוב

יותר,
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נותרת•.

אפוא .השאלה :מדוע פירסם ביאליק את "דמעות אם" בתרנ"ה .כשלוש

שנים אחרי כתיבת השיר .שעה שכבר שקד על כתיבתה של פואימה מורכבת ומשוכללת

כ"המתמיד".
להו

ישעה שכבר סיכם לעצמו דעות מגובשות למדי בענייני פואטיקה ,אשר

נתו ביטוי באגרותיו.
הסבר אפשרי אחד הוא .שביאליק פירסם שיר זה באכסניה ספרותית שלא העריד.

אחר שנסיונו לפרסם את השיר ביפרדסי

לא עלה

יפה .שלח את השיר ליתלפיותי .שעליו

ועל עירכיו עתיד היה לאמר" :חבל שנתתי מפתי לע"ה )לעם-הארץ(")  . ( 22ייתכו שמתוד
ידיעת אופיו של המאסף .לא חשש ביאליק לתת בו מו הזיבורית של שיריו.
הסבר אחר נעוץ בדרכי עיצובו של מוטיב הדמעה בשלר זה ,עיצוב שהוא עדייו

שגרתי לחלוטיו .אד מבשר את אחד המוטיבים המקוריים .שעתידים היו להתגלם בשירתו
של ביאליק .ביאליק ,שסלד ממוטיב הדמעה בגילומו הרווח בשירה הדמעונית בת-הזמו,
הכיר בחשיבותה של דמעה אחרת ,אמיתית וכנה ,היא הדמעה העצורה .שאינה

הבחנתו של עדי צמח .בספרו "הלביא המסתתר" ,בדבר חשיבותה של "הדמעה

ניגרת.

הכלואה") , ( 23

שהוכרה כבר קודם בדברי לחובר על 'יהדמעה הכמוסה והנאמנה") . ( 24כוחה יפה להסבר
החסד המאוחר .שנטה המשורר לשיר-בוסר זה ,על אף מגרעותיו

) ( 22

..

אגרות,א,סח.

גם ברשימתו "סוחר" הלעיג ביאליק על המאסף

) ( 23

הבולטות.

צמח .עדי

)

] [ * 44

יתלפיותי

ועל עורכיו .

. (33-31 ,

.
.
כ ( 24
לחובר ,פי .יתולדות הספרות העברית החדשהי .ד. 97- 96 .
ראה גם :סדו דב" .דמעה בלי שפוכה" )  361טו[ (. 101-98 ,
ראה גם :שפירא ,זושא" ,המיתוס של הדמ~ בשירת ביאליק",
חובי ט-י ,תשט"ו-ט"ז. 13-9 ,

יגזיתי.

י"ב,
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בשיר "דמעות אט" ניתו ,אפוא ,לראשונה ביטוי לרעיוו הדמעה האחרת
האמיתית ,הראויה לבוא לפני כס-הרחמיט.
דמעות האל.

ד מ עות

-

א ט

-

הדמעה

לבדו מעוררות את

ואף שדמות האישה האלמנה מעוצבת בשיר עיצוב דפוסיי לגמרי,

ואף שאיי

היא אלא סמל לאומה הסובלת' והדוויה ,דומה שהמשורר חש קירבה אישית ,אוטוביוגראפית
כלפי הדמות הנשית ,שבמרכז השיר,

ימכאו האהדה ללא-סייג שהוא רוחש כלפיה וכלפי

גורלה .כאמור ,ב"דמעות אט" מעוצבת האישה "קשת הרוח ששבה עד דכא" עיצוב כללי ודפוסיי

ולא ניתו בה אפילו פרט קונקרטי אחד ,שיעודד את זיהוייה של האלמנה עט אט-הדובר,

לגמרי,
עט זאת,

ייתכו שאפילו בגילומה הארכיטיפי-הקאטגוריאלי ,עוררו הדמות וגורלה את רגשי

אהדתו של המשורר,
שהדפיסו

ומכאו החסד שנטה לשיר הנאיבי ,הבלתי-מענייי

וחסר הייחוד ,שעה

בשנת תרנ"ה.

"דמעות אט" היא ,למעשה ,האליגוריה הלאומית היחידה של ביאליק ,שבה מסתמי
יחס פאתטי חד-ערכי לחלוטיו כלפי מושא-החיקוי .על הרוב ,מעמיד הדובר הלירי ,המשקיף
על גורלה של האימה ,באליגוריות של ביאליק,

א

.6

יחס מורכב כלפי הסמל ,המייצג את האומה.

מאליגוריה "נאיבית" לסמל רב-אנפיו

אפילו באליגוריה לאומית מובהקת ,כדוגמת "ותנפנף החסידה" ,מסתמו

פאתטי בלתי-אחיד' ובלתי-מוגדר כלפי גורל

האומה .

"ותנפנף החסידה" הוא ,לכאורה,

ה"סיפור" האליגורי הברור והמובהק ביותר ,שהציב ביאליק ביצירה שירית.
סיפורה של הציפור הנחמסת ,שהנץ רודף אחריה במעופה.
עולה בתוהו,

יחס

זהו,

נסיונה של הציפור להימלט

והיא מתנפצת אל ראשי הצוריט.

הרמז לגורלו של העט בעת גירושיט ונגישות ברור ומובהק,

ומבחינות רבות

השיר נראה כאליגוריה לאומית טיפוסית לשירת ההשכלה .אפילו עיצובו הסטרופי

 - 56וסכימת החריזה שלו אופייניים לשירת ההשכלה,

והוא רצוף קאלאמבורים משכילי ים,

משחקי-שנינת ופריפראזות רבות ,שלחובר)  ( 25היטיב למנותם W' :ת מרחב כרמלן עלין
כלאו"

)שורה

( 13

מרמז ,אליבא דלחובר ,על הקרמל תמוסקבאי ,שנסגר בפני היתודים

בעת גירוש מוסקבה בחוהמ"פ תרנ"ב;
הרוסית;

"החץ רובה קשת"

)שורה

בפובליציסטיקה בת-התקופה,

"הנשר האיתו" )שורה

( 48

(7

הוא סימלה של הצארות

מרמז לממשלת טורקיה ,שכונתה תכופות "ישמעאל"

ושסגרה את דרכי העלייה בפני פליטי הגירושים והפרעות,

שהחלו להגיע לארץ-ישראל מרוסיה.

על זיהויים אליגוריסטיים אלה ניתו אף להוסיף

את "יער התמרים"? ,ינוי פריפראסטי לציוו ,שבהיפון אורתוגראפי זעיר הופן אף
ל"עיר התמרים" ,היא יריחו

-

כינוי מקובל בשירת-התקופה לארץ-ישראל ההיסטורית,

האגדיית) . ( 26
יותר מכל ,תורם לאופיו המשכילי של השיר השימוש בטופוס המרכזי ,שעליו

מתבסס השיר ,שהוא ' ,לכאורה ,טופוס שגור ובאנאלי ,שמקורו בסיפור האליגורי מו
המדרש ,על כנסת-ישראל )היונה( ,שאומית-העולם )הנץ(

קמות עליה להירגה:

"בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דימים? ליונה שברחה
מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ימצאה שם הנחש מקנו ,אם
תכנס לפנים ,הרי הנחש נושף בה ,תחזיר לאחוריה  -הרי
הנץ עומד בחוץ לתפסה .מה עשתה היונה? החלה צווחת ומטפחת
באגפיה כדי שישמע בעל השיבן ייבוא ויצילה "---
)שיה"ש רבה,ב(

) ( 25לחובר

)

]  32ד[

( 137 ,

העיר על המתכונת הסכ רופית של "ותנפנף החסידה":
t

"אף הבית ,בית-השיר ,הוא כאן זה שהיה רגיל מאד בשירת ההשכלה ,הבית
ההגיוני מאד ,בעל ששה החרוזים המתקשרים ע"י החוליה האמצעית".

השויה ,למשל ,את מתכינתו הסטרופית של שירו זה של ביאליק עם זו של שירו
של א"ב גיטליבר "נס ציונה" ,הכתוב על-פי הסכימה  -אאנגגנ  ,עם דו-טור
מסיים.

) ( 26כמו ערים אחרות מן הישיב הישן ,כגון ירישלים ויפו ,שימשה העיר יריחו לא
אחת בשירת-התקופה כציון מטונימי לארץ-ישראל ,לציון .ראה ,למשל ,שירו של
נח פינס "יריחו" ,המבטא את געגועי הדובר לציון הנכספת ,באמצעות האודה לעיר
"פנינת המדבר".
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ב"ותנפנף החסידה" יש
היהודיים:
אינה

-

לכאורה

-

סיפור האומה=הציפור ,הנחמסת בציפורני הנץ.
ככתוב

יונה,

במקורות,

כי

עוף טמא ,בכפיפה אחת עם "הנשר

( 19

חזרה על סיטואציה שגורה מן המקורות

כמרדפיה של החסידה.
)החסידה(

בין האומה

אם

ח

ס

ידה

ולא היא:
הנזכרת

דווקא,

הציפור הנרדפת
בתורת

במקרא

והפרס והעזניה" ,הנזכרים בשיר שלפנינו

נוצרות כאן ,כביכול,

לנין מרדפיה

נקודות-השקה

)הנשר ,הפרס והעזניה(

-

)בשררה

וקווים של דמיון
גם זו

וגם אלה הינם

עופות טמאים ,הנזכרים בפרק י"א בספר ויקרא ,כאסורים כמאכל.

החפיפה החלקית הזו ,שבין הנרדפת למרדפיה ,חלה גם במישורים אחרים של
כפי שיוכח להלן,

הטקסט,

והענייו

תמוה

ודורש הסבר.

ראוי לציין

כאן ,כי כתקופה

שבה כתב ביאליק את "ותנפנף החסידה" נהג המשורר תדיר לאפיין את עצמו ביצירתו
ובאגרותיו בתורת עוף טמא או שרץ טמא ,מאלה הנזכרים בויקרא י  Iיא וכדברים י"ד.
באיגרת לרעיו מזזיטומיר ,הוא מתאר את עצמו בתורת

למשל,

דמיוני

ת

נ

:

ש מ ת

"והנה

(---כ עשה לו כנפיים ככנפי התנשמת שפעמים כעוף יתעופף ופעמים הלא

שורץ כשרץ על הארץ")  . ( 27בשיר "הרה ורי לילה" מתאר הדובר את עצמו ואת האומה,
נציגה

שהוא

הסינקדוכי-מטונימי,

בתורת

"על סף בית המדרש" מאופיין הדובר בתורת

קשקשותיו"( .

כ צ ב

איפיון

ש ל ט י

ס

כ

ח

ו

כייבכי כוס בין
מ

ט

דומה מצוי כאגרותיו של ביאליק:

חרבות"(;

בשיר

)"כחמט המתכנס בתוד

"פה הנני מתכנס אל תוכי

המתכנס אל קרבו")  . ( 28כאיגרת אחרת תיאר אח עצמו בחורת

צ פרר ע)  (. 29בחירתם של עופות טמאים ושרצים טמאים מאידה את הדובר או את
ר~שורר

-

אר ככזה,

ביצירות ובאגדות

-

באור אמביוואלנטי,

כיצור מאוס ונחות ,מחר גיסא,

הטומן בחובו כוחות אצורים ,שעתידים להתגלות ,מאידד גיסא.

סמל

החסידה בשיר שלפנינו ,אשר פנים רבות לו ,לחיוב ולשלילה ,שייך ,אפוא,

) ( 27אגרות,א ,יב.

,

) ( 28שם ,

שם ,כט

שם,

ג.

) ( 29

שם,

)ההדגשה שלי(.

למערכת
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שלימה של סמלים דו-ערכיים ,ששימשו את ביאליק הצעיר .סמלים אלה נטולים כולם
מן התחום הסימאנטי ,שעניינו משפחות החי הטמא למיניהן,

להציג את הדובר כיצור שסוע וקרוע ,חצוי בנפשו

ומטרתם

-

בין השאר

-

ונתון במחלוקת מתמדת עם עצמו.

להשתמעויות השליליות ,המתלוות לסמל החסידה ,גיבורת האליגוריה ,תורם
גם המסופר בסנהדרין

כד,

ע"א:

"ואשא עיני

בכנפיהם ולהנה כגפים ככנפי החסידה

(---כ

וארא

והנה שתים

נשים יוצאות

ורו h

ואומר אל המלאך הדובר בי אנה המה

מוליכות את האיפה ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער .ע"א יוחנן

זו

(---כ

חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל" .החסידות נקשרת ,אפוא ,על-פי מקור זה לצביעות
ולגסות-הרוח,

ואין צריך לומר ,שזוהי היתה הדעה המקובלת בקרב המשכילים

והמתנגדים על הזרם החסידי ביהדות בת-הזמן.

יחד עם זאת ,סמל החסידה מכיל גם השתמעויות 'חיוביות ,שמקורן בקונוטאצ~ות

החיוביות ,המתלוות לשורש ח.ס.דכ , ( 30וכן לציבעה הלבן של החסידה .החסידה אף
שימשה חלק בלתי-נפרד מאביזרי-הקבע של תיאור נוף האביב בספרות ההשכלה

וחיבת-

ציוןכ . ( 31בהיותה עוף נודד ,המדרים לעת חורף לארצות החמות ,ומכאן שמגמת פניו
ציונה ,מכיל סמל החסידה גם רמזים לאומיים-ציוניים.
סמל החסידה הוא ,אפוא,

סמל פאראדוקסאלי ,דו-ערכי,

ואפילו רב-ערכי:

סמל אשר מתלוות לו השתמעויות שליליות ,הקשורות לעניינים שבטומאה ,בצד

השתמעויות חיוביות ,הקשירות בהתחדשות החיים באביב .ביאליק המיר כאן ,אפוא,
את המערכת הסימלית הקבועה של האליגוריה הקונוונציונאלית ,אשר שימשה את

כ ( 30השווה למשל" :החסידה זו דייה לבנה .למה נקרא שמה חסידה? שעושה'חסידרת
עם חברותיה" כחולין סג(.

כ ( 31ראה ,למשל :בשירו של מ"צ מאנה "משאת נפשי" ,שהיה מן השירים האהודים ביותר
על בני-התקופה .שיר זה אף היה מושר בפי בני ישיבת וולוזיין כ

נ 32ב[ (. 67 ,

 - 59הז'אנר בגילומו ה"נאיבי" ,בסמל חידתי
דסתרי

ומורכב ,היוצר מערכת מסומנים שהם תרתי

ומעמיד את היצירה כולה בסימן השניות.

השיר הופד עקב זאת למערכת סגורה,

שכנגדה אי אפשר להעמיד סיפור סמוי מקביל ,בעל חוקיות סיבתית מליאה ורצופה,
אשר תיצור

יחסים ברורים ביך סימך למסומך.

גם הרובד האלוסיבי בשיר תורם לתחושת הסתירה הפנימית ,המחלחלת בו

וכמה מישורים.

בכמה

בדרכים אלוסיביות אסוציאטיביות מועלות ב"ותנפנף החסידה" מספר

לביך ההשתלשלות הסיפורית בשיר נקודות-השקה שונות ,המסייעות

פרשות מקראיות ,שיש בינך

אף בקביעת העמדה הפאתטית כלפי האומה וגורלה.

למשל ,דברי הדובר לחסידה !!ובלחמד השחיתו העץ"

)שורה

( 15

מעלים בדרד

אסוציאטיבית את פרשת מזימתם של אנשי ענתות לקחת את נפש הנביא ,שחשף את מעלליהם

)"נשחיתה עץ בלחמו",
)"פני ליני המדבר"(

ירמיהו

יא(; 19 ,

גם בפנייתו האמפאתטית של הדובר אל החסידה

יש הד לשאיפתו הנואשה של הנביא הנרדף למצוא במדבר מלוך

אורחים ולהימלט משונאיו

)שם

ירמיהו הנרדף על צואר ,המוכה

ט(. 1 ,

צדדי האנאלוגיה ביך

הציפור;האומה לביך

והמעונה ,שנחשב לבוגד על לא עוול בכפו,

ושסופו

על-פי האגדה היה רגימה באבנים ,כסופה של הציפור ביך המצוקים ,מעצימים את
היצירה

ומעניקים לה משקע אסוציאטיבי עשיר .מרדפיה-אויביה של החסידה ,הגורמ~ם

לכד שתנופץ אל ראשי הסלעים ,מקבילים הקבלה חלקית למרדפיו של הנביא ירמיהו,
קרי :בני עמו .משמע ,שוב מתקיימת אנאלוגיה "מרחפת" ביך הע'נ לאויביו ,ביך
הציפור הנרדפת לנץ הרודף.

פרשה מקראית אחרת ,שהדים ממנה פזורים בחללי של הטקסט,
היא לעיבויו הסימאנטי ,היא פרשת גורלה הטראגי של הגר,
הבורחת מפני גבירתה אל המדבר
החסידה
הגר:

)"מאיך

)השווה:

שורות

ואנה ,הוי בעלת כנפים" ,שורה

"אי מזה באת

ואנה תלכיזז

)בראשית טז,

(. 30-28
(4

(, 8

והתורמת אף

השפחה החרופה

והמעונה,

בפניית הדובר אל

יש זכר לדברי מלאד ה ו אל
אד בניגוד לעצתו

של מלאד הו

 - 60אל הגר:
הנמלטת:

"שובי אל גבירתן והתעני תחת ידיה" )שם ,,שם,
"נוסי המלטי מעשק

מגזל J

פני ליני במדבר

(, 9

( -- )-

מייעץ כאן הדובר לחסידה

אן הרחק תרחיקי נדוד" ,שהרל

ההימלטות אל המדבר מקבילה במישור הסמוי של האליגוריה הלאומית אל היציאה מרוסיה
הצארית אל ציון השוממה ,העזובה כמדבר,

ולהתעוררות ציונית מכוונת עצתו של הדובר

לאוהמ=החסידה .מכל מקום ,השימוש בדמותה של הגר כבנציגה של האומה הוא שימוש סימלי
בלתי-שגרתי

ודו-ערכי ,בדומה לשימוש בסמל החסידה ,כי צדדי הקונטראסט בין הסימן
הקונטראסט כאן

למסומן אינם מעטים מצדדי האנאלוגיה.

נובע מן העובדה ,שהגר ,המשמשת

כאן סמל לעם-ישראל ,היא גם אם-ישמעאל ,הסינונימי לצוררי האומה; החסידה = הגר נפגעת
מ"חץ רובה קשת"

)שורה

(, 48

כא(, 20 ,

שהוא כינוי פריפראסטי לישמעאל )על-פי בראשית

ושוב ,כמו בפרשת ירמיהו הנביא ,המהדהדת בשיר ,מחלחלים הניגודים זה לרשותו של זה,
והאומה

ומרדפיה הופכים ליישות אחת.
יוצא ,אפןא,

עקיפה

ומרומזת,

כין

החסידה כעוף טמא(
או

"הנשר,

שבאמצעןת התבניןת האלןסיביןת נוצרת בשיר זהות מה,

ישראל לצורריו,

לבין מרדפיו

הפרס הנץ,

שמקורו כזכרי-מקרא,

העזניה" ,

נוצר כאן

בין עם-ישראל

ולו

גם

)הגר הנרדפת ,הבורחת למדבר;

)ישמעאל" ,רובה קשת" ,השם קץ לחייה של החסידה;
כעופות טמאים(.

באמצעות מכנה-משותף מרחף

זה,

יחס מורכב ומעניין כלפי האומה הדוייה .מסתבר,

שהיחס האוהד ,המתגלה על פני השטח ,אינו חד-משמעי וברור כל עיקר .בקריאה
חפוזה

נדמה ,שהצהרותיו של הדובר מצכיעות אן ו רק על יחס אוהד ומעודדות את

האומה בצורה,

שאינה משתמעת לשני פנים

ימס לבי לראותן גוועת" ,שורות

(; 26- 25

)"כי חפה ונקיה את נפשי

יודעת J

ומה

אן הרכדים הזותת-קרקעיים" -האלוסיביים,

של השיר מלמדים על יחס דו-ערכי וכלתי-יציב כלפי האומה העשוקה

-

יחס שאהדה,

סלידה וכיקורת דרים בו בכפיפה אחת.

גם העיון כמערן הריטורי של השיר מגלה

יחס מעורפל ודו  -משמעי .דבריו של

ה ד ובר אינם נטועים בעולם-מושגים של טוכ מוחלט ורע מוחלט.

ואינם מסווגים את

 - 61האימה הנרדפת ,מחד גיםא,

ואת מרדפיה,

מאידך גיםא ,כנציגים של כוחות האור ושל

כיחית האיפל .האמירות במסגרתה של הפוסטרופה אל החסידה נעות במהירית רבה מעמדה
לעמדה :מעמדת תמיהה על מעשיה של האומה
כשורות

(; 12-10

לעמדת םינגור

לעמדת ייעוץ

והבעת אהדה

כשורות

כשורות

ולבםוף ,לעמדת עידיד ונחמה

כשורות

(; 18-13

(; 27-25

)שורות

(6-5

לעמדת טרוניה

לעמדת הבהרה והסברה

לעמדת קריאה לפעולה

(. 45-31

וקובלנה
כשורות

כשורית

(; 22-19

(; 30-28

ההזייה האופטימית ,שהיא ספק של

הדובר ספק של האומה ,מתמוטטת במיפנה חד ופתאומי ,עם התנפצותה של החסידה אל
ראשי הצורים .השינוי המהיר מעמדה לעמדה,
הקיד הנורמאטיבי ,המנחה את הדובר:

גם הוא מטשטש את מיפויו המדוייק של

האם מרכז-הכובד של השיר הוא בעידוד ובנחמה

או בהטחת האשמות? מצמד-הטורים ,החותם את האליגוריה ,מתחוור ,שרק הדובר הוא
עד-ראיה לקיצה של הציפור ורק הוא עד-שמיעה לצעקתה הנוראה במרומים; רק הוא

שותף לאסונה

-

מעיו הטחה סמויה כלפי שמים.

גם משאלתו המיתממת של הדובר בשורות

עולה

ובוקעת הטחת-אשמה סמויה כלפי ההשגחה

עובדיה

6-5

כייהבקש תבקשי לך קו בשמים?"(

וכלפי האומה .בניגוד לדברים בספר

)"ואם ביו כוכבים שים קנך משם אורידך נאום '''(,ה המביעים את כל-יכולתו

של האל ראת כוח  -זרועו כלפי אויבי-העם ,כאו מופגנת אינאונותו של האל להתמודד
עם אויבי העם בעיתות מצוקה.

ניתו אף לקררא שררות אלה כביטוי סקפטי של הדובר

למראה החסידה הנמלטת ,מתרך הצגת תנאי ~"

פורטיורי : It

מה טעם להגביה עוף ולבבות

קו בשמים כלתלות יהבה במרומים; לבטוח בחםדי שמים ,כדוגמת הזרמים העממיים
החםידיים ביהדרת נת-הזמו( ,אם הרודף הוא מי שמגניה עוף מו החסידה הנמלטת~
וגיבהו של הקו אינו לו למכשול .בריחתה של החסידה היא בריחת-שוא וכל מאמציה
להיבצל בועדו מלכתחילה לכישלוו .ההאשמה המרומזת כלפי ההשגחה מתגברת בשאלה

הבאה

)"הבעיר על קבך הנשר האיתו /וירא גוזליך ,"---שורות

(, 8-7

שיש ' בה

היפוך וםירוס של הנאמר בשירת "האזיבו" על אלוהי העם )"כנשר יעיר קנו על

 - 62ירחף"( ..לא זן בלבד ,שהנחייתן של הבורא והשגחתן על ברואיו מתחלפיט כאן

גרזליו

באדישות ,אלא שחל כאן ,מתור עיוות נועז של כורנת הכתוב ,היפרר תפקידיט בין
חצרר והצר,

ןהנשר הוא כאן האויב הדורסני ,סימלו של האייב )הרא הצאר הרוסי(,

ןלא האל המסוכר על גרזליי ברחמיט.

בסיןען של שאלןת ריטורירת,

נשארת עמדתן של הדובר,

ראף זו של המחבר

המובלע ,חידתית ופתוחה לאינטרפרטאציות שונרת ,ללא יכולת הכרעה בין האפשדויות.
למשל ,אחרי תיאור התדלדלותה החומרית והרוחנית של חאומה=הציפור
זה

-

נוצה מגפר" ,שורה

(, 22

)"זה ישא מבשרר,

באה סידרת שאלות ריטוריות ,שהתשובה עליהן ,כביכול,

שלילית ונחרצת" :מדוע? הדבקה חטאה בכפר

/

ובעוולה כוננת לר הקן"

)שורות

(, 24-23

אר בשיט לב לאלוסיה המקראית ,המשוקעת בתשתית הדבריט ,אין התשובה לשאלרת אלה

חד-משמעית כל עיקר .הדבריט מעליט בארר אירוני את נוסח התחינה בתהיליט קכ"ה:
"כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקיט למען

()---
"רתעף

לא ישלחו הצדיקיט בערלה ידיהט

והמטיט עקלקלותיהט יוליכט הו את פועלי און".

()---

ותט עקלקלות" )שורה

(. 2

רעל החסידה הלא נאמר:

שמא מרמזיט טיריט אלה על כר ,שאין

החסידה מכלכלת דרכיה בחסד ובנקיון-כפיט ,כפי שעולה מן הטיעון החשוף,
כן גורלה המר הוא פועל-יוצא מדרכיה העקלקלות? שמא באמת שלחה
לא במקרה הותיר המשורר עניין
כעובדה,

זה בניסוח אינטרוגאטיבי.

ועל

ידיה בעוולה?

רלא ציין את הדבריט

באמצעות משפטי-חיווי.

"ותנפנף החסידה" הוא מבחינרת רבות תופעת-גבולין מעניינת ומאלפת:
בקריאה ראשונה ,השיר מרשיט כשיר משכילי מובהק,

חסר כל מימד אישי מייחד.

ואולט ,בדיקתט המדוקדקת של המשקעיט האלוסיבייט ובדיקתן של המערר הריטורי

מלמדות על טישטוש הקונטוריט ועל עירפול המאפייניט,
הגלוי והסיפור הסמוי אינט ברוריט כל עיקר,
הקבלה מליאה

ושלימה.

ומהן מתברר כי הסיפור

ובוודאי שאינט מקביליט זה לזה
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גם איתורו של הפרשיות האוטוביוגראפיות ,המרומזות בשיר ביו השיטיו)  (, 32יש
בו כדי סימוו תחילתו של תהליר ,שהתרחב והלר ככל שנשתכללה כתיבתו של ביאליק :המעבר

מו הכתיבה האובייקטיבית והמוכללת,
והמייחדת ,בעלת הסממנים הקךנקרטיים

נוסח שירת ההשכלה ,אל הכתיבה הסובייקטיבית

-

שירת החוויה

וההתנםות

) ( 33

.

הארכתי בדיוו על "ותנפנף החסידה" ,מאחר שיש בסייר זה כדי להדגים היטב את
אחד התהליכים החשובים ביותר ,שחלו בכתיבתו האליגורית של ביאליק ,בראשית יצירתו.

ביאליק לא הירבה .בכתיבת אליגוריות "נאיביות",

וגם אלה מפרי-עטו .הניראות

אליגוריית "נאיביות" בקריאה חפוזה .מתגלות כאליגיריות חידתיות יסבוכות ,המכילות
יסודית של תרתי-דסתרי ומגלות יחס מעורפל כלפי הענייו שבמרכזו .שיר כמו-משכילי
זה מתגלה בבדיקה מדוקדקת כאליגוריה .המזכירה ברוחה ובעיצובה את האליגוריה

המודרנית ,המכונה גם

"טאוטגוריה"כ : ( 34

חידושו של ביאליק בולט במיוחד על רקע האליגוריות הלאומיות של יל"ג ,שהו
גולת-הכותרת של הישגי הזיאנר בתקופה שקדמה לביאליק.

גם באליגוריות של יל"ג

) ( 32בולטים יחסי-הזיקה ,הלשוניים והרפרנציאליים ,ביו תיאור החסידה וגורלה לביו
תיאורי .המשורר את·עצמו ואת גורלו בכתיבתו הא~גרונית .ביאליק תיאר את עצמו
תכופות ,.כעוף טמא,

וכחסיד שהיה טרף לשיני ההשכלה ה"ארורה" ,שתקעה בו את

צפרניה ,כשגברה בו חסידותו

)אגרות,א,ט(.

כו

תיאר עצמו כמי ש"רואה את שברי

מכיתת כשרונותי)ו( מנופצים אל הסלע" וכמי שדרכיו "מטים עקלקלותיהם"

)שם,שם (.ח

דימה שיש בשיר אף כמה רמזים לחבריו של ביאליק בישיבה ובאגודת "נצח-ישראל"
)נ"ץ הוא כינויה של אגודת "נס ציונה" ,שמתוכה קמה אגודת "נצח-ישראל"  (.ייתכן
שהרמזים האישיים ,הכלילים בשיר ,המיועדים לחבריו ,יידעי-סודו ,בתנו לביאליק
את הדחף .להדפיס את השיר ארבע שנים אחר כתיבתו ,שעה שרובדו האקטואלי )גירוש
מוסקבה( ,המררמז בשיר ,כבר התיישן,
טעם לפרסמו .

ומן הצד הטרופולוגי-הפרליטי ,כבר לא היה

) ( 33כד מכונה נוסח הכתיבה הרומאנטי ,בספרו של רוברט לאבגבאום ) (: Langbaum
"The Poetry of Experi ence", Norton, New-York , 1963 .

)  - " tautegoria (,, 34מונח כלאיים של "אליגוריה" ו"טאוטולוגיח" ,ששמעתי מפי ד"ר
יהושע ישועה מו החוג לתרבות צרפת באוניברסיטת תל-אביב .כוונתו ליצירה ,שהיא
מערכת סגורה ,שכנגדה אי אפשר להעמיד סיפור סמוי מקביל בעל חוקיות סיבתית או

כרונולוגית מליאה ורצופה ,אשר תיצור מערכת-יחסים של  1:1ביו סימו למסומן.
בשירו של ביאליק בשארת מערכת-היחסים חידתית ןפתוחה לפרשנויות שובות ,ללא יכולת
הכרעה

בין

האפשרי יות.

- 64 -

מתגלה לעיתים יחס דו-ערכי מרומז כלפי האומה

)ב  IIאחותי רוחמה" ,למשל ,מוצגת האומה

המחוללת כדינה "אשר עינה בו חמור" ,שהפרשנות המסורתית תלתה בה את האשם ,במידה
מסויימת( ,אך בשירים של יל"ג מתבטא היחס האמביוואלנטי בעיקר מתוד מערכת הטיעון
החשופה והגלויה ואינו

נרמז מדקויותיו של הטקסט ,כבשירי ביאליק.

כאשר מעודד הדובר

את האומה ,בשירו של יל"ג ,באמירה" :לא לך החרפה כי אם למעניך" ,אין בדבריו
כוונה מרומזת לכליל דבר והיפיכו.

לעומת זאת ,כאשר טועו הדובר בשירו של ביאליק:

"כי חפה ונקיה את נפשי יודעת" ,מלמד הרובד האליסיבי ה"תת-קרקעי" ,כי הטיעון

החשוף אינו מבטא את כל הכוונית לאשורו.

א .7

מאלי ג י ריה לאל י גור יזם

בדיקת הגלגולים ,שעברו על שירי ביאליק ,מכתיבתם יעד לכינוסם בספר,

מעלה תופעה מעניינת :ביאליק גנז את כל האליגוריות ה"שלימות" ,הטוטאליות,
שבהו מבריח )מלשוו "בריח"( צמד הסיפורים המקבילים
חלקי הטקסט,

-

הגלוי

והסמוי

-

את כל

וזאת למעט שיר אחד )"על ראש הראל"(.

מותר ,אם כו להניח ,שגניזה זו ביטאה התנערןת של המשירר מו הכתיבה

האליגורית המךקדמת ,שהיתה נטועה בפואטיקה הישנה ,המשכילית ,אשר איבדה את
חינה בעיני המשורר .כבר במרוצת העשור הראשון ליצירתן .משום כך ,לא נמצא
מקים לשיר בנוסח "ותנפנף

החסידה li

בקובץ כדיגמת אסופת-שיריי הראשונה ,אשר

יצאה בהוצאת "תושיה" .אכו ביאליק ,שכלל מתחילה את "ותנפנף החסידה"
ברשימת שירים ,שהרכיבה את אסיפת "תושיה" שלו ,מחק את השיר לבסוף ופסלו.

שירים אליגוריים ,כדוגמת "קימי

וצאי לך"" ,גסיסת חולה"" ,יעקב ועשיו",

"על קבר אבות"" ,דמעות אם" ואחרים ,שאמורים היי מלכתחילה להיכלל בקובץ
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המוקדם ,שביאליק התכוון להוציא לאור בחסות אגודת "נצח ישראל",

ואשר תאמו את התפישה

הלאומית הסנטימנטאליסטית של אנשי האגודה)  (, 35לא הלמו את קובץ-השירים המאוחר יותר,
וכלל לא נזכרו כמיועדים להיכלל בו.

עם זאת ,טעות תהיה בידי מי שיטען ,שביאליק זנח את הכתיבה האליגורית בכלל
ואת הכתיבה האליגורית-הלאומית בפרט .אומנם ,בלאליק חדל לגמרי מכתיבת שירים בנוסח
"ותנפנף החסידה",

"דמעות אם" ו"גסיסת חולה" ,אר המשיר להשתמש דרר-קבע בעיקרון

האליגורי ,גם אם הצניעו

ומיעט את משקלו היחסי .תהליר זה מסתמן כבר בעשור הראשון

ליצירתו .בשירים המוקדמים מן

ניכר היטב המעבר מן היצירה האליגורית

העשור הראשון

הטוטאלית אל כתיבתן של יצירות אל יג ןריסטיות ,בעלות מובלעות של אליגוריה בתור
גופי דברים תיאוריים ריאליסטיים ,או בתור דברי הגות.

בשירו המוקדם "על קבר אבות" משמש הדובר שבסיפור המסגרת בתורת פרסונה
אליגורית ,כנציגו של זרם החוזרים בתשובה ,העולה אל קבר האם
רוח,

בלבד;

בהכנעה

ובהתחטאות.

)=האומה(

בשפלות-

העלייה אל קבר האם איננה מבטאת חרטה וחזרה בתשובה

יש בה גם מיסוד השיבה אל הארץ ,מיסוד העלייה אל ארץ-ישראל ,העזובה

לקברים.

סלפורו של הדובר הנודד ,השב אל קבר-האם מארץ רחוקה,

הנרגשת לאם המתה,

החותמת את השיר,

וההיסטוריוסופיים המגוונים,

משמשים רקע ומסגרת לחומרים ההגותיים

הנמסרים בררר

אמירתית-ארכנית

ניתן לומר ,שסיפור המסגרת האליגורי משמש כאן
הקאטאלוגי של ערכי האומה

הוא עיקרו של השיר,

ומעלןתיה.

וכן

שבועתו

באמצעות

הוידוי.

תירוץ ותחבולה לפירוטם

קאטאלוג זה של ערכי האןמה

ומידותיה

ואילו סיפור המסגרת ,שנועד לסייע בהמחזתו של החומר

הפובליציסטי העשיר ,הוא מישני וטפל בחשיבתן.

) ( 35אגרןת הרב ניסננוים )ראה העז  14מדלעיל(. 20,18,13 ,

 - 66את "על קבר אבות" ניתן לסווג בין השירים האליגוריים המוקדמים ,אף שההגות
ניתן

הכלולה בו מאפילה על סיפור המסגרת האליגורי ,המלכד את פתיחת השיר עם סופו.

לראות בשיר זה מעיו חוליית מעבר מן השירים האליגוריים המוקדמים ,כגוו "ותנפנף
החסידה",

"גסיסת חולהיו ווודמעות אםוו ובין שירי הגות ,בעלי מובלעות אליגוריסטיות,

שנכתבו במהלד העשור הראשין ,כגון

"הרהורי לילה",

"על סף בית המדרש",

"המתמיד"

ועיד ,שבהם גיבר המימד האידיאי על המימד הסיפורי.

בשירים

ההגו r

יים ,בעלי המובלעית האליגוריסטיות ,גוברת הנטייה להמחזת

ההגות ולעיצובה של סיטואציה קינקרטיתכ , ( 36כגון צפיה בעד החלון אל מחשכיו של
הלילה ,עמידה אל מול שרידיו של בית-מדרש שחרב ,צפיה מתוד רחוב חשוד על צילי של
נער למדן ,המתנודד בחלין,

לאורו המבליח של נר,

וכדומה.

אומנם,

גם ב"על קבר אבית"

קובע המחבר ,כביכול ,את החומר ההגותי במסגרתה של סיטואציה מעין-קונקרטית:

היתקלותו

של ההלד הנודד בכתובת שעל~גבי המצבה ,שהיא אירוע המשנה את כל מהלד-חייו~ אולם
אירוע "קונקרטי" זה משולל כל יסוד חווייתי-חושיי ,המימד הסטריאוטיפי האליגורי
שבו בולט ביותר ן"האני" הדובר נתפש בו כדובר לאומי-ציבורי ,המשמש שופר לעניינים

על-אישיים.
לעומת זאת ,ב"הרהורי לילה"" ,על סף בית המדרש" ו"המתמיד",
את

הדוברים

צייני-אופי

מייחדים,

קונקרטיים,

המעודדים

את

הבנתם

למשל ,מאפיינים

בתורת

נציגים

פרסונאליים אינדיוידואליים ,מעין השלכות של נפש המשורר.

הדובר ב"על סף בית המדרש",
המוצגת בשיר ברצף כרונולוגי.

דרד משל ,הוא בעל ביוגראפיה רוחנית מפורטת,

הדובר חבש בעבר את ספסלי בית  -המדרש שחרב;

יצא מבית-המדרש מצוייד בערכים ובמיטען רוחני
בחיים.

נכבד ,שעתידים היו להנחותו בדרכו

ואולמ ,במלחמת החיים ניגף ובא עד משבר.

)  ( 36ראה  :פרי ,מנחם כ

נ [ 40

,

 ; (631-607כ

הוא

בצר לו ,החליט לחזור בתשובה,

] 40א [. ( 82-40 , .
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ובא לפקוד את כותלי בית-מדרשו הישו.

עתה ,הוא מאמין ,שעוד תיתכך תקומה לתל-החורבות.

בביוגראפיה האישית הקונקרטית של הדובר ב"על סף בית המדרש" בולט גם המימד
הציבורי-הלאומי .המימד הקילקטיבי
האליגורית ,שבכית התשיעי.
ויצא לרעות "בשדות אחרים".

ראשית,

נלמד גם מו הסיפור הגלוי

וגם מן המובלעת

מתברר שהדובר אינו היחיד ,שנטש את בית-המדרש
חלקם !יאל ראשי הצורים

רבים מחבריו תועים במרחקים,

נופצו" וכבר לא ישובו אל "צלו השאנו" של בית-המדרש הישו .כמי שנס מו הקרב ואיו
בשורה בפיו,

חוזר הדובר ,שרבים מחבריו

"אומלל בוש ומניצח" אל

ניספו במלחמה,

עיי-החירבית ,המסמלות את עולם המסורת הזניח .סיכימי של הסיפור הלאימי ,הכלול
בסיפורו האישי של הדובר ,במובלעת האליגורית שבבית התשיעי ,שבה מעיד הדובר
בנוסח של נבואה אקסטאטית:

אז ידעו מי היה השב נזיר הלאמים
שבדד עמ צלוחית של פליטוו ביו זדים
גריים רבים עצומים

ויזרק

ויז

ויטהר

הרוחות

ויבער

לא גרשם בקסמ~ם,

השדים

-

לא הדפם בבחש

כי במקל ובתרמיל ובתפלת לחש.

המובלעת האליגןריסטית ,שבמרכזה "השב בזיר הלאומים ,שנדד עם צלוחית של פלייטוו
ביו

זדימ",

תעודתו

מעלה את זכר המדרש על יציאתו של אברהם מאור כשדים אל עבר הארץ היעודה

להיות אור לגויימ:

"בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם! :לך לך מארצך וממולדתךי
למה היה דומה? לצלוחית של פוליטוו שהיתה מוקפת צמיד-פתיל
ימובחת בזוית ולא היה ריחה נודף ,כיוו שביטלטלה ממקומה היה
ריחה

בודף;

אף כך אמר הקדוש כרוך הוא לאברהמ:

אברהם,

הרבה

מעשים טוכים יש לך ,טלטל עצמי ממקומ למקומ ושמך מתגדל בעולמי;
ילך לך  -יאעשך לגוי גדול.".
)בראשית רבה ,לט(

גם תמונת הדקן ,הנישא את מקלי

ואת תרמילי

ינידד עמ צליחית של פלייטוו ביו

זדלמ ,מכילה במובלע קריאת "לך לך" ליציאה מו הגולה

ולהקמת מקדש הי

ההריס.

הדיבר

ועל

- 68 -

אפוא,

הוא,

נציג העם ,המיוצג כאן

גם באמצעות דמותו המיתית-אגדית של אברהם

אבינו .עיצןבו של דובר בעל ביוגראפיה מעין-ריאליסטית ,המוצג בשיר בסיטואציה
מעיי-קונקרטית

כבעמידה מול הריסותיו של בית-מדרש

ביאליק בשיכלול הכתיבה האליגורית.
במובהק ,ש"האני" הדובר אינו

ישן, C

מעיד על דרכו של

לאור המרבלעת האליגררית בשיר זה ,מתברר

רק דמות פרסונאלית

ופארטיקולארית ,אלא גם כל

ציבור השבימ ,כל בני-העמ ,השמים פעמיהם לעבר הארץ החרבה ,לעבר הבית החרב .
הדובר ,המבטיח בנוסח השברעה לקוממ את מקדש ה

I

ההררס ולהרחיב את יריעותיו,

הוא גמ הקולקטיב ,הנושא עיניו אל בדק הבית .עתה מתברר ,שתולדותיו של הדובר
הם גם משל לתולדות העם היהודי לדורותיו ,מאז נטישת הבית ,התעייה בשדות
זרים,

ההתנפות באימי המשטמה של אומות-העולם ,ההתבצרות במבצר הרוח,

ולבפוף

תקומתו של אוהל-שם וכינונו של מרכז רוחני חדש ,שיהא אור לגויים.

דומה ,שעד לשירבובה של המובלעת האליגוריסטית בשני הבתים האחרונים של
השיר ,עשוי השיר להיתפש ללא קושי כשיר פרסונאלי ,המתאר חרויית שיבה של
היחיד ,שחבש בעבר את ספסלי בית-המדרש ופרש ממנו לדרכים אחרות ,שאף מהי

נואש .במעגל רחב ירתר ,עשוי השיר להיתפש
הררחנית של דור שלם,

ודרברו

-

-

כאמור

-

כתיארר הגיוגראפיה

כנציג של "גרזלים" רבימ ,שעזבו את הקו

ונדדר למרחקים .באה המובלעת האליגוריפטית ומוסיפה לשיר מימד נוסף ,המשנה
את פני הדברים.

בכל הדוררת,

לאורה ,עשוי השיר להיתפש כתיארר קררותיו של העם היהודי

ולא בזמן החדש בלבד.

המקדש ההררס אינו רק בית-המדרש הישן ,המייצג את עולם המפררת שנעזב,
ראשר זרם של חרזרים בתשובה פקד את טיפו בשילהי המאה

, 1881
חירבנו

שהביאו ל"דרו תשובה".

המקדש ההרוס היא גמ בית  -המקדש השני ,שעקב

נפיצר הבנימ אל קצוי-ארץ ,אל תפוצות-הגולה .עתה ,חרזרים

ה"אסופים" מן
בשורת

ה , 19-

אחרי פרעות

התחייה:

המרחקים,

בהבטחת "ערד אבנו

ןניבנית",

ומביאים עימם את

-
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לא תמוט אהל שם! עוד גאנך ונבנית,
מערמות עפרך אחיה הכתלים;
עוד תבלה היכלות ,כאשר בלית
ביום הרס רב ,בנפל מגדלים.
וברפאי

את מקדש

יי

ההרוס

-

ארחיבה יריעותיו ואקרע לו חלוני,
והדף האור חשכת צלו הפרוש,
ובעלות הענו ירד כבוד אדני;
וראו כל בשר למקטנם ועד גדולם,
כי לבש חציר ,נבל צ~ץ  -ויי לעולם!

בנימה חזונית

והימנונית זו מסתיים השיר ,שפתח במתכונת "שירי החורבות"

) , ( 37)(ruin poemsשרווחו בשירה הפרה-רומאנטית והרומאנטית ,ושבהם ניצב דובר
רפלקטיבי-מהורהר לנוכח שרידים של תפארת העבר .הסיטואציה המעיו-קונקרטית ,כמו
קורותיו המעיו-קונקרטיים של הדובר ,מסייעים בדראמאטיזאציה של ההגות ,הנכללת
כאו במסגרות סיפוריות=כביכול.

במישור המיטאפורי ,מוצג הדובר ב"על סף בית המדרש" ,בדומה למתמיד )בפואימות
"בליל הרעש",

"מבני העניים" ו"המתמיד"( ,כאיש מלחמה

המלחמה ,כפי שמתברר מו האמור בבתים

, 8-6

וכו

בתורת כוהן ,המשרת בקודש.

היא מעיו מלחמת-רוח ומלחמת-קודש,

ומונחי

הקרב הם שאילה פיגוראטיבית מתחומי הלחימה הממשית .הדובר ,שלא חונו להוותו ב"מלתעות
ובצפרנים" _ מתבצר במיבצר הרוח בדממה ,כשהוא חמוש בכלי

נשקו ,שהם הרוחניות הצרופה,

) ( 37שירי החורבות היז סוג פיוטי נפוץ ומקובל בשירת ההשכלה .בשירו 'יחומת בית
הכנסת" מספר ש' מאנדלקרו )ישירי שפת עברי , 1 ,לייפציג ( 1882 ,על הרהוריו
לנוכח בית-:-הכנסת הישו בעיר מולדתו .אחרי דברים בשבח הילדות התמה ,הה")

ילדות מאושרת  ---לא תביטי בקוצים"( ,הוא מתבונו בבית-הכנסת הישו:
"מקירותיו ' הנושנים נפל הטוח  /אבניהם מנופצות נפזרות לכל רוח  /פלתוחיהמ

יחד נהלמו נשברו I ,ופניהם שקערוריות משחור שחרו  ---".בשיר זה הביא
מאנדלקרו גם את הרעיוו ,החוזר ונישנה בשירת ביאליק ,בדבר התכחשותו של העמ
אל בכירי בניו.
ראה גם :שירו של דוליצקי "בית המדרש הישן" )ילוח אחיאסףי לשנת תר"ס ,ורשה
תרנ"ט( ,ולהבהרת הקשר ביו שני השירים ,ראה :מאמרו של דו מירוו "ביאליק

הצעיר וזמכו" )

 341ד .( r.

ראח גם :תרגום משrכ מב~יו )בעקבות משורר רומני( בילוח אחיאסף' לשנת תרנ"ד
)ורשה ,תרנ ( iג, ,שהוא שיר-חורבות מובהק,

וכו שירו של יל"ג "חנה" ,שבו חוזר

הדובר אל תפארת העבר ,מקץ שלושים שנה ,וכו שירו של נ"ה אימבר "ההולד אל
קברי האבות" ,הכתוב אומנם כ"שיר צייו" ,אך מכיל בתיכי יסודות של "שיר
חורבות".
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ומחכה למועד .ההגות ,המשוקעת בבתים אלה ,משקפת היטב את השפעת שירת פרוג על
שירת ביאליק ,בתקופה שבה נכתב שיר זה

)רעיונות דומים עד מאד ·לאלה המובעים

כאן ,מצויים בשירים "דוד וגולית"" ,זה אלי" ו"אל הזורעים" ,מפרי-עטו של
פרוג,

וראה להלו :הדיוו ב"שירת ישראל"( .המטאפוריקה מתחום עבודת-הקודש

הופכת את הדובר ב"על סף בית המדרש" למעיו כוהו ,הבודק את נגעי הבית,

ומביע

את תקוותו לרפאם בעתיד .הנחמה הנבואית ,הכלולה בשני הבתים האחרונים ,מגביהה

את המודוס של השיר ,עד כי נידמה ,שהדברים הנאמרים בבית האחרון,

יוצאים מפיה

של סמכות מעין-אלוהית.

המובלעת האליגוריסטית ב"על סף בית המדרש" מאירה ,מכל מקום ,את השיר
לאור הסיום,

כולו באור חדש.

נוטה הקורא לתפוש את השיר לא כביטוי לחוויה

אישית-קונקרטית ,אלא כדראמאטיזאציה של הגות ,כהמחשה של רעיונות שגורים
ומקובלים ,מו ההיסטוריוסופיה של גרץ ,למשל .מו הבחינה הזאת ,אין "על סף
בית המדרש" אלא נוסח משופר ומעודו של האליגוריה ההגותית "על קבר אבות",
שבה הדובר

-

העולה אל קבר אימו

-

הוא נצזגו של זרם החוזרים בתשובה .כאן,

בבית הששי ,מצהיר הדובר במפורש ,כמו ב"על קבר אבות" ,על סירובו
ל"עשין" ,לגוי
הכתוב ,כאילו
רוחני,

לדמות

)"לא אמכור בכורתי בנזיד עדשים"( ,מתוך היפוך שנוו של
יעקב=ישראל=העם הוא הבכור באחים,

ולא גשמי

)יעקב מסרב כאו

וכאילו הבכורה היא עניין

למכור את בכורתו ,את ערכיו

ומידותיו,

ומצהיר על רצונו לדבוק בערכי היהדות הישנים ,שייצגו את האומה מאז
ומתמיד :ענרוה ,הסתפקות במועט ,כושר סבל ,כניעות ואי-תוקפנות(.

השיר

עולה ,אם כן ,בקנה אחד עם האידיאולוגיה הציונית האחד-העמית ,שברוחה
נוסח אף המצע הרעיוני של אגודת "נצח ישראליי ,שאליה השתייך ביאליק,

וכו

של אגודת "נס ציונה" ,שקדמה לה) . ( 38בתים  8-6ב"על סף בית המדרש" הם

) ( 38קלאוזנר ·,ישראל' ,תולדות הישיבה "נס-ציונה" בוולוזיו  -תעודות ומסמכיםי,
מוסד הרב קוק,

ירושלים ,תשי"ד ,קכד עמ',
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,

מעין מאניפסט אידיאולוגי ,שבו פורש הדובר את ה"אני-מאמין" שלו ,המבוסס על
עליונות הדוח ועל הבוז לכוח הזרוע והאגרוף.

נחלתן של אומות-העולם ,של "עשיו",

הגוי.

אלא שהשיר ניצל מן הגלישה לפובליציסטיקה מחורזת באמצעות עיצובה של

סיטואציה ,הניראית קונקרטית בקריאה ראשונה,
לאחור,

ומתגלה כאליגוריסטית בקריאה

יהיא השיבה אל הבית החרב ,כדי להעלות רעיונות היסטורייסופיים בדבר

חיסנו המוסרי של העם בעבר ,עליבותו בהייה וסיכוייו לעתיד ,מפקיע ביאליק
מטבעות פיגיראטיביות שחוקות ובאנאליות ,הנטולות מתחום בניית הבית

)סוכת

ציין הנופלת ,בדק הבית( ממשמעותן האידיומאטית הכבולה ונוסד בהן חיים
חדשים .הוא מעמיד את הדובר ,את היהודי ,מול
סימל בעבר את חוסנו.

בית

,בית

מתפורר,

דונר זה פינה אל הבית בפנייה מוגבהת ומרוממת:

אל נעורי" ,היוצרת ציפייה להוויה נעלה

אשר

"מקדש

ורנת-הוד; אד תחת מקדש רב-תפארת,

מתגלה לנגד עינינו בית-מדרש עלוב ומתפורר .אין

זאת כי בעבר היה הבית

בבחינת מקדש ,כשם שאלוהיו של הדובר היה אל-נעוריו ,טרם נטש אותו לטובת אלוהים

אחרים ,אלוהי השקר שמהם נואש ברבות הימים,

גוילי הבית ,תרתי משמע )"גוילים"

הם גם מגילות הקלף של ספרי-הקודש וגם אבנים שלא סותתו ,עפ"י בבא-בתרא ב,
הופכים כאן למעין
הראשון

פגרים מעלי ריח רקב,

)והעולה מן המלים:

והמיצלול

נקרה ,קרקעך ,נקרע,

/, kra /

(,א"~

המלווה את התיאור שבבית

יקראן( ,ממקד את תשומת-ליבו של

הקורא אל קריאת-העורבים ,מבשרי-הרעות ,השוכנים על הגג ,ביר החורבות ומתכוונים

לעיט על הפגרים .הקריאה-הקריעה מעלה באורח סוגסטיבי גם איוירה של אבל ושל
נכאים ,של הרס וקרקור קירותיו של מבצר ,שבקעוהו

וחילליהו.

הרמיזות הרבית למגילת איכה -בחלקו הראשון האלגי של השיר,

לאווירת הנכאים ולתמונת הבית המתמוטט,.
שהוא חלק מן השיר ומלמד על תוכנו
מועד"

)איכה

א( 4 ,

מהדהד מן

תורמות אף הן

ומכאן אף התאריך שבשולי השיר

)טן באב(,

ומגמתו .הפסוק "דרכי ציון אבלות מבלי באי

האמור בשורה

:S

"משנה חרבה חרבת מבלי באי מועד"

,
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והסיפא של הפסוק הנ .זכר

)"כתולותיה נוגות והיא מף· לה"( עולה מר התיאור המאניש

את קרני-השמש ואת פינות הבית

ובכתה כל זוית"

-

)"נוגות בפרצות תצצנה קרני אורה

/

ואכלה כל פנה

המלה "נוגות" היא מלה יחידאית( .קרני השמש ,המקיננית למראה

ההרס ,מידמות באמצעות הרמיזה לבתולות ציור האבלות ,המציצות מר החרכים ימר
הפרצות.

הדובר מוצג כאר כמי שחטא,

נסקל בעמק העכור נשל פשעו,

ועתה הוא נמלט

אל קרנות המזבח של הבית ימנסה למצוא בו מחבא ומקלט ,ביו הכתלים המתפוררים.
גם הצירוף "אבד נצחי מהי",

על האמור כאיכה
בשדות זרים

ג: 18 ,

הכלול בדברי התוודותו של הדובר בשורה

"אבד נצחי

)"הה!·קנך משולח,

האפוקאליפטית באיכה די

ותוחלתי מהי",

גוזליך נעו

)"סורו טמא קראו

אמרו בגויים לא יוסיפו לגור" ,שם

ותיאור הבנים האובדים ,התועים

נצו" ,שורה
למו

שם(, 15 ,

, 42

מתבסס

( 35

מתבסס על הנבואה

סורו סורו אל תגעו כי

נצו גם נעו

שסופה מרמז לתכליתו של השיר

חיזוק ידיהם של בני-העם המפורדים והמפוזרים לקום ולצאת אל עבר מקדש הו

ההרוס

ולא להוסיף לגור בארצות הגויים.
בתיאור הבנים ,האובדים בשדות זרים,

עסק ביאליק לראשונה במפורש בנושא

ההתבוללות והעריקה של מיטב הכוחות הלאומיים משורות העם .במרומז,

בנושא זה בשירו הקצר "שירת ישראל"

)ראה דיור בשיר זה(.

זה ניסוח רחב ומודגש בשירי הזעם והתוכחה שלו
ובמסותיו

.ל.א")

למשל(.

פסטרנק",

)"אכו

ההיסטורי

תיאור גורלם של בחירי הבנים ,המוצאים לבסוף

שהפכה לברכה.

העוזבים את קינם ומוצאים מותם אל ראשי הצורים

ישראל

)שורה

(. 49 ; 47

)"כי מראש צורים אראנו",

נמדבר

את ישראל,

ועורק

-

התיאור הוא תיאורם של גוזלים,

,

ועליהם שואל הדובר בכאב:

דברים אלה מעלים את דברי נילעם על

כג( 9 ,

ואת הדברים ,החותמים את משלר:

"תמות נפשי מות ישרים רתהי אחריתי כמוהו" ,שם,

נמצא מברך אותו

וכו פיררטו של הניגוד

"עשיו" הגוי ויעקנ=ישראל ,מביא ב"על סף בית המדרש"

לאיזכורה המרומז של קללת-בילעם,

"הימותו מות ישרים?"

ניסח רעיון

גם זה מוסר אלוהים" ,למשל(

את מותם ביו הגריים ואינם נאספים אפילר לקבר-ישראל,

והאידיאי ,שביו

לימים,

עסק ביאליק

כביכול

-

שם

למחנה

(. 11

בילעם,

שנשכר לקלל

ישראל .כאו ,מתוך אינוורסיה

 - 73של הכתוב ,עורקים טובי הבנים אל המחנה שכנגד ונותנים ממיטב חילם ומברכתם
לאומות העולם.

דומה ,שבשירו "על סף בית המדרש" עשה ביאליק את צעדו הראשון לעבר הפיכתה של
)כגון:

אליגוריה לאומית נאיבית ,שעיקרה בהגות ההיסטוריוסופית שלה

"על קבר אבות",

"יעקב ועשיר" וערד( לשיר הגותי-לירי ,המצטיין בתיחכום כלשהר בררבד המיטאפורי
והאלוסיבי וביצירת רשמים מעין-קונקרטיים )שובו של אדם מדרר ארוכה ומייגעת אל
בית-מדרשו הישן
זה

הושגה,

וביו

בין

והחרב( ,שמטשטשים את האיכות האליגוריסטית המובהקת של השיר.
השאר,

גם

סינתיזה

יסודרת לאומיים-ציבוריים,

מעשה

ידי-אמן

בין

יסודות אישיים,

או

מעין-אישיים,

וה"אני" הדובר נתפש בו לא כנציג האומה בלבד ,אלא

גם כהשלכה של נפש המשורר ושל גורל-חייו.

א.8

המעבר מן הכתיבה האליגוריסטית אל הכתיבה האוטדביוגראפית

תהליר חשוב אחר בכתיבתו האליגורית המוקדמת של ביאליק ,כפי שכבר הובחן

בדיון על "ותנפנף החסידה" ובעל "על סף בית המדרש" ,הוא המעבר מן

הכתיבה

האליגוריסטית האובייקטיבית אל הכתיבה האליגוריסטית ,המכילה מימד אישי או
אוטוביוגראפי סמוי.

תהליך זה הרא בעל חשיברת עקרינית מיוחדת ,שכן

יש בו

כדי סימון המעבר מן הנוסח המשכילי הניארקלאסי ,המאמין במרכזיותם של

עניינים כלליים ואובייקטיביים ,אל הנוסח הרומאנטי ,המעמיד את ה"אני"
ואת

הירצר

במרכז.

הנוסח המשכילי ,הניאוקלאסי ,גרס שיש להדגיש ביצירה את הכללי
הציבורי ולהרחיק מתוכה את האישי

בשיר

ואת

והאידיוסינקרטי .בשירו "אתם עדי !",שהוא

גם מעין הצהרה של "ארס פואטיקה" ,העיד י"ל גורדון על עצמו

בנים לי נולדו  -שירי לא נשמעו
חלו ומתו  -אנחותי לא באו)---( ,
לבני עמי ואלהי אותך הקדשתי; ()---
כי כסופר בעמו מלאתי חובתי
ומנוחה על יום אחרון לא מצאתי.

ועל שירתו:
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גורדון מלמד זכות על עצמו

את חובתו הציבורית והלאומית,
קרדום לחפור בו.

ועל שירתו ,על היותו

!!סופר בעמן!! ,אשר מילא

ולא היפנה את שירתו לאפיקים אישיים ולא עשאה

הכתיבה על האישי-הפרסונאלי ,בעיקר בשירי-הזדמנות,

יל  IIג כתיבה הפחותה בערכה מן הכתיבה על ענייני הציבור והכלל,
את הסתייגותו מו

נחשבה בעיני

והוא ביטא בייאתם עדי!"

השירה ,המנותקת מן העניין הלאומי.

אולם לביאליק הצעיר היו כבר מודלים אחרים משל יל  IIג

-

שיריהם של ש  IIש פרוג,

מ"צ מאנה ,ק"א שפירא ואחרים ,שכבר השכילו לשלב את היסוד האישי יאת היסוד הלאומי,
להבליע את תחומיהם זה בזה עד לבלי הכר ולהופכם למסכת אחת ,שבה הפרטי והכללי,

הסובייקטיבי והארבייקטיבי ,הספציפי והקאטגוריאלי פולשים ומחלחלים זה לרשותו של
זה.

בדיקה מדוקדקת של שיריו המוקדמים של ביאליק מעלה ,שגם כאשר כתב בשנים

הראשונות ליצירתו שירים לאומיים מובהקים ,שאיך בהם

-

לכאורה

-

דבר מו האישי

ומן הפרטי-הייחודי ,שירבב ללב-ל יבם של הדברים הלאומיים-הציבוריים כמה פרשיות,
שטבוע בהן
כך,

חותם פרסונאלי עמוק.
למשל ,כשכתב את סיפורם של יעקב ועשיו ,ששימש לו אמתלא לשיקופו של

העימות ההיסטורי שכיך

ישראל לגויים בכל הדורות,

ישראל

ובמיוחד של העימות שביו

והגוי הרוסי בדורו שלו ,שיבץ ביאליק בתוך גופי הדברים הכלליים-האוניברסאליים
גם כמה עניינים אישיים ספציפיים ,כגוו מצוקתו של האב המוזג

)ראה דיון כשיר

אליגןרי זה להלן( ) . ( 39כך ,דרך משל ,כשסיפר בשירו "ותנפנף החסידה" את סיפור
הציפור הנמלטת מציפורני הנץ ,שהוא למעשה סיפורה של האומה העשוקה בגולה ,שילב
בתוך הסיפור הלאומי גם רמזים כיוגראפיים על סבל הנדודים שלו באותה עת עצמה,
וכשהעלה כדרך האליגןריה את סיפיר חייה של האומה הנמקה נגולה

)בשיריו הלאומיים

"גסיסת חולה" ו"חושו רופאלם"( ,העלה במרומז גם את זכר סבו הזקן הגווע ,המתהפך
בערשו ,שנפטר בשנת תרנ  IIג ,שנת כתיבתם המשוערת של שירים גנוזים אלה.

בכתיבתו המוקדמת של ביאליק הסתמנה מגמה ברורה ובולטת,
הזמן

והתעצם המימד האישי-האוטוביוגראפי,

עד שכבש לעצמו

לפיה הלך כל

מובלעות רחנות-ידים

) ( 39על הרובד  .האישי-האןטוכיןגראפי בשיר זה עמד בהרחבה לחובר

)

] .[ 32ד

(. 113 ,
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בתיך הסירים הציבוריים .תהליך זה ,סראסיתו בכתיבת אליגוריות לאומיות בעלות
יסיד איטוביוגראפי מוצנע

)בעיקר בסנים

(, 1893-1891

אל עבר הכתיבה האוסית הרומאנטית ,המתמקדת ב"אני",

, 1901-1900

עד אסר בסנים

חתר בהדרגה

בתולדותיו

יבסיטתיית

וברחסי-נפסי,

בסיומו סל העסיר הראסון ליצירתי סל ביאליק ,החל

המסורר בכתיבת סירים ,סבהם עולמו הפנימי

יהאוטוביוגראפיה סלו הם המרכז

והעיקר.

בסירים הראסונים הסתלבו ,כאמור ,סממנים אוטובייגראפיים בתוך סירים,
סהם לאומיים-ציבוריים במובהק,

ונטמעו בתוכם.

לעומת זאת ,בסוף העסיר הראסון

לכתיבתו ,הפכה האוטוביוגראפיה נוסא עצמאי בסירתי ,ססיעבד לצרכיו,

זעיר פה

וזעיר סם ,חומרי רקע לאומיים ציבוריים ,סקידם היו חומרי-היסוד הדומינאנטיים
בסירים האליגוריים הראסינים .עתה ,הועתק מרכז-הכובד מרסות-הרבים אל רסות-
היחיד,

ותןלדותיו סל המסורר ועולמו הרןחני

ניסןטן מן הסןליים ןהוצבו בתוןך.

סירו הנודע סל ביאליק "הרהןרו לילה" עסןי להדגים היטב את הסילןב סבין
האיסי

ןהציבורי בסירים המןקדמים ,סנכתבו קןדם סקנן לעצמם הענינים האיסיים

האוטובייגראפיים מקום מרכזי ביצירת המסורר .כאן ,כרך ביאליק עניינים פרטיים

ולאימיים וסילבם זה בזה ,כדי אינטגראציה מליאה ,גם אם רב עדייו חלקו

ומסקלי

סל הרכיב הציבןרי-הלאומי מחלקם וממסקלם סל יתר הרכיבים.
כאסר מקונן בסיר זה הדובר הלאימי על גירלי הקודר,
מבטו

ומלידה

-

גזירה סאיו מניס ממנה

-

ימתארו כגזירה

הוא מעלה גם את זכר ילדותו העסוקה,

ומספר עליה כדברים הבאים:

בבטו הקנני אל מסכו ,חלכה
ויתו לי מקל ויאמר לי :לכה!
מרחם אל אספה כסיחה הטלתי,
לא רחץ מחלאה בסחבות חתלתי;

סד צמק לי חלצה אם עוטיה ,אבלה,
ממנו מציתי את כיס התרעלה~-- .

 - 76דברים אלה מברססים ,מן הצד האחד ,על האגוה בעלת הצבירן הלארמי המרבהק
על אליהו ,שמצא בירושלים "תינוק שהיה תפוח ומוטל באשפה" רלימדהר

כדי שישמרר התינוק על יהדותר

מזכירים

"קריאת שמע",

)סנהדרין(. ,ג"ס מן הצד השני ,טררי השיר הללי

גם את דבריי המעין-אוטובירגראפיים של ביאליק על ימירינקותר בסיפיר

"ספיח" If :שלישים יים אחר ·לידתי נגזרה עלי גלית :היטלתי אל חיק מינקת נכריה
בעיירה סמרכה .המינקת היתה צמיקת דדים ,במחילה,

יכשהייתי צייח לחלב ,היתה

ניתנת אגידלי בתרד פי למציצה".
התינוק ,המרטל באשפה ,היינק מן השד המצרמק את קיבעת-התרעלה ,היא
בעת ובעונה אחת,היהודי ,הפרט האחד בחוד הציברר הלאומי,

וה"אניוו-המשורר,

הרואה בתולדות האימה את תולדותיו שלו ובגירלו האישי בבואה לגורל הכלל) . ( 40
דוגמה זו יש בה אף כדי להמחיש את הפרובלימאטיקה ,שבניסיון לתת חיץ
ברור ומובחי בין האישי
את תולדותיי

יהלאימי ,שהרי איך לדעת בביריר אם ווהמחיזוו המשירר

ואם עיצבו באיפי כזת ,כדי שתתאמנה לסיפירים מי המקורית ,או

שנטל עובדות ביוגראפיות כתייייתן,

וצבע ארתן בגורנים לאימיים .איו לדעת

בבידיד אם תמשודר דאה בגורלי תאישי בביאה מוקטנת של גורל העם כולי ,אי שמא

בחר להדגיש בסיפיד-חייי תפרטי דיוקא איתם היבטים ,תממחישים רמדגימים את

גורל העם היהידי בכללי .כד או כד ,שידתו תאיטיבייגראפית של ביאליק חדירת
תמיד יסידות לאומיים ודמייותית נצבערת תמיד בצבעי-תמינסדת של המקורות

היתידיים לדוריתיהם .במקביל ,שידת-הציבור שלי רווייה לריב סממנים אישיים-
אוטוביוגראפיים,

ותא בתא תליא.

ה"הרהידי לילה" ,כמי ב"על סף בית המדרש" ,ת"אנייו הדיבר יותר משתוא

משקף את דמיתי הפרסונאלית של תמשידר ,הריהי נציגי של הקילקטיב בעת-החדשה
יאף מייצגי של היהידי בה"א תידיעת ,שבכל הדירות .תסערה ,תמתחילל1ו בחיץ

) ( 40נ"שירתי" ,שהיא שיר שני המימד האיטיבייגדאפי היא עיקר יהמימד תלאימי טפל
לי ,מתמחש טיפיס דימה :היגרן היחידי הטיפיסי מחלחל לנשמת חילד דרד הדמעה
שנטפה לעיסה ,רכאן  -דרד חלבה של האם הערטיה יהאבלה ,סמל האימה בגלרת.

 - 77ימכה על חליני~ ייתר משהיא סערה קיכקרטית-ממש Jת~ הריהי סערה אליגירית

גזירית~ גירישים  -כמי בסיף שירי הנידע של ק"א שפירא "מחזייכית בת

-

פרעית~

עמי") . ( 41

סופו של השיר "הרהירי לילה"~ המציג את הדיבר כמשורר~ הנוטל לעת-ערב את
כינורו ,אינו תורם לאיפיוכו של הדיבר מימד ריאליסטי ביוגראפי .דמות המשורר אף
היא טופיס פיוטי מוכר ,וכינורו
"בלילה בלילה"

-

-

הכינור התלוי על הערבים ,או כיכור דיד המכגו

סימלו של היהודי על אדמת ניכר ,סמל לגורל האומה הכידדת ,שלא

נועדו לה מנעמי העולם

הזה) • ( 42

בבית האחרוו ,משתנים הטוו

והאווירה:

נימת הקובלנה ,השלטת בשיר ,מתחלפת

)

בנימה אופטימית-כביכול ,הדורשת מבת-השיר "נאד דמעית חדשות
נפשות",

(

מרעישות

ובנימה אקטיביסטית ,הקוראת ליציאה מו הגלית אל עתיד חדש בציוו .אד,

לאמיתו של דבר ,כלילה בבית זה ביקורת נוקבת מלעיגה על המציאות הארץ-ישראלית
דאז ,על תמונת ארץ-ישראל של היישוב הישו ,המאוכלסת קבצנים יאוכלי לחם חסד:

נאד

דמעות בת שירי,

נאד דמעית חדשית,

מרגיזות לבבית ,מרעישות נפשות.
התעיפפי,

נודי ביו

עיי

אל כתל מערבי ,אל קברית
על-יד דרד גולים התיצבי
איש איש לפי אידו יתנדב
ובעודו בחמו קחי צקי אל
הדמעות עד תמו  -ונח לי

חרבות,

האבות,
עמדי,
אל נאדי;
כנורי
ממזורי!

המשורר היפד כאו את בת-שירי למעיו משילח ,בניסח המשולחי? ,שהיי יוצאים
מארץ-ישראל לארצית-הגולה ,לשם התרמה למעו

יהידי הכוללים .כאו ,מתיד שיקיף·

המציאות באספקלריה עקימה ,הוא שולח את בת-השיר כמשילח ,הייצא מו הגולה לארץ

ישראל,

ימתרים את "נרבני" ארץ-ישראל האביונים למעו ה"שנוררים" שבגילה .בת-שירי,

) ( 41שירו של שפירא מסתיים בקריאה האליגירית אל הבת ציפירה למהר אל החלוו
ילסתים את הפרצים "כי סיער הריח" יבחששי של הריבר פו

יכבה הנר ,תרתי משמע.

) ( 42על סמל הכינור בשירת פרוג ובשירת ביאליק ,ראה בריוו על "שירת ישראל".
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היא המוזה המכונפת,

נקראת לעופף אל הארץ החרבה ולנוד בה בין העיים .עולה בשיר

זה תמונה שונח לחלוטין של הארץ ,מזו שהצטיירה בשיר "אל הציפור" או ב"ארץ שחולה
כפניניםןן .אין
המעטלם,

אנשל

זו ארץ ש IIהאביב בה
הישוב הישן,

חיים

ינווה עולמים" ,כי אם ארץ שוממה

חיי

עוני

וניזונים מכספי

בת-שירו שולח הדובר-המשורר אל הכותל המערבי
על-יד דרך-גולים,

כאן למעין
הדמעות,

במקום שבו

העם היהודי

ואל קברות האבות,

כי אם קבצני ירושלים,

ומגירלם את דמעותיהם על חורבן-העיר
ולהחליאתה(,

גם בת-השיר הופכת

נתרמות כאן

דמעות לתוך נאד

-

-

והתורמים הגדולים אינם הבארון רוטשילד או הבארון הירש

ידועי העוני

בתפוצות.

את

ומצווה עליה להתייצב

הסתופפו קבצני  bוקשקשו בקופסותיהם.

קבצן ,למעיו מבקש-נדבות .תחת מטבעות הכסף,

וחרבה ,שתושביה

נדבני התקופה

והסבל .הקבצנים ,הניזונים מכספי-התרומות
)אך אינם תורמים בפועל לקימומה של הארץ

תורמים את דמעותיהם לתוך נאד הדמעות ,איש-איש כאשר ידבנו ליבו,

לפי אידו וצערו ) . ( 43
תמונת הקבצנים ,התורמים דמעות לנאדו של המשורר,

נשענת על התמונה המיתית-

אגדיית ,שעליה בנוי השיר '  Iדמעות אם" ,לפיה יש בהיכל של מעלה כוס של דמעות,
שלתוכה ניגרות דמעותיהם של כל בני
ולכשתימלא הכוס ,תבוא גאולתם של

ישראל המעונים והעשוקים ובה הן

ישראל

)ברכות נט(.

כאן

נאגרות,

נמלא הנאד בדמעותיהם

של הקבצנים ,אך גאולת הארץ ותחייתה טרם בא זמנם .המשורר קורא לבת-שירתו לצקת
את הדמעות החמות אל כינורו

ולהפיק מהן

הוא פתרון אישי-אינדיווידואלי,
לא תבאנה את הישועה המקווה

מנגינות,

ואז

ירווח לו,

למשורר.

הפתרון

ולא פתרון קולקטיבי ,המתאים לציבור כולו .הדמעית

והמיוחלת לארץ ולבניה.

!  Iהרהורי לילהןן ,הפותח כשיר שעל גבול האישי-ביוגראפי

והלאומי-פללי

מסתיים ,אם כן ,בנימה סאטירית-אירונית ,המשנה את אופיי משיר קובלנה אלג ר
ומתחטא לשיר תיכחה סאטירי ,בעל נימה מרירה.

המהפך ,החל בבית האחרון של

השיר ,מסיט את מרכז-הכובד של השיר מו הוידוי אל הביקורת ,מן המימד האישי-

כ 43

(הסבר )!'ונה לטורים אלה ,ראה במאמרו של יהודה פרידלנדר )

נ

[ 41

. ( 297-288 ,
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בירגראפי אל המימד הטרופולרגי .אל התרכחה הלארמית .מו תבחינת תזאת" .הרהררי לילה"
הוא המשכו של שיר אידיאי-היסטורירסופי כ"אל האגדה" .המגולל את קררות ייכינור ישוררן",
למן

גלות בבל ועד העת החדשה .בשני השירים ,הכינור הוא סמל האומה בגלות ,שבניה

הם ווגיבורי הרוחוו ונחשבים כ"תולעהוו בעיני ארמות-העולם.

על ההבדל ביו
וויעקב

בשני השירים מסוכמת ההגות

ישראל ובין הגויים ,המומחזת בדיאלוג שבין היהרדי והגרי ,באליגוריה

ועשיווו.

הקשר ביו

של וואל האגדהו:

השירים בולט במיוחד בניסחו הראשון

בנוסח זה ,מסתיים וידויי של הדובר ,האיחז בכינור המייבב ,במלים:
אומלל בראש מט לארץ

/

אבכה בבכי כוס חרבות

---".

,וואני

שנגנז .

יתים

הדומרת לשורות הפתיחה של

"הרהורי לילהוו.

ביר

שנכתבו

השירים המוקדמים,

ביו

השנים תרוון-תר"ס,

יש מספר שירים,

שהמבקרים ראו בהם שירים פרסונאליים בעיקר ,הטעונים מיטען אוטוביוגראפי
נכבד,

והבינום ככאלה; אך בדיקה מדוקדקת שלהם מעלה ,שאין התווית שדבקה

וכי ראוי לקרוא בשירים אלה שוב בעיו

בהם וודאית וברורה כל עיקר,

בלתי-

משוחדת ולנסות לתהות על טיבם.
למשל ,שירו

שיבה

)או

המיקדם של ביאליק "משוט במרחקים" נתפש בביקורת כ Jץיר-

"שיר תשרבה"( של המשורר אל עיר-נעוריו

ז ו יטומיר מתקופך- Iנדודיו

במרחבי רוסיה ,או כהזייתו של המשורר על השיבה הדמיונית הביתה ,שעה שישב

באודיסה ,בריחוק מקום מביתו

) ( 44ראה ,למשל :לחובר
חיבור השיר

)

)תרנ"א(

וממשפחתו~ (. 44

]  32ד [,.

(, 103-101

שניסה לתרץ את הסתירה שבין תאריך

לביר מועד שובו של המ  I'Jורר לז 'יטומיר

)תרנ"ב(,

יהסביר

כי המשורר הצעיר "ראה בחזון דבר שובו אל בית אמו ,המו שאנו מוצאים אצל
משורר אחר שקדם לו קצת

-

אצל מ,צ,

בעקבות לחובר ניסה גם חיים אורלר

מאנה

)בשירו

וזכרור

)באנתולוגיה שלו

אבותי'("

-

.

ההדגשה במקור,

'שירת חוונ ביאליקו ,דביר ,תשלוז ~~,

 ( 5להסביר את הסתירה ,שבין מועד שובו של ביאליק לז  Iיטומיר לביי מועד חיבור השיר:
"על פי מועד חיבורו של השיר )תרנ"א( נראה שביאליק לא חיברו בשורו 'משוט במרחקיםו
כי אם בהיותו עדייר 'במרחקים'  ---אח דבר שובו לבית אמו  ---ראה רק בדמיונו חזונן !

,בג~{ הניסיוי

לתרץ אח הסחירה מיוחר ,שכי השיר נכחב בחרנ"ו ,כפי שמתברר מי העיון

בכתב-היד של "משוט במרחקים",

ששרד בארכיונו של המשורר,
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ואולם ,אם ננסה לשכוח לרגע את התווית ,שדבקה נשיר זה,
ניווכח שחלקיו מתלכדים באותה מידה עצמה,

רנתנינן בו מחדש,

ואפשר שאף ביתר נהירות ,אם נקראו כשיר

לאומי ,המעוגו ברשות הרבים ,אשר דוברו מייצג

"אני" קולקטיבי,

ולא "אני" אישי

וייחודי.

אם נראה נ"משוט במרחקים" ביטוי לרגשותיו של השב אל מולדתו מנדודיו

בניכר ,בארצות-הגולה ,אזי

יתבהרו בנקל טורים ,כגוו

צמאה נפשי לבכית על ציארן,

I

ולחבקן

ולנשקן

"ושנית התמונות

ולחונו עפרו"

)שורות

כאילו משירי-ציון,

נוסח ריה"ל .כן יובנו גם בנקל טורים ,כגוו:

עיני בניכר הורדתי

I -

אל נאדן נפלו ,ערישת מילדתי!"

צירופים שהדים ובני-הדים לאומיים ניליוים אליהם,
של שלר-שיבה לארץ-המולדת,

)שירית

I ---

{, 8-5

שכה

הלקוחות

"יגם דמעות

(, 16-15

המכילים

ואשר משתלבים היטב בקונטקסט

 .יותר מאשר בקונטקסט של שיר-שיבה אל עללרת הללדות

בגולה .צירופים אלה ואחרים ,שבהקשר אישי ביוגראפי היו

נתפשים בדוחק כשימוש

פיגוראטיבי ,המגייס צירופים ותמונות מו המישור הלאימי אל המישיר הפרסןנאלי,
אינם זקוקים בהקשר הלאומי לתירוצים דחוקים כלשהט,
אליגוריה לאומית בדרן טבעית ואךרגאנית.

ומהיתי של

ה

נהקשר הלאומי,

הכבד ,הרובץ על בית-אימו

ענן

)"מה כבד הענן הרובץ עלין!" ,שורה

(. 24

והט משתבצים במסגרתה של
נקל אף להביו את פשרו

ועל ערישת-מולדתו של הדיבר

אגדה עממית רויחת סיפרה ,כי על ציוו

שרוי ענו קודר ,שנפרש עליה ביום שגלו ממנה בניה,

וכי ענו

זה עתיד להתפזר

ולהיעלם כליל ,רק ביום שבו ישובו הבנים האובדים לגבילם)  . ( 45גם ב"אל הצפור",
ראשוו שיריו של ביאליק שבא בדפוס,
לדעת אם כבר סר

הפורש על  ryה,

) ( 45

ה

ענו

צלמות?"( .

.

אילו

פונה הדובר אל הציפור ,השבה מציון,

הקודר מעל הרי הארץ

ומבקש

)"הסר מעליהם הענו הכבד,

I

נועד שיר זה לשמש בבואה לשיבתו של המשורר לעיר-

מוטיב הענן הקודר ,השרוי על ציוו ,רויח מאד בספרות חיבת ציוו :בשירה ,בפרוזה
ובפובליציסטיקה .לדוגמה ,בתיאוריו הליריים הסטריאוטיפיים של נחום סוקולוב,
מתוארת ארץ-ישראל כ"ארץ אהבתי  ---הנ}זiקפת "חידת עילמים  ---צעיף שחור פריש
על נאות אהבתי  ---כרבצו על תהום נפשי"") .לארץ ישראל" בתון' :כתבים נבחרים',

תרל"ט-תרס"ד( .
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מולדתו בווהליניה ,כפי טהבינה אותן הביקורת ,אזי את תמונת הענו היה צרין לתרץ

בדוחק כשימוט פיגוראטיבי ,השאול מאוצר-התמונות הלאומי המקובל ,הבנתו טל "מטוט
במרחקים" כשיד לאומי .הנאמר מפיו של "אני" קולקטיבי ,מבטל אתהצןרך בהנמקה
למיטאפןריקה הלאומית טבטיר,

ובאטר לצירךפים ,כמו 'יבית אמי'י
המתייטבים היטב בהקטר

איטי

הבנת הטיר כטיר פרסונאלי,
"בית אמי

tl

כטורה

(2

ו"זכרינית ילדותייי כטורה (, 12

וניראים כציינים אוטוביוגראפיים,

המעודדים את

ניתך אף ליישבם היטב בהקטר לאומי-ציבורי ,הציריף

ייתפט א ז כפריפראזה למולדת,

וגם הצירוף "זכרונות ילדותי" ייתפש

אז כצירוף מוטאפורי ,שבו מכיין הדיבר הלאומי

היהודי הנידד השב אל ארצו

-

להעלות תמינות ואירלעים מעברה של האומה ,מימי ילדותה ונעוריה

כעל-פי התפיטה

הויקונית ,טביאליק הכירה ,בין השאר ,מכתבי אחד-העם ומכתבי רנ"ק,
ביולוגית-אורגאנית בחייה טל כל אומה:

.

תחייה,

ילדות

שבה מ ח דטת האומה את נעוריה כקדם(

אןטוביוגראפיים אלה

) "בית אמי",

) ( 46

-

בעורים

.נראה,

-

בגרית

אפוא,

-

-

יט מחזיריות
זיקנה,

ושוב

שגם צירופים מעיך-

'יזכרונות ילדותייי( מתייטבים היטב גם בקונטקסט

לאומ י  ,לאור הפרטנות הלאומית טל "מטוט במרחקים",

יתברר בנקל גם המעבר לגוף

ראטון רבימ בשלושת הכתים האחרו נימ כטיר זה ,טבהם המימד הקולקטיבי-הציבורי
מתגבר ובילט לעיי במיוחד,

הפיריט האיטי-האוטןביוגראפי ,טבתני המבקרים ל"מטוט

במרחקים !, I

התבסס

לא במעט על סמיכותי לשיר-השינה "בתשובתי"; אולם' ,ימטוט במרחקים" בא כקיבץ
הטיר יימ גט מיד לאחר הטיר הלאומי  Trאל הציפוריי,

,ייש אף מקום לטער ששני טוריו

כ ( 46החפישה הולקינית בדבר מחזוריזת-החיים של ארמות ,באה לידי ביטוי מפורש
ובהיר יותר בטירך הגנוז של ביאליק "קימי יצאי לך" ,טבו מחליפה האומה
את חזותה:

לזקנה בלח,

מנערה צעירה

ךמאהיבה

בנוסח הרעיה

ושוב מחדשת את נעוריה כקדם.

מטיר-הטירים,

היא הופכת
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הראשונים )"משוט במרחקים ,ממקומות נדדתי,

כצפור מים אל בית אמי חרדתי"( הם

/

מעין חולית-קישור אסוציאטיבית בין שני השירים הדאשונים בקובץ-השירים ,שבשניהם

מקשרת הציפור בין המולדת הרחוקה לבין ארצות הגולה)  (. 47את הפרשנות הלאומית
של "משוט במרחקים" מחזקת גם כותרתו

בארכיונו של המשורר .מעל השיר,
מעל לשיר "בתשובתי",

כרונולוגי,

הסמוך לו

נרשמה הכותרת:

הראשונה,

כפי שנרשמה בכתב-היד,

נרשמה הכותרת:

ששרד

"בשובי אל ארצי ואל מולדתי".

במחברות-השירים ובקבצים המסודרים בסדר

"בשובי אל בית אבותי".

יש ,אפוא,

קשר מכווו

וברור

ביו שני שירי-שיבה אלה ,אך ייתכו שהמשורר הועיד גם קשר תימאטי ,מוטיבי
וריטורי ביו "אל הצפור" ו"משוט במרחקים"
אסוציאטיבי לאומי ניכר .מכל מקום,

-

שניהם שירים בעלי מיטעו

נראה שהפרשנות הלאומית ,הרואה ב"משוט

יסודות רבים יותר

במרחקים" שיר-שיבה של היהודי הנודד למולדתו ,מלכדת בו

מאשר הפרשנית האישית-האוסוביוגראפית המקובלת ,שניסתה לקשר שיר זה לאירוע ממשי
או חזוני בתולדותיו של המשורר.

א

.9

קבוצת שירים מעינ-אוטוביוגראפיים מסופ העשור הראשוי

מו השירים האללגוריים הראשונים ,שבהם הרובד האישי טפל ומשועבד לרובד הלאימי,
עבר ביאליק לכתיבת שירים אליגיריים ,שבהם שני הרבדים

) ( 47כפי שהבחלו זישא שפירא

)

] .[, 57א

הראשונים בקובץ-שיריו של ביאליק:

(, 190-186
"פתיחת

I

-

האישי והלאומי

-

שקילים זה

שהישווה את המוטיבים שבשני השירים

משוט במרחקיםן

דומה לפתיחת

 Iאל הצפורן,

אך הסדר בו הפוך :לעומת הציפור השבה שם אל המשורר ממרחקי ארצות החום ,כאו -
המשורר שב ממרחקים קרים לחיק החם של המילדת ,והוא עצמו הצפור ---".הבשה שפירא
אף הבחלו בעירוב הרשויות ביו שלרת היחיד ושירת הציבור ב"מ  I.'Jוט במרחקים".ראוי עוד
להדגיש כאו את הבחנתו של בורנשטייו כ .( 9א ,שראה בשיר משל ,והעיר כי "לפי שנתכוו ך
המשורר לצרת הכלל ,הכניסו בהוצאת תרס"ח כאודיסה-קרקא( בספר שני ,שאסף בו את
שירי הגולה".

 - 83כנגד זה ישווים זה לזה בערכם ובחשיבותם; שירים אשר קבעו לימים את דמות דיוקנה
של הכתיבה האוטוביוגראפית של ביאליק ,בשירה ובפרוזה.
במחברת טיוטות משנת

שנים אחרי כתיבת

- 1899

כלומר מסוף העשור הראשון

לכתיבתו ,כשלוש

"משוט במרחקים")  (_ 48רשם ביאליק כמה גירסאות של שירים ,בעלי

מיטען  .אישי נכבד ,שעשויים להיתפש כשירים אוטוביוגראפיים לכל דבר,

ושלמעשה

אינם אלא אליגוריות לאומיות במסווה פרסונאלי.
שירים וקטעי-שיר אלה
ו"כוכב נדח"

-

-

"מחוץ לעיר",

נכתבו בסמיכות זמן

שרשם במחבר באוחה  qחברת טיוטות,

שירים אלה ,שאת כולם

"אוי מלב בוקעת",

"בבית אבי"

לקטעי-זכרונות ולרשימות אוטוביוגראפיות,

ואכן

יסוד אוטוביוגראפי

נכבד חיל nל  -לתוכם~ _

)פרט ל"כוכב נדח" ,שהוא שיר לאומי מובהק(

גנז

ביאליק ,שימשו לימים מסד לפואימה האוטוביוגראפית "אבי" ,שהמשורר כתב בערוב
ימיו ,מקץ שלושים שנה

ויותר.

במיוחד אמורים דברים אלה על השיר הגנוז "אוי

מלב בוקעת" ,תמתאר דמות מוזג ,תמעייו
ומבקש לעצמו חיי-רוח "ביו

בספר פתוח ,המונח לפניו על דלפקו,

מצהלות סבואיח".

שירים מעיו-אךטוביוגראפילם אלה נכתבו אף בסמיכות-זמנים רבה ליצירות
ממואריסטיות משל מחברים אחרים ,שראו אור באותה שנה עצמה

בירחון

"השלח" ובכתבי-עת אחרים,

רוויית-הפאתוס,

ושרישומו

"אוי מלב בוקעת" .שלר זה

כתרנ"ט

( 1899 -

ניכר בעיקר באליגוריה הזכרונית,
ידון כאו על-פי הנוסח שתתקינו

עורכי יכנסת לזכר ביאליקי ,מתוד הטיוטה שלא נשלמהכ . ( 49

כ ( 48השיר "משוט במרחקים" נכתב בשנת תרנ"ו ,ולא בשנת תרנ"א ,כמצוייו בספרי
השירים של ביאליק.

ראה :הע'

44

מדלעיל.

כ ( 49נוסח זה אף הועתק בספר יכתבים גנוזיםי  .לצורד הדיון השתמשתי גם בשורות
המחוקות שבכתב-היד ,ששרד בארכיון

ביאליק

כמחברת  17אי

בבית-ביאליק(.
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-

אחת היצירות ,שהשפיעו

-

ככל הנראה

על כתיבת השיר הפאתיטי הזה הוא
ן

שירו של ק"א שפירא "מחזיונות בת עמי"

כילוח אחיאסףי לשנת תרנ"ז( ,ש-אף הוא

שיר לאומי-זכרוני נמלץ ,שופע היפרבולות ססגוניות ,הפותח כמו שירר של ביאליק,
"באש מוקדי עולם בלבבי צרבת (---כ אש תפתה בו

בפרץ רגשות עולה על גדותיו:

עצור פרץ החוצה" .קריאה פאתיטית דומה V) ,אף עקבותיה נודעים נבית הראשון של

-

"אוי מלב בוקעת" היא קריאת הדובר בשירו עז-הרגש של שאול טשרניחובסקי
"בעים רוחי"
צרבת חמתי

כ (: 1892

ניתכת".

"לבי הר געש

יוזכר כאן,

של שירים גנוזים אלה

-

תפתה בלבבי ,שם מוקדי השחת ,כאשר

(---כ

במאמר מוסגר,

כי

בשנת

- 1899

שנת היכתבם

ראה אור קובץ שיריו הראשון של טשרניחובסקי

"חזיונןת ומנגינות" ,חלק ',א שנתן לביאליק דחף גדול ליצירה ,כפי שכבר

הבחין פי לחוברכ . ( 50
שירו של ביאליק ,המעלה זכרונות על הוויה יהודית טיפוסית ,שנטלה מן
העולם,

ממתן את הפאתוס הרב ,שבדראמה האנושית סוחטת הדמעות

פרגורות של הקטנה

והמרעישים

רצח"( •

וצמצום

כ"עוד אנחה אחת"(,

כ"אוי מלב בוקעת

---

כמדקרות מחט

והאנחות ,באמצעות

הבאות בלב הדברים הנוקבים

/

יפגע מכוות לבי

-

ובלבבי

< Iין הדובר בשיר זה ממלט אנחות רבות ,כבשיריהם עזי-הרגש ורוויי

הפאתוס של שפירא וטשרניחוסקי,
נותרה בליבו עוד

הנכחדת וכלה;

ואין

הוא מגיר דמעות רבות על התמונה היהודית,

אנח

ה

אחת

ויחידה.

משמע,

השיר

"אוי מלב בוקעת" מתאר סופו של תהליך של התפוררות והרס ,המוח ,יר בעקבותיו
רק זכרונות מדאיבים .אפילו מקור הדמעות דלל ויבש.
אחרי הקריאה הפאתיטית,
הפותחים באמירת "אזכור",
שכתדלדלה,

הכלולה בבית הראשון ,באה סידרה של שלושה בתים

ומאנאפןרה זן מהדהדת קריאת

נתכווכה ושכסתתמו צינורות פרנסתה,

כ ,( 50ביאליק

-

חייו ויצירותיו' כ ] .[ 32ד

ייזכורי

להוייה

יהודית

ועתה מציב לה הדובר גל-עד בשירו.

. (295 ,
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הכית המתיאר בשיר מציין את בית-המרזח ,שהיה כרשיתי של אבי המשירר ,אד גם את

כית-המרזח היהידי ,שהיה עד לסיף המאה הי"ט אחד ממקירית הפרנסה העיקריים של
יהידי ריסיה ,שנישלו

ינתרוששו עקב הגזירות והגירישים.

בית-המרזח הגלמוד יהערירי שריי בטימאה ,ככמעין גיהנים של מטה,

ורק

שתי נקידית איר זעירית מבליחית כתיד האפילה ,הלא הו שתי כביתיי של המיזג,
המחפש חיי ריח בין מצהלית הסביאים .לכישי "פשתה כההן
הפשתה הכהה היא פתילת המנורה מכלי המקדש(,

I

)עפ"י ישעיהי מב, 3 ,

יכילי כנר דועד יככה ,שריד

שניתר לפליטה מהיויה רוחנית גדילה .בניסח הטייטה של השיר מתיארית עיניי
הדועכות של המוזג והאיר שדעד יכו  IIאפר ליבי הנענה",

יתיאירים אלה מצטרפים

לתמונת הנר הרועד ,שהיא כבואה למציאות לאימית דועכת.
תיאור השיכורים ,המתגוללים כקיאם ,מזכיר כמידה רכה את התיאור רכ-
העוצמה בפתח הפיאימה  IIאבי

II

,

המעמת אף הוא את טומאת הערלים,

המרזח ,עם טיהר-מידיתיו של האב ,המעיין בספר ומחשנותיו
החלאה

יהלאה .בשני המקימות ,התיאורים הם תיאירי

הסובאים נניזו-.

נודדות ומרחפית מו

גיהנים ישחת )ב  IIאיי מלב

ביקעתןן מזכיר ,למשל ,הצירוף "חררי קיא ילח" את הציריפים "חדרי מיית

II

ו"חדרי שאיל"( ,הנקשרים אסיציאטיבית ביום-הדין ,החורץ גורלי של אדם לחסר
אי לשבט ,לחיים אי למוות.

ניתן ,אפוא ,לעקוב ולהיווכח ,כי משיר בלתי-גמור ובלתי-מליטש כמו
מלנ בוקעת" בקעו
של ביאליק:

ועלו כמה מו הדפיסים המרכזיים בשירתו האוטוביוגראפית

דמות המוזג ,המעלה ניצוצות של טוהר מתיד החלאה והטומאה

תמינת הנרית על פתיליהם ,המרקידים צללים על גבי הכתלים הקודרים

תמונת האב

-

"איי

הביוגראפי או הארכיטיפי

-

העומד אצל שולחו מגואל,

ברירה את סיררי הפילחן הנורמאטיביים )"שירתי"(
הברורים של שיר זה ,שנגנז

;("ינא")

)"שירתי"(;

ומפר בלית

ועוד .אד למרות קשריו

ילא ראה איר בחייו של המשורר ,עם כמה משיריו

האוטוניוגראפיים הנידעים של כיאליק ,איו להיחפז

ולראית בו שיר אוטובייגראפי

מיכהק .דמיתו של המוזג בשיר שלפנינו אינה משוייכת שיים מיגדר ל'  Iאני" הזועק
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יהנאנח מי הבית הראשיי ,יאיי היא מיצגת כלל בתירת אביי של הדיבר בשיר .קשריי

המיבהקים של שיר זה עם השירים האיטיבייגראפיים המאיחרים לי ,היא היא המעידד
את הבנתי של "אןי מלב ביקעת" כשיר בעל מימד אישי-איטןבייגראפי ,כשלעצמי ,איי

השיר "איי מלב בוקנו!ן" שיר אישי-איטיבייגראפי כל עיקר ,על כל פנים ,אין בשיר
כל רמז ,שיעידד את זיהייי של המיזג קשה-היים עם אביי של המשירר ,יבהיעדר ידע

ממקירית חיציניים על תילדיתיי של המשירר יעל תילדית משפחתי ,לא יביי איתי
הקירא אי הפרשי כשיר איטיבייגראפי" ,איי מלב ביקעת" אינו שיר איטיבייגראפי
ייתר משהיא שיר לאימי ,המבכה דעיכתה של היייה יהידית בת-הזמו ,היסידית
האישיים יהלאומיים מתמזגים כאן לחליטיי ,דמית האב

-

אבי חמשת הבנים שבשיר

-

עשייה להתפרש במודיסים שונים של חיקיי המציאית :אפשר שהיא המוזג האיטיבייגראפי,
אביו של המשירר; אפשר גם שהיא היהידי בה"א הידיעה ,המייצג כאן בדמית המיזג
המרושש ,בי-התקיפה; אפשר גם שהיא אחד מאבית האימה

)יעקב ,למשל ,מיצג כמיזג

באליגיריה "יעקב יעשיי"(; ניתן אף לראית בי יישית מטאפיסית מיפשטת
המרה יהדלות הלהידית לדירותיה,

-

סמל הגלית

ולאי דויקא נציג של מציאית יהידלת מזמן היכתב

השיר,

עדי צמח ·,בספרי "הלביא המסתתר)  , ( Slהעלר על הקשר ,שביי הפיאימה "אבי"
לבלו סלפירי של מ"ז פייארברג "בערביי" :יצירה זי
בייתר ראף הגלע לזהרת עצמי אלתי יעם גירלי

-

-

לצירתי של סיפר שביאללק הערלכי

היא סיפירו של מ,ז ,פללרברג יבערבי.

בסיפירי זה מספר פייארברג על בו זקינים שנילר לייסף ,בעל בית המרזח שבכפר ,על
נפשי של ילד זה נאבקים כיחית הטימאה יהטהרה,
שהיא יניציץ מהםמאלי מבקש לשבית את נשמת הילד

יהקדישה עם הקליפהי ,הפריץ שבכפר,

---

)כרחרת הטימאה( מרפיעים בצדרית

שינית ,פעם בדמית הפריץ ,פעם בדמית 'המין אנשלםי הקיראים אל ייסף:
את הדלת ,אני חפצים לשתרת ייו שריף' ---קטעים אלה המתארים

יייסקה ,פתח

 Iאת פניי האיימים ,את

עיניי המלארת דם יאת מצחי המלא קמטים המביעים דאגה עמרקה' של האב" הם ,לדעת

)  (51צמח

)

] @[44

' 52-251 ,
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של פילארברג שימש ,כנראה ,בסיס גמ לתיאור המוזג באליגוריה הלאימית "איי מלב

/

בוקעת"" :אזכיר עיד את ריחב מצחי המעיננה
לא היעם כל המאיר ~בתירה

/

נעכר הציץ מעיניהו,

שכן על מצחהי,

/

-'/

מעיני / ...

אורי שתי בבותין.

/

'לא!

/

()---

מצחי התרחבה,

יכצעקת חמס כלואה קרבי התחבטה,

היה מינח תמיד שמה על שילחני,
הספר

-

יבהשתקעו שמה

יכענן הרהירי חשד יעלטה

שמ בי כל

עיניי העמיקית ,שמבביתיהן

(---כ

/

/

יבהשתקעו שמה

לא מיזג אני!'

-

צער נאלמ

אלזה חלומ דראין

כמו עניתו סרה,

כל מראהי קרא,

/

/

שמ בתוד

מצחי התרחבה,

 Iלא לכד נבראתין

/

אמרי כל עצמותיי!" .סיפירי של פיארברג ,שנתפרסמ בכרן ד' של

'השלח' ,בסמיכות

זמנימ לקטעימ האוטוביוגראפיימ של ביאליק ,השפיע ,כנראה ,על עיציב דמיתי של
האב-המוזג.

ייתכן שהמשירר אף חש תחישת זיקה והזדהית עם דמותו של המיזג

בסיפירו של פיארברג ,ששמו ייסף ככשמ אביו של ביאליק( ,אשר בן-זקינלי נלקח
ממנו

כאף ביאליק נולד לאביו לזקונימ( .אפשר שהחפיפה בין הבידיין

יהפרטימ

האוטוביןגראפיימ הקונקרטיימ תרמו לתחושת הקירבה וההזדהות.מכל מקומ ,תיאיר

האב ,השריי בין טומאה לטהרה בבית-המרזח ,שעיניו זילגות דמ ומצחו המקומט
משקף את דאגתי

)בקטעימ שלפניני

יב  IIאבי"( ,אכן דומה דמיין

ניכר לתיאיר

ייסף המוזג ב"בערב" של פיארברג.

לעימת השיר "איי מלב ביקעת" ,המצטיין בעמדה פאתיטית טעינה ימעיצמת,
שכאב יזעמ חיברימ בה יחד ,את "מחיץ לעיר"

-

שיר של דלית ,שכיל ייתימ ,שנכתב

בסמיך ל"אוי מלב ביקעת  - ( 52)IIמאפיינת דווקא עמדה אנטי-פאתיטית ,כמעט
הומיריסטית ,המזכירה את הדיקצלה הפשוטה של שירי-עמ יידילמ ,שבהמ הקומי
והטראגי

כ ( 52

דרימ בכפיפה

אחת.

•

/

אזכור איזה ספר גדול ופתוח

בין מצהלות סבואימ בקש חיי ריח

-

/

עיד

שני השירים נכתבי על גבי דפימ רוצפימ באותה מחברת טיוטות.

-
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ההימיר בשיר זה ,שהיא הימיר טראגי מיפירי,

אצל הקירא ימניפיצן במיפנה של באחופ .לדוגמה ,כאשר אומר הדרבר אח המלים:

'יוחהי

הירישהיי ,נוצרות אצל הקורא ציפיות לרשימה של קניינים ינכפים ,שהיחיד האב הנפטר
לבניר אחריר; אר תחח פירוט  ,הרכוש ותחת חיאור הנחלה ,בא פירוט של חפצים ושל
קנייבים עלרבים וחפרי-ערר ,הבזכרים בנשימה אחת עם מהוירח מופשטרת )'יצרכים
מריבים" ,משמע ,האב הרתיר לבביר מחפרר(

וכו ביחד עם

...

ילדים ,המגובבים

ומעררמים זה על גבי זה ,בפדר פפבדו-הגיוני ,הגורם לגיחור מר" .מחרץ לעיר"
הוא שיר ,שבמרכזו מהחלה מרה :האב הנחיל לבביר דלית,
אברשית

ולא ממוו; זוהמה

)"מרזח פריחים" ,שיכורים השריעים פרוחים בפונדק(,

בריח הדגים המלוחים ,הבמכרים באכפנייחו;
וחפרי-הערר,
תופפת מייתרת

ובפוף הקאטאלרג,

שפרחובה מתערב

גדוש הפרטים המאופים

בזכרים כבדרר-אגב גם חמשת ילדיו של הבפטר ,כמר היו מין סרח-עודף,
יחפרת-חשיבות.

האם לפנינו שיר ארטוביוגראפי ,או שמא "מחוץ לעיר" אף הרא שיר
לארמי-קילקטיבי ,המתאר

-

כמו "אוי מלב ביקעת"

-

הוייה

יהודיח מררששת,

ההולכת ובטלה מו העילם?

מן הצד האחד ,אין פפק שבשיר "מחוץ לעיריו

יש ריבו י של פממנ ים

אוטובייגראפיים ראף המימד הריאליפטי גובר כאן על המימד הארכיטיפי ,הפימלי.
יתר על כן ,הדובר נוקט כאן אח בטיית השייכות של גוף ראשון רבים )במלים
"אבינן"" ,אמבר" וכיי( ,שלא כמו ב"איי מלב ביקעת" ,שבו אין המיזג מיצג

כלל כאביי של הדיבר .צייבים מעיו-ארטובייגראפיים אלה מעידדים ,לכאירה,
אח הבבת השיר כשיר אישי ,פרפובאלי.

מו הצד השני ,המלים "אביבו" ר"אמבר" ,שהו

לכאירה צייבים

אינדיקאטיביים לארטובייגראפיה ,אף טעיניח במיטען לארמי בכבד כמכרח

התקשריתו לציריפים כברלים מקרבלים ,כגיו" :אביבי שבשמים"" ,עיד אביני
חי"" ,אברהם אביבו"" ,שרה אימבו" וכדומה(,

ראין הו מעידרת בהכרח על
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התכוונות אישית אוטוביוגראפית.

רק בשירים האוטובייגראפייט המובהקיט

המחזור "יתמות"( ,נקט ביאליק את נטיית השייכות של גיף ראשוו
"(.ימא" ב"שירתי" עדיין בא

הציין

)שירי

יחיד ",יבא")

"אבינו".

עם זאת ,מעניין לה~וות את פרטי השיר עם העובדות הביוגראפיות

הידיעות לנו מי המקורות החוץ-ספרותיימ ,כדי להיויכח מהו שיעורם של היסידית
האישיים-הממשיים ומהי מידת האיתנטיות ,ששיקע המשורר ב"מחוץ לעיר" .לדוגמה,

באיגרתר האוטיביוגראפית לקליזנר ,שנכתבה בארבעה נוסחים)  ( 53נ מתאר ביאליק
את ימי הדלות יהיתמות .מאיגרת זו שאובות עיקר ידיעותינו על פרטי הביןגראפיה
של המשררר .בנוסח השלמ ,שנשלח לקלוזנר ,מתאר המשירר פרק זה של חייו ,מתור
הדגשת הסבל הרוחני ,שהיה מנת חלקן של האב המוזג ,אשר ראה במזיגה פרנסה

בזויה וניקלה:
אבא נתפרנס בדוחק מו המרזח שפתח בביתו לאכרים עובריח
ושביט ,אבל מחיה בזייה זו דכאתהו מאד )בשעת מזיגת הכוס

לאכר היי עיניר נתרנות במשניית שלםניו על השילחו ישהגה
בר תמיד( ותחליאהו )לשעבר התפרנס מעבודת יער וריחים(,
רבמלאת לי שבע שנים רעוד  -נתיתמתי מאבי ---
')  nרקי חייםי,

בגירםא אז של טיוטת תאיגרת פסח המשורר על תיאררת

ןהביזיון של האב בשל עיסיקו הנחות,
של המשפחה.

נזכר כאן

של n

יא-יב( .

חרשת הכלימה

וכן על תיאור חיי העוני ,שהיו מנת-חלקה

רק השילוב הפאראדיקסאלי של מלאכת מזיגת-השיכר עם

לימוד המשניית ,עירובו של הנתעב בנשגב ,כאן ,בא גם הציררף "חדרי ארפל
וצלמוות" ,המזכיר את הציריף "חדרי קיא ולח" ב"אןי מלב בוקעת".

הדמיון שביי פרטי הביוגראפיה ,הכלולים בגירסה בי של טיוטת
האיגרת לביי הפרטימ המוחשיים ,הכלילימ בשיר "מחיץ לעיר" ,בולט לעיו
במיוחד .כאו,

נזכרים פרטי ריאליה כדוגמת :דרו החול הרחבה ,הבית שמחןץ

לעיר ליד היער ,האיכרים הסרים אל בית-המרזח בימי היריד ,האב-המוזג,

) ,( 53פרקי חילמ בארבע  .גירסאותי ,מוסד ביאליק ,תש"ד .הנוסח ,שנשלח לקליזנר
כליל גם באגרות ,כרד אי ,ושלושת נוסחי הטיוטה ביכתבימ גנוזיםי.
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שהוגה בספר בשעת מזיגה ,מית האב יימי העוני ,שבאו על האלמנה יעל שלושת היתימים.

הדמייו ביו השיר יהמסמך העיבדתי בילט גם בניסיח.
השויאת העיבדות ,הכלולית בטיוטית האיגרת האיטיבייגראפית עם ה"עיבדית"
הביוגראפיית דמייית-המציאות ,הכלולות בשירים מתרנ"ט ,הלובשים חזית אוטובייגראפית,
מלמדת בבירור על דמייו רב ביו אלה לאלה .עם זאת ,דימה שגם שיקילים צורניים
הכריען בעיציב ה"עובדות" הביוגראפיות בשירים .מספר היתומים ב"שירתי"

ילדים

/

מריבים"(

כילמי

רעבים "( ...

)"ישבעה

ומספר היתומים ב"מחיץ לעיר" )"וילדים חמישה וצרכים

נבחר בשל שיקולים ספריתיים :ב"שירתי" נבחר מספר סימלי ,הנקשר לנרות

הרזים ולמנירית ,שהישמו בבית-המשכיו

ולשבעת ימי השבוע; ב"מחיץ לעיר" נבחר

המספר "חמישה" אולי בשל החריזה )בהגייה אשכנזית( ל"ירושה'י ,שהרי המסמך
הדיקומנטארי מדבר על שלושה יתומים.

עם זאת ,כלולים ב"מחיץ לעיר" מספר פרטים איטיביוגראפי ,שאלמלא
נכללי גם במסמך חוץ-ספריתי ודיקומנטאי ,היו עשייים להיראית כתבניית דמויית-
מציאית ,שנבררי בקפדנות לצרכים ספרותיים.

למשל ,דרך החול הרחבה

)שירה

(, 9

 VJבפיאימה "אבי" נראית כ"אביזר" ספרותי מסיגגו ,המשרת את משחק-המלים השנןו

ח י ל

•
ח ל ) = ח ילי ו(

הביוגראפי של המשורר.

) ( 54

,מתבררת כפרט קונקרטי ,המעיגו בעולמי

גם הצירוף "מחוץ לעיר"

כדי לשרת את תרובד האליםיבי שלו

,הנראה כאילו

נברא בשיר

כמתוך זיקת למימרת "אל יגור אדם מחוץ

לעיר" , ( 55)Cמתברר כציריף בעל משמעית רפרנציאלית ,ילא בעל משמעות פואטית בלבד.
) ( 54הצירופים "התפלש הקדש בחו'  iי"אירחית עמיקי חול" בפיאימה "אבי" מביססים על
משחק-מלים ,המלמד על התבוססותו של האב בחיליו יבטיט הדרכים )גם המלה "עבטיט"
בפיאימה "אבי" מלמדת על הרפש בדרכים  -דרכי המסע ודרכי החיים  -ועל אביונותו

של האב ,שרכושי תישם בבית המשכיו(.

) ( 55סממו ריטירי אופייני לשירת ביאליק היא השימוש באיסורים מקידשים ,בהיפיך
משמעית .ביאליק הירשה לעצמו תכופות "להתיר" איסירים מפירשים מאירייתא ימרבנו,
ןנהג חירות גמורה באיתם עגיינים ,שבהם גאמר לאו מפורש ,כגיו:

"ובצאתך יחידי

לעיתות בלילה" )"המתמיד"( היא אמירה ,המנגחת את האיסיר "ואל יצא יחידי בלילה"
)ברכות מג(; .וכו ביציאתן של המתמיד לדרכי '~שחר בשחר ,עת גרי העיר אחרית שנתם ינומו
לא ירגיז את רבצם גם קול שכרי קורא" יש תיאור מיתמם ,המנגח את חאיסור "היוצא לדרר

קידם קריאת הגבר דמו בראשו" )יומא כא( .ראה על כך בדיוו על דרכי השימיש של ביאליק
בתבניות של לשוו אלוסיבית.
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אד בין שנראה ב"מחוץ לעיר" יצירה אוטוביוגראפית ובין שנראה בשיר זח
יהיא המיזוג ההארמוני,

יצירח מעין-אוטוביוגראפית ,דבר אחד עולה בה מעבר לכל ספק,

שערר בה ביאליק ,בין היסודות האישיים והיסודות הלאומיים-יהודיים .כשם שהמלים
"אבינו" ו"אמנו" מכילות השתמעויות לאומיות ,כר בילווית גם למלים "אלמנה"
ו"חורבה" גם מ  I!Iמעות קונוטאטיבית,

בעלת גוון

באליגוריות לאומיות כאלמנה לבושת,\)-חורים,

לאומי .האומה מתוארת דרך-קבע

והכינוי "לא אלמן" הוא כינוי

פריפראסטי לעם ' -ישראל )למשל ,בפיוט "שערי ארמוו" בנעילה ,עפ"י ירמיהו נא(; 5 ,
החורבה אף היא כינוי קבוע למקום-התפילה ,או לקברות האבות;
פשוט ,לכאורה ,כמו י "וצרכים מרובים" הוא צירוף טעון

ואפילו צירוף

במשמעויות לאומיות,

שכך הוא מעלה במרומז את נוסח התפילה "צרכי עמר ישראל מרובין"
ייתכן

אף ,שמך התיאור הפשוט והליטראלי "וברדת אכר בעגלה

( 11-10

)שורות
ב") Yגלא

ובזמך

מהדהדים,

דרו לשון-נופל-על-לשון,

קריב"( ,התו רמים לאו ו ירת ה יתום והקדרות

שבשיר' .

אלא הדלות היהודית הטיפוסית,

נושא מרכזי בספרות של שנות התשעים ,ביידיש ובעברית.

א' צובזר,

למשל ,מודגש הביגוד שבין הדלות לביו הריקוד.

מפרי-עטו של ביאליק הצעיר ,שירקת הדלות בארובה

לעיר הקרובה"

הדיו של "קדיש יתום"

הדלות איבה רק הדלות האישית-הביוגראפית,
שהיתה

---

)ברכות

כט,ע"ב( .

בשיריו העממיים של

גם בשיר מעיו-עממי

)על-פי פירוקה של מימרה

זה

יידית

ידועה ומימושה בתמונה קובקרטית( ) , ( 56והעובי מרקד כמעיו שעירי-שאול ,הרוקדים
בעליצות מאקאברית.

סופו של השיר ,אף שהוא מדבר ברובד הגלוי על בית-המרזח

)"בית מרזח" הוא ,אגב,

גם מיסנאה

סגי-בהור( ,מעתיק

וגם מקוס-אבלים ,בלשוו

את תשומת-הלב אל עבר בית-הקברות היהודי ,באמצעות סידרת מלים ,הלקוחות מתחום
דיני-הקבורה:

בזיר

בו,ג( .

מחדרים"

"בחוץ",

"מבודים",

"משכונת

)"שכונת קברות" -ראה:

יהודים"

ה"מבודים" ה  Qאלה ,שלא באים בקברות ישראל,

)"בחוץ מבודים משכיבת

יהודים,

/

מחדרים

-

והעימות שבין

קיטור,

סחי

) ( S6ראה :סדן ,דב" ,מפי העם" ,יהפועל הצעירי ,כרו מז ,גילי

ולח"(

. 46

ירושי

"בחוץ
מעלה את

---
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הנבואה האפוקאליפטית ב"שירת האזינו"" :מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה" )דברים
לב,

(. 25

תיאור המרזח מעלה בעזרת התבניות האלוסיביות המרחפות תיאורים של

סדום החטאה ושל גיהנים ושחת) , (57ואלה עילים בקנה אחד עם נושא המוות והחרדה
מי ום-יהדיך,

המקננ י D

בשיר

במרומז .

מך השורות המחוקות של טיוטת השיר מתברר ,כי ההתרחשות שבו מוצגת

כאילו אירעה בעבר הרחוק ,כ~ילי מחזיר הדיבר את הגלגל לאחיר שלישים שנה ריותר
)"כמדרמה לי כשלושים שנה"( .מתברר ,אפוא ,כי הדיבר בשיר היא אדם מבוגר ,שבע

תלאות ולמוד ניסיוך ,המעלה את סיפור חייו בראשי-פרקים,
"ביום

-

טרף דבר

-

בית מרזח!".

אפוא את הגלגל לשנות השישים,
ביססו

ימסיים באנחה:

השיר ,שנכתב בשנות התשעים של המאה הי"ז ,מחזיר

לתקופה שבה ה~לה להתמוטט המערכת הכלכלית ,שעליה

יהרדי רוסיה את קיומם עד אז :פונדקאית וחכירת הזכויות למימכר שיכר.

הדובר משקף ,אפרא ,אגב תיארר גורל בית-אביו הדל,

גם מצב חברתי-כלכלי ,שהלך

ובטל מהעולם .הדלות של בית-האב והדלית היהודית-העממית הטיפוסית התמזגו בשירים

אלה לכלל איכות אחת; הלאומי והביוגראפי-אישי הפכו בשירים אלה למסכת אחת
וגבולותלהם נבלעו .בשלב זה עדייך המימד האוטוביןגראפי בשיריו של ביאליק
לש בו מידה רבה של "פוזה",
חי לה של

והוא עדייו כפיף לסיפירי של הקולקטיב ,לסיפיר

האימה .
לסיכום,

ניתו להכליל ולומר ,שבשירתו המוקדמת האליגורית של ביאליק

הסתמן אותו תהליך של צמצום השקף והפנמת העולם ,שהסתמן בשלרת ההשכלה בכללה.

תחילה עסק ביאליק בעניינים האוניברסאליים והלאומיים ,בנישאים ה"גדולים"
ורבי-החשיבית,

יבהדרגה הסיט את המרכז אל נפש היחיד פנימה ,אל ה"אני" המשירר,

אל לבטיו ,תילדותיי

ומאווייו .השירים האוטרביוגראפיים ,אי הפסבדי-איטובייגראפיים,

שכתב ביאליק בסוף העשרר הראשרן ליצירתו ,היו חולית-מעבר מיבהקת ביו הכתיבה

) ,,( 57מחוץ לעיר" הוא צירוף בעל קרנוטאציות ~ז  Iוראטיביות של פריצת חוק כליט הוצא
אל מחוץ לעיר( .גם המלה "הלאה" מאזכרת את פרשת אנשי סדום ,שביקשו את לוט
להסגיר את אורחיו )עפ!!י בראשית יט (. 9 ,השיכורים נקשרים כאן אסוציאטיבית ללוט
)"שיכור כלוט"( ולאנשי-סדום ,והירידה אל חדרי בית-המרזח כמוה כירידה שאולה אל
חדרי-מוות .תיאירי השאול נקשרים כאו בנושא המיות ויום-הדין ,הכלול בשיר במרומז.
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נין הכתינה האימפרסוכאלית המשכילית ,שאיפייכה את צידם הגלוי של שירים ,כדוגמת

"ותנפנף החסידה" ,ייעל קבר ",תוב{;" /יעקב רעשיו"" ,חוה והכחש" וערד ,לנין השירה
האישית ,שירת-היחיד ,שאיפיינה את העשור השני לכתינתו .אף שה"אכי" הדובר בשירים

אלה עשיי ,כפי שניסיתי להוכי  ,ח ,להיות דונר קולקטיבי-לאומי ,יש בשירים אלה
יסודות קונקרטיים לא מעטים ,החופפים לביוגראפיה של המשורר,

השירים האוטוביוגראפיים למחצה ,שכתב ביאליק בשנת תרנ"ט ושנותרו בנוסח

בלתי-גמור ונגנזו,

נכתבו אף בסמוי לטיוטת סיפור אוטוביוגראפי-למחצה

ובסמוי לקטעים זכרוניים בפרוזה פיוטית,

)"הירושה"(

וניכר שביאליק היה נתון אותה עת בפריצת

נתיבים חדשים לכתיבתו ,אחר שניצל במרוצת העשור הראשון את ז'אנר האליגוריה

הלאלמית ,על כל צלרותיו.

ב .צורוח ספציפיות נוספוח של האליגוריה בשיריו המוקדמים של ביאליק

נ

.I

האליגוריה הסטאטית-התמונייס

בין

שיריו האליגוריים המוקדמים של ביאליק יש מספר שירים ,שאינם מצביעים

על תהליך דיאכרוני ברור של התפתחות ותמורה ,אי מסמנים כמה טיפוסי-יסוד בכתיבה
המוקדמת.

ציין-סגנון

מן השירים.

מובהק של השירה המוקדמת הוא אופיין הסטאטי-התמוניי של כמה

ב"באהל התורה",

ב"על ראש הראל" ,ב"על קבר אבות" וב"המחפש",

וכן

בשירים מוקדמים רנים אחרים ,מוצגת תמונה סטאטית ,ללא דינאמיקה של התרחשות .כאשר
רצה ביאליק להמחיש תהליכים דינאמיים של תנועה ,התפתחות והתקדמות בפואימה "המתמיד",
למשל,

נזקק תכופות לציוני-זמן ,הלוצרים אשליה של התקדמות

)בוקר וערב,

קיץ וחורף(,

אד ,למעשה ,אף תמונתו של המתמיד נותרת סטאטית בעיקרה.
בשירו החגיגי "על ראש הראל" מתוארת דמותו של משה,

ללא איזכור שמו של
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משה במפורש ,כמעיו פסל

)כשם שדמותו של הלמדו ב"באהל התורה" מוצגת כ"אבו דומם"(,

התיאור נועד למטרות "הגבהה ורימרם ,האיש הסב מרצב על ראש הראל ,על פיסגה גבוהה,
כשידיו מורמות אל על ומבטי מישפל אל העבקים ,המובסים לרגליו ,דמותר נשארת

מרוחקת ,גבוהה ונשגבח ,כמו מחוטבת

בשיש) , ( 58

הרמת הידיים למרים )"בזריעות דלו רום"(

נקשרת כאו אסרציאטיבית למבט

לח( 14 ,

,הרמת הידיים ,שהיא בשיר זה

הממוקד במררם ')"דלר עיני למרום",

ישעיהו

רמז מזהה לדמותו של משה בעת המלחמה בעמלק )עפ"י שמות
משה

ידו"(,

"והיה כאשר ירים

יז: l l ,

נקשרת כאו באמצעות האלוסיה אל המבט הממוקד כלפי מטה ,שבותו משה

ביריביר) , ( 59בתמונה איו דינאמיקה של התרחשות; כיווניהם המנרגדים של המבט
הממרקד ,המושפל כלפי מטה~
דמירו

ושל הזרועות ,המררמרת כלפי מעלה ,משרוה לתמונה

לפסל,
בתמונה

הסטאטית,

שבמרכז

השיר,

ניכרת

גם העצמה,

מאגביפיקאציה

מכוונת:

משה מוצג בה כענק ,ה"חרגר במתי עב" ,כמעין דמרת מיתית ,שמימדיה על-אנישיים,
ההר ,שעליר היא ביצב ,מכינה כאו "הראל"

-

כיבוי המשווה לר שגב יגדרלה

)ה"הראלי" הוא שם-תואר ,שטבע ביאליק ,לציינו של "הנשגב"( ) , (60יריביו של
משה מועצמים אף הם ולובשים דמות ענקים ,הימנעותו של המשירר מהזכרת שמו של
משה אף משייה לדמית מימד אלןהי ,אפילו התאריד החגיגי ,שרשם המחבר בשולי

) ( 58ראה גם :ברזל ,הלל" ,ביאליק וטשרניחיבסקי" ,ימאסףי

)

] (; 271-247 [ , 16

כינס גם :ברזל ,הלל ימשוררים בגדילתםי ,היצאת "יחדיי" ,בשיתרף עם אגידת
הסופרים" : 15 , 1979 ,ניתו להשוות את הטכניקה של ביאליק לזו של מיכאל
אנגילו בפסלו ימשהי ,מיכאל אנגילו ,המוגדר כיגדול ביך ציירי השגני מעצים
גם את דמות משה ,בותן לה מידות של חוזק ,גדולה והוד ,אפילו היקרביםי מבטאית

קדושה ,המכוונות את הדיוקו כולו אל המרומים",

,

) ( 59על מהות המבט הממוקד-הצבטריפטאלי בשירת הריניסאבס )המכונה גם בשם ""(, cynosure
ראה בספרו נ' Iל נירתרופ פריי ) ] (, 58 , [ 87

) ( 60ראה :דברים שבעל-פה של ח,ב ,ביאליק ,דניר ,תש"ד ,קי-קז,
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השיר " -זי אדר" ,הוא יום הולדתו ויום פטירתו האגדיים של משה)  - (61תורם לשיר
נדבר נוסף של שגב וגדולה ,ככל הנראה,
אגודת "בני משה",

שבראשות אחד-העמ,

נכתב השיר מתוך דחף-תהילה לכבודה של

שכו

אדר" היא גם תאריך היווסדה

התאריך "זי

של האגודה,

למרות ששמי של משה אינו

נזכר כאו במפורש,

יכול הקורא לגלות בנקל,

שהדמות המיתית-אגד~ית ,שבמרכז האליגוריה ,היא דמיתו של משה ,על-פי גודש של

רמזים מזהים ימאפיינימ ,דמות הענק הנשגבת ,החוגרת "במתי עב" ואוחזת לוחות
בימינה

ופניה קורנים "נוגה הוד'י הם היסודות החזיתיים,

פרט לאלה,

הנקשרים בדמות משה,

יש בשיר גם צירופי-לשון אבוקאטיביים :הצירוף "איש שב" ,למשל,

מעלה את זכר הצירוף "איש שיבה" ,שבשירת "האזינו"; הצירוף "ולרגליו ו:ננ!!.
שני ענקים" בא בעקבות הציריף "והם ~"  ~ .'3לרגליך" ב"וזאת הברכה";
החותם את השיר,

"כמוהו עוד לא קם" ,מעלה את זכר הכתוב:

עוד בישראל כמטה" ,הבא בפסיקים החו  J'iמים את ספר

והצירוף

"ולא קם נביא

יאת החימש,

ידבריםי

גם

הר סיני נזכר כאו בציון העקיף "הראל" ,דרכי עיצוב עקיפית ימרמזות אלח
ניעדו ,כאמור ,בעיקר למטרות העצמה ורימים ,העיצוב הפריפראסטי הופך את
משה למעיו דמות אלהית ,שאיו להזכירה בשמה המפורש,
עיצוב דומה של דמית מקראית ,ללא איזכיר שמח במפורש ,כלול גם

·ב"שירי קודש" של פרוג) , (62שמהם הושפע ביאליק ,ללא ספק ,כאו ,משה -
המכונה "בו עמרם" ו"הישיש"

-

עומד על הר-העברים ךהארץ נשקפת לו מנגד:

סר אל משמעת אל עליון
מערבות

שדה

מואב

ורצונו

התנשא

-

בו-עמרם

ויכונו את רגליו במעלה הליחות
אל הר העברים ,הנשקף מנגד
בראשו העטוף חתלת ערפל,
שם

תומכימ

ארזים

רקיע בשיא

נזעמימ

זרועותיהמ

וקמוטימ מזקו

---

) ( 61בבלי קידושיו לח ,ע"א; מגילה יג ,ע"ב,

) ( 62בתוך :יכל שירי פרוגי כבתרגום אי קאפלאו( ספר  , 1תושיה ,תרנ"ח,

, 20-18
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הסיטואציה הדראמאטית,

שבמרכזה משה הנושא את הלוחות,

הנשגבת,

או משה

המתייסר ,העומד ~משקיף על הארץ המובטחת ,קסמה לרבים ממשוררי ההשכלה:

"משה על

הר העברים" של מיכ"ל" ,משה על הר נבו" של לטריס" ,משה על הר העברים" של יהל"ל
י"שירי

קודש" של פריג הם רק דוגמאןת ספורות

ובולטות.

ברבדיו האליגוריים של שיר זה מסתמנות שתי מערכות-משמעות עיקריות:
על פי המשמעות הראשונה ,שבה

נתפש השיר

המישור האקטואלי

כאליגוריה לזמנו ,מתוארת עליונותו המוסרית של העם ברגע היסטורי

נתוו .כאו

ניתן

והמישור העל  -זמני.

לתפוש אח דמותו של משה בשתי דרכים אלטרנאטיביות:

את האומה בכללה ,את היהדות היא דת-משה,
משה" ,מנהיג הדור,

המנחה את עמו

ואף

משה עשוי לייצג כאו

יכול לייצג את מנהיגם של "בני-

בעת היציאה מן הגלות ומדריכה לגלות עליונות

מוסרית על אומות-העולם.
על-פי הקריאה השנייה ,שבה
אוניברסאליות על-זמניות,

נתפש השיר כאליגוריה ,הפורשת אמיתות

נתפש משה כנציג מטונימי של האומה בכל הדורות,

ואז

מבטא השיר את עליונותו המוסרית של העם ,או של הדת היהודית ,על פני שתי
הדתות המונותיאיסטיות הגדולות האחרות,

ספציפית ליטראלית,

לפיה משה הוא משה ההיסטורי  -המקראי ,מנהיגו של דור

המדבר ,הגובר על שני הענקים
אך ביו

האקטואלי,

בכל הדורות.

תיתכך כאו

גם קריאה

שנבין

-

העמלקי

והכנעני

את השיר במשמעו העל-זמני

-

כמסופר בספר במדבר.
ובין

שנתפוש אותו

"על ראש הראל" מעוצב בדרך נשגבה ,מועצמת וגבוהה.

מוצבת על פיסגה ,המתנשאת מן

היקום ועטופה בחגור של עננים

-

במשמעו

הדמות שבמרכזו
על-פי מידיס

מלתל של חיקוי המציאות.

במאמרי על "השפעת השירה הרוסית על חיים נחמו ניאליק") , ( 63טעו
יעקב בו

ישורון ,ששיר זה

נכתב בהשפעת שירו של לרמונטוב "שני הענקים" ,שבו

~)' ( 6אורלוגיןי )בעריכת א' שלונסקי( ,כרך ) 8מאי. 217 (, 1953 ,
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האביר הרוסי הענק משפיל את עיניו אל יריבו "בבת שחוק גורלית" ומטעים את
עלירנות הרוח על הכוח הפיסי ,שהרי לא בכוח הזרוע השפיל האביר את יריבו
גמ ב"על ראש הראל" גוברת דמותו המיתית של משה על יריביה

ןהכריעו.

-

שני

הענקימ "~פ.~~:יש לרגליהי )הנצרות' רהאיסלאם( לא בכוח הזרוע ,כי אם ברוח.
שני הענקימ מעפילים אל· ראש ההר ,כשהם מחומשים ב"קרדום ובחנית" ואילר
משה מכריעם בכוח מבטו

בלבד.

טופוס היסטוריוסופי זה,
בשירת ביאליק המוקדמת,

בדבר תעודת ישראל בגויימ ,מצוי לרוב

ומקורו בעיקר בשירת פרוג.

בהוחבה רגח ב"על סף בית המדרש" ,שבו ממתיו
כשהוא בוטח ברוחו

ובאמונתו בלבד

שיר הי בתבל נולדתי

/

שביי

אף חוזר ב"שירת ישראל"
לכינרר הנני"(

זו תולעת

הדובר נתוד מבצר הרוח בדממה,

)"וברוח אל צבאות אגבר חילים

שבי צדק ,ציד משפט

-

)"אדרני לא קראני לתררעת מלחמה

ובשררות המסיימות של "אל האגדה"

הבחיו לחובר

-

בהשפעתו הרבה של ש"ש פרוג,

המכונה

"התחטאות",

---

לשיר

מלקוחי"( .טופוס זה

---

)"אבינה

ערד ישור ויוכל ענקים"( .כל השירימ הללו

/

הריטורית,

-

ביאליק עוסק בו

וכינור וחרב

אחריתו ,

נכתבר

-

-

כי עם

כפי שכבר

ואכו פרוג הירבה להשתמש בתחבולה

שבה אדם מטהר את עצמו

בנימוק ,שזהי הגררל שההיסטוריה הרעידה לר,

ואין

ומצדיק את אורחותיו

לשנותו.

שירי של פריג "אל הזורעים" ,הכולל דברי התנצלית של הדיבר

בדרד זו

פותח

הלארמי) (: 64

אהה  Iכי לא חוננתי מאל המערכה
בידים אמונות לחרב ,למלאכה,
שירתי לי חרב גמ צנה.

נדרד דומה מצדיק דוד

-

סמל היהודי

אורחותיו בשירו של פרוג "דוד וגולית") , ( 65

)  64לא (,,הזורעים" ,יכל שירי פרוגי )ראה הע'
) ( 65שמ ,

כרן אי,

. 41-39

יסמל המשירר האוחז בכינרר
שבו

62

-

את

נלחם הענק הערל נכוח הזרוע,

מדלעיל( ,כרד בי,

. 170-169
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ואילו דוד

-

-

"נשירים ואמרים"

"כלי

בכוח תרוחניות תצרופת:

-

נשקי

תאמת תטתורת

/

אור אלי

-

לי צנת סוחרת"

טופוס זת אף ' חו זר בשירו של פרו ג" ,זת אל ",י תמדבר אף תוא על תעודת ישראל
בגויים.
דמעות.

נשיר זת מפזר תיתודי,
תמונת

תפלייטון

זו

-

שקיומו מושתת על אדני תרוחניות,

תמונת פיזור הפרחים בדרכי העולם

-

פרחים בדרך תרווית

מקבילת לתמונת הזיית הנושם-

בשירו של ביאליק "על סף נית המדרש" .שירו של פרוג "זה אלי" מדגיש את

לעומת זאת ,מתבטאת עליונותו המוסרית

אידיאל ה"ספרא וסייפא".

ב"על ראש הראל",

של העם ביכילתו של משה,

נציגת המובתק של תדת תיתודית,

לתכניע ענקים בכוח מבטו

בלבדכ . ( 66
"על ראש תראל" הוא,

של משה

-

אפוא,

בראש ובראשונת שיר תגותי  -אידיאי,

ותמונתי

יותר משהיא באה להמחיז סיטואצית מקראית דראמאטית ,באת לסמל רעיון

היסטוריוסופי בדבר עליונותה המוסרית של האומה.

ב .2

האליגוריה הדינאמית הדראמאטית

רעיון היסטוריוסופי זה בא אף לידי ביטוי בשירו האליגורי של ביאליק
"יעקב ועשיו" ,אלא שכאך התמחש בדרכים דראמאטיות ודינאמיות ,היוצרות מתכונת
סיפורית,

המאפילה לעיתים על ההגות הסמויה.

כ ( 66מאחורי רעיין זה נדבר עליונותה המוסרית של היהדות ,שאינה דוגלת בכוח הזרוע ,מסתתר
פולמוס פובליציסטי ענף ,שהעסיק רבות את העיתונות היהודית-רוסית בשנות השמונים
ובשנות התשעים .יהודה סלוצקי ,בספרו יהעיתונות היהודית-רוסית במאה התשע-עשרהי,
מוסד ביאליק ,ירושלים ,תשל"א ( 139 ,מעיר ,כי בשנים אלה נשמעו שוב ושוב קריאות
מעל דפי העיתונות אל העם "להראות את אגרופו" ,ולא להחשות לנוכח גלי הפרעות,

תחוזרים ונישנים .היווסחודי
תייקולאק" תרוסי(

כגמןלו,

יצא בקריאה אל העם להשיב ל"בעל האגרוף" כהוא

ולהראות לו ,שגם לעם היתודי

יש

א גרו

ף

ת' ושג הערכת הגויים",הכנימות"  .ביאליק לא דגל ברעיוך תנקם ,שרווח בעיתונות
היהודית-רוסית,

.

,ורק אז

והעדיף את דעתם של הקוראים להבלגת ,כפי שאף כיכר משיריו.
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סכימת החריזה של השיר וחלוקתו

המתכוכת הסטרופית של "יעקב ועשיו",

לפרקיט

מצביעיט על תוככית ברורה ומוגדרת ,שעמדה לכגד עיכי ביאליק בבואו להציג את העימות
ההיסטורי והאידיאי בין

יעקב

ועשין:

לתשע קבוצות ,בכות שלושה בתיט כ"א,

הבתיט של השיר הדראמאטי-האליגורי מחולקיט

27

כשבכל קבוצה החרוז המסייט הוא חרוז

זהה,

המוזח לשט הבלטה טיפוגראפית) . ( 67תשעת הבתיט הראשוכיט הט מוכולוג)  ( 68של עשיו,
הנאמר תוד כדי הליכה מתוד מעבה-היער,
מרוכזים בניסיון

לעברו של נית בודד.

להינצל מסופת-השלג העזה

הבתיט ,הבאים אחרי המונולוג של עשיו

ולמצוא לעצמו קורת-גג למחסה.

( 18-10

)בתיט

הט מונולוג של

האוהליט ,שעיקרו היזכרות נוסטאלגית בבית-הוריו ,שאותו
חטיבה

זכרונית זו,

הנאמרת מפיו של גיבור,

המתח הדראמאטי ,שהרי הקורא
יודע,

המחזה{ כבר

שאותו

הבתיט הראשוכה היא,

היא חטיבה סטאטית~ ,אין

שמחמסו

כמלט יעקב,

תשעה בתיט

האחיט ,שלא ראו
מתרחשת כלל.

את

כותלי הבית,

מגבירה את

וקרב אל עבר הבית.

ואילו

לצירכי
חטהבת

חטיבת הבתים השכייה

בשתי החטיבות הראשונות לצורד הפגישה

זה שניט .אד סצינת ההתוודעות המרעישה אינה
ולכלבן,

המיוחל ,הוא פותח בכתב-האשמה מפורט על מירמתו
חייו.

נאלץ לנטוש מפחד אחיו.

ואומכט ,בחטיבת הנתיט השלישית ,שאף היא מונה

דואג קודט כל לעצמו

הבית המסכם את

יושב-

כפתחת הדלת וצפויה סציכה מרגשת של התוודעות בין שני

איש את רעהו

עשיו

תשעת

בה התרחשות ופעולה.

המפתיעה כין שני האחיט היריביט.
)בתים

הולד

חטיבה דיכאמית ודראמאטית,

כל האלמנטיט הדראמאטייט מגוייסיט

(, 27-19

היושב בין

יעקב,

)או הצופה ,אט נועדה אליגוריה דראמאטית זו

אח,

אפוא,

כל מעייניו של עשיו

החטיבה

האחרוכה

חורג

ורק אחרי שהגיר לתוד קרביו את השיכר
וככליו
במהותו

של

יעקב,

ובאופיו

שזה עתה הציל

משאר

בתי

השיר

ומהווה מעין פרק עצמאי .בית זה הוא דיאלוג ניו האל ,המצווה על יעקב לשאת את

) ( 67בסוג זה של חרוז מוזח ,המקשר את הטור המסייט של בתיט עוקבים ,השתמש ביאליק
גם ב"שירת הצפרירים" ,הכלולה בפואימה "זהר".

) ( 68ולמעשה "  OqlIYו  iו  ", sOהמופר בפניות "  " asideאל הכלב הזרזיר ,הפוסע לצידו.
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תרמילו ילצאת לדרר ,לביו

יעקב ,המשיב לבוראו בסידרת שאלות ניאשית:

...

אך אנא אלכה?

היי אלי בקדש!
העילם אם נצח
רק אהיה

ההבדל שביו שני המונולוגים

כשל עשיו בבתים

בא לידי ביטוי בכמה וכמה מישורים :עשיו
וקיצר-נשימה;

יעקב

-

מרדף? ..
; 9~ 1

של יעקב בבתים

( 18-10

נושא את דבריו מתיר תוקפנות ,קדחתנות

מתיר עצב ותיגה ,באויירה רגועה ונוסטאלגית .עשיי

נישא

עיניו אל העתיד הקריב ,לרגע שבו

יוכל לנוח מן הדרר הקשה ולשכך את צמאונו לייו;

יעקב נושא עיניו אל העבר הרחוק,

לימים הטובים ,שבהם ישב בחיק משפחתו.

לשונו הפיגוראטיבית של המונולוג הראשון רצוף בתיאירי גיהנום; לשונו
הפיגוראטיבית של המונולוג השני רצוף בתיאורי גן-עדו .במונולוג הראשון

, ,

ריבוי בילט של הגיים שורקים
רכים

/. ff ,X /

/ S ,S ,C /

החטיבה השלישית

כבתים

,ואילי בשני

( 27-19

הריגעת של המונילוג השני מתחלפת שוב בטוו

-

ריברי בולט של הגיים

מביאה למיפנה חדש:

רועם,

יש

האווירה

בקרסצירדי עז ,עם הרפעתו

המחודשת של עשיו ,המתדפק על הדלת והנרגע לזמו מועט בעת שתיית הייו ,כדי
לשוב ולרעום ביתר עוז  .בזמו השמעת כתב-הפלסתר.

ריבויים הבולט של האלמנטים הדראמאטיים ב"יעקב רעשיו" פותח פתח

להשערה ,שארלי אליגוריה זו
יהנחש"

כשהוא מעיו

"פורים שפיל"( ,או זה שב"האופה

על אפיית מצות לפסח(.
עם גורמי האופסיס

והכתף"

גורמי המלוס והתיזמור בשיר-מערכוו

כהיסודות החזותיים והתפאורה(,

כהמוזג והגוי הכפרי(
מושלגת.

נועדה להמחזה ,כדוגמת הדיאלוג האליגורי "חוה
כשהוא מערכוו
זה חוברים בו

לשם עיצוב הדמויות

ולשם מימוש פסבדו-ריאליסטי של מציאות רוסית

ניכר אפילו מאמץ ליצירת דיאלוג נעל מידת אותנטיית כלשהי:

עשיו ,הגוי הכפרי ,מתבל את  ,לשונו בדברי אירס ובדברי חלקות וכיבושיו
לסירוגיו,

ואף שהדיקציה נשארת פיוטית לכל אורך השיר,

הנמכה מכוונת של הלשיו,

ליצירת איכות מעיו-פרוזאית.

יש פה ושמ
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כפי שהצ ט יירו

בד מ יוו

בשיר זה מציג את קורותיהן

העם באמצעית האגרה.

אומנם,

של שתל דמויות מקראיות,

במלשיר הליטראלי,

אנ א כרןניזמים שוניס ) יע ק ב ועשיו מצייים בליבו של נוף רוסל מושלג;

השיר רצוף

יעקב

מ תגורר בבית על אם 'הדרו ןמחזיק בית  -מרזח ,כמר רבים מיהודי רוסיה במאה
היי י ט ( ;ו א ולם ,דרר-הסיפד האנאכרוניסטית ,או למעשה הא-כרוניסטית ,אופיינית

למדרשי-האגדה )  , ( 69ואלנה מכתיבה בהכרח פרשנית אליגוריסטית .ניתן ,למעשה,
לקרוא את היצירה כ ש לימותה ,על אף צדדיה הא-כרוניסטיים הבולטים ,כאילן איו

כוונתה ? עמ ת אידיאןת ,אלא גיבורים מקראיים-אגדיים.

ואןלם ,כבר ב ס פרות חזדיל) Oך , Cולמעשה עוד במקראכ  1ך , Cנתפשן יעקב
ו ע שיו כסמלים ל ק בןצרת אתניות,

ליצור ע י מות הי ס ט ן רי ו סופי ביך
וגו ר לן

-

המייצגות ניגודים אידיאייס,

ישראל ,טבעו

וכוונת השיר

-

יגורלו? ,ביו אומות-העולם ,טבעו

ש ק י פ ה למדי,

לחונר כ  2ך( מתאר את ההבדל בלך שני האחים כן" :זה איש ציד ,רודף
ומבקש רמיס,

וזה יו ש ב אוהל ,הנרדף מחמס אחיו הגדול והחזק ממנו.

יש בשיר

) ( 69רא ה :היינמן  ,יצחק .ידרכי האגרה! ,הוצי ספרים ע  IIש ל  IIל מאגנס ,האוניברסיטה
והו צ י

העברית

מסד ה ,

. 39-35 , 1970

)  ( 70ראה ,למשל :כרא ש ית רבה ,סג.
) ( 71ע פ'  tל נ רא ש ית ,לו .
כ  ( 72לחובר

)

]  3 2ד[

 3-112 ,נ . ( 1

- 102 -

הזה ,שרשרם עליר:

יהגדה בפי העםי מן הגרעין העיקרי שבשיר-העם על עשיר המשכים

לבית-המרזח רעל יעקב המשכים לבית התפילה
על עשיר ההרלך לקראת צידן ,עם כלבן,
ארץ ררסיה

-

בתרך סערת שלג אירמה

הרא רואה לפניו כנקרדת אור

()---

רכרי; אבל נרסף עליר מדרש מררבה

בליל חרשך קר ,בארץ הקרה

ואינר

מרצא לא נתיב רלא דרך

ולפניר אוהל יעקב היןשב בשדה

-

המרבן

()---

הרא

רהנה

יחידי ,בברחו

מחמת אחיו".

ציון

ההבדלים בין

הבתר-מקראית ,באגדה
ביססו

העימות

את

בחרוזים .

ישראל ואומות  -הערלם ,שהוא טרפרס רורח בספררת

רבמדרש,
היהודי

שבין

בשירי אימבר,

רווח גם בשירת חיבת-צירן.
והגוי

בדרך

אמירתית-דיסקררסיבית,

ו"אל תירא עבדי

ונמנע מלתת ביטוי

ישיר לניגזד שבין הדמויות .את הניגוד צריך הקורא עצמו

סמך רשמיו

במעין

יעקב" ממזגים בתוכם

הגות ודראמה .ב"יעקב ועשיו" דבק ביאליק בעקרון ההמחזה,

מפעולרתיהן

מסה

ניכרים הנסיונות המובהקים ביותר להמחזת ההגות,

ושיריו "לאדום" )עיבוד מהיינה(

אמירתי

לרוב שירים אלה

ומדבריהן של הדמוירת,

לבנות על

תוך התבוננרת בהתנהגותן.

ההכללות ההיסטרריוסופיות ניבנות ,אפוא ,בדרכי עקיפין,

ולא באמצעות

סיכום אידיאי ישיר מטעמו של המחבר ,כבשירת התקופה.
העימות האידיאי מתגבש גם בעזרת המישקעים האלוסיביים העשירים,
המוטמעים בדברי הדמויות.
את דלת ביתו
כל גוו
)שם עב(

ישראל.

)בשורות

למשל ,כשעש?ו מתחנן

(, 161-154

"מסורבל כדב".
בדבר הפרסיים,

לפני יעקב ,שיפתח לפניו

הוא מעיד על עצמו ,כי מחמת השלג הכבד,

דברים אלה אמורים להעלות את לשון
המוזכרים שם ביך

מסכת קידושין

קבוצות אתניות אחרות,

שאינן

מבני-

לעומת תלמידי-חכמים ,ה"דומים למלאכי השרת" ,אוכלים הפרסיים כדוב

ושותים כדוב "ומסורבלים כדוב ומגדלים שיער כדוב" .באמצעות האלוזיה
האליפטית והמרומזת משכיל ביאליק לעורר בדרך תמציתית ועקיפה דיון

אידיאי שלם ומקיף בדבר ההבדלים ,שבין

ישראל ואומות-העולם ,מבלי לגולל

 - 103את כל הדברים במפורש ומבלי לגלוש לאמירה מסאיית ,שאיו בה דינאמיקה של
התרחשות.

"יעקב ועשיו" היא יצירה דינאמית ודראמאטית,

ועל כו

היסודות

ההגותיים מתכווצים בה לאמירות קצרות ועקיפות,ואת עיקרת הקדיש המחבר

להראיות

) (, show;ng

·ולא להגדה ולהרצאה.

בדומה ,מעלה דרישתו של עשיו לאחיו המושג

( 109
מירמה

)"אל נא תעקב" ,שורה

בדרכים עקיפות ותמציתיות את האטימולוגיה של השם "יעקב" ,שעניינה
ונכלים .הגוי מתרת ביהודי לבל יעקוב אותו בהקטנת כמות הייו שהוא

מוכר לו,

תור רמיזה גם להשתייכותו הלאומית של המוזג

גרדף ל"ישראל"

)"יעקב"בתורח שם-

(.

המונולוג של עשיו,

המשמש ברובד הסמוי של האליגוריה ככתב-פלסתר,

המכיל את עיקרי הטענות האנטישמיות המקיבלות ,בנוי במיבנה ריטורי מתוכנו
ומכולכל ,משובץ בתחבילות שנינה לרוב ובטכסיסי השהייה והטעייה ,לצורר
יצירת מתח דראמאטי

דרר משל,

ואירן ניה דראמאטית.

הדברים הכלולים בשורות

נשמעים תחילה כדברי שנח והודיה ליעקב,

לאחיו הנווד ומוכו

ומזומו

מראשית ידעתי
ליעקב הנהו
ובא שתה ייו

/
/

בשדה אם בית
פו

יתע

אל בית המרזח

כביכול ,אומר כאו עשיו,

עומד לבדד

/
/

בליל אח יה ו

/

ויאבד כל דרד

/

- - -

יוכל להחיות את נפשו

בשובו מו הציד .אולם ,מיד בהמשך ,באה הפואנטה
ומאירה אותם באור חדש

עתה ברור ,שכל דברי השבח וההודיה היו ,למעשה,
ונאמרו מתוך אירוניה מרה,

/

בית משקה מרזח

/

יושב יעקב בביתו מתון דאגה לגורל אחיו

התועה ,כדי לספק לו מקום-מנוחה ,שבו

הדברים הקודמים על פיהם,

יושב-האןהלים ,הדואג

לארח אותו בצל קורתו בכל עת:

כי אמר:

/

, 184-175

-

ולהחליף כוח

האמירה המהפכת את כל

-

"ו ב א

ג

תחבולה ריטורית

ד

ב

י

".ד

)מטאסטאזיס(,

ולא מתוך כוונות נכוחות וכנות .עתה מתברר,
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שמגמתי של יעקב איננה פילאנתרופית כל עיקר ,אלא מעשית ,קרה ומחושבת ,הכל
נועד לשם התעשרית קלה ,לשם עשיית רווחים על חשבון תמימיתו

וחיספוסו של

הגוי הכפרי ,אך גוי זה מעיד על עצמי ,שאין היא תמים יבער ,כפי שמדמה
היהודי  ,בנפשו ,הוא ,יודע הכל ומבין הכל,
מירמתו של

ימסביר במונולוג אריך את אופי

יעקב ,מנקודת תצפיתו של המרומה,

המישור האלוסיבי בשיר מקשר גם את העימית שבין
העימית שביו קיו

והבל ,שגם הם נשאי

יעקב ועשיו עם

ונתנו ביניהם על חלוקת העולם ,כמסיפר

באגדה ,עשיו כקיו ,מיצג כאו כמי שקולל בקללת נדודים נצחיים ,כמי שיצא

לדרך-בדידיי בלייייית כלב-ציידים) . ( 73עשיי נתיו בתחילת השיר בתיך
סיפת שלג עזה ,כמי שדרכי אבדה יידיו ריקות משלל ,לעומתי ,דייקא יעקב
כהיא ישראל ,המיצג בספרוח בדמות היהודי הבידד( מיצג כמי שיושב ישיבת-קבע

)בעקבות איפייני בספר בראשית כ"איש תם יושב איהלים"(
ואולם ,בסוף השיר מסתבר ,שישיבת-הקבע של יעקב הריהי

יכמי שבית חם לו.
ישיבת-עראי ,כי

בתחים ארציתיהם של בני-עשיי ,לא תיתכו ליהידי ישיבה של קבע,

בעקבות ההתוודעית והפגישה המחודשת,

נאלץ יעקב לשאת את תרמילו

ולצאת לדרך-הנדודים המקיללת .עתה,

יעקב הוא הנוחל את גורלי של קין,

-

למי שירש את בית

ועשיו הופך
יעקב,

-

באורח פאראדוקסאלי

ל"יושב אוהלים",

מעגל-הקסמים של קללת-הנדודים לא תם:

את בית-יעקב ,

ויעקב בותר כמקלו

עשיו הצייד-הנווד חומס

ובתרמילו בנתיב הנדודים הנצחי .הסיפור

רומז לא רק לגורל היהודים ברוסיה הצארית של סוף המאה

ה , 19-

אלא גם

לגירישו של היהודי מביתו ההיסטורי ,מ"בית יעקב" שבמזרח ,הנתון בידיהם
של צאצאי קין

ועשיו,

) ( 73בבראשי' ~ רבה ,כב ,מוסברת מהו' ת האות ,שב' תן הו  :לקין " :ר' ב אומר :כלב
מסר לו" ,ולפי  ,פירוש רד"ק ה ז רזי ר  , ,הריהי כלב,...הציידיס. ,
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אר כדרכן של אליגוריות ,ושל אליגוריות לאומיות ופולי~יות בפרט,
גם האליגוריה "יעקב ועשיו" מכילה בטמוי עניינים רבים שבאקטואליה,
פירשת אר ורק הבדלים היטטוריים אוניברטאליים של הדורות כולם.
השיכר ,שאותו מייצג כאן

יעקב בעל הפונדק ,מדגים

-

דרד משל

-

ואינה

ענף מזיגת
את תופעת

דילדול הפרנטות היהודיות ואת תופעת נישולם של היהודים בריטיה של טוף

ה . 19-

המאה
שיכר,

בכוח גזירות מטעם השלטונות על יהודים-חוכרים יעל מוזגי

נושלו

יהודים רבים מפרנטותיהם עוד בשנות החמישים והשישים של המאה.

במחצית השנייה של המאה

ה , 19-

ניטו היהודים ברוטיה להיאחז שוב בענף

מזיגת היי"ש :בתחום המושב ,היו כמעט כל חוכרי הבלו על היי"ש יהודים,
שמכרו את השיכר לכפריים באמצעית בני-עמם אשר החזיקו אכטניות ובתי-
מרזח .משנות השישים ואילו ,החל מטפר המוזגים לפחות בקצב מהיר ,עד אשר
בשנות התשעים

-

בעיצומה של התקופה שבה נכתב השיר "יעקב ועשיו"

נמנתה המוזגות עם הפרנטות היהודיות ברוטיה.

-

שוב לא

תולדות ענף השיכר ,כמתואר

בטפרן של יהודה טלוצקיכ  4ך( ,משקף אפוא נאמנה מצב של נישול ,גירושים
וגזירות ,שהגיעו

לשיאם בשנות השמונים ובראשית שנות התשעים.

האשמתו של עשיו ,כי היהודי מכלכל את דרכין ב"מרמה

ובנכל"

מבטאת ,בין השאר ,גם את טענתם האנטישמית ,החוזרת ונישנית ,של הרוטים
הכפריים ,בדבר דרכי-המירמה של המוזג היהודי,

בהורדת כמות היין

וכו היא מבטאת את הטענות הרשמיות והמקובלות נגד
בכפרים.

יהודים

מכירת היי"ש מוצגת כאן באמצעות המחזתה של טצינת מכירת-הבכורה,

תור שהמשורר מבודד את צבעם האדום של היין
השניים,

ישיבתם של

ואיכותו,

בדרו

ושל נזיד-העדשים ומקשר בין

האטךציאציה.

כ  4ך(,העיתונות היהודית-רוטית במאה התשע עשרה! כראה הע!  66מדלעיל,
עמ!

(. 21-18

 - 106קריאת העידוד,

של ש"ש פרוג בשירו

הכלולה בבית האחרון ,מזכירה את קריאתו ההימנונית

לעברית בשם "עינך

"מנגינה עברית" ,שביאליק תירגמו

בהירה") : ( 75
קח ילקוט על שכם
לך נודד ללחם,
אם בצקה רגלך

עוד שלם מטך
)שורות

קריאה

זו

מזכירה

קריאות

אף

כגון הקריאה "קח מקלך יהודי עשוק
וכדוגמת הקריאה "לך!

עידוד

" ---

דומות,

בשירה

בת-הזמן,

כב"שיר גולה" של מ"מ דוליצקי(

אלי קורא קול אל ממרום

ישראל" ,אף הוא של דוליצקי( .

שרווחו

( 213-210

/

קדימה

"---

)בשיר "למנוחתך

אך קריאה זו של ביאליק ,בניגוד למרבית

הקריאות הדומות הכלולות בשירת הדור ,אינה מציעה פתרון מעשי למצבו הנואש
של העם.

האליגוריה הלאומית "יעקב ועשיו" מסתיימת בסיום פתוח ,בשאלה

ללא מענה ,הנותנת פתח למחשבה הפסימית ,שגורל הנדודים הוא גורל נצחי

ומעגלי .כל אימת שעשיו ,הצייד-הנודד ,מגיע עם כלבן למקום מושבו של
יעקב ,מגיע תורו של האחרון

ליטול את התרמיל ואת המקל ולצאת לדרך-הנדודים.

כדרכה של האליגוריה המשכילית ,הקרונה קירבה ז'אנרית למשל ולמיכתם,

גם האליגוריה "יעקב ועשיו" מכילה משחקי-מלים ותחבולות שנינה לרוב.
לדוגמה ,כאשר משדל עשיו את
יוצא לבסוף מכליו,
--כ  ( -אינך" כשורות

יעקב לפתוח לפנין את דלת הבית ,הוא

ומתרה במוזג הנפחד:

(. 157-154

"הוי פתחה הדלת

/

אם שעיר משחת

דבריו אלה כוללים משחק-מלים ,הבנוי על

כ ( 75שירן של פרוג פתח את גללןנו הראשון של העית ו ן היהודי-רוסי 'ראזסבייט'
של  , 1882אחרי הפרעות שאירעו בכל חלקי רוסיה .בראש השיר בא המוטו:
"דבר אל בני ישראל ויסעו" ,שהיה לסיסמתם הראשונה של אנשי ביל"ן ,אשר
הןשפעו

מקריאת העידוד בהימנונו של פרוג .
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רב-משמעיתה של המלה "שעיר" )שד ,צפיר-עיזים

ימרבה-שיער( .

המשמעית הראשינה

עולה בקנה אחד עם תיאירי הגיהנום הרבים ,הכלילים בשיר במרימז .המשמעית

השנייה רימזת לשעיר לעזאזל,
והאנושית,

ומשפט התנאי

הpharmakos -

)"אם שעיר

---

הניצחי מן הדראמה הבימתית

אינד"( משווה לאמור איפי איריני-

טראגי ,שהרי היהודי הוא אכן השעיר לעזאזל מאז

ומעולם .המשמעות השלישית

אף היא מוסיפה נופד אירוני לאמירתו של עשיו ,שכר
ניחן

עשיו ,מיוחסת כאן

שצוטט כאו

דווקא ליעקב

תכונת השעירית ,שבה

)והרי אף הקטע הנרמז ממסכת קידושין,

לעיל ,מייחס שעירות מיפרזה לבני אומות-העולם ,להבדילם מבני-

ישראל ,שלא ניחנו בתכונה זו(.
גם המלה

"זרזיר",

היא מלה פןליסמית במובהק,
יחידת-משמעות אחת עניינה:
אחרת עניינה:

העי

כלב

 73מדלעיל( ;

סגי-נהור,

הבאה בשיר פעמים מספר

)בשורות

וביאליק מנצל בשיר את כל
ציפןר

)רמז

)רמז לכלב-הציידים,

(, 147,68-67,59,45

יחידות-המשמעות שלה.

לצידו של עשיו(;

יחידת-משמעות

המלוןה את עשיו בנדודין;

זריזות

יחידת-משמעות נוספת עניינה:

ראה

כרמז איריני ,לשון

לתכןנת המתינות ,המאפיינת את יעקב( .על-פי המשמעות השלישית

משמש הכינוי "זרזיר" בתירת כינוי מזלזל ומנמיד כלפי

יעקב המתון,

האוהלים .את הוראתה של המלה הסביר ביאליק עצמו ב"חקר מלים"
"ז.ר.ז = ח.ג.ר

)יזרזיר מתניםי(

ימתניםי נגזרו ---
)ז.ר.ז  ,מ.ת.ן (,

המתו ,מתוו,

ומזה

---

זריך

---

ומר

שלו) (: 76
השם

שני השורשים האלה

שהם הפיכים לכאירה בהוראתם הגלייה

סידם הנעלם הנפשי חד היא

יושב-

-

---".

יוצא ,אפוא ,שבמלה אחת השכיל ביאליק להתיד כמה משמעויות ילצרף
ניגודים ,המציינים פעילות וסבילות,

) ,( 76כתבים גנוזיםי. 307-306 ,

זריזות ומתינות,

דינאמיות יסטאטיות.

 - 108הקריאה ,הכלולה בשורות

212-211

כ"לן נודד ללחם /אם בצקה רגלן"(

היא משחק-מלים ,המנצל את דו-משמעותה של המלה "לחם"

איכות אליטראטיבית עשירה :המצלול

/ tex /

כמזון ,ארץ(,

בא בתוכה שלוש פעמים,

ויש בה

ויש בו

מהדהודה של קריאת .הגירוש "!ךל" ו"לכה!" ,אך גם מקריאת-העידוד לעלייה
אל ארץ-האבות

כ"לך לך אל ארצך

יציאה מרצוו,

ולא מאןנס.

איומו של עשיו

ואל מולדתן

ואל בית אביך"( ,המציינת

"לרןצץ ראש פתן" כשורה

( 201

יש בו משום אינו ורסיה

של האמור בבראשית רבה ע"ה ,על גורלן של עשיו .על-פי המדרש ,עזרו מלאכי-
השרת ליעקב לרוצץ את ראש עשיו,

ואילו כאן מועיד עשיו גורל דומה ליעקב,

תוך תחבולת היפון מחוכמת.

משחקי שנינה
על כל צעד ושעל,

וקאלאמבורים למיניהם ניתן

למצוא בשיר אליגורי

זה

וקצרה היריעה מלפרט את כולם .שעשועים מלוליים אלה עולים,

כאמור ,בקנה אחד עם דרישות הזיאנר האליגורי ,בגילומו המשכילי הניאו-קלאסי,
שבו שואב הקורא את עיקר ההנאה מפיענוחו של משמעויות סמויות.

אן ,בניגוד

לדרישות-היסוד של האליגוריה בת-התקופה ,כלל ביאליק ב"יעקב ועשיו"
סממנים אוטןביוגראפיים לא מעטים,

ובכך הפר את האובייקטיביות ,האופיינית

לאליגןריה המשכילית .האליגןריה בשירת התקופה,
נשענת רק על הציבורי

והכללי,

ולא על הפרטי

של "אני" לירי ,משקיף אן מעורב ריגשית,

ובמיוחד האליגוריה הלאומית,

והאידיוסינקרטי.

גם נןכחותן

לא מפר באליגוריה בת-התקופה

את האובייקטיביות והקאטגןריאליןת שלה ,שלא התירו שירבובם של עניינים
אישיים

ופרטיים.

ב"יעקב ועשיו" יש ,כפי שכבר הבחין לחוברכ , ( 77סממנים אישיים
ואוטוביוגראפיים רבים,

כ  ( 77יביאליק

-

"כגון

סבל הנדודים של

יעקב הצעיר,

הןא המשורר

חייו ויצירותיוי כ [., 32Jד . ( 113לחובר מכנה את מקום מושנו

של יעקב בשם "בית הישיבה" ,כנראה בעקבות פירושו של אונקלוס לבראשית
כה" : 27 ,יושב אןהלים == משמש בית אןלפנא".
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הצעיר היושב בניכר שני~ על שנים ושומר בלבו את זכר קינו אשר עזב
חדר הורתו ,את האב הזקן
אחיי-קריביי

חרב,

רשם

הגווע,

ואת דבר צאתו

המתהפך בערש ,את אשר נרדף על צואר בידי

לדרך ובואו את הבית ,בית היישיבהי ,אשר שמם

יחרם ראור·נרגהי מלאו את נפשי

יש בה מתמרנת נית אביר

i

את

(---כ אף תמינת הבית הזה ידאי

בפרבר הזפתים נזייטומיר או

נכפר

"---

בהטמעת יסרדרת אלה ,שיש להם עגינה בבירגראפיה הקרנקרטית של

המחבר,

יש משים צעד מענייו

רחשרב מצידו של ביאליק הצעיר לעבר שילדבי

של האישי-הסרבייקטיבי בתרך לב-ליבם של עניינים כלליים וארבייקטיביים.
את גררלו של

יעקב

האישי-הפרסונאלי

ואת גררלה של האומה ראה,

כדפיס הגותי זה הרדגש יותר יירתר ,ככל שהלכה שירת

ביאליק ובשלה .ראה גם :דיון
ועם זאת ,איו
אוטיביוגראפיים,

במידה רבה,

גם כגררלר

כמו

בשיר "הרהורי לילה"

בסעיף

א 8 .מדלעיל( .

לראות בשירים אליגוריים ,בעלי סממנים אישיים-
"יעקב

ועשיו" או

"ותנפנף החסידה",

נדבך

ראשון

בכתיבה האוטוביוגראפית של ביאליק .הפרשיות האוטוביוגראפיות ,הכלולות
כאן ,הן מרומזות בלבד,

וכמעט שאינו

ניכרות,

ואיו

בהו כדי להפר בצורה

בולטת את הקד הסיפורי האיבייקטיבי .הציר ,שעליי נסבה היצירה ,הוא
סיפורם של יעקב

ועשיו ,במישור הליטראלי,

והעימות ההיסטוריוסיפי בין

עם-ישראל ואומות-העולם ,במישור הסמוי ,שאופיו תימאטי-הגותי .היסודות
הפרסונאליים והאוטרביוגראפיים הם מישניים ישוליים בחשיבותם לצורך
הבנת השיר ילצורך בניית משמעויותיו.
את הצעד החשוב והבולט בכיוון
ביאליק

-

כאמור לעיל

-

מיזוגו של האישי

והלאומי

נקט

בשנים תרנ"ט-תר"ס ,בשיריו הגנוזים "אוי מלב

ב.וקעת" ו"בוחוץ לעיר" ,שגם הם שירים לאומיים אליגוריסטיים ,אך כאלה
המכילים מימד אוטןביוגראפי קונקרטי

נכבד.

 - 110"על ראש הראל" ו"יעקב ועשיו" מדגימים ,אפוא ,שני מאפייני-יסוד
חשובים בכתיבתו המוקדמת של ביאליק :את נוסח הכתיבה הסטאטי-התמוניי ,שהיה
נוסח-כתיבה מקובל בשירתו של ביאליק הצעיר,

וממנו

התקשה להשתחרר אף בשירתו

הבשלה ,שעה ששאף ליצור אשלייה של התרחשות ודינאמיקה

)למשל,

בפואימה "מתי

מדבר" נותרים תיאורי הענקים ,המידבר וחיותיו תמונות סטאטיות

דינאמיים,

למרות הניסיון

ליצור אשלייה של תנועה

והתפתחות(

ולא תהליכים

)  77א(

.,

ב"יעקב

ועשיוןן ניכר המאמץ לסימולאציה של דינאמיות ,בעיקר בסיוע רונד הצליל,

ניסיון

זה

נתעדן

ונשתכלל ביצירותיו הבשלות של ב י אליק ,שבהן הדינאמיקה

מושגת בעיקר באמצעות ריבוי ניכר של פעלים מגיזרת ע"ו ,מגיזרת הכפולים
ומן השורשים המרובעים ,כדי ליצור באמצעות חזרות של צלילים צפופים רושם
של התרחשות דינאמית

(, 100-35

)ראה,

למשל ,בתיאור "הצפרירים" בפראימה "זוהר" ,שורות

עיקר כוחן של ביאליק בצד הלירי של כתיבתי,

ולא בצידה הסיפירי,

שירתו אינה משופעת במוטיבים דינאמיים ,המקדמים את עלילת השיר

את

הpraxis -

הרעש",

ב, 3

שלו,

ומעשירים

וכל נסיונותיו להעמיד סיפור בשיר )"מלכת שבא"" ,בליל

"יונה החיט"(

לא עלו

יפה

ונותרו בלתי-גמורים,

'~_ Qנד הצמצים"

ציין-סגניו

נוסף ,האופייני לשירתו המוקדמת של ביאליק,

היטב בכתיבה האליגוריח מן

ימתבטא

העשור הראשון ,אך אינו בעל מימד כרונולוגי-

דיאכרוני מובהק ,הוא החתירה לקיצור

ולצמצום,

להתמקדות בחוויה אורגאנית

אחת ,תחת ההתפזרות וההתפשטות בתחומים רבים ,את ראשוני שיריו של ביאליק

) ( 77

אראה :האפרתי ,יוסף )

] .[ 22א

(, 129-101 ,

 - 111מצייו על הרוב המיבנה הריטורי הנפתל .בשנתיים הראשונות לכתיבתו . ,הירבה ביאליק
בכתיבת שיריס מורכבים וסבוכים ,שאת רובם מציינת הארכנות היתירה

שירים אלה

-

והדומים להם
תוך ניסיוו

כגוו

-

"אל האגדה",

התיימרו

"קימי

וצאי לך"" ,על קבר אבות"" ,יעקב ועשיו",

ללכוד בשיר אחד נושא גדול

ליצןר רושם כולל

וכפל-הדברים.

ונכבד ולמצותי מצדדיו השונים,

ןאחדות הארמונית ושלימה.

בסוף שנת תרנ"ב ,על סף

השנה הרביעית לכתיבתו ,כתב ביאליק מספר שירים ,שאת כולם מצייו הקיצור הרב,
ההתמקדות בחןויה אחת,

שאינה מתיימרת לחבוק זרועות עולם,

ובתימאטיקה הכלל-

אנושית ,שאינה לאומית-יהודית בהכרח:

"מו

ראש

המצר"

"עיניה"

חודש אב

תרנ"ב

כ"ב באב

תרנ"ב

באב

תרנ"ב

"בלב ים"

כ"ב

"המחפש"

כנראה

מחודש אב

תרנ"ב

שירים אלה ,המתארים כולם את הפרט ,את היחיד במציקותיו ,במאבקיו

ובחיפושיו ,עומדים על הגנול שביו
המימד הטרופולוגי-הלאומי,

הישן

והחדש .מו הצד האחד,

וגובר בהם היסוד הפסיכולוגי ,הכלל-אנושי .מו

השני ,הפרט העומד במרכז שירים אלה ,חסר עדייו
מייחדות,

הצד

תכונות אינדיווידואליןת

יהוא בבחינת קאטגוריה אידיאית מופשטת .שירים אלה עדייו רחוקים

מו האינדיווידואליזס .הרומאנטי

ונטועים בפואטיקה הניאוקלאסית=המשכילית.

השיר "בלב ים" הוא דוגמה לאליגוריה ,שבה
הלאומי

נחלש בשירים אלה

נחלש המימד הטרופולוגי-

ועל חשבינו גובר המימד הפסיכולוגי ,הכלל-אנושי .שיר זה

המצר" ו"המחפש" ,הקרובים לו ברוח
של מועקה

ובזמו

-

-

כמו

"מו

מבטא יותר מכל הלוך-נפש כללי

ומצוקה ,המעוצב בצורה סטריאןטיפית ,באמצעות קירלאטיב אובייקטיבי:

הסערה בלב

לם מחצינה את המתרחש בנפש הדובר ,שאיננן מאופייו

מייחדים אינדיווידואלי יס ,כי אם מייצג את האדם באשר הוא.
הכלל-אנושי

כאו

בסממנים

מצב המצוקה

והעל-זמני ,עיצובה הסטיריאוטיפי של דמות הדובר ,אופייה

 - 112הנוסחאי של ,מערכת הטיעון ,המושמת בפי ה"אני" הדובר

-

כל אלה הופכים את

"בלב ים" לאליגוריה על מצבי של האדם ,להבדיל משיר לירי אישי.
את השיר "בלב ים" אפשר לתפוש גם כפשוטו ,כשיר המתאר סערה בלב ים,
באמצ'עות דבריו של הספן הנואש ,שנקלע ביו המישברים והמגלה אינאונות
מוחלטת במלחמתו באיתני-הטבע.

"בלב יט" הוא מונולוג ,הכולל דברי

הצטדקות והתגוננות של ספו בלתי-מנוסה ,שניסה ללא הצלחה להיאבק בגלים
"שרגשו" לקראתו ,עד שאמר נואש ונרדט בירכתי ספינתו.

ספרות ההשכלה וחיבת-צייו משופעת בתיאוריהם של בני-אדם ,הנתוניט
במצבי-מצוקה קיצונייט ונואשיט ,כגוו תיאורו של הכלוא הנואש ביו כותלי

בית-האסורים) , ( 78תיאורו של הנתון בבטו האוניה בעת סערה קשה) (, 79

תיאורו של הלודאר מול חיית-טרף מורעבת ואכזרית) , ( 80וכיוצא באלה
מצבים קשיט של מצוקה נואשת.

לפיכך ,מותר אף לקרוא את "בלב ים" כפשוטו,

ומכל מקים ,איו הסיפור האליגורי הסמוי ,הנלווה אל הסיפור הליטראלי,
נדרש כאו בשקיפות ובדחיפות ,כבאליגוריות הלאומיות ,שכבר נדונו,

ואולם ,עיקרו של השיר ברבדיו הסמוייט ,המעשירים את הקריאה
הליטראלית במישורי משמעות נוספים .תיתכן ,למשל ,קריאה אליגורית

)זו שבמרכזה "אמת כללית" מן התחום האנושי-הפסיכולוגי( ) , ( 81על-פי

) ( 78כגוו בשירו של יל"ג "צדקיהו בבית הפקודות" ,בשירו של גולדפאדו
 Itיוסף בבית האסורים" ובשירו של פרוג "בחצר המטרה".

) ( 79כגוו בשירו של יל"ג "במצולות ים" ובשירו  Itאח לצרה יולד" ,הדומה
לשירו של טולסטוי "על פני שיבולת המיט" ,שנתרגט לעברית ונתפרסם
ב'פרדס',

ספר ראשון

כאודיסה,

תרנ"ב(,

. 205

) ( 80כגון בשירו של יל"ג "ביו שיני אריות".
) ( 81ראה סעיף א") 2 .דרך הפירוש של יצירות אליגוריות ואליגוריסטיות"(,
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ייתפש השיר "בלב

ים" כהמחזה של הלוך-נפש פוער ובלתי-יציב;

הבלתי-מנופה

יובן כפרפונה אליגורית,

בפפינת חייו

בזזים החיים".

יציאתו הראשו~ה אל נין
אותו אינאונים.

הוא יוצא מן

המגלמת את האדם בה"א הידיעה,

גלי החיים,

ללא ניפיון

המאבק כשידיו על ראשו

הפפן

הנוהג

וללא הכשרה ,מותירה

ואף משלים מראש עם

הכישלון הצפוי .ההשלמה או ההתרפה ,הנלמדות מו השורה 'יתנחנו בלעדי ,לבדך .
השחהו" )שורח

(, 4

מרמזות על אי-יכולתו או על אי-רצונו של ה"פפן" חטיריו

להתמודד עם גלי חחיים.
הדובר מעיד על עצמו ,שבאורח ארעי הוא ניפח לשנות את גורלו

ולהילחם

בנחשולים ,אך משראח שמאמציו אינם נושאים פרי ,החל לה~קיר את גורלו ניד הגלים,
ונרדם בירכתי הפפינה ,המיטלטלת לכל אשר תישאנה הרוח .לנימוקי ההגנה ,שהוא
מגייפ לעזרתו ,מצטרפת עונדת היותו
הראשונה הוטל אל תוך ים פעור
מנוחות ולהכשיר עצמו

"יורד-ים" בלתי-מנופה ,שכבר בהפלגתו

ורוגש:

לא ניתנה לו ההזדמנות להפליג על מי-

לנאות.

אך תיתכנה נשיר זה גם אפשרויות-קריאה טרופולוגיןת-פוליטיות,

כללית והשנייה לאומית,

המפיטות את המוקד אל התחום הציבורי,

שליח-ציבור או נביא ,שניפה לשאת נעול אך נואש.

האחת

ורואה נדובר

השוואתו של המנהיג לקברניט

והשוואת האומה לפפינה היא אנאלוגיה אוניברפאלית) , ( 82שמצאה את ביטויה
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גם במקירית היהיריים ,במאמרי חז"ל ,המשייים את העם שניתר ללא מנהיג

לספינה שאבר לה קברניטה ' כלמשל:

"איתי היימ שנפטר אברהם אביני עמרי

כל גררלי אימית העילם בשירה יאמרי איי לי לעילמ שאבר מנהיגי יאוי לה
לספינה שאבר קברניטה" ,בבא בתרא צה(.

הריבר ,המשיל למנהיג בלתי-מנוסה

אי לנביא לא-לימר ,אמיר לנייט את הספינה "בין

נבכי המימ הזיריניים",

אר מרימ יריי בליאיש ינרדם ,כריגמת יינה הנביא ,ב  iרכתי הספינה ,מתיר

סבילית מיחלטת ,כשהיא מםקירה לחסדי הריחית .קצה נפשי במלחמה בררח

יבחתירה אל עבר מטרה ,שניעדה מראש לכישליך.

הילחמ" כשירה

(6

"שיט בדר ביו גלימ ,בריח

היא ציריף ,שיש בי משימ החייאה ימימיש של אידיימ,

שמשמעיתי הפיגיראטיבית נשחקה,

ילםיי הדיבר היא מעיו מנ  i1יג דיו-קישיטי

אשר נלחמ בטחנית-ריח ימנסה לתקן עייותימ בסידרי-עילם לשייא.
מו המתיאר בבית הראשין,

הסםו אי הקברניט:

נלמדת החמרה גוברת והילכת במצבו של

תחילה היא משליד את המשיטימ ,מתיר ייאוש ואיבדו-

תקייה .אחר היא מסיר את הנס

כהמפרש ,או הדגל( .

הסרת הנס עשוייה להתפרש

כפעילה היראלרית סימלית ,אם ייתפש כמעיו סינקדיכה לענייו הייעיד אי
המטרה ,שלמענם הפליגה הספינה אל הימ .עקירת התירו ממקימי
אמישה"( משקםת החמרה נוספת במצבי של הקברניט-המגהיג,

כ"גם תירני

יבסיפי של דבר,

נרדם הדיבר היירכתים ,מתיד אדישות מוחלטת לגורלו האישי ולגירל

הספינהכ ( 83

)סוף העז ,,( 82לפניני אליגיריה כאשר אני מדברים במובו מיעתק ומסירס מו
המשמערת ,המוחל על מובו שני ,שאיני סותרו לגמרי ,כי אם מתאים
לר במידה רבה ,כמו במטאפירה ,שרנר בה לעיל~ למשל ,אם נקרא לאימה
ספיגה; לנסיד קברניט; ליועצים ספנים; לסרפות מלחמות; לשמים
הנהירים שלומ; כל זה ייאמר על דרן האליגוריה .ומאחר שמעתק-משמעות

כזה במלה בודדת נעשה באמצעות הפיגוטמ-הררזפאה ,שבה דנו לעיל ,ודרד
זו של מעתק-משמעות המתפרש על פני דיבור שלם ואריד ,יוצרת את
הפיגירה אליגוריה ,שהיא יכילה להיחשב כמטאפורה ממישכת רארוכה".

) ( 83אף להשלכת הכלימ ,בזה אחר זה ,יש מקבילות במאמר חז"ל מבבא בתרא" :המיכר
את הספינה מכר את התורו

ע"ג( .

יאת הנס יאת העיגיו

)המנה יג ימ = המשוטימ( .

ואת כל המנהיגימ ארתה"

)שמ,
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מי שניתנה שליחות בידו,

יהיא מיאן למלאה.

הסערה המתוארת בפרק אן בספר יונה,

שבעקבותיה השליכו המלחים את כלי האוניה ,כדי להקל עליה ,מקבילה לסערה
 iלהשלכת המשוטים ,הנס והתורן בשיר  IIבלב ים".
ומצפה בסבילות מוחלטת לבאות ,מקביל ליונה,
גם מעין

אסמכה אסוציאטיבית בין

היונה

יונה .באמצעות השאלה "הישוכו המים"

הדובר ,היורד אל ירכתי הסירה
נוצרת כאן

שנרדם בירכתי הסירה.

)בתורת שם-עצם מתחום החי(

)שורה

(, 19

ובין

צפה ועולה פרשת היונה,

שיצאה בשליחותר של נוח לרארת "הקלו המים" ותרה אחר מנוח לכף רגלה
בשורה

, 20

השם

)וכאן

החותמת את השיר ,שואל הדובר ,הדומה ליונה הנביא" :האמצא מי

מנוחות בם אוכל לנוח" ,מתור דמיון
היונה בפרשת המבול חיפשה יבשה,

ליונת-השלום אר גם מתוך שוני ,שהרי

ולא "מי מנוחות"( .אסמכת היונה מפרשת

המבול ליונה הנביא מערבת שני סוגי שליחות

-

השליחות החיובית של בעלת-

הכנף והשליחות הרת-ההרס של ירנה הנביא; השליחות שנתמלאה מסיפור המבול

והשליחות שממנה ניסה יונה הנביא להתחמק .סיפור יונה הנביא מכתיב מוסר-
השכל נורמאטיבי וברור :אין אדם בן-חורין להשתמט מן התפקיד שהוטל עליו,
ומכאן העמדה הריטורית

-

עמדת ההתגוננות וההפרכה

) - (Jte.6uta.;t{_o

הדובר בשיר :עליו לתרץ את התחמקותו מן השליחות ואת סבילותו
לעמרד במשימה.

ואי-יכולתו

זאת הוא עושה בטענו טענת "קל וחומר" ,המקבילה למענה הן

לירמיהו במיבנה הריטורי שלה:

"נלחמתי בראשית אונים

---,,

השווה:

כלי מלחמה

שנוקט

ושארית אונים

כשורות

; 16-15

-

וילאוני

ירמיהו

/

יב,

עד אבדו

- 5

"כי עת רגלים רצת וילאוך ואיד תתחרה את הסוסים"( .אם ב" ר א שית
א

וני ם

"

נלחם הספן

ונלאה,

קל

וחומר

תוחלתן אפסה ובטלו סיכוייו לעמיד במערכה

שב II

ש א רית

א

) . ( 84

) ( 84הניגוד של "שארית אינים" ו"ראשית אונים'  iמכיל שעשוע שנינתי
אורתוגראפי,

המכונה

"אנטיתיקון".

נ

י

",ם
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כריקת צירופי הלשוו כשיר מגלה צירופים רכיס מתוך קינת-הלעג על מפלת
צור

)יחזקאל (.ז"כ קינת-הלעג על עתידה המר של המעצמה המסחרית ושל ספניה

הנועזים עומדת כאן כניגוד אירוני לגורל הספינה הרעועה ,המיטלטלת כאין-
תקווה עם קכרניטה י חסר-האונים.
כתורת טקסט נרמז,

ואפשר ,שאין הפרק על גורל צור משמש כשיר זה

לצורך העלאה של רמיזה ספרותית כעלת התכוונות אירונית,

כי אם משמש כתורת תיזורוס לדלייתם של צירופים מוכנים מתחום הספנות.
אף ש"כלכ ים"  .נראה אליגוריה כלל-אנושית ,אוניכרסאלית ,המציגה את
מצוקותיו של האדם כאשר הוא ,אפשר שהיא מייצגת גם משמעות לאומית ספציפית,

וגיכורה הוא הצעיר היהודי הטיפוסי ,היוצא לדרך-חייו ללא הכשרה

וניסיון,

כרוגמת הילל כן עכרון הפרעתןני ,המתואר כשירו של יל"ג "קוצו של יוד".

גלי הים הרוגשים עשויים לייצג כאו את קשייו הכלכליים של הטירון ,המוטל
נכוך אל כיו

גלי החיים ,ככתיאורו הפיגוראטיכי של גורדוו:
מדכר

מסכיכם

רנחשים

עקרכים

כעקכם האויכ ,ים זועף לפניהם,
"דכר ויסעו!" יאמרו שלוי עולם,
והם

קופצים הימה

כאמונה

-

אמו;

ראשית דרכם צלחה; מימינם ושמאלם
היו נוזלים לצורים זכי רכש ושמו,
בו לילה ישובו המים הזדונים ...
ובעמק החיוץ המונים המונים!

כהילל שהוטל אל ביו
"ים זועף לפניהם",
הים ,בתקווה ש"אולי

ואשר

נבכי המים הזירונים ,כצעירים יהודיים רבים אשר

יצאו

-

בתום תקופת ה"מזובות"

יקרה אליהו" לקראתם,

-

לחפש גורלם במדינות

כך מוצג כאו הספו הטירןו ,שזה עתה

החל לתפוש משוט .היסוד הלאומי אף מקבל חיזיק-מה משימישי הרמיזית המקראיות
בשיר:

"כי כבדה עלי הענודה ,כנדה"

נספר נחמיה:

)שורה

"כי כברה העבורה על העם הזה"

(5

היא אמירה ,המסתמכת על הנאמר

)שם ה,

(. 18

"בלב ים" ,שעיקרי כלל-אנישי ועל-זמני ,גם יסיר לאומי

יש ,אם כו ,בשיר

טרופרלוגי .
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ואולם ,מותר אף לפקפק בתקיפותם של מרבית הקישורים האלוםיביים בשיר.
אפשר שהאיזכורים המקראיים אינט משמשים אלוםיות מחושבות ומכולכלות,
יש נהם סימן

משהם מאייכים את השיר ותורמים לאחדותו הסימאנטית,

ויותר

ועדות

לרפיפות כשרונו של המשורר בשנות כתיבתו הראשונות.

נ .4

האליגוריח חפסיכולוגית-האונינרסאלית

ניתן אף להכליל ולומר ,כי בשירים כגון "בלב ים"" ,מן חמיצר"
ו"המחפש" ,שנהם נחלשת האפשרות הטרופולוגית-הלאומית וגובר האספקט
הפסיכולוגי-האישי ,מלווה תופעה זו גם בהיחלשות ניכרת של משקל הרובד
האלוסיני .משקלם ומעמדם של הצירופים הכבולים מן המקורות הוא יותר מילוני-

לקסיקאלי מאשר אלוסיבי.
הקונננציונאליים

-

לעומת זאת ,הולד וגובר מעמדם של

הtopoi -

הריטוריים

מעמדן של דמויות הקבע ,מחוות הקבע והסיטואציות השגורות

-

בשירים אלח ,הנושאים הגות כללית-אוניברםאלית.

יתר על כו ,הצירופים הכבולים מן המקורות ,היוצריט בשירים אלה
תבניות של חזרח

מאבקו העז של

והצטברית,

ח פרט

לקוחים לרוב מאותו

עם רצון הציבור או עם רצון האל

בשירים אלה מסוף שנת תרנ"ב מסתמו
הטרךפולוגי של האליגוריה

חטיבות במקרא,

-

כאמור

-

המתארות את

)ירמיהו,

חמעבר מן

יונה וכד

הרובד

)שהוא הרובד הנכבד ביותר באליגוריה הביאליקאית
מעבר זה כרוד ,כמובן ,בהקטנה

המוקדמת(

אל חרובד האליגורי-הפסיכולוגי.

ובצמצום,

ודמותו של הדובר חופפת יותר ויותר לדמות חמשורר .אומנם ,ב"מן

המיצר" מדובר עדייו על אדם כללי-קאטגוריאלי ,שלא ניתנים בו כל סממנים
אישיים ,חעשויים לקשרו אל דמות המחבר החוץ-ספרותית ,אך כמח ממאפייניו
של אדט זה

)כגוו אי~שניעות רצונו מן המצוי ,תלונותיו כלפי ההשגחה,

שאיפתו לאינדיווידואליזם(
המוקדמת של ביאליק,

באים בניסוח דומה עד מאד בכתיבתו האיגרונית

ועתידים לחזור ביתר-הדגשה בכתיבתו המאוחרת,

(. I

 - 118ה"פרסרנאלית" ,שר ששרקער בה סממנים אישיים מררבים ,שיערדדר את זיהרייה
עם דמרתר של המחבר.

כרתרת השיר "מן המיצר" מקשרת ארתר אל השיר "בלב ים",
מצב-מצוקה טיפרסי,

רשניהם מייצגים

קאטגוריאלי ,ממאגר מצבי-המצוקה הקלאסיים ,שבפרקי-תהילים,

רבמירחד מארתם מזמורי תהילים ,שנכנסו

לסידור התפילה

רהאמררים להתאים

למרעקותיך השונוח של ציברר מתפללים רחב והטרוגני .הציררף "בלב ימים"

כלרל בתיאורו של מצב-המצוקה ההיפרתיטי בתהילים מ"י,
יונה

רכו בפרק בן בספר

)"בלבב ימים"( ,שביקורת המקרא ריאה בר מזמרר-תהילים ,שהוכנס במארחר

לסיפור יונה)  . ( 85גם הכותרת "מו המיצר" לקרחה מאוצר הצמבים הסטיריאוטיפיים
הקבועים )תהילים קיח(. 8 ,
לצירוף "מו המיצר" נידעת משמעות כפילה :בתורת צירוף-יחס ,מתאר
צירוף זה מצב מופשט ,מרעקה כללית; אך בתררת חיאיר-מקום ,מצטרפת לי

משמערת כברלה ,שעניינה :מתוך הכלא .המשמעות הכבולה הפיגרראטיבית
מתמחשת בשיר זה,

כשירות

( 22,19

ויוצרת ביחד עם ה"נחושתיים"

תבנית של לשיו

)שורה

( 16

וה"אזיקים"

פיגוראטיבית ,הלקוחה מתחום סימאנטי אחד.

השיר "מן המיצר" הוא תפילתו של אדם ,השואף לעוף "על לשמי שמים",
להתנשא ולהרקיע לגבהים רוחניים ,התראמים את מאווייו

חש עצמו כ"מלך אסרר באזיקים" ,אשר אינו
תותי אדם ,שהחטא הקדמון פגם בשלימותו
למה ירע בעיניך

/

וכשרונותיו ,אך

יכול להשתחרר מכבליו ,בשל

כ"ידך יצרה ,עיצבה רוחי,

/---

השלם שכלל את המלאכה?"( .בעיצרב דמיתר של הדרבר

המתלינן בשיר זה חברי ,אפרא ,שני לסודית מניגדים לכאררה :הדמרת

כ ( 85ראה :הערך "יונה" ,שחיברו הפרופ' בנימין ארפנהיימר ,בתוך
 Iלכסיקרן מקראין
תשכ"ה.

ראה גם:

חשי"ח,

. 84-62

)בעריכת מנחס סיליאלי רמשה.ברכוז( דביר,
יערי,

I

מחקרי ספרן ,מוסד הרב קיק,

ירישלים,
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השראפת להגביה עוף אל שמי שמים ,בדומה לדרבר ב"אחרי הדמערת" )שיר גנוז
שנכתב חודשים מספר לפני "מו המיצר"( ,המכריז על מאררייו "לעוף על אל

שחק בהיר" ,שריד ל"היבריס" של דמית יה overreacher-הארכיטיפית) , (86מחד
גיסא; הדמות הכבולה.הפרומיתיאנית ,שמשוררי חיבת-ציוו

יאחרים(

נטלוה מגיתה ומפרוג,

התקרפה הנדונה ,בשירו "לא

)מאנה ,פינס,

פרישמאו

וביאליק ניצלה באורח מקורי ומתוחכם ,אחרי

זכיתי") • ( 87

התחינה ההיפותיטית ב"מו המיצר" דומה אף דמייו

ניכר לוידויו של

ביאליק הצעיר באיגרחו הסנטימבטאליסטית המסולסלת לחבר-בעוריו אליהו
פרידמאו:

כמעט יתקפבי היאיש  ...ואתפלל כל עוד נשמת שדי תחייבי .אל
לקצוץ כנפים למריא במרום אחרי רב הנוצה  ---ברכבי גם אני,
אבי  ---אחרי רב הנוצה  ---למה אגרע?  ---אהיה גם אבכי
כמעיו המתגבר  ...כנהר שאיבו פוסק לעולם ,כנחל שלא יכזבו
מימיו

מקור

מים

חיים ...
)אגרות א,

מג-מד(.

גמ בשיר וגם באיגרת ,מבקש היחיד תיקוו לפגמיו האנושיים ומביע את
שאיפתי לזכות בכנפיימ ,שיחירי לו להמריא מעלה מעלה .את מקור הטראגיקה של
חייו,

רואה

הדובר בשיר

ובאיגרת

ב ה

י

עדר

,

בחסריו

הנטף האחד,

אשר

 verreacher, Boston, Beacon Press , 1964 .ס (86)see: Levin, Harry. The
) ( 87בשירו של פרוג "אל פרומתיאום  tז )  Iשירי פרוג')ראה :העז

 62מדלעיל((, 20 ,

מבקש המשורר-הדובר מפרומיתיאוס ,שיתבונו בו ויתנחמ ,שכו גורלו מר
מגורל פרומיתיאוס" :לא גנבתי אש קדש מאלי אל עליוו /לא גנבתיה ממנו
כי הוא לי נתנה  ---",ואף על פי כו ,אלפי דיות ורבבות צפעונימ מנקרימ
אח כלירתיו ומעלעימ את דמר )לפי האגדה ,גנב פרומיתיאוס אש מו השמימ
ומשימ כר רותק בשלשלאות אל הםלע ונענש בעינרי קבוע :מדי יום באה דייה
ומנקרת את כליותיו( .ב"לא זכיתי" טועו הדובר ,כי לא גנב את הניצוץ,
אלא ניקרו מסלעו ,מפנימיותו ,ומכאו נלמדת מעיו הענשה עצמית :כשם
שהדייה מנקרת אח כליותיו של פרומיתיאוס הכבול לסלע ,כר המשורר מנקר
את הניצוץ מליבר ומעניש את עצמו בעצמ התמסררתו לכתיבה .הוא גמ הנענש
)פרומיתיאוס הכבול ,שליבו מנוקר( וגמ המעניש )הדייה המנקרת( ,ומכאו
שבעשייה הספרותית יש מעיו הלקאה עצמית .גם בשירו של פרוג וגם בשירו
של ביאליק המשורר הוא .למעשה ,דמות אנטי-פרומיתיאנית .י  tהאפרתי

ומן פרי )

] [ 21

( עמדו על כמה מר הקשרימ ביו שני השירים.

 - 120יכול לשנות את המצב ,להשלים ול"שכלל את המלאכה" .בהמשך דרכו ,אימץ ביאליק
גישה אחרת ,הריאה את הטראגיקה של היוצר דווקא

ב שפע ,באי-היכולת

להשתחרר מו השליחות הספרותית ,כמו הנביא הקובל על שהנבואה עצורה כאש

בעצמותיי

)בשיריו "לא זכיתי",

"מי אני ימה אני"

ועוד( .

ב"מו המיצר"

,עדייו שולט הניסח המשכילי-הקלאסי ,לפיו מבקש המשירר להיות ניזוו בשפע
חיצוני ,בנוסח האינבוקאציה

/

צק בעורקי ,ריפא חולים!
הופע ,הבקע אל לבחי!

-".

)"נטף אחד טל של תחיה,

/

נטף אחד דמי הניער/

קרו אחת אור וזוהר //.ניצוץ אחד עוז
)שורות

ואומץ

/

(. 6-1

עיצובה המטונימי של בקשח הדובר ב"מו המיצר" )נטף אחד ,אגל ~,

קרו אחת,

ניצוץ (~ אינה מלמדת על השתחררות מו הנוסח המשכילי ההיפרבילי,

~מחבב אח הטרופים המוגבהים והמוגזמים .דרישה זו
כולה קונבנציה ימעשה שיגרה ספרוחי,

נושאח אופי כללי לחלוטיו,

יאיו לה כמעט זיקה אל הנוסח הרומאנטי

המאופק .לא די במטינימה דקדוקים )בחלק במקום השלם( ,או במטונימיה תמוניית
)בהקטנח השקף( ,כדי ללמד על השחחררוח מו הנוסח המשכילי .צריך שיהיו בה
ביצירה גורמים אחדים נרספים .כגיו

איפוק פאחטי ,מיוזיס

)צמצום היחידות

הלקסיקאלייח( ,פערים חידתיים בהשחלשלוח הכרונולוגיח אי הסיבתיח יכדי,

כדי להצביע על זיקה לנוסח
מטונימי במובהק ,עדייו

החדש ..

יהא ראיה :השיר "מו המיצר" ,שעיציבי

נטיע כולו בלב הניסח המשכילי הישר,

שלו )מצוקחו של היחיד( מלמדת על חריגה מו הפואטיקה

ואיו החימה

הניאוקלאסיח) . ( 88

) ( 88שירים אלה )"בלכ ים"" ,מן המיצר"" ,המחפש"( מבטאים דרך גררלו של
הגיבור האינדיווידואלי אח המצוקה האנושית הקאטגוריאליח ,הכלל-אנושיח.
כרחרוח שני השירים הראשונים לקוחות ,כאמור ,ממאגר מצבי-המצוקה
הקלאסיים במזמורי-חהילים .כוחרת השיר "המחפש" )וכו כוחרוח אחרוח של
שירי ביאליק ,המכילרת ידרע ,כגרו" :המחמיד"" ,התהפוכה"" ,הקיץ",
"הבריכה"

רעוד(

מציגה גם אח

ה פרט

וגם אח

ה קאט ג

ורי ה.

המחפש ,המחמיד ,הנער ב"באהל התורה" ועוד ,הם גם גיבורים בעלי מהרח
אינדיווידואליח ,אך גם קאטגוריה פרנקציונאלית )חכרחיח ,מעמדית,
היסטורית וכוי( ,ומשרם כד עימדים כל השירים הללו על פרשת-דרכים כיו
הישו לחדש :ביו הקאטגוריאליןת והאינדיווידואליוח ,ביו האכסטראקטי והמוחשי.

 - 121'~מחפש~ היא הניאוקלאסי
השיר הקצר

כנגד זה

בנוי

ביחD

משני

השירים המיקדמים של ביאליק.
יהפורמאלי מביך
,

בתים מריבעים,

המתארים שני

מצבים שונים,

העומדים זה

כיאסטי .כל אחת משורות הבית הראשון עימדת אף היא ביחס כיאסטי

לשורה המקבילה לה בבית השני,

ואף כל צמד טורים בשיר עומד ביחס סימטרי

וכיאסטי לצמד העוקב .השיר בניי ,אפוא ,במתכונת חמורה וסכימאטית ,שאינה
אופיינית לשירת ביאליק~מאוחרת ,שבה מתפוררות הצורות הפורמאליות הניקשית

ומיטשטשים המיתארים

התימאטיים) . ( 89
דימם ושליו

בבית הראשון ,המתבינו

ואילו התפאורה סוערת וזןעפת;

בבית השני ,המתבונן זועף ואילו התפאורה רוגעת ושלייוה .המיבנה הריטורי

של שני הבתים אף הוא זהה בדיוק .בשניהם כלולה בשורה השנייה שאלה ריטורית,
הפיתחת במלה "היחפש",

ומציגה

הרומאנסה( .את הייעד הראשין
רזי עולם; את הייעד השני
עולט,

-

ייעד שונה ל"חיפוש"

)הוא

הqu.eo.t -

הניצחי מו

ניתן לתאר כחתירתו של המשכיל הצעיר להבנת
כחחירתו של מי שהחפכח מו החיפיש אחר רזי

ועתה הרא מחפש "ניחימים שממנו רחקו" .שני היעדיט מסמלים את המעבר

מו השכלתני אל האמוציונאלי

)בדומח להתפכחותו של קוהלת מו הראציונאליזט

האופטימי של שלמה _ הצעיר( .השורה השלישית של כל אחד מבתי השיר מכילה
את תיארר הנוף והרקע,

והשורה הרביעית מכילה שוב שאלה ללא מענה ,המופנית

אל הנוף כאל נמעו אילם ) ,שיב תחבילה ריטירית ,שתכליתה להותיר את הדבריס
כחידה(.

"המחפש" התרהה על חידות הבריאה ומציג שא;ות נצחיות  ,נעלות

אופי אקסיסטנציאלי ,היא בראש ובראשונה האדם בה"א הידיעה ,בשתי פאזות
של חייו :בצעיריתי

נשירים אלה

ובזקנתן ,בשאיפותיו

-

ובאכזב ו תיו.

"בלב ים"" ,מו המיצר"" ,המחפש"

בסםיכות-זמנים רבה זה לזה,

ניכרים גישרשים לכיווו

-

שנכתבו כילם כאמיר

דרכי הבעה מצומצמות

וחסכוניית .אף שאלה ש~רים הגןתיים  ,איו הם מעוצבים במתכונת שיר-ההיגיוו

המשכילי ,שהיא על הרוב שיר רב  -בתים ,בעל מיבנה ריטורי מירכב ונפתל .ביו

) ( 89הספרית המשכילית-הניאיקלאסית חיבבה במירחד םיבנים סיםטריים ,ביחידרת
הטקסט הקטנרת רכלה בצימדי שירים וספרים" :שלמה" ר"קרהלת" של מיכ"ל;
"נסיעה אל אברתי" י"נסיעה עט אביתי  ",של מאנה; "אהבת צייו" ר"אשמת
שומריויי של מאפו  -הם רק דוגמאות בולטית לנטייה כללית של סרפרי העת.
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ששירים אלה מתורגמים מו הגרמנית או מו הרוסית,
השירה האירופית,

וביי שהם רק מושפעים מי

ניכר בהם כי כתיבתם היתה מעשה התמודדות של ביאליק הצעיר

עם "סוד הצמצום" .עד אז כתב שירים ,המצטיינים באריכות יתירה ובכפל-דברים,
נוסח ראשוו של "אל הציפור",

כגוו

כפנינים",

"קומי

נוסח ראשוו של "אל האגדה"" ,ארץ שחולה

וצאי לרי~ ועוד .עתה ,החל ביאליק לכתוב גם שירים קצרים

ומנופים ,טעונים במשמעות ועמוסים בפאראדוקסים,

ועם זאת

-

קלילים ופשוטים,

למראית עיו.
בפרק זה ניסיתי להצביע על אחת מו התופעות הזיאנריות המרכזיות
בשירתו המוקדמת של ביאליק
וכעיקרוו
שיר

ושיר,

-

השכיחות הרבה של השימוש באליגוריה כזיאנר

פרה-זיאנרי .במהלר הדיוו,

ניסיתי להצביע גם על ייחודו של כל

וגם לעמוד על התהליכים הבולטים ,המסמנים שינוי

ותמורה .אלה

הם :המענר מסמליות קונבנציונאלית וסכימאטית לסמליות אישית אידיוסינקרטית;
המעבר מאליגוריה שלימה,

"טוטאלית",

לשיר אליגוריסטי

ול"טאוטגוריהיי;

המעבר

מי הסיפור הלאומי האובייקטיבי אל הסיפור האישי האוטוביוגראפי)  . (90במהלר
הדיוו

ניסיתי גם לעמוד על תופעות ,שאינו בעלות מימד דיאכרוני מובהק,

כגוו כתיבתו של אליגוריות "סטאטיות" ו"דינאמיות";
אליגוריות כלל-אנושיות ,שבהו
הפסיכולוגי.

וכו כתיבתו של

נחלש המימד הטרופולוגי-הלאומי וגובר המימד

חלק מו האליגוריות ,שלא נדונו בפרק זה,

כגוו השירים "לכי דודה",

"קומי

וצאי לד",

נדונות בפרקים הבאים,

"חושו רופאים" ו"גסיסת חולה",

המשתבצים גם במסגרות זיאנריות אחרות ,אף שהם אליגוריות לאומיות מובהקות.

כ  y ( 90ל זיקתן של ביאליק לשני הקטבים  -האובייקטיבי והסובייקטיבי  -עמד
בהרחבה ברוד קןרצןייל ,נמסתו החשובה ל~' שני יסידות נפשיים ביצירתו
של ביאליק" ,המכןנסת בrכפרו !ביאליק ןטשרניחןבסקי  -מחקרים בשירתם'

כ

] . ( 22-3 [, 45
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' קורים של התnפחות ותמור;ן בכתיבתו הסאטלרית והפארודלת של ביאליק בעשור הרשאון

א.

הכתיבה הסאטירית לעומת הכתיבה היירצי נית" והמרוממת

בראשית דרכו הירבה ביאליק בכתיבת שירים סאטירילם ופארודיים ,שאותם

נהג להפריד משיריו ה"רציניים" והמרוממים) , ( 1ולראות בהס זיאנר "נמון" ,שאינו
יאה לכלנוס בקובץ.

מתון כמאה השירים ,שכתב בעשור הראשון ליצירתו,

ניתן

לסווג

15

שירים

כסאטירות "קלות"), ( 2המכילות יסוד הןמוריסטי-משועשע ,ו  8-שירים כסאטירות
קודרות ,המשוללות יסודות של הומור) . ( 3חלק ניכר מן השירים המוקדמים ,שאינם סאטירןת
מובהקות ,מכילים יסודות סאטיריים ופארודיים,

וכמעט בכל השירים יש יסודות ;; ירוניים,

בולטים או מרומזים ,לרבות שירים בעלי נימה טראגית ומרוממת.

) ( lלמשל . ,ברשימת השירים ,שהתקיו ביאליק ,מתון כוונה )שלא התממשה( להוציא קובץ
שירים ,בחסות אגודת "נצח ישראל" ,לא כלל את שיריו הסאטיריים-פארודיים.
שירים מוקדמים ,שנכתבו תחילה בנימה סאטירית-פארודית ,כמו "אל הצפור" ו"קומי
וצאי לן",

נכתבו )!,,דחמ בנוסח רציני

ומרומם.

)( 2ה  I'1ירים הס" :תענית צבור לעצירת צדיק"" ,אכילת אשם"" ,אשריו צעיר רודם"" ,עצה
בתפילה"" ,עקבו .ת המשיח"" ,הדעה החיטית"" ,רחוב היהודים"" ,יונה החיט"" ,חוכרי
הדעת המלמדים"" ,ישני עפר"" ,רבי זרח"" ,עסק בנסתרות"" ,שיר כסף"" ,ילדות",
"בכרכי

ים".

)( 3השירים הם" :חושו רופאים"" ,גסיסת חולה"" ,כמה נאים האילנות"" ,דל מתעשר",
"חבל קבצנים"" ,בתשובתי"" ,על לבבכם ששמם"" ,תקון חצות"" ,והיה ביום ההוא".
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באיגרת לחנר-בעוריו אליהו פרידמאו משבת תרב"ב) , ( 4בתו ביאליק ,ביו השאר,
ביטוי להבדל הקרטבי ,שבין
הרוח ,לביו

נוסח-הכתיבה החגיגי והרציבי ,הברבע מכברת ומרזממות-

נוסח-הכתיבה המלעיג והמכאיב ,הבובע מהתחכמות ומקריצת-עיו:

"היי פרידמן! מה טןב חלקי ימה בעים גירלו ,כי נשמה גברהה ,בפש
רמה יזכה כמיה ניתנה לי ממרים  ---ברכבי גם אני אבי!  ...למה
אגרע?  )---( ...אהיה לכל הפחית שר בשירים על לב ---".ער

אם לא יעלח בידן להגשים את חלומי

ולכתוב בביסח פריג ,כמשירר בעל נשמה

יתירה י"בפש רמה וזכה" ,מתוודה ביאליק באיזני חברו,
מכאיבה

-

משלי שלמה
כה,

(, 20

יכתיב לכל הפחית שירה

"לפחות אהיה שר בשירים על לב רע"  .דבריו מעלים על-דרו האליסיה את

)"מעדה בגד ביום קרה ,חומץ על בתר ושר בשירים על לב רע" ,משלי
המזהירים מפבי אירחות-חיים ,שיש בהם רשעית יהתעללות בזילת ימלמדים

את האדם להתרחק מהם .כאו

ביאליק מפרש את כיונתי לכתוב שירה ,הזורה מלח על

הפצעים" ,חומץ על בתר" ,לצער את הזילת ,כמי ששר שירי שמחה לאדם עציב.
שבאיגרת יידייית זו ציין ביאליק את הצירים הפולאריים ,שביניהם אכן
כתיבתי ,בעיקר בראשית דרכה :הכתיבה המריממת והחגיגית ילעימתה

-

דומה,

בעה

הכתיבה הסאטירית,

המכאיבה יהמצליפה.

א. 1

הניח הסיבדסים בשיריי הראשינים של ביאליק

ראשיבי שיריי של ביאליק ,שנכתבי עוד בזמן לימידיי בישיבת "עץ חיים"
ביילוז'יו ,היי בריבם סאטירות ופארודיות .עולה מהם מגמה קובדסית של מעשה-
בעירים של בבי-ישיבה ,המשתעשעים בפסיקים שלא כצירתם יבמאמרי-מדרש מאילתרים.

דרכי הביטיי ההיתוליית ,שריוחו ביו בני-הישיבה ,כללי סיריסי-פסיקים ידרשית
של דיפי ,כפי שעילה מתיאירו של ד

אחד ',במאמרו "מתחילתי של

t

גולדשטיין ,שיתפי של המשירר לחדר-מגירים

ביאליק"כ : ( 5

) ( 4אגרית ,א ,עמ' מ"ב.

) ( 5גילדשטיין ,דב" ,מתחילתי של ביאליק"' ,דבר' ,ט"ז בכסלי תרצ"ה .הדברים מיבאים
גם בספרי של לחיבר כ

נ  32ד . ( 68-67 [,
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ביאליק היה כמ Vט תמיד ראש המדברים ( )---והכל היו עושים אוזנם
כאפרכסת לשמוע את דבריו ,שהיו תמיד מלאים עניך .לפעמים היו כינוסיח

אלו

-

תחילתם ויכוחים וסופם שעשיעים .איזה הם ש~שועים שבני ישיבה

מצייים אצלם? היי אומר ,בדיחות ושיחות חוליך .בדיחה גוררת בדיחה,
והלצה גוררת הלצה ,וכל אחד מהמסיבים פיסק את פסוקו .איך קץ לאמרית

()---

ממילחות ומפולפלות
עוקצת בפרוזה ובחרוזים.
חרוזיורעד שהוא גומרם,

מוצא לו חרוז

ואיך מספר לפתגמים חריפים ונוקבים ולביקורת
פעמים אחד מתחיל בפזמוך ,וחורז את כל
ופעמים אחד מתחיל ואומר פסוק אחד ,ושני

ואומר פסוק שני,

וכר שנים אלו חוזרים וחיזרים חלילה,

פסוק אחר פסוק )---( .הפלפלנים החריפים מגידים דברי-תורה מחודדים
ומפולפלים; על דרר הפלפול ,המעקם את הכתובים ,והדרשנים משמיעלם

דרשות ,חיקויים לדרשות של מגידים ( )---גם בשעשועים אלו היתה יד
הז'יטומירי על העליונה ,כוחו היה יפה בבדיחות ובפתגמים ,בסיפורי
מעשיות ובדיות ,המושכים את הלב .אחד היה ואיך שנל לו בישיבה
באמנותו לספר סיפורי-חסידים ,והיה מחקה את דרשות היחוזרים' ,בני-אדם
אלו שמלאכתם בכר לחזור על תורת רבותיהם לפני קהל-חסידים .הוא היה
רגיל לתבל את הדרשות בפסוקים שלא כצורתם ובמאמרי מדרש שאינם ,או
שישנם ,אלא הופר ומסרסם; והיה מפרש כתובים ומאמרים על דרר החסידות
ומדבר בלשוך שמדברים בה בימגלה טמיריךי ,עד שהשומעים מתגלגלים
מצחוק---

ביאליק ,שאת שיריו הראשונים הפיץ לשם קריאה ביו חבריו מוולוזייך,
לרוח-המשובה של חבריו,

נערי-הישיבה,

נענה

וחיבר למענם כמה וכמה שירים ,העשירים

בחידודים ובתעלולי-שנינה שונים .ריבוי השירים הסאטיריים-אירוניים בכתיבתו
המוקדמת של ביאליק אינה מפתיעה ,אפוא ,אם היא נתפשת על רקע מסורת ההתחכמות

והחיקוי הקונדסי ,שרווחו ביו תלמידי-הישיבה.
אולם ,את כתיבתו הסאטירית המוקדמת של ביאליק לש לתפוש גם כחלק מו

הכתיבה הסאטירית של תקופת ההשכלה .הסאטירה היא ככלל זיאנר בעל מגמה לוחמת,
מיליטאנטית,
המובהקת,

רק בהך.

ולרוב היא מקעקעת את המצוי והמקובל.

בשל מגמתה האופוזיציונית

פרחה הסאטירה בעיקר בחטיבות ספרות דידאקטיות ומגמתיות ,אר לא

יש לסאטירה כמה דפוסים תימאטלים, ,שאינם מתיישנים,

ושעל-זמניותם

היא עדות לכלל-אנושיותם :עולם-השקר הקופא והמסתאב ,הצביעות החברתית ,התככנות

הפוליטית ,הפער שביך תקוותיו של האדם להתגשמותו ,הפער שביך מראית-העיך לאמת
כהווייתה ,ביאליק נענה גם לנושאים ה"קלאסיים" של הסאטירה וגם לנושאיה

המובהקים של ספרות ההשכלה העברית :המלחמה בצביעותם ,בבוריתם ובגסותם של

החסידים ,למשל ,נושא שהיה אולי הפופולארי ביותר בספרות המאה
ישראל,

ה 19-

בספרות
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א2

.כמה סנגים טיפנ Dיים בכתיבתנ הסאטירית-הפאררדית של ביאליק בראשית יצירת)

כין שיריו המיקדמים ביותר של כיאליק מצדייה  Dאטירה מיתממת ,הכתרבה

כאיגרת w

ל חסידים לאנשי-שלומם,

תחסידי .

האיגרנני

ומחקה גם כדרך תפארודיה המסיגנגת את הננסח

שיר-נעררים סאטירי זה

-

יותענית צינור לעצירת צדיק"

-

מבו[)ם על אנקרוטה איכסנית ידועה בגנותם של מחסידים ככלל ,ובגבותו של ה"רכי" החסידי
בפרט ,וכולר רצוף מעשי חידוד וכפל-משמעות )ראiר דירן בשיר זה( .שמר של שולח האיגרת

)"יקב יאל"

-

אבאגראמה של השט ביאליק( גזיר נרוח שמיחיהם של המלאכים מספררת

הקבלה והחסידיח ,שהיר ביו

נושאי הסאטירה של ארטר ב"הציפה לבית ישראלוי .השם

מלמד גם על התפקיד הסאטירי של הדובר :המקלל
קבה אלזז )במדבר בג,

(. 8

-

בניגיד לבלעם ששאל "מה אקב לא

ברוחו של שיר זה ,שבר האיררניה היא חד-ערכית ומתבססת

על "לשון סגי נהרר" ,כתיביט כמה מו השירים הסאטיריים המוקדמים.
מו הסאטירה האנקדוטאלית ,המבוססת על בדיחה

)"תעבית ציבור לעצירת צדיק"(

או על קאלאמבור )"הבעל תשובה"( ,שעיקר עוקצה בכיינה הביקלה רהפחותה,
המסתתרת מאחירי אמירית מיתממות ,עבר ביאליק לכתיבתו של סאטירות מורבבות
ימתרחכמות.

בראשוגות האירוניה

היא

דנוטאטיבית,

אמירתית

ושקופה;

במאיחרות

האירוניה קרנרטאטיכית ודקה ולעיתים כמעט סמייה מן העין .בסאטירה המירככת
משנת תרגזזד

..

"עצה בתפילה"

-

נוצרית תכניות של אירוניה מיתממת ,סיקראטית,

שבה מעלת ה"איירון" על פניר מסכה של תט ,ונמך מםכים לדעת יריבו ,כדי
לחשוף אח טפשותו

ולהפריך את טענותיי .בערמומיות מבטל הרא את הטענות שכנגד,

רמסיר את מ Dכת ה"אלאזון" מפניו של היריב .האירונית בשיר זה איננה
אירוניה אימפרסךנאלית ,כמו בשיריט האנאקדןטאליים המוקדמים ,כי אם
איריגיה

אישית,

כי אם טעינה

מעירכת

ומעוצמת

ונרקבת

-

אכטראירוגיה;

אין

היא מריחקת

וסרת-רגש.

נרגשות אישיים עזים,

אלו דאג;ס לייכרן ,כספרו "חאליגוריה הסאטירית :ראי האדם , ( 6)IIמטעים

 egory: M;rror of Man,Anchon Boo&s , 1969ן ו as, Satiric Aו  en Dougוו(6)LeYburn, E

-

 - 127את נטייתו של סאטירות אליגוריות ליצור עולם אבסורדי-אוטופי ,לא-מקום ,מעין

)  , Erewhon - ( = Nowhereבעל טךפךגראפיה מעיו-ריאליסטית) , ( 7ולעומתה ,את
נטייתם המובהקת של סאטיריקובים רבים ליצור "איי זהב" דמיוניים ,מתוך כמיהה
בוסטאלגית אל הוויה שחלפה ואיננה

)שאינה אלא גלגולו של אוטו פיזם מובלע

ושל האמונה ,שכיעורו של ההווה הוא רק אפיזודי וחולף( .בכמה משיכיו המוקדמים
של ביאליק מסתמנת נטייה הפוכה .פארודית בעיקרה ,שמגמתה להרקיע את
הטופוגראפיה הארטופוסטית ,המצטיירת משירת חיבת-צירו המרוממת והסבטימבטאליסטית.

למשל ,שירו הציוני ,התמים-לכאורה ,של ביאליק "לא מגדות ירדו" מכיל בסמוי
כיונה סאטירית-פארודית ,השמה ללעג ולקלס את שיריהם של משוררי חיבת-ציוו
הבוסטאלגיים והאוטופיים כאחד :שירו איבו בא "מגדות ירדו

ומראש הר הלבונה",

כלימר ,איו היא בא לשקף את ארקאדיה ואוטופיה .ארצות-הזהב של כותבימ

סבטימבטאליסטיים) (, 8כי אם משקף את האמת לאמיתה .הטופוגראפיה .כמי גמ
הפואטיקה החיבת-ציונית ,ששיר קצר זה מלעיג ,מוצגת בעקיפיו

כטופוגראפיה מזוייפת

ובמרומז

ומלאכותית) . ( 9

גם הטופוגראפיה האוטופיסטית או האגדית ,העילה מו השיר המוקדם
 fIארץ שחולה כפנינים",

מתוארת ספק מתור אירוניה,

ספק מתוך התפעמות-נפש

כנה ואמיתית .התיאור האגדי הנאיבי של ארץ-ישראל ב"אל הצפור" נובע

)( 7על-פי יצירתו של סמואל באטלר משנת  , 1872הנושאת שמ זה.
) ( 8ראה בעניין זה את דיונו המעניין של לורנס לרנר על הגעגועימ לארצות האגדיות
ועל הכמיהה למחוזות אוטופיים בספרי:

•  g;a, Chatto &W;ndus, London • 1972ן Lerner, Lawrence. The Uses of Nosta
) ( 9כדברים אלה כלולה גמ כוונה מרומזת נרספת :השיר אינו שופע מים ודמעות ,כמי
הירדך וכמי הפשרח-שלגימ מראשי ההרים . ,כי אם נוקט לשון המעטה וצמצום; הוא
אינו כא מן ההוויות הגדילות והאדירות ,כי אמ ממקור צבוע וקטו  -מליבו של
המשורר  -מחאה בגד הפיגוראטיביות המגזימה של שירת סוף המאה ה  19-כספרות
העכרית.
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מעיציב דמיתי של הדובר ב Wיר ,שהוא

-

כפי שנלמד מנוסחו הראשוו הגנוז

-

טיפוס

עממי יתמים ,המאמיו בתיאירי הארץ השאבלוניים ,שנקבעי בתידעה העממית באמצעות האגדה

יסיפירי-העם .זהי סגניו בלתי-נאיבי לחליטיו ,הנאחז בדמית נאיבית יבתפישת-עולמה
הנאיבית ,לצורד העלאתה של טופוגראפיה אגדית וקסימה.
ביו

השירים המיקדמים

יש

גם מספר

פארידיית.

הפארידיה המובהקת ביותר היא

"השירה מאיו תימצא?" ,שהיא אימיטאציה של שירי של י"ל גורדיו ,הנישא שם זה.
לרוב שמה הפארידיה ללעג יצירה ,זרם ספריתי ,סגניו כתיבה וכדי ,שכיונתם המקורית
רצינית .הלעגת הסגניו אי התיכו

נעשית על הרוב בדרד של עיוות ושל הגזמה ,כד

שהקירא יבחיו שלפניי חיקיי מלעיג ,וכדי שההלעגה תגרום לו הנאה יביז כלפי
הנושא המותקף .הפארידיה של ביאליק אינה מלעיגה את שירי של גורדוו ,שהוא
כשלעצמו סאטירה ,ולא שיר "רציני" ו"מרומם" .למעשה ,שירו של ביאליק הוא
פארודיה על פארודיה ,כי הסוניטה vול יל"ג היא פארודיה על פרק החיכמה באיוב,

חפיתח בשאלח המריממת "החוכמה מאיו תימצא?" .שתי הפארידיית

יהביאליקאית

-

-

היל"גית

חו סאטירית על תפישת השירח ותפישת דמות המשירר יעל רעייו

החשראה הפי יטית .במסקנות ההגותיית ,העולית משני חשירים ,יש צדדים של
דמייו

יצדדים של קינטראסט,

ושני השירים ציניים ימפיכחים ומנמיכים את

הנשגב עד עפר :מניעיי  wל הייצר אינם נשגבים ומריממים ,כי אם ארציים
וגשמיים במובחק,

ועיקרם

-

ממוו

ימזיו.

"חשירה מאיו תימצא?" הוא ,אולי ,הפארודיח היחידה של ביאליק על

יצירה ספציפית .לעימת זאת ,ביאליק הירבה לכליל בשיריו

יסודית פארודיים

על נוסחי כתיבח שינים )למ ,Iל" על ניסח חשירח חדמעינית ב"אחרי הדמעות"
יבנוסחי הראשיו של "אל

חצפיר"( .

שירי ההימניני חרציני "קימי יצאי לד" ,למשל,

נכתב בעקבית שירי

הפארודי הבדחני "לכי דודה" V) ,הוא פארודיח על שירי טבע ואהבח בנוסח

 Wיר-השירים  ,שרויחו בשירת התקופה,

וכו

יש בו

יסידות פארודייח על הפיוט

"לכח דידי" .השיר "יהיח ביום ההיא" היא פארידיה על נביאת זעם ותוכחה,
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ועיקרו

-

סאטירה על תאורת השלטון ,המפעמת בקברניטי האימה .השיר "עימר ימפשפש"

הוא פארוריה על ו Vירי מרר וגבורה ,שרווחן בשירת שנות התשעימ,
הצינה"

ובו החללימ "מוכי

)תרתי משמע :מוכי הכפיר ומוכי החרב והמגן( הם פגרי זבובים נפלחימ,

ולא

נפילים מורדימ ,כבפואימה "מתי מרבר" .השיר "נושנות" בנוסחו המוכר הוא ,כפי

שכבר הראה מ' פרי)  (, 10פארוריה על הנוסח המתקתק והסנטימנטאליסטי ,שרווח בשירת
התקופה .ב"עסק בנסתרות" וב"הדעה החיטית" ,כלל ביאליק פארודיה על שני

נוסחי

פרלמוס מקובלים  :הפולמרס הפילוסופי ,המסתיים ב"עסק בנסתרות" בפתחון-פה ,שסופו
עטישה,

ולא רברי-חוכמה טמירים;

והפולמוס הפוליטי-מפלגתי-סיעתי ,שבו כל צר

בויכוח מצווה לסתור את דברי הצר ה Wני ,ללא התחשבות בתוכן הרברים,

ושבו שני

הצררים הניצים מגלים בורות וחוסר-ריעה.

א

.3

האירוניה

הרומאנטית בשירים המוקדמים

בשירים ה"רציניים" כלל ביאליק קטעים פארוריימ לרוב ,המלעיגימ על
תפישות רומאנטיות שונות ,שנראי בעיניו

פוזות מזוייפות

)כגון

ישיבתו

המ ה ורהרת

של הדובר ,השרוי ברר בחררו לאור פתילה כהה ב"חלום בתוו חלומ" או הצפייה אל
מחשכי הלילה וצלליו ב  tfרזי לילה"( .באלה הירבה ביאליק להשתמש בעקרון האירוניה

הוומאנטית ,הנובעת מן היחס הרו-ערכי של היוצר ליצירתי,

שותף-מעורב כאחד .הייצר בורא עולם בדיוני ביצירתו,

יחס של משקיף ושל

וחוזר ומחריבו ביצירה

עצמה .את אשליית העולם האובייקטיבי ,שברא ביצירתו ,הוא חוזר ומבטל
בהתערבןיותיו הסובייקטיביות .האירוניה הרומאנטית היא תוצאה של קריצת-עין
מתמרת בין המחבר והקורא,

והיא מבוססת על·הידע המובלע שבנייתו של "עולם"

אמיתי-מימטי ביצירה אינו אלא אשלייה ,המתנפצת בעזרת האיזכוו המתמיר ,שלפנינו

) ( 10פרי ,מנחם" .התבוננויות במבנה התימאטי של שירי ביאליק" ,יהספרותי,
ספטמבר

ב , 1j

. 71-70 , 1969

ראה גם :אונגרפלד ,משה.

"על התהוות השיר

ינושנותי

לח"נ ביאליק",שם,

. 89-85
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מערכת של מל'ים בלבד .ב"רזי לילה" תוהה הדובר-המשורר על טיבו של הרוחות ההרישיות,
המתגכבות,לתוך חדרו בעד החלוו הפתוח,

ומעורר סידרת שאלות ,בכוסח פיוטי-רומאכטי,

המעכיק לגלי-הרוח איכות מאגית ,שלא מעלמא הדיו:

מאיך הם הרוחות הפלמוכים
הבאים בלי רשות ,כמו איך אדוכים
לחדרי? מי הט? החרשי צירים
ומרגליט חרש רואיט ואיכט כראיט?
ומה בכלל ,הרוחות? מה חייהך ,טובו?

ומייד ,דואג הדובר-המשורר לבטל את האיכות המאגית הפיוטית ולכפץ את אשליית
הקסם ,באמצעות הערות מפוכחות ומעשיות ,העושות לחוכא ואטלןלא את התיאור המסתורי
יהקסום ,שעל עיציבו טרח המשורר:

השאלות
אך מי

-

שאלות הבל הו ,כמובך

זה

משירר עכי,

ירשיעני,

בשבתי לילה בדד אל שולחכי,
רלכגדי צל משרנה מכרכר על הקיר
אם כפשי התעוררה,

ניפוצן של חזוך

-

דברה שיר!

רומאכטי מרומם במיפנה של באתוס היא תחבולה פארןדית ,הרווחת

בשירתי המוקדמת של ביאליק .ב"חלום בתוך חלוט" מתבידד הדובר בחדר חשוך וחולח
חלומות בהקיץ .המליט "ולנגדי בחזון שויתי דוממתי" מעוררית ציפיות להתגלרת אל
)עפ"י "שריתי ה' לכגדי תמיד" ,תהלים טז,

(, 8

או לאיזו

וייזיה רימאנטית והארה

מיסטית ,שתאיר את נפשר של המשורר ותנסוך בו כוחרת חיים .אך תחת החזון הרומאנטי,

בא מראה כאטוראליסטי מפיכח " -רפש ,גל אשפה ובלרי סחברת" ,בכרסח

יל"ג) . ( 11

) ( 11לחיבר)"ביאליק  -חייו ויצירותיו" ,עמי  (69צייו את הזיקה שביך התמוכה
הקודרת והעכררה ,הערלה לכגד עיניר של החילט בהקיץ בשיר זה )"רפש ,גל
אשפה יבליי סחבות"( לבין חלומ "דראון עולם ,עבטיט ורפש" בשירו של יל"ג
"בעלית השחר" .בניגיד ליל"ג ,.המסיים ברוח פוזיטיבית ,בנכו כותו של הדיבר-
המשורר להרארת לעם את קלקלותיו וללמדי כיצד להסיר את מימיי ,שירו של
ביאליק איני מסיים ברוח אקטיביסטית ,כי אם בהשתתפרת סבילה במר-גורלר של
העט ,בבכי שמתרך טוב לב ובהזדהות עם הרעיון הצייני .האמירה "רפש ,גל אשפה
ובלרי סחבות" ,השוברת את הסכימה המטרית ועושה שימרש במלים יבצירופים יחידאיט.
מנפצת בעוצמה רבה א!.ו אופיו הרומאנטי ;ר"חזוני" של החלומ.
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לא אחת כוללים שיריו המרוממים והנשגבים של ביאליק מיפנים באחטוים נלעגים,
המלמדים על יחס של תרתי-דסתרי אל התופעה הנערצת .למשל ,בייאם יש את נפשר לדעת",
אחר סידרת שאלות בעליה אופי אודיי מרומם ,שלפיהן מוצג בית-המדרש כמקור חוסנו
הרוחני של העת ,משתרבב מאמר מוסגר מטעמו של המחבר המפוכח ,המשקיף על התמינה מן

הצד)":אהה מה נקלה ועליבה זה המראה /בעיני זר לא יבין!(" .אמירה זי עומדת
בניגיד לאופיו החזוני המרומם של השיר,
המתרחקת מן

המפיכח

ימן

והיא נטע-זר בליבה של האידה האקפטאטית,

היומיומי.

כ IIהמתמיד" מתואר היקום לפנות-כוקר בתיאור מופלא ימסתירי ,המעירר ציפיית

מריממות ימיגבהית למראות-אלוהים )"עת כל היקום יחריש דומם ויחיל /עד יקום

ינער לחיים חדשים /,כמי יחלם חלימי האחרין ,כמי יכיל /,כפתר כנפיו תעלימות
ולחשלם /,ומליט את פניו בדממה נאדרה /,ורגש מסתתר בין שולי שמלתו". ,"---המתמיד",

(. 98-93

שורות

תיאור זה ,הרימז למעמד הר-חורב ולציפייתו של אליהו להתגלות האל,

יוצר מתח יציפייה למשהו
נלעג

-

נשגב וחשוב שיתחילל ,אר ציפייה זו מתנפצת במיפנה באתטן

החבטה מנחבט הנער-המתמיד בגדר ,שהיא גם גדר כפשיטה יגם גדר במשמעות

האליגורית השאולה.
מיתנים דומים של ניפוץ הפאתוס באמצעים נאתטיים נלעגים מצויים לריב גם
במונולוגים הדראמאטיים של ביאליק ,שהם זיאנר נולט וחשוב בכתינתו הסאטירית

המוקדמת .ג ז ילברט האייט ,בספרו "האנאטומיה של
המונולוג הדראמאטי בכתיבה הסאטירית בכללה,

) ( 12

הפאטירה" .

,מדגיש את חשיבות

ורואה בו את צורת-היסוד של

הסאטירה ,נצד הפארודיה והסיפור הסאטירי .המונולוג הדראמאטי ,לפי האייט,
נאמר בסאטירות כאילו אמריהו כלאחר-יד ,כבדרו-אגב,
שבינה למיניהן

)כגון אנקדוטות ,משלים ,פאראדוקסים ישאר "קישוטים" ,הפונים

אל האינטלקט ייתר מאשר אל הרגש(;

הנמיר,

ומציינות אותו תחבולות

סגנונו

נע בין

הסגנון

הנשגב והסגנון

ולא תמיד מתור חיקוי ישיר של האובייקט הנלעג .לעיתים מלעיג המונולוג

הפאטירי דמות גבוהה באמצעות סגנון

היא השימןש בסגנוו

נמור,

ולהיפר.

נשגב לצורר עניין פשוט והמוני,

אדרבא ,אחת מתחבולות הסאטירה

ולהיפר.

he Anatomy of Satire, Princeton U.P., New-Jersey ,ז  bert ,ן ( 12)Highet, Gi
1962, pp . 13-14 ; 40-66 .
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א

.4

המרנולוג הךראמאטי בכתיבה הסאטירית המוקדמת

ביו השירים הסאטיריים המוקדמים של ביאליק בולט מקומו וחלקו של המונולוג
הדראמאטי ,שבי מעךצבת דמות פיקטיבית ,שהנררמות שלה ומאפייניה שונים בחלקם וזהים
בחלקם לאלה של המחבר המובלע.

במינולוג הכליל בשיר הסאטירי "חושו ררפאים" ובזה הכליל ב"גסיסת חולה",
וכו במונולוגים שבשירים הסאטיריים "עצה בתפילה"" ,אשריך צעיר רודם"" ,השירה
מאיו תמצא"" ,אל הצפור"

)נוסח '(,א

וכן בשירים מוקדמים אחרים ,מעוצבת פרסונה

של אדם מבוגר ,או אף בא בימים ,עתיר נסיון-חיים ושבע-תלאות ויסורים .תחבולה
ריטורית זי של העמדת דמות פיקטיבית ,השונה באורח ניכר בגילה ,בנסיונה ובאופיה

מדמןתי של המחבר ,שימשה את ביאליק תכןפןת בשיריו המוקדמים.
בשירים שאינם סאטיריים שימשה דמרת הזקן ליצירת רושם של מהימנות ואשלייה של

סמכית .בשירים הסאטיריים עומדים ,לעיתים קרובות ,הידע והניםיון של הזקן
בניגוד אירוני לתמימותו ,לשגיונותיו ולאשליותיו .למשל ,במונילוג של החולה
המתעודד ,הקם ממיטת-חוליו ב"חושן רופאים" וב"דל מתעשר" ,מביע הזקן את אמרנו

בכוחו לפתוח דף חדש בחייו

וביכולתו לראות "חיים טובים" בארץ הנשקפת לו מנגד,

שעה שעל-פי כללי האירוניה הדראמאטיתכ  ( 13ברי לו לקורא ,שחלומותיו הוורודים
של הזקן האופטימי יסתיימו במפח-נפש,
ולהשתרש

ושסיכוייו להגיע אל הארץ הנכספת

בה בטלים ומבוטלים.

גם במונולןגים דראמאטיים ,שאינם סאטיריים במובהק ,כגון

המלמד"(

"תקות עניוז )"הרהורי

ו"יונה החיט" ,בילט היסוד הסאטירי ,המתבסס בעיקר על האירוניה

הדראמאטית .אירוניה זו מתחייבת מן הפער שבין

יומרות הגיבורים ואשליותיהם

כ ( 13האירוניה הדראמאטית כלולה ביצירה ,כאשר לצופים בדראמה ,או לקוראים בטקסט,
ניתן מידע ערדף ,הנעלם מעיני הגיבורים .כוחרת עליונים ,כגון האל או הגורל,
מלגלגים על הגיבור התמים ,משולל הידע ,הפועל לרוב בניגוד למה שראוי ולמה
שהגירני .לרוב מתגלעת האירוניה ,כתוצאה מן הסתירה שבין הערכת הגיבור את
מעשיו ואת עצמו לבין מה שמגלה העלילה.
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גיביריי של ביאליק נוטימ לשגות באשליות ולראות את

עצממ ואת מעשיהמ באיר אחר מזה שהמציאות שיפכת עליהמ .כתיצאה מהערכה-עצמית

מוגזמת של גיבורי המונולוגימ הדראמאטיימ האלה ,מתגלעת אירוניה עציבה ומגחכת
כאחד.

מונולוג ההתעודדות של החולה האנוש ב"חושו ריפאימ" ,שבמרכזי התחינה
"אלי ,אבי ,תן מה תתן /כח מצער לי ---",הכלח היא מסד ונדבך חשוב בהתפתחות
עיצובו של המונולוג הדראמאטי הביאליקאי.
המתעודד דומה דמיון
הפותחת בשירית

שוריח

ניכר לתחינה המשוערת ,ששמ המחבר בפי הנער המתמיד,

"אדוני ,

(. 277-261

תפילתו ההיפותיטית של החילה

קח מה

תקח!

---

נשבעתי בך

יבתורתך הקדישה"

)"המתמיד",

שני המונולוגימ מושמימ בפי ג~ביר ,האחוז בחבלי דמיונו

ונישא לגבהימ פאחטיימ ,שעה שלקורא ניחן

גידש של רמזימ מקדמימ ,שיבהירו לו,

שחלומ הגדולה הוא בבחינת אשליה כוזבת ושחקי יחיו של הגיביר חישמנה לאל .היא
הדין במינולוג הדראמאטי "תקית עני" ,העימד בסימנן של אשליות ושל תקוות

ו ורידית ,ושמתלויה אליי הכרה אירונית ,מרירה-צינית ,מצידי של מחבר מיבלע,
הנובעת מן הידיעה הברירה ,שהתקוות הגדילות לא תתגשמנה .היא הדיו בסיפורו
של "יונה החיט" ,המספר בחומ-לבב את עלילות ה"זקן" מצרנבול ור'
שפקדו את בית-אביו בזה אחר זה ")זכות נתגלגלה לאבא,

מתוך בירית מיחלטת לבאות  ,ימתוך אי-הבנת המצב לאשורו.

מטרימימ לרוב,

שה"צדי" P

אהרן

השיחט,

לא אדע במה ?(",הכז

לקורא ניתנימ רמזימ

n

והשו"ב ידעו מראש על ה" טי~ה" ,אמ לא יותר מזה.

כל המונולוגימ הדראמאטיים האלה מסתיימים קודם רגעי ההארה וההבנה וקידמ

הסיום הטראגי ,המרומז ביו השיטין.

ניכר בכל אלה רצונו של ביאליק להימנע

מסיום מלודךאמאטי ,ננוסח הפואימות של י"ל גורדוו)  ( 14או בנוסח הפואימות

כ  n ( 14לום הגדולה של הרב קלנ iו הפואימה הסאטירית של יל"ג "ושמחת בחגיך"
וכו חלום הגדולה של יוסף אחרי עוזבו א.ת פדואה בפואימה "שני

יוסף

בו שמעוו" מסתיימים סיומ טראגי מלודראמאטי ,שרגשות קאתאךטיים מעוצמים
נילווים אליהם .חלום הגדולה של המתמיד בפואימה של ביאליק בדבר כתב-סמיכה

וכס-רבנימ מסתיים סיומ פתוח ,אמ כי נרמז שמאמציו של הלמדו לא ישאו פרי,
וגם אמ יעלו בידו  -יהיה קורבנו קורבן-שיוא.
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של י"ל פרץ)  . ( 15ביאליק נמנע ממיפנים כאלה באורח שיטתי ועקיב ,יהסתפק במתו
רמזים על אפשרות הסיום הטראגי ,הגלומה בעלילת השיר הדראמאטי בכוח.

א .5

הדייקי

הטיפוסי ~כתיבה הסאטירית המוקדמת

מונולוגים דראמאטיים אלה בנויים גם על הפער שביו אמות-המידה ותפישת-

המציאית של הדובר ה"אייריו"

המיתמ , I3

לביו אלה של המחבר המובלע ,שיחסו אל

הדמות הפיקטיבית שהעמיד הוא יחס של דחייה ושל אהדה בו-זמניים .למשל ,דמותו
ש; הרפתן הזקן ,בעל העז ,הנושא תפילה לאל ב"עצה בתפילה" ומשרבב לתפילתו

סידרת עצות לבורא בענייו שיכלול סידרי הבריאה ,היא דמות מגוחכת ונלעגת,

אד לא כל דבריה אבסורדיים ,כפי שהם עשויים להישמע .ביאליק שם בפיי של
הזקן התמים והעממי גם דברים ,שהוא עצמו האמיו בהם וכתב עליהם מתוו רצינות

כנה רכוונה נכרחה במקומות אחרים ,אלא שכאו העמידם ב"אספקלריה עקומה" .כר,

שיקע ביאליק בשירו "עצה בתפילה" גם מידה בלתי-מבוטלת של אירוניה עצמית,
מיתממת ומתחכמת,

וקשה לתחום כאו את הגבולרת שביו הנלעג והכו.

שירים אלה ,כדוגמת "עצה בתפילה"" ,הרהררי המלמד"" ,חוכרי הדעת
המלומדים"" ,הדעה החיטית" ,שהם שירים בעלי מגמה סאטירית-איררנית,

ובמידה

מסויימת גם הפואימה "המתמיד" וגלגוליה המיקדמים )"באוהל התורה"" ,מבני
הענייםיי( מצטרפים לקבוצה של יצירות מקדמות ,שבמרכזו דייקנאות "טיפוסיים",

תיאור דמויות ,המשתייכות למעמד חברתי מיגדר ,או לקאטגוריה מקצועית

) ( lSגם י"ל פרץ תיאר חלומות-גדולה שהתנפצו ,והגיער לקיצם במיפנה מלודראמאטי
"סוחט-דמעות" .בשירר הסיפררי "חיי משורר עברי" תיאר את חלרם הגדרלה של
יעקב ,גיבור הפיאימה ,שהרא בנו-יחידו של איש אמיד ,המתאווה להשיג לבנו
כסא רבנית ב"עיר ואם בישראל".
מאפיינת אירוניה

ראה:

ייתכן שחלום-הגדרלה של המתמיד ,שאף אותו

דראמאטית מרירה-מתוקה כב"חיי משורר עברי",

נייגר., ,ש "י"ל פרץ וכתביו העבריים",

עוצב בהשראתו.

יהתקופהי ,לי-ל"א

(,ו"שת)

. 502-439
ראה גם :פרידלנדר ,יהידה" ,י"ל פרץ כמשורר עברי",
אדר-ניסו תשל"א . 335-330 ,וכו :פרידלנדר,
דביר ,תשל"ד.

ימאזניםי ,ל"ב ,חובי ד-ה,
יהודה" ,ביו הרויה לחוייה",
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הטי פיס יות

,הקאטגךריאליות.

ג·'-יל מאן ,בחיבורה האקאדמי המפורט 'יציוסר וסאטירת המקצועות בימי-הביניים"

) ( 16

מסווגת את יצירת צ'וסר ואת הסאטירה הביגיימית בכללה סיווג תימאטי ,על-פי
מקצועותיהם ומעמדם החברתי המוגדר של הטיפוסים המתוארים :סאטירות על רופאים,

על שופטים ,על סוחרים ,על בעלי מלאכה ,על כמרים וכוי .חלוקה דומה למקצועית,
מעמדות ,עיסוקים וכד' ,מסתמנת גם בכתיבתו הסאטירית המוקדמת של ביאליק

-

עדות

מובהקת ל~ופייה המשכילי הקאטגוריאלי של כתיבתו ,בשלב זה .בעשור הראשון לכתיבתו
טרם חתר ביאליק לעצב דמויות קונקרטיות ,חד-פעמיות ,שחויותיהן אישיות ויחודיות,

ונטה אל האיפיון המוכלל ,הטיפוסי ,הנאחז בקאטגרריה חברתית ,מעמדית או מקצועית.

א .6

שתי מגמות יסוד בכתיבתו הסאטירית של ביאליק

בשירתו הסאטירית של ביאליק מן העשור הראשון ליצירתו ,מתבלטות שתי

קאטגוריות-יסוד ,שעל-פיהן

ניתן לסווג את רוב הסאטירות רהפארודיות שלו :מן

הצד האחד ,הירבה ביאליק בכתיבת סאטירות בדחניות קלילות ,כגון "אשריו צעיר
רודם"" ,חוכרי הדעת המלומדיםיי ,יירבי זרחיי ,יישיר כסף"" ,ישני עפר" ,ייעקבות
המשיח" ועוד ,שבתן בילט הצד האנאקדוטאלי ,הנמוך והמתחכם ,המתבסס על ריבוי

של קאלאמבורים וחידודים .סאטירות אלה נחלקות לשירים בעלי עוקץ על-זמני
ואוניברסאלי

)כגון :ביקורתו של המשורר על הצעיר הכרכי ,המטורזן

ונבוב-הראש

בייאשריך צעיר רודם"; או ביקורתו על סוגים שונים של אנשי-רוח ראוותניים
וצבועים ב"חוכרי תדעת המלומדיפיי(,

לעיתיפ

ad hom.-i.ne.m

ולשירים אקטואליסטי ים ,שעוקצם מכו ון

)כגון הסאטירה יירבי זרחיי ,שכוונה כנגד הרצל ומדיניות

השתדלנות שלי בחצרות מלכים וקיסרים( .סאטירות אלה אף נחלקות לשירים מימטייפ,

 Estates Satire, Cambridge U.P ,. 1973 .ן . Chaucer &Med;aevaןו  Jiי ( 16)Mann

 - 136נאטיראליסטיים ,המגלים מליאות ריאליםטית ימכילזם תיאורים חישיים )כגין
"רחוב היהידים'!(

ולשירים א-מימטיים ,אי על-ריאליםטיים ,כגךן הסאטירה

"ישני עפר" ,המבוםסת על אגדת העיר המכושפת יעל היפוכה של אגדת היפהפיה
הנמה · ,רכמי שירי "~תהפיכה" ,שהוא פארודיה על מרד מיתוליגי באלים,

כלרלה אף השערה הרמרריטטית בדבר מקרר-נשמתם של פילוםופים

ובו

ומקובלים~ . ( 17

מו הצד השני ,ביאליק כתב גם שירים םאטיריים רבים ,שבהם משיקעת

איריניה טראגית ימרה,

יאפילי איריניה מאקאברית ,כמו שיריי "חושי ררפאים",

"גסיסת חולה"" ,התראי אילי ברזל"" ,חבל קבצנים"" ,והיה ביום ההוא" יעיד,

שהיי נדבך ראשרן לכתיבתם של שירי הזעם יהתיכחה ,ש"דבר"
מבין

שבהם,

) ( 1904

היא הראשיו

השירים המיכרים.

עד כה ,ניסיתי לתאר טיפרטים שונים וניסחי-כתיבה שונים בשיריי
הטאטיריים המיקדמים של ביאליק,
מפורט

-

הסאטירית

ועתה אנסה להראות

-

מתוד ניתוח טקסטואלי

אלו תמורות ראלו תהליכים דינאמיים של התפתחות התחוללו בכתיבה
המוקרמת.

ב .תהליכים של התפתחות יתמירה

ב.

.I

הטאטירה החד-ערכית .האנקריטאלית

אפתח בדייו על הסאטירות המוקדמות ביותר ,מתקופת הלימרדים בישיבה
בייליזויו ,המכילות על הרוב משחקי לשון-ניפל-על-לשיו

ימביססות על אנקדיטית

ידועות ,שרירחי בין מתנגדים ידרשו בגנותם של חטידים )"הבעל תשובה"" ,תענית

צברר לעצירת צדיק"( .מטאטיררת אלה אעביר לדיין בשירים סאטיריים ,בעלי
אירוניה חד-ערכית רדנרטאטיבית

)"אשריד צעיר ררדם" ,למשל(

יאנטה להראית

ולהדגים תהליכי מעבר אל הטאטירה המורכבת ,בעלת האירוניה הקוניטאטיבית
והמיתממת.

כ ( 17נשירתו הסאטירית המרקדמת של ביאליק רווח הטיפיס של מרידת הנפל

)כבשיריו המוקדמים "בליל הרעש"" ,עימד ומפשפש"" ,התהפוכה" ועוד(.
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הסאטירה האנטי-חסידית "תענית צבור לעצירת צדיק" היא מן השירים המוקדמים

ביותר של ביאליק ,מזמן לימודיו בישיבת "עץ חיים" בוולוז ייי
השיר :בן מנחם-אב תר"ן ,כשהיה המשורר הצעיר כבו
שסאטירה זן בנייה על אנקדוטה

17

)מועד חיבורו של

בלבד( .לחובר כבר צייי,

ידועה ,שרווחה בפי המתנגדים על החסידים ואנשי

המעלה שלהם) . ( 18אנקדוטה זו כלולה ב"ספר הבדיחה והחידוד" של אלתר דרויאנוב,
והפואנטה הכלולה בה אובסנית ונועזת יותר מזו שבשירו של
השיר כולל

14

טורים ,אך אינו בנוי כסוניטה ,אלא

ומבודח .תת-הכותרת שלו היא:

ביאליק) . ( 19

כ~ zaln -סquat

"מכתב מאת יקביאל" )אנאגראמה של השם

קליל

ביאליק( .

השם "יקב יאל" דומה במיבנהו המורפולוגי לשמות המלאכים הרבים ,המאכלסים את
ספרות הקבלה והמסתורין ,מלאכי החסד ומלאכי הדין ,השרויים בין העלירנים

לתחתונים,

ימתווכים בין העולמות .לשם 'ייקביאל" ניליוית הוראה שלילית
"מקלל השם" ,מי שנועד לשלוח מארה באל ,אי בנציג האל

מיבהקת ,ששני פנים לה:

עלי אדמות ,הוא הצדיק החסידי; שליחו של האל ,שנשלח לה Uיל את מארתו בברואים,
ושמו מלמד על תפקידו הסאטירי

)"המקלל"( ,בניגוד לבלעם ששאל "מה ז<קב לא קבה

אל"  .ושקללתו הפכה לברכה .כאן

"יקביאל" מעמיד פני חסיד ,החרד לגורל ה  iiדיק,

ולמעשה שם איתו ללעג ולקלס.
ההודעה על "עצירת הצדיק" קרויה כאן

"מכתב" ,בנוסח אגרות החסידים,

שפרל הלעיגן ב"מגלה טמירין" .באיגרת מסופר ,כביכול ,על מעצרו של הצדיק
ועל הצום ,שקראו חסידיו ,כדי לשחררו מן המעצר; על תפילת החסידים למען

שחרורו של הצדיק ועל פתיחת צינירות השפע האלוהי ,צינורית מערכת-הספירות
הקבלית-חסידית;
מן

ולבסוף

-

על סעודת החסידים ,שנתלוותה לשחרורו של הצדיק

המעצר.

) ( 18

"ביאליק

-

חייו ויצירותיו" ]) .[, 32ד

, 61

העי

. (3

) ( 19דרויאנוב ,אלתר" ,ספר הבדיחה והחידוד'ן ,כרד אי ,עמי ר"ה ,סימן

. 531
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השיר מתאר ברובד הגלוי ,בדרר מיתממת ,שהאירוניה שבה ברורה ושקופה ,את
מנהגיהם המירחדים של ענפים מסריימים בתניעת החפידוח ,כמו חפירוח  ,חב"ד,
שראשיה תיקני תקנרת מירחדרת ,כגוו
אדמי"ר זח אי אחר ממעצרן

בריב שמחה,

ימי שמחה קברעים לצירו

רעריכת מסיבות חסידיות

ירם שחרורו של

)"התיועדויות"( ,חנחרגות

במאכל ןבמשקה.

בפיפור הסמוי ,שהאיריניה שבו אף היא חד-ערכית רחשופה למרי ,הופכים

צינירית השפע לצינורות העיכול ,ה"עצירה" )המאסר ,המעצר בבית-הכלא(
לעצירות-המעיים ,ואמירת הנחמה של ישעיהו "מהר ציעה לחפתח" )שם

-

נא( 14 ,

נכללת כאו לצורר אמירה מבודחת ,המבוססת על לשוו-נופל-על-לשוו ,שבר המלה

"צועה" מומרת בחומונים שלה מתחום
התעגית ,הצום ,הסעודה
וגסה,

-

הסקאטולוגיה) . ( 20

כל אלה מקבלים בקריאה שנייה משמעות "גמוכה"

ומהרוים אף הנמקה ריאליסטית לקשיי-העיכול של הצדיק החסידי .את

"שחרורו" של הצדיק מן "העצירה" חרגגים חסידיו בסעודה דשנה :בזלילה
ובסביאה .מתרמזת כאן ,אפוא,

הסעודה העשירה במאכל ובמשקה,
ישאו חסידיו

תבנית מעגלית של "רחוזר חלילה":

בתום

יסבול הצדיק טוב מעצירות-המעיים ושוב

ועדת-מאמיניו תפילה לוושחרורו".

ביאליק אינו משקף בשיר-לאמפון

זה רק מציאות ספרותית ,בגוסח

פרל וארטר ,המכוונת את עוקצה כנגד התנועה החסידית בכללה .ב"תענית

צבור לעצירת צדיק"

כלול גם עוקף כגגד עניינים אקטואליים :בתחילת

שנות התשעים נחלשה החסידות וחתרופף ליכודה.

עלה מספר ה"צדיקים"

והחריפה התחרות ביניהם .עקרון ה"שושלות" וח"חצרות" הביא לקטטות,
שנעשו תופעה שכיחה ולבשו לעיתים צירח מכוערת ושפלה ,שהתבטאה בהלשנה

) ( 20סקאטרלוגיה :העיסוק בדימויים מתחום זוהמת הגוף )לכלור ,הפרשות
פיסיוליגיות וכד  (. Iלעניין תקדימיו התלמודיים והמדרשיים של
משחק -מלים זה ,ראה :ברכות נז,א; פסחים קיח ,א; פסיקתא רבתי
וכן פירוש רש"י

ופירוש רר"ק לישעיהו

נא. 14 ,
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לרשויות יבמעצרם של רביים וצדיקים .גברה גם הדיפרנציאציה הפנימית שבתור
"החצר" ונתרופף המגע הישיר בין ה"רבי" ה"צדיק" ובין צאן מרעיתו .אולם,

החסידית המשיכה להיות הכוח הגדול ביותר בעם היהודי במזרח אירופה .ריקעו
החסידי של ביאליק חייב יחס אמביוואלנטי כלפי החסידות ועולמה הריחני:
מין הצד האחד ,למד בישיבה ליטאית ,בקרב "מתנגדים";

ומן הצד האחר ,הIןייחש

בעצמו אל הצדיק מוילדניק) , ( 21גדל במשפחה חסידית יבא לליטא מייהלין
החסידית.

שיר אנאקדיטאלי זה,

יותר משהיא מלמד על יחסו של ביאליק לחסידות,

יש

בו פארודיה על אגרות החסידים לאנשי-שלומם ,בנוסח הסאטירה המשכילית של
פרל .עם זאת ,מיתר להניח ,שמוטמעות בו גם נורמות של המחבר המובלע ,עדות
להשקפת-עולמו של ביאליק בעת היכתב השיר ,לאור העובדה ששמו של מלאר-החבלה,
המקלל אלוהים ואדם ,מרמז לשמו של המשורר

)"יקב יאל"

-

אנאגראמה של השם

"ביאליק"(.
הכתיבה הסאטירית הקלילה ,שבה העוקץ מסתמר על קאלאמביר או על
אנקדוטה ,איפיין את כתיבתי המיקדמת של ביאליק,

) (. 1890

שיריו משנת תר"ן

גם שירי

יבעיקר את ראשיני

"הבעל תשובה" ,שנכתב באותה שנה,

היא שנת שהיתו של המשורר בישיבה הליטאית ה"מתנגדית" ,מבוסס על
משחק-מלים ,לפיו מי ש"חוזר בתשובה" חוזר ,למעשה ,אל חטאיו הראשונים:

על כן הרביתי פשע צמאה עם הרוה
התלקטו שנה שנה חדשים גם ישנים,
אז ידעתי פשר ,בנתל רז יבעל תשובהי,
ששב על עוונותיי וחטאלו הראשונים.

)  ( 21ראה  :לחובר

)

]  32ד(

,

 . ( 6לשירו משנת תרצ"א "אמי זכרו נה לנרכה"

הוסיף ביאליק את תת-הכותרת:

"משיחות הצדיק ז"ל מרילדניק".

 - 140הממלא מציית "כפרית" ימטיל את עייניתיי יחטאיתיי על ראש השכוי ,אוכל
לבסוף בעת הסעודה את בשר התרנגול,
נבלעים בהם

-

וכל חטאותיו יעוונותיי שבים אל תור מעיי,

וכך שב "הבעל תשובה" אל חטאיו שמקדם .ביאליק מלעיג כאן ,אפיא,

את מינהג הכפרית,

והופך את הניבים השגורים

-

'יהבעל תשובהיי וייחטאת עמי יאכלי"

על פיהם ,תיך סירוס מכוון של משמעיתם הסאקראלית .סיג זה של סאטירה זנח ביאליק
עד מהרה ,והיתירו לשירים "לעת מצוא" בלבד .בשירתי ה"קאנוניתיי פנה ביאליק אל
האירוניה המירכבת והמעודנת ייתר ,מזי המתגלה ב"תענית צביר לעצירת צדיק"
וב"הבעל תשיבה".

שיכים מוקדמים בעלי איריניה דניטאטיבית

ב. 2 .

האיכיניה החשופה יהגלייה איפיינית לכמה יכמה מי השירים המיקדמים ,גם

אם אינה תמיד ביטה ישקיפה בגסיתה ,כבשירים שתיארי בסעיף ב. 1 .
גם מן הסאטירה המיקדמת "אשריך צעיר רידם" עולה איריניה שקיפה ימזדקרת

לעין

)איכיניה דנוטאטיבית( ,יאמירת "אשרי" ,האיפיינית לפתיחתם של מזמירי

תהילים ולפתיחתך של אודית צרמיניאליות ,נאמכת כאך

-

כמובך

-

בלשיך "סגי

נהיר".

מסתמך בשיכ ,למעלה מכל ספק,

יחס עויין

ומזלזל כלפי הצעיר הגנדכן,

המתואר כאן נאטריביטים חיוניים לנשבחים מעתיכים ,לצורך חשיפת פחיתותל
יקלונו בכבים .בצד דבכי ההלל

ככגון" :תאווה לעינים"( ,המכוונים לדבכ

ולהיפוכי ,באים גם דברי-גנאי חשופים יביטים ,שאינם מותיכים מקים לתהיות,
נאשר ליחסי של הדובכ אל הצעיר הנבוב .כאשר אלכסנדר פיפ ,למשל ,תיאר את

דמותה של בלינדה האריסטוקראטית נ"אינוס התלתלייכ , (22ניתך לקורא לחוש נין
)  exander Pope,(annotated textן. ( 22)"The Rape of the Lock", The Poems of A
ed. John Butt, Methuen, London, 1963, pp • 217-242 .

-

 - 141השיטין ,שהוא נמשך אליה וחיבב אח משובוחיה ,הגם ששלח ללא-הרף חיצי לעג

כלפי חכינוח הגנררניח יהנביבוח שלה .כאו ,הסאטירה כנגר הצעיר המטורזן
כחובה מחוך מורח-ריח גלויה,

ואפילו מחוך חיעוב כלפי האיבייקט המיחקף,

מבלי להטיח כף-חסר לקולא.
ררכי ההחקפה והאירוניה הו

והגירופים .שיר החרפוח

ררכי ההלעגה הנאיבייח של שיר החרפוח

-ה) , ab ~ eה(lnveetive-

ישירה ,חיך שימוש בלשוו "סגי-נהור",

נוקט על הרוב איריניה

ומביע שמחה לאיר נררך פסברו-אלגיח

)כגון ,בקינח הלעג "איכה נפלח משמים הילל בך שחר",

ישעיהו יר,

(. 12

ב"אשריך צעיר רורם" הירבה ביאליק באמירוח אוריוח-הימנוניוח ,כביכול,

וגייס צירופים רבי qמספר חהילים )כגון בשוריח  , 9,5,2,1לשם

ההרגמה() (, 23

המשווים לחיאור הצעיר אופי חגיגי-טיכסי ומסגרח אורייח.
הצעיר המטירזן מחיאר כאן כגבר כל-יכול,

ולצורך החיאור העניק לו

המשורר אטריבוטים אלוהיים למכביר)  (; 24כינייי ההוי"ה המיוחסים לו
יכולים להצביע על יחסו הנורמאטיבי של המחבר המובלע ,כלפי הצעיר הרירם
)יחס המחבטא כאן באירונית גלויה ,בנוסח לשון "סגי-נהור"( ,אך גם על
החשיבוח

)  ( 23שן
שן

שי

שי
שי

העצמית,

האופפח את

היתיר,

הצעיר

המתקשט בנוצוח-טווס

- 1
- 2
- 2
- 5

השווה

לחהילים

סח,

השווה

לתתילים

קר,

השווה

לחהילים

מה: 9 ,

השווה

לחהילים

סח: 22 ,

- 9

תשווה

לחהילים קיג" : 5 ,מי כהי אלהינו

: 28
:l

"בנ ימיו

"ה ו ר

והרר

ססגוניוח.

צעיר רורם".

לבשת".

"מור ואהלות קציעות כל בגדותיך".
"אלהים ימחץ ראש אויבו

קרקר שער".

המגביהי לשבח".

) ( 24רבים מו הצירופים מסן חהילים ,שחלקם'מצוטטים נהעו  15מדלעיל ,וכן
כינליים כמו "בחור" )שי " (, 4גבור---כהלכח" )שי (, 39

הבאים באקרוסטיכון

של הפיוט "אדיר במלוכה" ,המכיל סיררה של  22כינויי הוי"ה ,ומצטרף אליהם
גם הכיניי "נאפד" )שי  (, 29שחוא כינוי-האל בפיוט "אחה היא אלהינו",אי רראה"ש.
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צירופים אלה יוצרים רוממות ושגב שלא לצורר ,ואלה מתנפצים בבאתוס ,לנוכח
ההוויה העלובה והנבובה ,שבמרכז התיאור.

יש בתיאור המציאות בשיר גם ריבוי

בולט של איקסימורה :ביאליק ניקט כאן ציררפים דיםונאנסיים לריב ,המניגדים ;
זה לזה ומתנגשים זה עם זה ,כגין" :גאיני החייטים"" ,אילי הרצענים" )"חייט"
ו"רצעו" מסמנים כאן מעמד חברתי יכלכלי נחית,

ולעומת זאת" ,גאיני" י"אילי"

הם אטריביטים ,המציינים את ראש הסולם החברתי ,הרבני יהכלכלי( .גם חטיביתיי
הגדילות של השיר

)שורות

לעומת שורות

28-1

(40-19

עימדות ביחם כ~אסטי זו לזו,

והשיר כילי עומד בםימן הניגוד שבין "תור" ל"בר" ,בםימן הפער שבין הנביבות
רהריקנית לבין מראית-העין ההדורה.
הצעיר הרודם מדגיש באירח מוגזם וקאריקאטורי את חיצוניותי ,שהדובר מתעכב עליה
מתור פירוט קאטאלוגי ארכני ,שרוב פריטיו

ומרכיביו

נימנים עם הניקלה יפחות-הערר.

קאטאלוג הפריטים הטריוויאליים מעוצב במתכווו בעזרת תבניות תחביריות ,הנטולות
מהקשרים חגיגיים ימרוממים במקורית.

בשורות

(, 9,7,5

למשל ,החזרה האנאפורית

המתארות את פרטי לבושו של הצעיר ,משיית לטקסט איפי צרמוניאלי,

בנוסח "זה הקרבן" כבמדבר ,פרק זו( ,או בנוסח ההבטחה
בני

יהודה",

---,הז---הז---הז"כ

כ"זה גבול נגב

---

זה גביל

יהושע,טו( .הקאטאלוג פחות-הערד והניקלה ,המתמזג בשיר אם תבנית

תחבירית כה חגיגית ומרוממת,

יוצר אירוניה של באתים,

ומרמז מהי מידת החשיבות,

שמייחס הצעיר המטירזן להופעתו החיצונית) . ( 25
הצעיר הרודם ,שכלפיו מפנה המחבר את חיצי לעגי ,עשוי לייצג את דמותו של

הצעיר הכרכי ,המטורזן,

ה, daYl.dY -

אי

ה, bea.u. -

הביירוני-פושקיני ,שדמותו רווחה

כ ( 25קאטאלוג דומה ,העושה שימךש באותה תבנית תחבירית ,אד מתוד כוונה רצינית
וכנה ,בא בפואימה "קוצו של יוד ! ' מאת יל"ג ,בתיאורה של בת-שוע כלילת
השלימךת והיופי" :אלה העינים  ---זאת אש המסים  ---זה מגדל השן ---
ברכה

זאת

"---

כשם ,שורות

(. 126-121

גבעת
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-

בספרות בת-התקופה .כאו מופיעה דמית זו בדרד קאריקאטירית מוגזמת

, wa

איש סאלונים שנוו

ראש ,פוחז

לא בתורת

ואלגאנטי ,שובר לבבות בהופעתו המצודדת ,אלא כאדם נבוב

וריקא ,שכל גאוותו על שפמי

ובלוריתו.

בשום מקום בשיר לא נאמר במפורש אם הצעיר ה"רידם" הוא צעיר אירופי נכרי,

או צעיר יהודי ,המתחזה ככזה
הכרכית בת-התקופה.

-

דמות ה"פראנט" ,האופיינית לחברה היהודית

יש סימוכין בשיר להבנתו של הצעיר כצעיר אירופי גנדרו,

נציג ה" , jel1l1e6.6e dOIl.e.e -נוער הזהב" האירופי-הכרכי :הבלורית ,למשל ,שעליה
גאוותו של צעיר זה היא אחד מסממני ההיכר ,המייחדים את בני אומות-העולם
מבני-ישראל )על-פי מאמר חז"ל בסנהדריו כא ,ע"א( .לתחושת הזרו ,ת והנוכריות
שבהופעתו מצטרפים גם איזכורים מתיאור האשה הנכריה ,הזונה

מדבר פרק זי בספר משלי

:2
: 16

"נפת מור בגדותיך";

)"נפתי משכבי מור אהלים" ,שם ,שם
וכו:

והסוררת ,שעליה

- 17
- 16

"חטובות אטוו מצרים" ,שם ,שם

"חטיברת אטוו הולנד"; המשכה של השורה

-

"דק אשר דק"

השווה לשורה

-

השווה לשורה

מעלה את פרשת

העגל יאת פרשת קיברות התאורה( .לארתה תבנית משמעות ,היוצרת ררשם של זרות ושל

נוכריית מצטרפת אף האלוסיה "ובכל חמודות מצרים" )דניאל יא,
התיאור בשורה

אולם,

19

)ווכל חמודות

(, 43

הנרמזת מו

המידה"( .

יתכו שהרמיזות ,התורמות לתחושת נוכריותו של הצעיר,

עקיפה על היהודי המתבולל-למחצה ,המפר בגלוי את מנהגל

נועדו לשם ביקורת

ישראל ,בנוסח הגיבור

הצעיר מסיפורי ברנדשטאטר ומספרי "המהלד החדש" ומו הרומאנים של ברוידם,
משיריו הסיפוריים של י"ל פרץ

וכו

)"לעלמה עבריה והיא מתנכרה"( .אפשר ,שיש להבין

את הסאטירה "אשריך צעיר רודס" ,כאילו היא מכוונת כלפי הצעיר החדש ,האופנתי
והשטחי,
גם אינן

זה שאינו חובש את ספסלי בית-המדרש והישיבה ,שכו
פינה אל ההשכלה

נתפקר זה מכבר ,אך

ו  IIספרי מינים'''אינס "נושרים מחיקו";

ראשו

נבוב,

עניינו נתוו לאופנות חולפות ולציד נשים.
ההגזמה הקאריקאטורית של דמית הצעיר החדש ,העובר את אלילי האופגה,
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מזכירה את התיאור החברתי-מעמדי ,הכלול באליגוריה הסאטירית "דל מתעשר",

הכיללת תיאיר חברתי חטוף של יוהרתן הקרתנית של הנערית היהידיית בנות-התקופה,
המתחזות לבבות-כרו מהודרית  .גם שירי הסאטירי של ביאליק "ש ,יר כסף" משקף

הליר-ריח דומה :שיר זה בנוי מסידרת עצות יצייייים לחתן המייעד

-

"פרקי זהב"

-

וכל דיבר ודיבר פוקד על החתן לסגוד לכסף ולזהב .גם שירי של ביאליק משנת תרנ"ג
"במנגינה"
מעין

-

-

מתאר בערה ,היושבת "אל המינים" ,כמינהג בבות אצולת-הממון הכרכית,

דמותה של ליזה המתבוללת-למחצה מן הרומאן של ר"א ברודס "שתי הקצוות",

ומשתקף בו מצב חברתי דימה לזה ,העולה במר ומז מן הסאטירןד "אשריו צעיר רודםיי,

אם כי ברוח אחרת לגמרי ילא מתוי כוונה סאטירית .דמית הצעיר בשיר שלפנינו עשויה,
אפוא ,לייצג את הצעיר היהודי ,המתרוסס אי המתגרמן ,הליבש אירופית וזינח כל
זיקה לדת ולמסירת

-

דמית שהעסיקה את סופרי שנות השבעים ,וחזרה תדיר בסיפוריהם

הנאטוראליסטיים של מספרים מ"בעלי המהלך החדש" של שנות התשעים ,שהירבו לעצב

דמויית כאלה במסגרתמ של !)יפורים סוחטי-דמעות" ,מן החיים".

לתיאווו של הצעיר מתלוות גמ השתמעויות מיניות ברווות רבוטית.
הצירוף "תאווה לעיבימ" כשורה

- 4

השווה :בראשית

ב(6 ,

מקשר את פרשת הפיתוי

של חווה עם הפסוק ממשלי ,שנזכר לעיל .בתיארר הכלרל בשוררת

, 8-7

הופר הצעיר

בעל השפם הפתלתול ,עם שני חודיו הכפופים ועמ נפתולי זנבותיי ,למעין

נחש

מפתה .לתבגית זי של מיניות אקסטרוברטית גקשר גם התרנגול ,הגבר ש"בראש

השבשבת"

כשיוה

(, 10

המימו כאן בעורב .במקים התונגיל ,סמל הגבריית המתייהרת,

~ושב כאן עירב בראש השבשבת ,סמל הטפשות המתייהרת ,מן המשל הנידע של
לאפוגטין ,שאיזכיוו תוום גם להמחשת הברק והצבע של הבלורית ,המשוחה בבירית
ובתמרוקים ישל הכיבע האלגאנטי ,המונח על הואש הגביב .הברק השחור של העורב

עשיי אף לרמז לזדונו השטני ~ל הצעיו המפגנק ,היוצא לדוכי נקי למשעי וניטף
מוו ,כדי לשבית לבבות  .השבשבת הנזכרת כאו

המקשטת את גגיתיו של הכוך האירופי,

בשווה

, 10

איגה רק שושנת-הררחות,

ושבראשה מוצב בדרך-כלל תונגול מתכת.
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השבשבת היא גם פתיונם של הציידים ללכידת עופות
ובאמצעות איזכורה ,הופך הצעיר המטורזו

)על-פי ירושלמי שבת (,ד,י

לצייד ,המשליך פיתיוו

לצידו.

טופו

של השיר כולל אף הוא פנייה ,הפותחת באמירת "אשרי" ,ההופכת את הצעיר הרידם

לגיביר-ציד ,העימד ללכוד בתולות ,ואולי אף להילכד בעצמי יליפול ברשת ,בשל
טפשותי וסכלותי:
אשריך,

גבי ,ן',י ציד,

זכר כהלכה,

מזלך מזל בתילה ,מעינך מעיי

ברכה •..

הצעיר המטורזו ,המתבשם בתמריקים ךמקפיד הקפדה יתירה בלבישי,

מאיפייו בטאטירה שלפנינו גם בטידרת איפיונים נקביים-נשיים ,הלקוחים מתיאור
האשה הנוכריה בטפר משלי
)השווה שורה

6

לירמיהן

)בשורות

ב22 ,

( 16,2

ןליחזקאל

ומתיאיר העיר ירישלים כאשה זונה

טז(. 4 ,

המלה "תמרוקים" ,הכלילה

בתיאירו של הצעיר ,באה במקרא שלוש פעמים בלבד ,במגילת-אטתר,

ובהקשר

ל"תמרוקי הנשיס" .שירית  14-13הו מעין "לשיו-נקייה")אאיפמיזם( לדברי לוט על
בנותיו,

והאקורד המטייט ,שבשני הטורים האחרונים ,המצןטטים לעיל ,מציגים

את הצעיר כרודף נשים מובע ,אי כמי שיאה לו "מזל בתולה" .במישור אחד :טופו של
צעיר כזה שישיג את ידה של בתילה בת-עשירים ,שתשפיע עליי ברכת עושר; במישור
אחר :חזקה על צעיר כזה ,שימצא דרכו לנערית ,יי שתשקנה אותו מ"מעיינו".

מרכיבי הלשוו ,שבתיאורי בגדיו של הצעיר המתבולל-למחצה ,נטולים
דווקא מתחים הכהונה :צניף,

חושן ,מכנטים ,מעיל" ,נאפד"

"אפוד"(.

)מלשון

גם על היחט הפולחני של הצעיר כלפי בגדיו וכלפי טיפיחי
תבנית זי מצביעה ,
העצמי .תבנית מטאפורית-אלוטיבית זו אף מציגה את הצעיר ,העיבד את אלילי
המידה ,ככיהן המשרת בקודש .דברי השבח ,הפותחים את השיר הטאטירי ,מעלים
את :iוטגנין החגיגי

חרב גאותך" ,דברים

והמרומם ב  IIיזאת הברכה"

לג( 29 ,

)"אשריך ישראל מי כמוך

באור אירוני .כאו מימרת החרב בשפם,

.,.--

ואשר

יהשפם היפר
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במרומז למעיו חרב ,לכלי-נשקו העיקרי של הצעיר הגנדרו ,שכוחו בחיצוניותי,
קובע עיתיט להחלפת מלבושיט

)שורה

(, 20

ואשר

במקוט לקבוע עיתיט לתורה.

אין אף להוציא מכלל אפשרית הבנה ספציפית ייתר של סאטירה זו ,לפיה עיקצה
מכוון "אד הומינט" ,כלפי אישיית מוכרת וידועה .הצירוף "צעיר רידט" מעלה בדרר
האלוסיה את התהלוכה החגיגית האידיאלית ,המתוארת בפרק ס"ח בספר תהיליט .במעיו
וויזיה אפוקאליפטית ,מופיעה במזמור תהיליט זה תהלוכה מפוארת רבת-משתתפיט,
ובה משוררים ,מנגנים י"עלמות תופפות" וכן

זבולון
תהלים

נציגי השבטים

'-

יהודה,

בנימין,

ונפתלי .את התהלוכה מנהיג בנימיו ,צעיר הבנים )"שם בנימין צעיר רודטיי,

סח(. 28 ,

במקור מציינת המלה "רודם" את ההנהגה והרדייה

)רודט = רודה בם,

מנהיגם( .כאו ,בעזרת הפעלתה של אופראציה דקדיקית יסימאנטית ,הפכה צורת-הנטייה

של הפועל ר.ד.ה לשם-תואר ,שנגזר מו השורש ר.ד.ם,

יהמלה "רודט" הוראתה:

ישנוני,

חולמני.
שמו של כנימיו,

המרחף ברקע הרמיזה המקראית ,אף שאינו

נזכר כאו

מפורשות,

עשוי לציין כאורח מוכלל כל צעיר מפונק ,בו-זקונים ,בו תפנוקים ועינוגים; אך
ייתכן ,שעוקצה של הסאטירה כוונה באופן אישי כנגד מי ,ש"כנימין" הוא שמו .כר
אי

כר,

הסאטירה

"אשריך צעיר רודט",

אף שהאירוניה שכה שקופה

וחד-ערכית,

היא

מגילוייו השנוניט והמגובשים של הזיאנר בכתיבתו המוקדמת של ביאליק.

נ3 .

הסאטירה החברתית-מעמדית

דרמה ל"אשריר צעיר ררדט" מבחינת שימרשי האירוניה ואופייה היא

הסאטירה "חוכרי הדעת המלרמדיט" ,המצליפה על מיגזר חברתי מוגדר
של התרבות

-

הפוליטיקאיט

והאומנות.

סאטירה זו היא מעין

"שיר של פגעיט" ,שנו מצליף המשורר כסידרה של

 - 147ולמעשה שקועים הם עד צוואר בגשמיות

טיפוסים ,הטוענים לכתר של רוחניות,

המונית .השיר מכיל עשרים בתים ,שכל אחד מהם )למעט בית

11

ובית

( 17

בנוי

במיננה תחבירי זהה :משפט ארור ,שיש בי נישא ותמורה יכן לויאי יתמירה ,ללא

נשיא ,במיננה אליפטיכ , (26שבי התיאיר לוקה בחסר .בקאטאלוגים דימים של שנח
 .אי של גנאי ,מופיעה נדרו-כלל קריאת "אשרי" או "בריר"
אי קריאת "ארור" ,שהו

) !Fe.Li.c..,i;ta.,6 ,Sai.u6

נשיא למשפט התיאיר .כאו ,תבנית "אשרי" חסרה,

התחנירית נותרת באליפסיס ,אלא שהכוןנה נרורה ושקופה,

"אשרי" לא היתה מעלה או מ ו רידה דנר.
ודניטאטיבית למדי,

והוספתה של אמירת

וקשה לטעות בכוונה הסאטירית המפורשת.

הרוחניות )"חוכרי הדעת המלומדים",

יפות,

ברואים

נאימ

נבחר כולו מתחום

"מלמדי תבל ימאשריה"" ,ידעונים עוטי

גאות"" ,גאוני הדור"' ,ינני העלייה",
"בוראי

יהתבנית

גם בלעדיה ,האירוניה בשיר ברירה

קאטאלוג הטיפוסים ,הראויים להצלפה ילהלעגה,

נפשות

ו

"היכלי החכמה והמדע ,בתי שבת תחכמוני",

ימשובחים",

"יוצרי שיטות

ומחדשיהן

ובוראי

דיו קישוטים"" ,מיכיחים ,מגידי פשע ,בעלי עבירה שהזקינו" ועוד( .הנסמכימ
של רבים מו הצירופים לקוחים מתחום חיי החומר והגשמיית
א

פוט

ר

ו

פסי

הנפש,

ק ב לני

הרוחניות(.

)

כר

איקסימורוניים רבים ,הממזגים בתוכם ,כביכול ,חומר ירוח,
את הרוחניות כמלבושים חומריים-גשמיים,

ח ו כרי

הדעת,

נוצרים כאו

ציריפימ

ולמעשה ,מלנישים

גסים ופחותים.

יתר על כו ,לנסמכים אלה יש כדרר-כלל גם יחידת-משמעות שלילית:
"קבלו" ,למשל ,הוא לא רק מי שנוטל על עצמו אחריות לביצועה של מלאכה ,אלא
גם אדם ,הסוחר בדברים גנובים ,על-פי
ששוכר זכות לפרק זמו

ויקרא רבה

ו,ב.

מוגדר ,אלא גם מי שמנצל ועושק

"חוכר" הוא לא רק מי
)מעמד בעלי

זכות-החכירה

) ( 26בתבנית תחבירית זי השתמש ביאליק גם נשירו "העינים הרעבות" ,שגם בי
חסר הנשיא נכל אחד מהמשפטים האריכים ,הכוללים נישא ותמורה.

 - 148על מס-הבשר יעל מס-הנדות היה מעמר מישמץ ושנוא בעיירה היהררית( .אך לא רק
הנסמכים של הכינויים מכללים השתמעויות שלילירת בכוח; גם המושג "רוח" )וכמוהי
גם המושג "רוחניות"( מופקע כאן ממשמעותו הניטראלית ונטען במשמעות שלילית,

שעניינה "הבל"" ,ריק".
השיר הסאטירי "חוכדי הדעת המלרמדים" הוא ספק קאטאלוג של קבוצות
שונות מהווי "חרבשי בית-המדדש" ,ספק גיבוב והערמה של תיאורים פריפראסטיים

לאיפיונר של טיפיס קולקטיבי אחד .שלא כמו שירו של גורריי מן העיזבון,
,שנתפרסם ב"לוח אחיאסף" לשנת תרנ"ז ,והמכיל קאטאלוג של רמויות ,המייצגות
קברצות שוברת של אבשי שררה מחיי הקהילה ,הפסולים מלשמש כשליחי ציבור,

ביאליק לא בחר כאו סטיריארטיפים מן התחום הפיליטי והכלכלי של מרסדרת
הקהילה היהוריים  .בסידרת המשפטים האליפטיים ,הכלולים כאן ,יש חזרות,
גיבוב

ופריפראזרת,

גיווו

יותר מאשר

וסירוג,

רסיררת המשפטים הארוכה

עשרייה אף להיתפש כסיררה של היגדים ברדפים.
בשורות

36-35

ה, raisonneur -

טוען הדרבר

את החיים וכירכים איתם בספר

/

כבגר המליצים" ,המקפלים

ותובעים בפה מלא זרי פרחים ושושבים".

דברים אלה מכיינלם כנגר המשרדרים הסנטימבטאליסטיים בכללם ,שהירבי לשיר
על כרכבים ,פרחים ושישנים,

ושאר אבזרי קבע של השירה הוומאבטית הבאנאלית,

יאף בחרי לקבצי-שיריהם שמרת ,כמר "אגררת שרשבים"" ,פרחים רשרשנים".

"ציצים ופרחים" רעיר) . ( 27אולם ,מותר להניח ,שכלילה כאי גם הערה עיקצנית,
המכוונת "אד הרמינם" כנגר שירר של י'

רוידרביץ "זר פרחים" ,שנתפרסם

ביפררסי ,ספר שני ,ביחר עם שיריר של ביאליק "אלילי הנעורים" ר"אל האריה חמת".

) ( 27ספרי שיריהם של רוד זמושץ .יעקב ביברינג וליב שטארק  -משוררים נשכחים בני-
התקופה  -נשאו אותו שם " :אגורת שושנים" .ספרו של יהושע מזח נשא את השם
"פרחים רשושנים"

)ברריצ'ב.

תרנ"ב(; ספרו של שלמה ארנקרנץ נשא את השם

"צרור פרחים" )ברורי .תרל"ח( .ספר שידיו של גולדפארן )זיטומיר ,תרכ"ה(
נשא את השם "ציצים רפרחים" .אלה הו דיגמאות ספורות לאופנה .שרררחה בין

כרתני שירה :הנטייה לקשט את ספריהם ככרתרות "פרחוניות".
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בין דוידוביץ וביאליק שררה שינאה עזה ,שראשיתה בהאשמה שהאשים דוידוביץ
)בן-דוד( את ביאליק ,שהאחרין גנב את רעיוו "אל הצפור" משירו של המשורר

הרוסי אפולוו מיקוב ,שכתב שיר-פנייה אל הסנונית ,שתמסור שליחות לאהבתי.

והמשכה בביקררת שכתב דוידוביץ על שירו של ביאליק ב"הצפירה") . (28דוידוביץ,
מצעירי אודיסה,

היה גכו

הסנונירת הראשונות ,שבישרו

את

נוסח הכתיבה ה"חדש".

הרימאנטי ,במאספי של י"ח רבניצקי ,שהיה אף הוא מבקר מ"בעלי הטעם החדש".

בריכיח ,שנישט בין ביאליק לביו רבניצקי ,על זכות השימרש במלים יחידאירת,
טען ביאליק ,שראוי להביא לידי שימיש
ההשכלה למטרות אררנאמנטאליות,
של המליצה השמכילית(,

Hapax Legomena

)ששישמי את משרררי

רנחשבו בעיני "בעלי הטעם החדש" כשריד תפל

רבלבד שלא לחדש מלים "שאין להן שררש וענף" .כדיגמה

לסגנון לקרי ,המתקשט במלים שאולרת ,שאין להן אחיזה במקירית ,הביא ביאליק

את סגנרני של דיידוביץ) (: 29
"אני לשיטתי הילד ,שטרב ירתר להביא לידי שמרש
המלות הבודדות שבתנ"ד
דוידוביטש ,שאיו

---

---

את

מחדש מלים ,כמו בתרגום

להו שורש רענף".

יתכן ,שבין השאר ,בדבריו על הפייטנים ,ה"תובעים בפה מלא זרי פרחים
ושושנים" ,הלעיג ביאליק על שירת ין דוידוביץ ,בעל "זר פרחים",

ולא רק על

) ( 28ראה :פו לחרבר" ,ימי ביאליק הראשונים" ) ;, 32ב  (. 50ראה גם :שם ,הען . 5,4,3
ביקורתר של בן-דוד על  Iפרדס' נדפסה ב'הצפירה' ,גילן . 1892 , 148

אחרי

התערבותו של בו הרב אבלסין ,ידידי של ביאליק ,שלא התיר לבו-דיד להאשים
את ביאליק בפלאגיאט ,כתב המבקר על בכיר שיריי של ביאליק":ב'אל הצפורן
נראים עקבי פואיסיה רעננה  " ---אבל בענינים כאלה קשה להיציא משפט על
פי הבחינה הראשינה .נביטה אפוא ינראה המ תוסיף לנר בת-שירתי".

) ( 29

אגרות,א,עה-עו.

 - 150גיסח הכתיבה הסנטימנטאליסטית השגירה ,באירח כללי .ביאליק ,שידע היטב שהאשמתי
בפלאגיאט נמנעה בנס בהתערבית ידידו,

נטר איבה לדוידוביץ ,שזיכהו אף בניקירת

צןננת ,ובמכתבי מאיקטיבר  , 1894העיר ב"פןIנט סקריפטןם" הערה בגניתי של

דיידיביץ) (: 30

"הבאה ביקירת באחד הספרים אי העיתונים על הפרדס השני? זה
זמו

כביר אשר אינני

יודע עד מה.

אם באה

קורא מאימה בספרות העיתית

-

הנתבקרר

גם שירי? היצאו

ראיו

אתי

זכאים?

ימי היא המשירר דרידיביטש בפרדס? למה לא תקנת השגיאות
הגסית יהרבית בשירו

זר פרחים?"

איו זאת ,כי ביאליק גמל למחרפי בהערה עיקצנית ,יהעמיד פנים כאילי אף

איני יידע כלל מי היא איתי משירר-מבקר ,בעל "זר פרחים" ,שהקביל את פני שיר-
הבכורה שלי בדברים ציננים ,יאפילו עיינים .צייו=סגניו אופייני לכתיבתי
המיקדמת של ביאליק היא נטייתי לשרבב ללב-ליבם של עניינים כללים יאיניברסאליים
גם רמזים אישיים ,פרטיים יאידייסינקרטיים ,הנישאים חיתם של "שיר הזדמנית",

בריח השנינה המשכילים) . (31כאו ,כרי את ההתקפה על ניסח הכתיבה הסנטימנטאלי
ברמז אישי ערקצני ,כנגד יריב יבר-פליגתא.

גם סיפו של השיר תרקף מרטיבים שגורים מו השירה הסנטימנטאליסטית
בת-הזמו

רמעמידם באספקלריה עקימה:

משיררים

נשמות

נוגרת,

ימתארננים

מקיננים

המתחננים בדעמית שנשתתף ניגינם

על אובדן איזה גן עדן או אניב פררח,
על גרוש איזה מלאד אי כרוב ממעינם,

על חירנן איזה עילם מעל לירח

---

) ( 30אגרות,א,עג.

) ( 31לדוגמה ,בשירי הגניז "עימד ימפשפש" עימד הדיבר מיל ארין הספרים ,יפינה אל
הספרים ,שסייעו לי בענר לנריא לעצמי עילם פרטי ימיוחד" :אתם לנדכם הייתם
עילמי היחיד מעידי  ---בקיץ הייתם פרדסי יגו שעשיעי ,בחרף הכר למראשיתי".

בדברים אלה כליל גם רמז לכתני העת "פררס" ו"גן שעשיעים" .את שירו "פעמי
אביב" כתב ביאליק לחיברת הפתיחה של "האביב" )בעריכת רבניצקי( ואת "למתנדבים
בעם" )"הקימי הדיר!"( לחיברת אן של "הדיר" )בעריכת פרישמן(.

 - 151סיפה של הסאטירה ) שלא נשלמה( כורך ,אפוא ,גם את הפ יטנים בין הדמו יות
הנלעגות ,שע נ יי ן להן ב"רוח" .חיצי-הסאטי רה מכוונ ים כ א ן כנגד שטף הדמ ע ות ש ב שיר ה
הב כייני ת בת  -הזמן ,הד ב רים על משוררים-מק וננ ים  ,הסופדים ע ל חורכן א ר ץ פלאות,
או גן -עד ן דמיוני , ,הי נם דברים ,שכפל-משמעות להם :ייתכן שהם מלעיגים על עניינים
כלליים ,על פגמים כלליים בפואטיקה של התקופה;

האלגי רת ה ארקאדיות של כ ר תבי

ייתכן אף ,שהם מכוונים כנגד

" ש יר י ציון" למינ יה ם ,הספוגים געגוע ים נוסט א לגיים

אל "איי זהב" אבודים ,מב ל י שכמיהתם וכיסופיהם י על ו מהתפעמות  -נפש כנה ר אמיתית.
על מרטיבים אלה ,שביאליק מתקיף ב "חרכ רי הדעת המלרמדים" ,הכר יז אף כעל מוטיבים
בלתי -כנים ר מ זרייפים ,בשי רר "דמעה נאמ נה"

)ת רנ"ז ( ,

שבו ד יבר ,ב י ן ה שא ר ,על מה ות

השי ר ה האמיתית ר על יע ו דה ,ת ו ך ניצול שורו תיה ה ג נ ו זות של הסא טירה "חרכרי ה ד עת
ה מ לי מ די ם " :
תראה

כי

או ת י

מו ריד דמעו ת

ולמספד אקרא ה ע ננים

על חירבן אי ז ה ארץ פלאית
על או בדן אי זה גן עדנים
גם אם ב גד ו לות ובנשגבות

ממ ני תראה כי אתהלך,
כי אתאו לרכב בערבות

כי אשאל להיות כרוב אי מלאך

---

גם אלה א ו דה לא אבושה

רק דברי רוח  ,מלים ,מלים ,מ ל ים .

ב " דמעה נאמנה" עימת ביאלי ק את המוטיבים הבאנא ליים והשחוקי ם של השירה
הדמעו נ ית ,הרגשנית והאוטופית ,עם הדמעה האחת הצפונה והכמוסה ,שמ ת מלטת מנפשו
בשעת מצ וקה

ומ ו עקה.

ר ק הדמעה

העצורה,

האצורה בתוכו,

ה יא הדמעה הנא מנה,

הראויה לאמ רנו של קהל-הקו רא ים .

כנגד י'ח יכרו הדע ת המלומדים" ו"קבלני הררחניות " למיניהם ,מעמיד הדובר

בשיר את עצמ ו ו את חבריו  ,כמי שמשתייכים לצידו השני של המ ית רס ,וסוב לים
מעריצותם של המתיימר ים לעסוק בר וחניות

ובתרבות,

הדובר הוא פרט בתוך צ יבו ר
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של עשרקים ,ציבור של אנשים צעירים ,שופעי כוח ועלומים ,שארתם "גארני הדרר
שקנו את עולממ בישיבה מררבה ובטחורימ" ,מתקנאימ בהמ וברעננרתמ,

---

ועל כן ששים

לראות ארתם בצערמ ובקלונמ:

ומקנאתם במאיר פניני
זורקים בנו

יחסי שינאה עמוקים שוררים כאן,

יבכיח עלומינו

מרתם השחורה

אפוא,

בין

"הם"

והעצובה.

י"אנחנו",

בין

הפדגוגים

לתלמידיהמ ,בין המימסד התורני והרבני לבין אלה התלויימ בחסדין ,בין מנהלי
בתי-המדרש לרבנים ולמורים ,בין עורכי עיתונימ ובטאונים למיניהס לבין אלה,
המחכים למוצא-פיהם ולשיפוטמ .הדו~ר מצטייר כאן ,כמי שמסית את חבריו לספסל-
הלימןדימ ,או את חברין-לצרה ,כנגד הממונם על השכלתם או על גורלמ; כמי שחיבר
כתב-פלסתר כדי לעירר את חבריו למהרמה,

סולידאריות ושיתוף-גררל ,כנגד ה"הם"
האירוניה בסאטירה

מוקדמת

זו

ונוקט לשון

"אנחני" לצירד הרגשת

השנואים) . ( 32
היא אירוניה :דנוטאטיבית,

"שקופה",

כמו

בסאטירה "אשריד צעיר רודס" ,שבה לעגו של הדובר כלפי הצעיר המטורזן מתבטא

באמירת "אשרי" ,בלשרן "סגי-נהיר" .כאן ,שנאתי של הדובר כלפי מושאי ההלעגה
היא שנאה חשופה וגלויה ,ללא גינרני-נימיס וללא גילויימ של אמביוואלנטיות.
עישרר של השיר נעוץ ,אפוא ,לא במורכבותה של האירוכיה ,אלא בתיחכים ובשניכה,

שמפגינים הציריפים האוקסימירוניימ העזימ ,שהוארו לעיל.
כתב-היד של שיר זה מלמד ,כי הסאטירה לא כשלמה.

קיטןען של השיר

וקיטובר עשייימ להסביר את האליפסיס התחבירי של הקאטאליג הארככי .אילו
נשלם השיר,

ייתכן שזהיתי של הדרבר

-

"האיירוו"

-

היתה נחשפת ,כפי שהיא

מתגלה ב ) tוף הסאטירה "אשריד צעיר רודםיי ,בשירו של ביאליק "העיכיס הרעבות",

)  ( 32ראה :פרידלנדר  ,יה ודה" ,פרקימ בסאטירה"

)
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[ " : ( 65 ,מס ימנ יה המרבהקים

של הסאטירה  -הירתה ניזוכה משכאה ,וכוחה לעשו'תה כאה .תחושת השנאה של האמן,
שאיכנה אסתטית כלל ועיקר ,נצרפת והילכת בד בבד עמ היווצרית היצירה בסאטירית,
וסיפה שהיא מערצבת עיצוב אמנותי ,ונוצרת חרוייה הכיתנת להבחנה ולשיפוט באמרת
מידה אסתטיות" .להלו ,מסביר הפרופן פרידלכדר את ההנמקה של השנאה ביצירה
הסאטירית ואת דרד בחיכתה ע  IIי הקורא ,לא לאיר צידןקה המוסרי ,כו אמ מצד
תיפקודה

ביצירה.
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ההשלמה וההנהרה נטור השמיני של השיר ,המכיל את הפואנטה שלו.
הוא שיר סאטירי שלא נשלם,

נ. 4 .

"  hוכרי הדעת המלומדים"

ועל-כן איכותה של האירוניה שנו נמצאת לקויה וחסירה.

האירוניה הקונוטאטינית המיתממת

ככל שהלכה ונשתכללה כתינתו הסאטירית של ניאליק ,כן חדלה האירוניה
שנשיריו להיות "שקיפה וחד-ערכית,
כבר בשירו המוקדם משנת תרנ"ד
הדראמאטי

והכתוב

בסגנין

-

וגנרו נה היסודות המיתממים והאנטו-אירוניים.

"עצה נתפילה"

קאריקאטורי,

-

הבנוי במתכונת המונולוג

ניכרת התעדנות האירוניה

יהפיכתה

לאירוניה קוניטאטיבית ,מורכבת ורנת-פנים.

השיר פותח בעצתו של הדונר לאל בורא-שמים-וארץ להחרינ את עולמו

ולנרוא

תחתיו עולם חדש:

תארץ הלזו ,שמית האלו
כבר בלו ,כבר נושנו למדי,
לו שמעני :השיבם לתחי
ובראם חדשים ,אל שדי!

שורות אלה מבוססות על רעיון פילוסופי ידיע ,שיש לי מקבילות נמקרא,
למשל ,בדברי הסיום של ספר ישעיהו ,שהמ דברים רציניים חגיגיים ,במסגרתה של
נבואה אפוקאלרפטית:

ולא תעלינה על לב"

הגנוסטיקאים,

"כי הנני נורא שמים חדשים וארץ חדשה לא תזכרנה הראשונות

)שם ,סה,

( 17

.רעיון

זה מוזר בפירוט ובהרחבה בספרות

ועליו אף מבוסס המדרש הידוע על כך ,שעד שנברא העולם ,היה

הקבי~ בונה עולמות ומחריבו.
צידו האנאקדוטאלי של השיר נעוץ באישיותו של הדובר .אין זה הדיבר

הרציני-החגיגי מן השיר  IIמו המצר" ,השוטח אף הוא תחינה לפני האל הבורא,
יקובל לפניו "למה ירע בעיניו

---

שכלל את המלאכה" .כאו ,הפנייה היא

פנייה פאמיליארית "נמוכה" ,כדרד שפינה אדם אל בן-שיחו ,שיוה-הדרגה
והמעמד )"לו שמעני

- - -

לו ,אלי ,שמעני

- - -

אם לא למיענך

-"(. - -
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מרחק) • ( 33

מכבוד ימאהבה ,לבין "סולידאריוח נמוכה" ,הנובעח מפאמיליאריוח ומהיעדר

כאו ,שחי הקאטגוריוח ררוח בכפיפה אחח ,ובעל הרפח ,הפוכה אל הקב"ה בסידרח
בקשות ועצות ,מפגיו

גם גילויים של קולגיאליות וגם גילויים של פאמיליאריוח,

והאפקט הוא של הומור וקאריקאטורה .מצויים כאן

גם הדי תחינות עממיות והדיהם

של יירישיזמים שוכים )כגוו בצירןף "בפזמון הפיטו ויזתא") ( 34ןעוד( .סממכים
פולקלוריסטיים שוכים ברמות הדובר ובסגכוו ריבורו מלמרים ,שאלה עוצבו

הכראה  -בהשראת "טוניה החולב " מאת שי רביכוביץ )שלום עליכם(
רמות הרובר

היא

גם רמ ות בריונית

וגם

דמות

-

ככל

) . ( 35

אבט ו-א ירונית,

שהרי

הדובר

העממי איכו רק ב על -רפת ,אלא גם משורר ,הפ וכה אל האל ב"עצה בחפילה" ומל מרו
כיצד להכהיג את עולמו .שני המושגים ,הכלולים בכותרת השיר

הם מושגים שכפל-פבים וכפל-משמעות להם,

-

"עצה" ו"חפילה"

-

והם טעוכים גם במשמעוח שלילית מובהקח,

בצד השממעות החיובית או הביטראלית) . ( 36

) ( 33ראח :מאמרו של פאול פרירריך" ,דרכי הפכייה בפרוזה הרוסית" ,יהספרו תי,
ב, 4/

מארס

, 1971

תשל"א,

. 798-783

) ( 34בייריש "ויזחא" פירושו :טיפש ,אוויל .ר אה :פערפערקאוויטש ,ב" , .העברייאיזמעו
איך

אידיש" ,ריגי),

, 1931

עמי

. 69

) ( 35לתיאור רמותו העממית-פולקלוריסטית של טוביה החולב ,ראה :ספרו של דך מירוו

ח A Trave]er Oisguised: A Stydy in the Rise of Modern Yiddish Fictjo
•  9th Century, Schocken Books, New-York, 1973, pp . 171-179ג io the

) ( 36על_פי ישעיהו טז" : 3 ,הביאו עצה עש ו פליליה" .שתי המל יט "עצה" ו"פליליה"
באות במשמעית דרוגאטיב ית ) "ת פילה" ו"פליליה" מקורו באותו שורש

 -פ.ל.ל( .
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האירוניה הרראמאטית ,העולה מו המינולוג ,נעיצה בפער שביו רצינותו
הגמורה של הדובר הבריוני לביו ההומור והלעג ,המתחייבים מו הנורמות של
המחבר הסמוי.

בנוסח הסאטירה ה"נאיבית",

איו כאו אירוניה חר-סיטרית,

כרוגמת השימוש בלש;ו "סגי-נהור" .לפנינו אירוניה מורכבת ,רבת-אנפיו ,ההופכת
את הגיבור הדובר ל"איירוו" ול"אלאזיו" בעת ונעונה אחת  .לקורא קשה לעיתים
להחליט אם השמורר בעל העז הוא תם ותמים או חכם מיתמם.
באורח פארארוקסאלי ,טיפוס נאיבי-עממי

ובלתי-מתוחכם זה ,שהוא בעל רפת,

הבא בקובלנה בגר סידרי-הבריאה ,הוא גם משורר,

ולא משורר סתם ,אלא משורר

בעל יומרות מפליגות :בכוונתו להיות חותמה של תקופה דועכת ופותחה של תקופה
חרשה .מן הצר האחד ,הוא מפגיו

זלזול בישו

)"הארץ הלזו ,שמיה האלו"

-

בסידרת כינייים מזלזלים ,הופד היא את הבריאה לענ י ין זיל ונלוז( ,ומאמין
שכל הנושאים לשירה כבר מוצו עד תום .מן הצד השני ,משורר נאיבי יפשוט זה,
המתהלל ביכולתו

ונוהג כ"אלאזון" לכל דבר,

יורע בדיוק ,בניגיד למצופה ,מהן

נקודות-התורפה האמיתיות של השירה ,העוברת ובטלה מו העולם:

האביב

ופרחי , i

הזמיר ורנביו

מחמרי כל בעלי

הרננים .. .

אם יפו בעתם כבר שחתו הוד צלמם
המשוררים מימים

ושנים.

הדובר יורע אלנכוי מהם פגמיה של השירה בת-הזמו
של חבריו המשוררים,

ומכיר היטב מהם מומיהם

ועם זאת כשוב באורח פארארוקסאלי ימעורר  -גיחוך( ,איו הוא

נמנע מו השימוש בכל תחבולותיהם ,הפסולות על-פי עדותו

)"למה

יוגיעונו במישנה

ובכפל הענייו"( .אותם עניינים ,שהוא מלעיג עליהם ,מאפיינים יותר מכל את
כתיבתו שלו :אף הוא מכביר במונולוג שלו חידודים לרוב ,תחבולות ריטוריות,
חזרות ,גיבובים ,תפניות באתטיות .שירו ארכני ורב-בתים ,ממש כשיריהם של
המשוררים הישנים .בסגנונו

ניכרת "קריצת העיןןן המתמדת של המחבר הסמוי ,הנותו
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בפי הפרסינה סגנון-דיביר נשגב ומרומם ,לצורד העלאת עניין המוני וטריוו~אלי:

אמרתי שאת חזון על מדקרות הפרעוש
והנה

הקדימני

החריזי,

ואומר תת קולי בשיר לכבוד עזי

ופתאום

-

ותמת עלי עזי.

ביטויים מרוממים ,כמו "אמרתי שאת חזון" וכמו "ואומר תת קולי בשיר לכבוד",
עומדים בניגוד גמור לאובייקטים העלובים
התהילה .התלונה על הנוסח הישן

נעשית כאן ,למרבה האירוניה ,בנרסח הישן ,דהילנו,

בחוסר-תואם ברלט בין הנישא לביו
ואולם,

)הפרעוש ,העז( ,שהם מושאי ה"חזון" ושיר-

ניסוחו

-

מסממניה המובהקים של המליצה המשכ .ילית.

נושאי התלונה ,הכלולים בשיר ,אינם כולם נושאים נלעגים ומגוחכים.

אדרבה ,כלולים כאן גם נושאי-תלונה רציניים ואמיתיים ,שבהם האמין המחבר בכל
מאודו

ונתן

לכד ביטוי באגרותיו.

יש בשיר "עצה בתפילה" פאראדוקס שבתור פאראדוקס,

בטכניקה של טור אינסופי .האירוניה היא אירוניה מורכבת ,שבה האיבייקט הנלעג

מכיל גם ערכים חיוביים ולא רק צדדים נלעגים ,ואילו בערכים החיוביים משתקף גם היסיד
הנלעג .המורכברת נעוצה ,בין היתר ,במשחק הבלתי-פוסק שביו הנורמות של הדמויות
)הדובר ,המשורר ,המחבר המובלע(

ובנוכחותו המובלעת של מאזין

המוצג כאן בעקיפין בתורת אל כושל ינחשל ,הזקוק לעצות,

נשגב ,אלוהי,

ושהדובר

-

מכל מקום

-

משים עצמו לידידו ,החכם ממנו.
רעיון בריאתו של עולם חדש על חורבותיו של הישן הוא רעיוו ,הרווח בשירת
ביאליק .בפרק הוידוי של "מגילת האש" ,מבטיח העלם באיזני איילת השחר" :שמים

חדשים אברא לד ותכלת חדשה וזהר חדש אסוככד ."---ב"עם פתיחת החלון" נאמרים
הדברים נמסוייג ,בעזרת כ"ף הדמיון" :כל העולם כחדש :זה החמה הנרה /זה הארץ
המאירה אד הבקר אל נראה",

ex nihilo

~, e~o

ובשיר 'יעם שמש" נברא ה"יש" מן ה"איו" ,כחינת

ולא מן הישו :ו,ואם תהו בקשתם אור שמש לעין /צאו

ובראוהו
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יצירה" ו"מעשה בראשית" לבין

יצירה מעשה-אנוש ,היא אנאלוגיה אוניברסאלית,

שביאליק נזקק לה תכופות ביצירתו.

כאן ,מרחיב הדובר הרפתן העממי ,שהוא גם מגדולי משוררי הדור ,כביכול,
אשר מאמין בכוחו לפתוח תקופה חדשה ,את האנאלוגיה בדרר מקורית משלו:
באמצעות קאטאלוג ארור של אלמנטים מן הבריאה ,מן הטבע ,המייגעים
אליהים יאדם )שיריח

(, 18-9

-

לכאורה

-

הוא נותן ביטוי עקיף לכל אותם אלמנטים המייגעים

ימדאיבים את הנפש בשירת הדור.

היא

גוזר,

אפוא,

גזירה שייה

מעשה-יצירה

בין

שבבריאת העולם למלאכת היצירה האמנותית ,ימגיע למסקנה ה"הגיונית" ,לפיה יש
להשיב את העולם לתוהו ,כדי למת ביד המשוררים קשת חדשה של נושאים פייטיים .
אירגון פרטי הקאטאלוג ,לפי סידרם ,מלמד גם על ס ד ר העדפיתיו ופסיליתיי של

המשורר הרפתן,

יאילי אף של המחבר המובלע ,בתחים איצר הנושאים :תחילה ,היא

מונה סידרה של תימות קונוונציונאליות "מסולסלות" ,טעונית-רגש
יסנטימנטאליסטיות ,שהיי לי כבר לזרא:

תכלת השמים,

הלבנה הברה ,תשיאות יים בהיר ,דמי רזי ליל,
הפלג,

,

מתייפיפות

זהב קרני השמש ,חיוירת

ים סואן

וסיפה ממזרים ,משק

ירקרק הדשא ,נשיקה ,צפציף צפרים ,האביב ופרחיו ,הזמיר ורנניי יכן

הלאה .כאן ,כלילים אותם יסידית רומאנטיים ,או סנטימנטאליסטיים ,שכבר

נשחקי ונתבלי בספרות בכללה ,אר במייחד גדשי את שירת חיבת-ציון
גם את שירתס המיקדמת של ביאליק וטשרניחיבסקי

) ( 37

ובכללה

;

)(37
בצד שיריו ההגותיים הלאומיים ,כתב ביאליק בשניתיו הראשונות גם שירי
אהבה יטבע סנטימנטאליסט?יס ,כגוו
"תאמי

יונים",

"נושנותן,

שאחד-העם האמין ,כי

~' nלום חזיון אביב"" ,במנגינה"" ,הקיץ",

)גירסה ('א

ועוד.

כלילים כאן אותם

יסודית,

יאים הם לשירת העולם ולא לשירת ישראל )"הלשון

וספריתה"(.

גם טשרניחובסקי ,שבריינין הציגו בהקדמה לקובץ-השירים "חזיונות ומנגינות"

-

כמשורר "מבעלי המהלר החדש" ,הירבה לכתוב  -כדברי בריינין בהקדמתו לספר
על "נשיקת אהובתי ,לחישת הריח ,צפציף הצפרים ,רעידת הגלים" ,ולא על נושאים

לאומיים ,לא "על שבר בת עמו".

 - 158אחרי מניית הנושאים הסנטימנטאליסטיים ואחר הבעת היוואשות מהם,

עובר הדובר אל י הנושאים הפחותים חסאטיריים ,וגם בתוכם
המרומם אל הפחות והניקלה
מרמז כאן ,בין השאר,

-

-

מן חגביה ומן

"מקרני הראמים עד ביצי הכינים" .ביאליק

לקשת נושאיה של הפרוזה הריאליסטית-הנאטוראליסטית

בת-התקופה ,שהירבתה בתיאור צדדיה המכוערים והמסואבים של

המציאותכ ( 38

והתענגה על תיאור הניוון .אך גם בתחום זה הכל כבר שחוק ומשומש,

ולא נותר

לו למשורר ,התר אחר נושאים לשיריו ,עניין מקורי אחד להיאחז בו .הכינים,
הפרעוש והעז הם כאו דוגמאות לציון אובייקטים נלעגים ו"נמוכים" ,אר כאלה,
הראויים על אף עליבותם לשמש נושאים לגיטימיים ליצירה ,מתוך העלאה
מרומזת של המידרש שבמסכת סנהדרין ל"ח ,אודות סידרי הבריאה:

"אדם נברא בערב שבת
אומר לו:

-

מפני מה? שאם תזוח דעתו עליו

יתוש קדמך במעשה בראשית".

נושא העז מתרחב בסאטירה זו מכדי דוגמה לכדי סיפור קטן עצמאי ,מ פ ריט
בקאטאלוג הנושאים הפחותים והנלעגי ם לכדי דימוי הומרי ,החורג מגבולות הסימן
ונעשה סיפור אוטונומי.

סיפור העז מאפשר את כלילתה המרומזת של סאטירה כנגד

החרזנות ,כנגד הארכנות והיעדר אומנות הצימצום ,כנגד המלאכותיות המכולכלת
והמחושבת וכנגד היעדר הספונטאניות ביצירה ,כנגד רעיונות קונוונציונאליים
בדבר אופייה של ההשראה הספר ותית כהסתלקות השכינה היא תוצאה של מות העז;
שובה של ההשראה בא מתור הרהורים על דבר עטישתה של העז( .הסאטירה כנגד
דרכי הכתיבה היא מורכבת ורב-סיטרית,

ואינה מכוונת כלפי הנוסח הקלאס יציסט י

כ ( 38ביאליק עצמו כתב מספר שירים נאטוראליסטיים ,המאיר ים את צדדיה הניקלים
של המציאות ,ובשל אחד מהם ספג ביקורת שלילית ונחרצת מפיו של המבקר
א"ס בראגין ,סופר היווסחוד' הפטרבורגי .במאמר ביקורת על כה"ע יממזרח
וממערבי של רי ברייניו ,כתב בראגיו על "רחוב היהודים" של ביאליק ,על
מלות הסירחון ,הצחנה והריקבון שבו ועל תיאורי האשפה והתולעים ,שבהם
רצוף השיר.

בראגין

תבע מביאליק "לקנות סבון

של קרבול,

וינקה בו את הפרנס שלו ,עד אשר יקבל צורה הגונה,

הכתב של משוררים אחרים ,ואחר
נגזר עליו

להיות משורר".

כד ...

ככל אשר יוכל,

ואחר כד יתבונן במעשה

ישבור את הנבל שלו לרסיסים :כי לא

)ראה :אגרות,א ,עח ,הע' (. 2

 - 159הארכני והמתחכט נל נ ד.

חיציה של סאטירה זו מכווניט גט כלפי הנוסח הסנט~מנטאליסטי,

גדוש התיאוריט המתקתקיט ,ואף כלפי הנוסח הרומאנטי ,הגורס שיחזור חושיי נאמן
של חוויה עזה ,מתיך הרהוריט ממוקדיט ומריכזיט בתמונה שחלפה ,תוך כדי ישיבתו
של הינצר בחדרו .כאן,

יושב הפיטן-הרפתן

ומשחזר בעזרת הריכוז הקונטמפלאטיבי

את תמינות העבר ,עד לרגע ה"הארה" המיסטית ,שנו הוא זוכה :

יכענני בקר על לבי הריקך
הרהורי

הבקר

יגידי,

רלפני כחזיו תנימה קלה ,חד זקנה
ועטישתה

ברוח

ידודי ...

השיר מסתייט ,כאמור ,בבקשה חוזרת לבריא ארץ חדשה.

בקשה זו אף מאירה

באור אירי בי כלשהי את קובלנתי הנודעת של י"ל גירדיו ,בשירי

"למי אני עמל?"

)"מי זה יידיעבי! אט לא האחריו

נמשוררי ציוך הבבי . --"( -נ"עצה בתפילה"

מאחל הדיבר לעצמו " להיית האחרוו

למשוררי תבל ,אך גט להיברא מחשד ,בשיב הן

לחדש פני תבל,

ילהיות ראשון למשוררי העידן החדש:

יאנכי האחרין על עפר אקימה
לשירר מהפכת החלד,

יבשיבך לחדש פבי תבל  -אשיבה
יראשין משורר אילד . ..

המשורר-הרפתו ,הפיבה כמעיך
עמוקמת ומעויתת של ביאליק עצמו,

Co ~ et 00 P~denee

אל האל ,הוא גם בבואה

ועל כן כלילה בדברים אבטו-איריביה מיתממת.

באותה עת ,היה ביאליק חדור תחושה של שליחות ,תחישתו של מי ,שפיתח תקיפה
חדשה יחותט את קידמתה .על שירו "אגרת קטבה" העיד ביאלייק באיגרת לעורך ,כי

יש בשיר "שפה חדשה ימתכינת חדשה אשר לא עשי כן חרזיבו נלהטיהט" כ  . ( 39כן
שאל ביאליק את עירכי בתמיהה" :מה דעתך על החרזבות אשר פרצה יגנרה בעת הזאת

) ( 39

אגרית,א,ע.
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בשירה העבריח?  .איו כשרוו

ואיו רעיוו חדש ,אין

ידיעח הלשיו

ואיו

ניצוץ אלוהי,

אבל יש כאו אחיזח עינים ושרלטניזם אשר קמו לצחק לפנינו בדמוח המשקל הקלוקל
וחרוזי השוא אשר בדו להם בלבם בעח הזאח .רוח של עמעום והרהורים בטלים ,רוח

ריקנו 'ח והבלי שוא"). (40ביאליק הביע ,אפוא ,באגריחיו אח טלידחו מו הנוטח
הפיוטי השליט בשירח החקיפה ,ואף היה חדור אמינה בערך החידיש ,שהביא עימו

בשיריו ,ידיוקא אח הראשונים שבהם )ש אחר-כך פסלם וגנזם( שיבח בלשוו

נמלצח) . ( 41

ביאליק חיעב אח הניטח הדמעוני ,אח הגיבוב יאח חיסר הדייק .אח קינחו על מוח
גורדוו ,שאח שירחו העריך יכיבד ,חחם ביאליק בשאלה:

חנים הייח לבכוח עניחני
מי יהיה הכנור לשיר שירוחינו?

על שאלה זו של המשורר הצעיר ,העיר לחובר" :היו כנראה רגעים ,שלבו
לו מי

יהיה הכינור לשיר שירוחינו ,אולם הוא האמין

ניבא

ולא האמיו עוד וחרד

ושאל . (42 ") __ -עצחו של המשורר-הרפחו ,שהאל יברא עולם חדש ,מכילה בצד
הומור אבטורדי גם יסודוח של אמח ושל כניח .החרזו ה"איירוו" בשיר 'יעצה
בחפילה" מכליל בדבריו אח עיקרי ה"אני מאמיו" האישי של ביאליק בענייני

) ( 40

אגרוח,א,סח-סט.

) ( 41ראה למשל :אגרוח,א,נב" :נמצאים אחי שירים יפים מאד בסגנונם ובחכנם---
לדעחי השירים 'האלה אינם נופלים משיר ואחרי הדמעוחו_--החבונו
בשים לב אח תשירים תנשלחים פת כי יפים רטובים המה".
ראה גם :אגרוח,א,נז:
תנת"

"ואחת קראנה בשים לב ובכוונת ומצאח וראיח כי טובת

)על הקינת על מוח גורדוו

ראה גם :אגרוח,א,ס:

וקרא

"אל האריה תמח"(.

'~נה לפניך עוד פרח אחד מפרחי שירחי ,קחנו

באחח הערוגוח אשר בופרדסךי

לענג

ול~הנוח בו בני אדס.

ושחלהו

והשיר הזת אשר

הנני שולח אליך בזה )"אלילי הנעורים"( הוא נחמד ועמוק כאחד ,ומבטחני
שבישם כזה היה יהיה לחפארח לפרדסך ,כי ,לדעחי ,שיר כזה גם בשפה אירופיח
לא ינחל קלוו  -אדרבה! ". ..

) ,,( 42ביאליק

-

חייו ויצירוחיו"

) .[, 32Jד • ( 135

 - 161מלאכת-השיר

ומעשה-היצירה ,באספקלריה עקומה .כו

נותן הוא בדבריו ביטוי

להלוך-הרוחות ,שהחל לפעם בביקורת החדשנית דאז .הקריאה לבריאה "יש מאין",
בנוסח הנחותיו הרומאנטיות של קרוציה,

מצאה מסילות ללב המבקרים החדשים

בני-הדור .תביעה דומה עד מאד עולה ,למשל ,ממאמרו הנודע של ראובן בריינין
 ,נגד שירת יל"ג ,מאמר שפתח תקופה חדשה בספרות העברית בת-הדור:
"למה שואפת עכשיו

נפשנו המדוכדכה? למשורר שיברא לנו שמים

חדשים וארץ חדשה,

אשר יברא לנך עךלם מלא מתוהו

ובוהו שאנו

מרחפים עליו"(. 43 ).

ב. S.

הסאטירה הקגררת

במרוצת העשור הראשון

ליצירתו ,כתב ביאליק לא רק סאטירות בדחניות

וקלילות ,כדוגמת "עצה בתפילה" ,אלא גם סידרת שירים סאטיריים ,שמהם עולה

תמונת  -עולם פסימית וצינית,

ועיקרם ביקורת קודרת על אורחות-חייה של האומה,

בנוסח ביקורתו של י;"ג )"בעלות השחר"" ,עדר ה 'זי
שיריו הסאטיריים הקודרים של ביאליק

-

ועוד( .

"חושו רופאים" " ,גסיסת חולה",

"התראו אילי ברזל"" ,חבל קבצנים"" ,כמה נאים האילנות"" ,דל מתעשר"" ,והיה
ביום ההוא" ועוד

-

עשוייט להיחשב כגרעינם הראשון של שירי הזעם והתוכחה,

שכתב ביאליק בעשור השני ליצירתו

ושהיו זיאנר נכבד ומרכזי בשירתו הבשלה.

בשיריט אלה איו האירוניה קלילה ונובודחת ,כמו ב"אשריך צעיו .רודם" וב"חוכרי
הדעת המלומדים" ,כי אם אירוניה מאקאברית וטראגית ,מצליפה ומכאיבה.

) ,,( 43י.ל.גארדאן" )זכרונות ומחשבות(' ,השלחי', ,א חובי א  -ו )חשוו  -אדר תרנ"ז ( ,
. 68-62
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סאטירית מיבהקת

-

-

שכי שירים אליגיריים בעלי תכלית

יש משים היפיכי המפתיע של רעיין ,אי טיפיס רייחי שביאליק

עצמו העמידי במרכז מאמרו "רעיוו הישוב"י שהיה הדבר הראשון מפרי-עטי

שנדפס) . ( 44

במאמר זה ,שכועד להיות ,לפי עדותו של ביאליק עצמו) " (, 45כעיו מכיפסט
של אגודתנו בעולם

-

שככתב ברוח אחד-העם ויעבץ כאחד" ,מייעץ ביאליק:

"רעירו הישוב ישר ונכבד לבכי ישראל לא רק מפאת תיעלתו החימריתי להעמידנו

על הקרקע ,כי אם רק יתר על-ידי תועלתי החימרית ,להעמידכי על הקרקע ,כי
אם רק יתר על-ידי תיעלתי המוסרית ,אשר בכוחו להביא לכו
בריא בלי נשמה בריאה

- - -

- - -

פפר הספרים יראה לנו לדעת כי עת לב הותל הטם

ללכת אחרי התוהו ויהבלו חיש מהר גם גוית העם רופפי עמודיה,
דעת ויראת אלוהים,

-

תחזק גם גוית העם ושב ורפא לה.

אברי ישראל כתדלדלי

יאין

גוף

ועת השיבי רוחם,

יכאשר נתמלאה סאת אבותכי

וכתפזרו לכל רוח".

מכיויו שבשתי הסאטירית האליגיריית שלפכיכי ,כמו בקטע הפובליציסטי מתיך

זזרעייו הישיב" ,מיצג העם כחילה ,שעל מכהיגיי כגזר לשמש כררפאיי ,ממילא מתבקשת
ההשיואה באשר למסקכה ההגותית,

העילה מאכאלרגלה זר.

רהנהי בערד אשר המאמר

מצדד בזכות העלייה לארץ וריאה בה פתרין למחלת העם ,אם העלייה באה בעקבית
חיכיך איטי

ואבוליציוני

ומהכשרת הלבבות ,מעידים השירים על השקפת-עולם פסימית,

ואפילי ציכית :החולה ב"חושו רופאים!! עתיד להמיר את ערש-הדייי בארצית הגרלה

) ( 44ראה בספרי של לחובר
ביים טז

)

 32Jד[

(. 81-80 ,

המאמר "רעייו הישיב" כדפס ב!המליץי,

בכיסו תרכ"א ,על-פי בקשת מכהיגי "נצח ישראל".

) ( 4Sראה :אגרית ,א ,קנד-קנז .הגירסאית שלא ככללי ב"אגרות" כדפסי ב"פרקי חיים
בארבע גירסאות" ,מיסי ביאליק ,תש"י.
ראה

גם:

"כתבים גנוזים",

. 244-231

ףאה שם:

ס-סא.
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בסאטירה קודרת זו מלעיג המשורר על העילים לציון ,כדי להיאסף בה אל אביתיהם,

ילא כדי לבכיתה ,יעל אלה ,הערלים לציון בבילמוס מבוהל של "שיבת ציון" ,ללא

הככה והכשרה ,ימחפש~ם בה מרפא מיידי

למדוויהס~ (. 46

ב"גסיסת חולה" מוכיח הדיבר את האימרים לקומם את "הסרכה הכיפלת" בחיפזרן
וברשלנות,

תוך חיפרש אחר פתרוכית קלים,

ואת המאמיכים ,בתמימותם או בצביעותם,

כי "יעקב לא מת" .ראיה קידרת זו עומדת בניגרד קוטבי לא רק למאמר "רעיון הישרביי,

המצוטט לעיל ,אלא ג~ לקריאתו ההימנונית-הציינית של ביאליק בשירו האל~גירי
"קימי רצאי לך" ,שנכתב בסמיכית-זמנים )"ציונה ,ציונה יונתי התמה /לא רוח
לאסרף לא לחציב לך קבר /רק לפררת ולחיות ולהירת

לברכה. ("---

היפרך מיחלט

זה באידיאולוגיה ,אר בהערכת המצב ,שבתשתית שיריו של ביאליק ,עשריה לשקף את
מגמת המחבר להציג בשיריו את המציאית רבת-הפכים ורבת-הבחינןת  ,הנראית סיתרית

זי את זן,

ראינן אלא משלימית זי את זו ,מתרך שאיפתן להעמיד את החזיני יהאיפטימי

בצד המפיכח והציני  .השיר "קרמי
מטרה פריגראמאטית-ייציגית,

וצאי לך" ,כמי המאמר "רעיין הישיב" ,נרעד לשרת

ימכאן

גם איפיים הפיזיטיבי

"קימי

)והא ראייה:

ו צא י

לך" צמח מתיך נוסח פא רו די ,שכגכז משום שלא התאים לכיכוס באסיפת-שירים ,שהיתה
אמירה לצאת לארר בחסית אגרדה חיבת-צירנית; ראה דיון בשני כסחיר של השיר להלן(.

א י לם ,לא היה בכיי~תי של ביאליק לשקף את העכיין הצייני דק מצ ידי ההימניני
יהמרימם,

ו על כן אמר לכלרל בקיבץ שידיו הראשון

גם את השירים "חושר ריפאים"

י"גסיסת חרלה" ,שירים בעלי יסןד סאטירי מר ימאשים.

קובץ-השירים הראשון היה

אמור לצאת בחסות אגודת "נצח ישראל" ,שאליה השתייך ביאליק ,ולא אסתייעא

מלתא) . ( 47

) ( 46ב רוח ביקררתו של ש"י אברמרביץ ,בסיפירי הקצר "בימי הרעש" .ראה:

 er Disguised,pp . 189-190 ; 199-200 .ו Miron, Dan. A Trave

)  ( 47הר שימה ,שהרתקכה לקראת הכנתו של הקרבץ ,כלרלה בספרר של לחובר

~).[, 3ד , 112הע' . ( 8
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הסמלת האומה לחולה ,או לבני  -צאן הלוקים במום כלשהו,

-

לרופאים

או לרועים ,היא מן האנאלוגיות השגורות והנדרשרת בשירת התקופה )ראה ,למשל,
שיריו של נ"ה אימבר "למנצח על מחלת העם" ,אי "לעוורים ולפיסחים"( .ב"חושו
רופאים" מתלכדים שני התחומים הסימאנטיים )תחום הרפואה ותחום המרעה(

ושניהם

תורמים להדגשת מצבו העלוב של העם .האומה מוצגת כחולה אנוש ,אד גם כבת-צאן
נהלאה )"אמרו רופאים אם יש תקוה

ד; 7-6 ,

"נחלה,

נחלה מכתו

/

/

לצולעה לנשברה" ,שורות

עם י מעונה

;"---

השווה:

; 8-7

יחזקאל לד,

השווה :מיכה

(. 21,16,4

את

עמדתם של הרופאים מציינים אלם ופאסיביות גמורים ,כמעט מרושעים .הדובר פונה

אליהם בקריאות זירוז חוזרות ונישנות" :חושו רופאים"" ,אמרו רופאים"" ,למה
תחשו?",

ומפגין להיטות לדעת ופעילות ורצון לעזור לחולה האנוש ,המוטל לפניו,

אד הרופאים אינם עושים דבר על מנת להצילו .הפאסיביות הדוממת של הרופאים
עומדת בניגוד דראמאטי

ועז לדינאמיות הגועשת והנוא ש ת של הדובר.

ריבוי הצליל

 /~/בבתי הפתיחה ,הכוללים את תיאור השכיב מרע ,תורם לאפקט של יובש ושל צמא
ומעניק לתיאור המחלה מימד ריאליסטי מומחש.
הצמא של החולה הקודח ,הנוטה

יש בחזרה צלילית זו כאילו מחירחןר

למןת ) . ( 48
נקשר בקשר אלוסיבי

תיאור החולה ,שעזרת הרופאים-המנהיגים נמנעת ממנו,

מרומז לסיפור קבורת יעקב מן האגדה .על-פי המסופר במסכת סוטה,
חנטו

הרופאים את

לארץ-ישראל,

יעקב המת,

ישנים-עשר בניו  -יתומיו

נשאו

י"ג,

את מיטתו

יניסו לקוכרו במערת-המכפלה ,אשר בנחלת בני חת .עשיו

באי חמושים וניסו למנוע בעד קיים טקס הקבורה כהלכתו.
כדי להביא את ספר המיקנה,

ממצרים

יבניו

נפתלי נשלח למצרים,

ויוסף קרא לעברו "חושה ,אל תעמוד" ,כדי לזרזו

ולהחיש את קיום מציות הקנורה.

את המצב הציל דווקא חישים,

נכד יעקב,

אף

שהיה בעל מום.

) ( 48יש בדברים אף משום הד לעניין ביוגראפי קונקרטי .בשנת תרנ"ב ,שנת חיבורם
של שירים אליגוריים אלה ,הוזעק ביאליק לזייטומיר  ,אל מיטת סבו הגוסס -
רי

יעקב משה,

ששמותיו מתרמזים בשיר באמצעות סיפורים מן המקרא ומן

על דמויותיהם של יעקב ושל משה.

האגדה
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בראשר,

וטועו

נרמזת בצורה מיבהקת יותר ב"גסיסת חללהיי; שב  .י' נד המשקיף

בספקנות אירונית:

עוד יש מי שאומר:
עדים הם יתומיו

יעקב לא מת

---

הנושאים מיטתו

השואלים להם קבר בתוך בני חת.

גם בשיר "חושי רופאים" עולה פרשה זו במרומז:

יוסף לנפתלי

)"חושה ,אל תעמוד"(

הררפאים שבסיפור האגדי.

יש כאו הד לקריאתו של

והד לשמו של הנכד בעל-המום חושים ולדמית

גם ב"גסיסת חולה" עולה במרומז סיפורו של בו בעל-מום

)סיפור מפיבושת :השווה :שורות

, 18,2

רכו סיפורו של בו ,שהביא

לשמ"ב,ד,ו(,

: 24-21

קלוו על אביר

)פרשת אבשלום ,הנרמזת משררות

תליתי /צאצאי

וצפיערתי כל חמדת בית אבי" .הצירוף "צאצאי

בישעיהו

כב, 24 ,

מכיל שני כינויי קלוו

"צואה" ו"צפיעית" מלשוו "צפיע"

"על שעיפיי היבשים בשערות
וצפיערתי" ,שמקורר

לדרר ההמשך ,לבנים" :צאצאים" ,מלשוו

)גללי הצאו(,

ןנלמדת ממנו אכזבה מו הבנים

והבנות ,מו הפירות ,שנשאו מאמצי הגידול והטיפוח

-

מו הבנים הביולוגיים

ומילדי -הרוח כאחד.
הדובר הנראש

והקדחתני,

המאיץ בררפאים,

שיחישו

כדוגמת

את עזרתם,

חושים ,שחש לעזור בקבורת זקנו ,מייצג את הפלג ה"חירבי" בבני יעקב )=ישראל(,
החרד לשלימות האומה ורוצה בטובתה; בני עשיו ,אף הם בני משפחתו של הזקו
החולה ,מבזים אותו .באליגוריה לאומית זו החולה האנוש הוא יעקב

=

הארמה הדוויה ,המתוארת ב"גסיסת חולה" כמת-חי ,המטולטל על מיטתו

ישראל,
ואשר

מקים קבורה איו לו .כלולה כאו גם סאטירה קודרת על פתרונות ההבל של המחישים,
ואומרים

כביכול ,את הבראת העם ועל המתבר כים באמונתם כי "יעקב לא מת",
לקומם את הסוכה הנופלת בדרד חובבנית ופזכזה.

ב"חושו רופאים" שרמר החילה הזקו על אמונתו יעל בטחונו עד הסוף,
ובשורות החותמות את השיר,

הוא מכריז" :אבטח כי גם ניני

נכדי

/

יחיה אדם
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ימןת עברי" .דברין אלה כןללים עלקץ אירלני כנגד סיסמתן המשכילית האופטימית

של יל"ג ,ואף מעלים את דבריו של אחד-העם במאמרו "האדם באהל" ) , (49המצדדים
בזכות פתררנרת איטיים ,ארוכי-טרוח,

הנרבעים מחינרר מתמשר ריסודי.

החולה בסאטירה האליגורית שלפנינר ,קם מערש הדררי,
ואשליה כוזבת

-

ומאמין

-

לעומת זאת,

מתרר עירררוו

כי הבריא וכי עתיד הוא לראות חיים טובים.

בכתב-היד ,שעל גביו כתונה הסאטירה "חושו רופאיםיי,
נרספת ,המוקיעה את עלינותו של העם בהררה,
אחד-העם "האדם באהל" .סאטירה זו ,שפרופי

כלולה סאטירה

רגם היא טבועה נחותם מאמרו של
דן מירון פיענחה לראשונה ,מתארת

את אהבת ההתראות של הצעירות הקרתניות )"נת חלכה יחשונ ליבה

/

הינה מטרד

בת מי זהב"( ,את הייי הקינאה ןהתככים של ננןת-העיירה ןאת המציאית הגלרתית
העכררה נכללה.

לקראת סרף מאמרר "האדם באהל" ,יעץ אחד-העם לעררר "פרדס":

"תשתמש נא אפיא ספריתנר נשעת הכישר הזאת רתחת לקריא את ההלל על ישראל
תפקח נא עיני העם

- - -

-

על התכרנית האנרשיית הנשחתות הממררות את חייני,

על חסררו אחדות וסדרים בכל דרכיי

רבכל מעשיר

- - -

על אהבת ההתראית

וההתגאות המכסה תחתיה שפלרת פנימית  ,על הנטייה להתחכמרת יתירה נכל
הדנרים ,המעלדה על ענירת דעת יחיסר הגירו ישר

-

-

-

'. 1

בסאטירה "דל

מתעשר" מעוצבת דמרת הדרנר בתורת פרסינה של אדם קשיש רעתיר נסירו-חיים,

המתערדד ימתברד יאמינתו ונושא פניו אל "הימים הראשונים") , ( 50שבהם טרם

) ( 49מאמרי של אחד-העם נתפרסם לראשרנה ביפרדסי ,ספר ראשיו , .תרנ"ב ,כמכתב
אל העירר.

) ( 50

שיר הנושא את השם "הימים הראשרנים" כליל ברשימת שיר iם ,ףשתקיו ביאליק
בסוף חרנ"ג ,לקראח הוצאת קינץ-שירים .ראה :לחינר )  32Jד , 112, L.הע' . ( 8
שיר זה היא,

ככל הנראה,

השיר הפוחח במלים "דל מתעשר".
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זהל אדם מביגר,

נעכרה המצלאלת הגייתית יטרם התנללנה.

נירמות "חיובלית" ,המקיבלות על בני-מעמדי,
כבר עברו

ירא-שמים ,המייצג

ימתגדר בהן ,אף שנורמות אלה

ובטלו מו העולם .על עצמו מעיד הזקו:

ולשיש

ואנכי

שב

שנותי

אספר

עד שמינים

אקים אראה חיים טיבים

ידעו לחיית כד ראשןנים.

ייתכו ,שדברים אלה ניעדי להשתלב במסגרתה של סאטירה רחבה ,שבה מונולוג

ההתעידדות של החולה הישיש ב"חושו רופאים" מסתיים מתון איריניה דראמאטית
באמינה התמימה

והאופטימית של הזקו בו

השמונים ,המקויה לקום מערשו

ולראות חיים

טרבים בארץ הנשקפת לו מנגד .באורח אלוסיבי מרימז ,עולה כאו סיפורו הטראגי של
משה ,שהיה בו שמונלם שנה בבואו לדבר אל פרעה )לשדלו לתת לעמו לצאת ממצרלם

)"ימשה בו שמינלם שנה" ,שמית
שמונים"(,

ז; 7 ,

לכאו מעיד הזקו על עצמי" :שנלתי אספור עד

ושקיווה ,כמי הזקו בסאטירה זי,

לבוא אל הארץ,

הנשקפת לו מנגד.

היציאה החפוזה מו הגלית ו  IIשיבת צליו" הבהילה והמברהלת ,מיצגרת כאו

מתוך אנאלוגיה ליציאת מצרים ,באשוו לילה.

חיי הגלות העכררים

-

מתוך אנאליגיה

לעבדות במצרים .בדבריר של החללה המתעודד יש מהדי דיני עבד עברי ,שבפרשת
משפטים:

הו לא אגררף יד ראבו
אל המטה הפילונו

---

אקום

מו

ארד

המטה

על משענתי אתהלכה.
על העבד העברי במצרים נאמר:
או באגרוף

כא(. 20-18 ,

II

וכי

יריביו אנשים והכה איש את רעהו ~ו

ולא ימית וכפל למשכב אם יקום והתהלך בחרץ על משענתו"

גם ענליו שאילת ההיו ,הנזכר בשיר,

הכלים ,ערב יציאת מצרים )"וישאלו איש מאת רעהו
יא;

והשווה את המסופר בענייו

רגרן ,שמית

יש לי מקבילית בפרשת שאילת

---

כלי כסף וכלי

זה במסכת ברכות (.א'ל,ט

זהב" ,שמות
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הסאטירה כנגד הפחרונוח הדיכטאנטיים ,שמציעים כמה מ"רופאי" האוונה
ו"רועיה" ,מעוצבח ' בעזרח דמוחו של "אלאזלן" ,הבוטח ביטחון
דרכיו.

זהו

ומנוסה,

אדם קשיש

המוקיע אח נגעי החברה

ללא סייג בצדקח

ומחברו בעצמו

ובאמונחו,

ובטוח ' ביכוכחו כהחלים ממחכחו ולראוח "חיים טובים" .הפער שבין המציאוח
כהווייחה לבין האשכיוח ,שבהן הוא שוגה,
טראגיח וקודרח.

זקן

יוצר אירוניה דראמאטיח וחחושה

ירא-שמים זה מחהדר בארכאיזמים

בנוסחם של "ראשונים",

)"חיימו"" ,פנימו"(,

ומקשט אח דבריי באמיריח מכחמילח כריב .ברי כי לקלרא,

שזקן זה אינו דמוח אקסמפכאריח בעיני המחבר המובלע ,כי אם דמוח אקסמפלאריח
בעיני עצמה .אף שסופו של הזקן אינו מוצג כאן במפורש,

יש מקום לסברה,

שחקווחיו וחלומוחיו יציגוהו כככי ריק .סיטואציה זו של חלומוח ,חקווח

ואשלילח ,שסופם מריר לטראגי ,הפכה לסיטואציח יסלד גם בפריזה הביאליקאיח
)"אריה בעל גוף"" ,החצוצרה נחביישה"" ,מאחלרי הגדר"" ,סוחר" ועלד(,

וגם

בשירים הסיפוריים )השווה אח מונולוג ההחעודדוח של החולה האנוש לחיאור
חקווחו של ליזר-מנדל המלמד ב"חקווח עני" )"הרהורי המלמדיי( ,או אח חלומוח

הגדולה של ההורים הפשוטים בפואימה הבלחי-גמורה "יובה החייט"( .כל אלה עומדים
בסימנן של אשכיוח גדלוח ישכ חקלוח מזהירלח ,שמטפח הגיבלר לאשר מחכווה אליהן

הכרה אירוניח ,מרירה-ציניח ,מצידל שכ מספר סמוי ,שהחקווח לא חחגשמנה.
במונולוג שב"חושו רופאים" וב"דכ מחעשר" מחזיק החולה הזקן באמונחו

ובחקווחו

לראוח "חיים טובים" בציון ,שעה שברי לו לקורא ,שחקווחו של הישיש אינה אלא
חקווה כמנוחח-עולמים בארץ-האבוח,
זקן

לכא לעחיד כריא ופרודוקטיבי .דמוחו של

זה מקבלח מימדים מיחיים אגדיים ,באמצעוח הרמיזוח הרבוח לדמויוחיהם

של יעקב ושל משה.

קישור סיפור החולה ,הרחוק למיטחו ,לסיפור קבורח יעקב

מוסיף לסאטירה האליגוריח שלפכיכו דיק פסימי טראגי .כך ,הופכח העלייה לארץ-
האבוח מעין אנאלוגיה להעלאח עצמוח יעקב,

ולא כיציאח מצרים ולסיפור

ההחנחכוח ההירואיח של יהושע )ראה דיון בשיר "מחי מדבר האחרונים" ,להכן(.
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גם ב"גסיסת חולה" עלמד המישין האידלאי של השלר בסלמן הטראגי והקידר.
גם כאן קשירה דמותו של הזקן לדמות משה )"רק קבורה לא היתה לו!

ויהי למת

נודד /המבקש משמטו בישימון החיי~' ,בדומה למשה ,שמקים קבורתו לא נודע(

וכן

לדמותו המיתי של היהודי הנודד ,המקולל בנדידי נצח  .העלייה החמוזה ,ללא
הכשרת הלבבות ,בניגיד לעקרונות הציונות ה"רוחנית" של אחד-העם,

ותוך ניסיון

חובבני לסתום פרצות ולטייח על פגמים ,אינה אלא גרירת עצמות האומה המנוונת
אל

קיברי  -האבות . .
בני יעקב ,הנושאים ,את מיטתו ,שואלים לעצמם )ולא לאביהם,

באגדה(

קבר בתוך בני חת .כאן מוקיע ביאליק הן

את העורקים מן

כוחם בין בני אומות-העולם ואף אינם באים בקבר ישראל

לא מיושבת,

המחנה,

הזורים

)ראה ב"על סף בית המדרש":

')ובשדיח אחרים עיד רבים תועים; /הימותי מות ישרים? או
נבלים ולעד ישכחוך ? "(,

כמסופר

ימצאו מנוחה /בחיי

והן את קומץ ההרפתקנים ,המתיישבים בחור בני חת ,בארץ

יכורים לעצמם קבר במו

ידיהם

והן

את עדת-המאמינים התמימים,

הנוסעים לצייו כדי להיקבר באדמת-הקודש ולמצוא בה מנוחת-עולמים.
כאן ,האנאלוגיות שבתשתית השיר לקוחות בעיקר מתחום הבנייה

) הילכות

בניית סוכה( .החולה דומה למי שמנסה להקים לו ביח על אף מצבו הנואש,
להיאחז בשארית כוחותיו בחיים.

ובכך

ואולם ,הבנייה אינה אלא קיר אשר טחוהו תפל ,

ותחתיו מסתתרת הווייה רעועה ורקומבה .הקמת הסוכה נעשית כלאחר יד,

בידים

לא אמינות ישלא על  -פי ההלכה .כלולה כאן ,כאמור ,סאטירה כנגד המקוממים
אח סוכת דוד הנופלת

-

מנהיגי האומה

-

בפזיזות וללא הכשרה.

מו היסלד ,ממהרים הבנאים לסתום פרצות וסדקים,

תחת רימוי

למקימים בניין רעוע ,שלא

יעמוד לאורך ימים.

מו המונולוג ,שנושא החולה )החל בשויה

15

וא י לך( מתברר ,שאף הוא

היה שותף לאותו השגיאות ,שבהו חטאו מנהיגיו :אף הוא בנה "בית עש עליות בשמים",

אף הוא יצא ידי חובת החיים "בחלומות ומשלים" יש 'גה בבניית מגדלים פורחים
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-

באויר .המציאות הגלותית מתוארת כאן

בעקבות סיפורי גלות בבל

-

כעץ,

שעל שעיפיר תלו~ה חמדת בית-האבות ,כערבי-הנחל ,שעליהם תלה העם את
כינררותיו.

עץ זה גדל באין

וטיפוחן עולה לחולה הגוסס בדם לבבו.

קרקע,

פירותיו אינם מצדיקים את מאמצי הגידול,

ההבדל העקרוני,
חולה",

הם "שורש אבק,

שכן

פרח מקיי.

שבין דברי הגווע ב"חושו רופאים" לדברי הגווע ב"גסיסת

נעוץ בהכרה המלאה

והנוראה ,המתלווה לדברי האחרון:

ומה הביא לי בפריו? שרש אבק ,פרח מק
עץ נבוב למדוכה לדור בה מים,
קן

קוצים

חרצנים

בודד,

ולמתני שבט נוגש

וזג,

הזה היא עץ חיים?

-

הכרה זו של המציאות במלוא אכזריותה

וכיעורה עומדת בניגוד לאשליות

הנעימות ,שבהו שוגה החולה הזקו ב"חושו רופאים" .כאן מתגלה הזעם הסאטירי
במלוא קדרותו

ומרירותו.

השוני שבין

"גסיסת חולה" לבין

"חושו רופאים" אינו

נעוץ רק בהדגשת

היתר ,שניתנה ב"גסיסת חולה" להשקפה הפסימית )המסתייעת כאו בטטראמטר
האמפיבראכי עם התוספות ההיפרקאטאלקטיות ,התורמות לקריאה מושהית ךאלגית(,

אלא בעיקר בעיצוב הדמריות האליגוך~ות
החולה.

דמות הדובר ב"חושו

את הרופאים-המנהיגים

---

אמרר

רופאים

---

-

הן

דמותו של הדובר והן

דמותו של

רופאים" היא דמות ךינאמית ,מעוצמת-רגש,

בde_ c.oe_UJl. -

c.u

למה תחשו?"(.

של יצור מבוהל ועצבני

לעומתו,

המזעיקה

)"חושו רופאים

הדובר ב"גסיסת חולה" הוא אדם

שקול ומפוכח ,שאינו מותיר ספיקות כלשהם באשר לחוסר-התקווה .המונולוג
שלו

נושא אופי של דרשה ,המתובלת במונחים מהילכות-סוכה ובשאלות ריטוריות

מתפלפלות ,כגוו
בישעיהו

נח,

:5

"הלזאת תקראו חלים אוהבי מליצה"
"הלזה תקראו צופ?"( .דרשן

"חושו רופאים" :איו הוא '_-ה inge.nu.

כבדומה לקריאת הזלזול

זה אינו

דומה לדוברו של השיר

התמים ,המוגבל בכושר הבחנתו ,כי אם

דמות סמכותית ומוכיחה ,שיש עימה חזון

קודר לעתיד לבוא.

נראה ,ש"דברי
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הם סיפור הדגמה ,אקסמפלום ,שבו ממחיש

, 28-15

הדרשן את מושאי דרשתו .כדרכן של אקסמפלה להתארגן במיבנים סימטריים,

יש כאן

בדברי המת חזרה כמעט מדוייקת על הדברים שבסיפור המסגרת.
לפי דרשה זו ,היפך החולה הגוסס למעין מת נודד,
החייםיי ,למעין

נפש מקוללת ,שלא ניתן

"המבקש משפטו בישימון

לה מנוח ועליה להתייסר במסה ובנדודים,

טרם תינתן לה מנוחת עולמים,
ההגות בדרשה זו מושפעת ,ללא ספק ,ממחברתו של ד"ר ליאון פינסקר
"האוטואמנציפאציה" ,שבה מוצג עם ישראל לא כאומה ,אלא כצל של אומה ,כצל
תועה

בארצות החיים,

ב, 6 .

המפחיד את העמים החיים .

הכיקוד המאקאכבי

גם מטיוטת השיר "חבל קבצנים" ניתן
בסאטירה הזועמת ,היובנאלית,

ועל צעדיו הראשונים בכתיבת שירי זעם ותוכחה,

אף ששיר זה נשאר כגדר טיוטת  -שיר,
מכתיו,

ניתן

ללמוד על כאשית דרכו של ביאליק

ובידינו שרדו רק שתי גירסאות של אחד

לטמן בו כמה מגמות מעניינות,

מגמה אחת קשורה בעיצוב הפריפראטטי העקיף של הסיפור האליגורי ובעיצו~ו
המיוחד של הסמל .הסמל האמבלמאטי הקבוע ,האופייני לאליגוריות המוקדמות כציפור,
שושנה ,הלך נודד וכיוצא באלה סימלי קבע( ,הומר כאן בכינוי פריפראסטי
"הגרים המתגוררים" ,שבגירסה הראשונה,
מייצגים את העם האביון בגולה,
אחד בלבד מן הסימן למסומן

-

ו"חבל הקבצנים" ,שבגירסה השנייה ,ששניהם

בסמל הקב י ע האמבלמאטי ,עובר זברך-כלל אספקט

) מנוסתה של הציפור אנאלוגית למנוסתה של האומה;

נדודיו של ההלך הנווד אנאלוגייס לנדודיו של העם וכוי( ,הכינוי "חבל קבצנים",
הגם שאינו מנותק לגמדי ממסו כ ות טפרןתיות טימליות קודמות ,אינו סמל-קבע ,שנלקח
כנתינתו

ממקור קודם בדוד ומובהק ,אלא סמל מקורי ,שנברר בקפידה לצרכים
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הגירסה הראשינה של  IIחבל קבצנים

מעמידה בפני הקירא תמיהה:

II

האידיאיים של דברי ה"גרימ" המ קודרימ ונוראים

-

התכנים התימאטיים-

הם נמצאים בארץ לא להם ,הקרקע

נשמטת מתחת לרגליהם יאף השמימ עיינים איתם .ההשגחה אינה שיעה לתחינתם;
הוא ,אלוהים נוהג בהם במיאוס ובתיעיב.
למיקצב המתרונן של האמירות

כשליצירתו

נהפור

אילמ ,תיכן קידר זה עימד בניגוד בילט
תורמת קריאת "הוי" ,שבראש השורה הראשונה

והסיומת הדאקטילית של טורי הבית( .הסתירה ,המתגלעת כאן בין העליצות לקדרותמ
של הדברים ,מתבררת בגירסה השנייה .כאן מוצגים הדוברימ בתורת "חבל קבצנימ"
כעל משקל "חבל הנביאים" ,שירדו בנבל ותוף וחליל וכינור; ראה :שמ"א,י( ,כינוי
המקנה לאמור מעין קלילות מאקאברית.

מסיג

ה, da.YL6e. ma.c.a.bJte.-

דומה ,שהטיוטה שלפנינו

נועדה לפתוח שיר

סאטירה קודרת ו ניהיליסטית ,שבה הרוקדים הם יצורי

שחת ,הייצאימ כמחיל עיוועימ
ב"למנצח על המחילית"

-

מתרןנןכ (. 51
אף הוא "ריקוד מאקאברי" משל ביאליק

-

עשוי

המחול להתפרש כריקידם של מתים מן השאיל ,אר גמ כריקידמ של קבצנים עליזים,

שאין

להם דבר להפסיד,

יעל כן

"חבל קבצנים" מתואר מצב חמו ,ר

יכולימ הם לבטל זמנמ בריקידים .בטייטת-השיר
וקודר מזה שב"למנצח על המחולית" .כאן ,איתני

כ ( Slזיאנר זה רווח בשירת ביאליק :ב"למנצח על המחולות" מתואר ריקוד המתים
"מחול לשחת" ,שבו לרוקדים אין "כתונת ,לא נעל ,לא בגד ימכסה  ---לא
בחלה אחוזה ,לא גג וצל קורה" ,שכן הם גמ עניימ וגם מתים .על היותם
מתימ ,ניתן ללמןד מצירופימ רבים בשיר ,כגון "מחול המוות ושירת הפגעימ",
"ברור שהמציא לעמי מנוחות"" ,ייסוב הגלגל  ---יחזר חלילה"" ,מרבה כסות -
מדבה משא" כעל-פי" :מרבה בשר  -מרבה רימה"( ועוד.
גם שירר הגנוז של ביאליק "למנצח על הנגינות" הוא יריקוד מאקאברי'
על גבי גופתו של הזקן-הדובר ,כששערות זקנו המרוטות משמשות נימי כינור
ונבל ושפתיו הנובלות משמטות כלי-הקשה ופריטה,
"חבל קבצנים" הוא הקודר והמריר מבין שירים אלה .מסורת שידת הקבצנים
העליזים נעוצה בהווייה הגלותית-החסידית ,ו י ש ל ה מקבילות הרבה בשידה
העממית ,למשל ,בשיריו של אליקום צונזר ,ששימש כבדחן-חתונות.
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הטבע בוגדים באביונים
בועטת

בהם

)הארץ מתמוטטת,

השמים מתפוררים(,

ואפילו ההשגחה

בתיעוב.

ראוי להתעכב כאי על העיבוי הסימאנטי ,המאפיין את יחידותיך הקטנות
של הטקסט ועל החתירה ,הניכרת כאו ,לדרכי מבע מצימצמות ודחיסית-משמעות .
המלה "מתגיררים" ,שבשירת-הפתיחה של כל אחת משתי הגירסאות ,היא מלה
פןליסמית ,מעיבת-משמעות .הגירסה הראשונה מעודדת את הבנתה כמציינת
את עיבדת גרותם של הדוברים
אנחנו לפניך

---

)"כי גרים הייתם בארץ מצרים",

"כי גרים

כצל ימינו על הארץ"( ,את הארעיןת שבמצבם .המלה משמשת

גם שם-נדדף לעברים

)אברהם = גר צדק(

שקוצר-ימיו הופכו למעיו

וגם שם-נרדף לאדם באשר הוא אדם,

גר בעולם.

הצירוף "גרים מתגוררים" עשיר בכמה משמעויות נוספות ,המתממשות כולו
בשיר בלתי-גמור זה:

יחידת-משמעות אחת של המלה "מתגןררים" היא מלשוו

התגודדות ,היאספות,

והיא מלמדת על התלכדותם של הקבצנים ,שהגורל מתעתע

בהם והופכם לגוף אחד.

ז: 14 ,

"על דגך

הקודמת:

)על  9-י הושע

יחידת-משמעות אחרת היא מלשוך התכתשות

ותירוש יתגוררו"( ,הרומזת על אפשרות הפוכה מו האפשרות

ייתכן שאיך הקבצנים מלוכדים ,כי אם שרויים במריבה

ובאנארכיה.

האפשרות השנייה מקבלת את חיזוקה ממצבו הכאוטי של הקוסמוס ,שבן
הקבצנים המפיחדים ,המתבוננים בהתפוררותם של אשיות-עולם

ניצבים

)"הארץ מתמוטטת,

השמים מתפוררים"(.

הפיכת השמים לברזל

)בעקבות

ויקרא

כו: 19 ,

"ונחתי את שמיכם ברזל"(,

מחזירה לרקיע את משמעותו האטימולוגית הראשונית ,מלשון רקיעת

מתכת) (, 52

ומשמשת ביטוי לקשיות-ליבה של ההשגחה בעיתות מצוקה .ההטחה כנגד שמים

) ( 52שמי הברזל ,שהם כאן כינוי פריפראסטי לקשיות לינה של ההשגחה ,הם סמל שגור
בשירת ביאליק ,החל ב"אגרת קטנה" )"דמעי כמטר שמי ברזל"( .ראה ,למשל" :זהר"
)"כראי מלוטשים בם רקועים שמי תכלת"(; "מתי מדבר" )תיאור שמי המדבר "כגיגית
הברזל המלובן"(; "מגילת האש" לע!!) ארץ ברזל תחת שמי נחושה"( ועוד.
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בהימרט סידרי ערלם סביבם.
ביקורת,

זעם ותוכחה עומדים ,אפוא ,ביסרד שיר בלתי-גמרר זה ,שמרכיביו

וררחו הכללית התגבשו בשירי-הזעם של ביאליק ,למו "דבר"
הסאטיריים
ובהשגחה

העשור

הקודרים מו

הראשון,

זורק

מרה

המשורר

ואילד .בשירים

) ( 1904
באומה,

בקברניטיה

כאחד.

שיריר הסאטיריים של ביאליק מן התקופה הראשונה נחלקים ,אפוא ,לסאטירות
בדחנירת קלילות ולסאטיררת קודרות ,שיסרד הזעם והתרכחה מאפיינו .בשירים
הבדחניים,

)הצעיר היהודי המתבולל-

נשוא-הסאטירה הוא לרוב טיפרס ארפייני

למחצה ,איש-הררח הצברע ,המשורר הסנטימנטאליסטי ,השתדלו הציוני
המייצג מיגזר חברתי ,שכנגדו

נוקבת.

יצא המשורר בהתקפה

רכוי(,

בכל הסאטירות,

דאג ביאליק ליצירת  ~,onהמשקיף על מושא הסאטירה ומטעמו נמסרת הביקורת
הקשה.

ההנחות המובלעות ,שעליהן מבוססת הביקורת,

של משקיף זה,

נקשרות בתפישת-עולמו

המייצג במידה זי או אחרת את השקפתו של המחבר .אף על פי כן,

ויצר בכל אחד משיריו

נמנע ביאליק מלשאת את דברי הסאטירה ישיררת מטעמו,

הסאטיריים דמות פיקטיבית ,פרסונה ,שמטעמה נאמרים דברי הביקורת המצליפים.
שתי תקופות עיקריות מסתמנות בכתיבתו הסאטירית המוקדמת של ביאליק,
בעשור הראשוו
תר"ס(.

לכתיבתר :תקופת ו ולוז יין

בראשונה כתב,

כאמרר,

ובסגנוו משכילי אורנאמנטאלי.

)תר"ו(

ותקופת סוסנוביץ

)תרנ"ז-

סאטירות אנטי-חסידיות ,ברוח הישיבה המתנגדית

בשנליה הלעיג בעיקר על העסקנות הציבורית,

שהפכה למכת-האומה עם התקרב הקונגרס הציוני הראשון ,על הקרתנות צרת-האופק
של יהרדי העיר הקטנה ,הסרגדים לזהב ואינם כואבים את כאב הציבור והכלל,

על "ררח הזמו" בכללה.
שירים

סאטיריים,

התרכחה החברתית,

בעיקר

גם בזייטומיר ובקורר-סטישרב
סאטירות קודרות

)תרנ"ב-תרנ"ז( כתב ביאליק

ומאקאבריות,

אשר ביטריה הנמרץ ביותר בתקרפה

וכן

זר

שבישרו

את שירת

היה השיר

"אכן

חציר העט".
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יגם הסאטירית

המאקאבריות ,שכתב בשנים תרנ"ב-תרנ"ז ,השפיעו על שירת הזעם והתוכחה ,מך

העשור השני ליצירתי.

ג.

הפאבנדיה

ג 1 .פארידיה על סוניטה יל"גית

בשנית יציבתי הראשונית הירבה ביאליק גם בכתיבת פארודיית ,שביטאי לעיתים

,

את נקיעתו מסגנונות-כתיבה רויחים יגם

-

באורח פאראדוקסאלי ~ את בצוני להתנסית

בסגנונות-כתיבה אלה ,כדי לבנות על חירבנם ניסח חדש ואישי.
"שיב כסף",

למשל ,הוא פארודיה על "פרקי זהב  tן

כסידבת עצות וציוויים

לחתך המייעד( ,שבה משים עצמי הדובר לתלמיד'-חכם שנתפקר ,היודע כי " "בימים
האלה" קשה מאד למשוך בעול התורה הישכה;

ויש יאמץ כללי תורה חדשה:

"מכל האלילים שעבדת מנעב /תעבד את עגל הזהב; /מכל ה  Iהתרים  Iאחוז התר אחד/-
עשה מה שלבך

מליצה ". ...

תאב // . . .

השיר כתיב בבוח מסורת השני ' נה השמכילות וכומוס בקאלאמבוירם וברמז ים

כפילי-פנים לריב;
מעצימה

את

כ --( -

וטוב תיק של שטרות המלא וגדיש /מרבבות ספרי

סגנוני מקןשט וריחו ראציונאלית-כביכול.

האירוניה

ואת

והפא1כא  - mה fIרצינית"

ההומור.

אך ביאליק לא הלעיג רק נוסחים מקיבלים ' וסגנוכות ' מקובלים ,אלא גם
השתמש בפארודיה לצורך חיקוי
דוגמה לכך.

ניתך

-

אימיטאציה או

וואריאציה

למצוא בשירו מתרנ"ג "השירה מאיך

-

של יצירח ספציפית.

תימצא" ,שהוא פארודיה על
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הסיניטה של י"ל גירדיו ,הנישאת איתהיי כותרת~  '--ייסךך י י1זiזי  -דסאזכדררי'זם אינם

ו יצירתו ,

מכן ו ב ים כנגד גורדון
וההשראה

אלא ככגד דעות י רי וחות-על מחירת י השירה

הפיוטית.

לסיניטה זר ,שביאליק כתבה זמן קצר לאחר ששם ריחיים על צווארו
לשאת נערל-הפרנסה כסוחר-יערות

-

את תת-הכרתרת !!סיניט

)!!משורר סרחר

---

שני השירים:

השירת מאיו תצמא כח IIנ ביאליק(

השירה אמיו תצמא כי"ל גורדון(

ולשלחני

ישבתי

משורר סיחד תבואה הקנני אלי,

לעבד בת שירי חדוזים כאשד בסיתי

סרחד

לשוא נפשי עניתי

כרונ

אד היא התחמקה,
כתבתי

ומחיתי

ומאום לא כתבתי.

קבתי היתה ריקה ,כל הירם רעבתי
אכלני הקר,

לנציב קרח הייתי

על כך הבל יגעתי עט שקר עשיתי
כתבתי

יאצו

ומחיתי

ויציתו

רמאום לא כתבתי.

המדורה

אף סעדתי לבי
ואחוש כי
ובכך

כי

בוכחתי

מעין

בבטן

נפשי

ואביו

המחשבה

המלאה

בכירים

ומקור

שיר

ובאח המבער.

משורד

עם

כחש

שב

דר

בכפיפה

-

אחת

ויהי יומי למרקור ולפגסוס לילי.

ובפרץ מערני
גם

צרורות

ויברד ה!

כסף

ו יעל פגסוס

גם

בר

-

חילי
באמתחת

-

ותהי שררתי נשכחת,

ויהי עזי כספי וזהבי אלי.

נגד ני כמר

שיד מתעוררת
ואגזר

-

מכה

קדחת,

אך לא לעולם חסך  ~ .זאלתי אתנני

ואכל בצהרים
דבר

הוסיף המשררר

דלא כגרדרך" ,כדי להצביע על זיקת שירר לשירו של

גורדוו ,אד גם על ההבדל בין

תפשתי את קסתי

הקנני אלי!!(

והחל

אמר

וזמר

כנעתי

נאספה

רמאין

כסף

עניתי

זמיר

כי

אין

נחל וישב אופני,
ותאכל כל הוני .

וענודה כל היום שרתי,

עברד

עריצים
שד

כי

וספרים
אם מעני

חברתי,

...
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שני

'-

השירים

שני בתים מרובעים

המקרר

-

יחיקו  -י ו

)החורזים אבבא כ"א(

טרצטים )גגך; ההו( ,הייצרים טטטט.
)"והחכמה מאין
טפרית

בנוטח

תמ~א",

החוכמה.

ימפיכחות בלפי

( 12

אייב כח,
תחת

זאת,

ויוצרים איקסאבה,

ולאחריהם

-

שני

האלוזיה ,העולה מכותרתי של גורדון
יוצרת ציפייה למענה מדימם וחגיגי,

ניקטית ש1זי-הטו  -נדטךת

עמדדת איריניות

נושא ההשראה הפיוטית ומקודות השירה.

שני השירים,

לצורר ההשוואה,

בתרכיtנ כמתברכת  -הטי  -ניטה

הטפרארקית:

יביחוד שירי של גודדון,

בצד הפאדךדיה

המךבא > כאן

נוקטים גישה צינית כלפי רעיון ההשדאה בהתגלמרתך  -המסררתית;

הנשגבת יהמרוממת.

דימה ,שהמוטיבאציה לכתיבת הפארודיה על שידי של גורדין

היתה אידיאית בעיקרה,

ונבעה מרצינו של המשודר הצעיר להציב קונטדאפונקט

לתפישת השידה של גורדון

ולהציג דמית חדשה של משורר

השאובה ממודוט נמור יותר של חיקוי המציאות,

-

"משורר הדלות"

-

יהיא משלימה אר גם נוגדת את

דמיתו ה"קלאטית" של "משורר הגלות" ,בפי שנקבעה בשידת ש"ש פדיג יי"ל גירדון.
הטוניטה של גודדון
החמקמקה,

מציגה את המשורר כצייד ,כמי שדולק בעקבות המוזה

והצירוף הפותח את השיר

)"תפשתי את קטתי"(

מובהק ,המביטט על הצירוף המקראי "תופט קשת",
שי"ן

ימנית בשמאלית,

לגמרי.

צייד .בהגייה הליטאית,

הממירה

ו"תיפט קשת{' ' המ צירופי1נ הךמונימיים

בת-השיר ,המיזה ,מתוארת בטיניהט של גורדין במרומז כמעין איילה ,או

כמעיך חית-נר ,או
המשורר,

הצירופים "תופש קטת"

הוא קאלאמנור משכילי

-

לחילופין

-

כאישה מתחמקת ,שאינה שועה לחיזךךין של

יאינה מוכנה לענוד את חריזיו

יקדה ןנוצצת לאהובה החומקנית,

)השירה  -נתפשת אכן

קשת-הלב(.

גם אכתנן,

המתנה

המשודד מזה~הדעב מתיאד בשני

הבתים הראשונים של הטוניטה היל"גית בצייד ,שjןקרר אכלר;
עולה יפה בידי .הטיניטה מטכמת בניטוח מכתמי איריני,

ועל כן אין מלאכתי

יהמטקנה הכלולה

בדו-טיד החותם את השיר היא מטקנה צינית כלפי עריון ההשדאה:

טיפוקם של

הצרכים הבטיטיים ביותר יש בי כדי לעידד את הנפש ולגרום להתעלותה.

עניינים

 - 178חומריום לחלוטיו הם המגיעי"ם" אי המעכביtנ-את וננגנרני היצירה ,ילא עניינים
ערטילאיים שברוח .המשירר בשירי של גירדיו מניגד תכיית כיגיד לדמיתו
הסטיריאיטיפית של המשורר ,כפי שנקבעה במסירת השירה האיריפית .איו היא יציר
עניג ושברירי ,שניחו בערכים ריחניים נעלים ישירתי אינה כיבעת מ"שפריר

עלייויי) . ( 53הוא מיצג כאו כצייד 'יתיפס קשת" ,כעשיי המחכה בקיצר-רוח לכזיד,
כיציר גס רמגושם ,המנסה ללכןד את בת;.;.:.שידו המnת;דזקונ·"דע השוא יה"ו"פך לנציב קרח,

מרעב ומכפיר .דמיתו מעלה במרימז את דמיייתיה'w-ttלישנויי ישל קיו :זהו משירר
המיכו לעשות "עט שקד"

כל היום להבל

)על משקל""דע" שקדיי(

ולהמיר "שירו ,ביוסר-רוי; אדחי שי גע

)תרתי-משמע :שייא יאחי קיו( ,במרדף עקר אחרי המיזה החמ) jמקה.

ביאליק ערר בשירי פארידיה קי נטראפו נקטאלית; שונסקנתjן הפיךכ-ה לזו של
גירדיו :המשורר העברי איני שר מתור "בטו מלאה",

וכשהי!{ וכס:-נשלרלחנן ליד

"אח מביערת" .המשירר העברי שר מתור רעב ינקייו שיניים
שר כי אם מעיני" .הפואנטה בשירו של גירדיו מביסםיילנו

כגיו "אם איו קמח

-

-

"כי איו עברי

אמי "mn

כמתמי ות,

איו תירה"; הסיכים האפידיםסר הא'יחני בשירי של

ביאליק היא תילדה של אמיתית מקןבלךת ושי K -וכיררת 'יעוביונז1ז שגיוררת בדבר
עוניו של המשירר ושל המשודר העברי בפרט; צמבר "הכולוב של 'הזשמרר העברי
אף הפר לטופיס קבוע בשירה הסאטירית הקלה של תקרפת';;:ההכשלה,

יכדיגמה

איפייכית ישמש כאו שירי האפיגראמאטי של מ"מ ליטאבוקם ,ומ?וות'
שבי מרגיע הדרבר את מלאר-המוית,

וטיעו באוזכיי,

ולא מתיר יליציו

) ( S3ראה בעכייו זה את הפרק המאלף "הונחוית·~ ,בםודפ-י שייאו  tר

) ( S4בספר שיריי "הזמיר" )ורשה ,תרנ"ה(~. 2-30 ,

תרצאות") (, 54
ומשיבה

קורטיוסנ 8S

[•

 - 179בלבד ,שאל לו ,למלאך-המוות,
לשב באפס מעשה
שימותו

עבריים,

ולעולם תהיה פרנסתו מצויה בשפע,

לסגלדה למרקור

לשירה,

כל תררבד יהלו סופרלם

ברעב!

בשירו של ביאליק,
ממון,

לדאוג פן

תתקפח פרנסתו,

חלילה .

לעולם לא

-

המשורר הוא סוחר תבואה ,המקדלש את יימו לצבירת
אלוהי הכסף והמסחר

-

ואילו את לילרחיך  -היא מקדיש

לפגאסוס ,הוא הסיס המכונף ,שהלכה בדגלו בסלע  -והבקיע את מעילן-

המיזות.

ההפכים אינם רק בין המשורר יסוחר-התבואהכ , (55אלא גם כתוך נפשו
של המשורר ,שהוא כפגאסוס מעין
בתיכה,

ברייה היברידית ,שנלגודים מתרוצצים

וגם בנפשו של הסיחר ,הדומה למרקיר הזריז,

המיצג אף הוא

במיתולוגיה כמי שרגליי מכונפות .המשורר;"'הסיחר הוא עמין מיזוג של

כריב ושל נחש ,של טוהר מידית ושל שפלית ,של כדשר המדא;ן ישל  -זחילה על
הגחין .בזמנים שבהם הצליח יראה ברכה במעשי-ידלי ,סגד משירר זה לזהב
וזנח את בת-שירתו .אך לא לעולם חזסו .
המסחר פגעו בו

ובקניינו,

והפכיהו לחסד '"; לכ~ כאיוב שאיבד את כל  -נכסיי

)"אליהי אתנני בגד בל כמו נחל".
נחל"(.

כמו

תעתועי  -הגורל והתנודות בעולם

והמסקנה המתבקשת:

השווה  :איוב

י: 15 ,

אדם ממלא פיו שירה,

"רעי בגדו בל

רק כאשר גורלו

ביגד בו ,כשאסמיו ריקים וכשבטנו ריקה  ,בניגוד למסקנתי של גירדון,
לפלה אדם ממלא פיו שירה ,כאשר בטנו מליאה וכשהאח בביתו מבוערת_ .
ואולם ,בעיקרו של דבר ,איו מסקנתז של ביאליק מנוגדת לזו של

גורדןן .

מן השירות החותמות את שזזי הסוניטות - ,נמצא הקירא למד ,כל

השירה אינה נובעת ממשכן  -המוזות או מ!!שפריר עליון",

כי אם מצרכים

) ( 55
פרופן

דן מירון העירנל ,כל ברקע הדברלם מהדהד משחק-מלים לידל,

המתבסס על דמלון צללל בלן המלים !!פראזע! ! )פרוזה ,כתיבת ספרות(
י!!פראסע!!

)תבואה( .

 - 180פחותים וניקלימ .מו הבחינה הזו ,אין הבדל ' חמותד  -ב' ין האמד ,' llד -nה'עולות
משתי

הסוניטות.

שתיהן

עושות לחוכא

ולאטלולא את  -התכונות ' הנעלות;

שנהגו

לתלות באישיותו של היוצר .הפאתןס החגיגי של הכותרת )'יהשירה אמין תמצא?"(
מתנפץ בכל אחת מן  hסוניט ו ת במיפנה באתטי עלוב ומגוחך.

בין שהמשורר כותב

מתוך "בטן מלאה" ,כדעת גורדון ,אן מתוך רעב ועוני ,כדעת ביאליק ,מניעיו
בכל מקרה אינם מרוממים או נשגבים כל עיקר .הכוחות המניעימ אותו להקדיש
את זמנו ליצירה חם כוחות ארציימ וגשמיים במובהק,
הניגוד שבין

חומר ורוח,

אף מתבססת הסוניטה של ביאליק,

ועיקרם

-

ממון

ומזון.

המהווה בסיס ל 'סךניטה לש גורדון ,ושעליו

רווח ' בשירת התקיפה .שידיו של י"ל פרץ,

למשל ,מרבימ לדבד על הפאראדןקסים המצוייט בנפשך שר ' השונ-ודד ' ושל האדט
בן-התקופה בכלל

)ראה :שיר הפתיח-ה למחזור שיריו "מנגונות הזמן" ,הפותח

בפנייה אל הקוראים' :יהפכפך תאמרו ,הפכפך

המשורר . "( ...

הצגת 'ו של ' המשורר

כמי שמכיל ארבעה יסודות אנימאליסטייט היא טופוס שגור בשידת~התקופה,
טופוס ניאוקלאסי ביסודו,
בשתי

העושה שימוש בשני זוגית של פאראדוקסים ,או

ואריאציות על הניגוד של חומר ורוח.

פארודית על ' קונבנציה זו

מצויה בהקדמה ל"די קליאטשע" של ש"י אברמוביץ

ובצורה חגיגית ורצינית חוזר הרעיון
"בי

)הנוחס ' היידך של 'יסוסתי " (,

בשירו האנתרופוצנטרי של מ"ז גולדבוימ

ה ו א" :
דמיוני

יגביה עוף,

ידא כנשר

ו אין

ומחשבותי זוחלי עפר ,מעט נדוד,
אני מלך כל הבריאה ,ארי שבחבורה
וגם שבלול הולך תמס ,טריה בחבירח

פשר:

- --

גם בשירת ביאלי  jiחוזר טופרס זה לעךתדמ ' -מזומנית .בשידו על פרוג
"אל המשורר",

שנכתב בהשפעת לרמונטוב ,מתואר המשורד ,המורכ'ב מניגודים

ו מיסודות סותרים; המשורר שהוא בעתובעונה ' אחת  -גמ ' ילד תמדט  -וגם "כישיש
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בא בסוד אראלים ומלאכים ,אך גם  .מי שמשקיף אל השאול
גם בשירו משנת תרנ"ג

-

"אלילי הנעורים"

-

-

ואשר

"בה ירא כל חלאה".

שנכתב בעקבות שירו הנודע של

שילר 'ירזיגנאציון" ,מתואר המשורר ,כמי שאלוהי השירה חננו ב"אברת נשר,
כנפי

יונה"

ועניוה.

-

אכזריית ותום,

שאיפת המראה

והרקעה לעומת שפלות-רוח

גם בשירת י"ל פרץ מתיאר המשורר כ"ארי

כיצור גאה ומלכותי ,מחד גיסא,
כאן,

ילטאה נשר וזביב" ,כלומר,

וכיציר מתרפס יניקלה ,מאידך גיסא .

מתואר המשורר-הסיחר כ"כרוב עם נחש גר בכפיפה אחת".

היצורים המנוגדים,

המתריצצים בי,

המרומם ואת הניקלה ,את הריחני

מייצגים כאמור את הטוב

שני

ואת הרע,

יאת הארצי ,את השמים ואת הארץ,

את

את ההמראה

ואת הזחילה על הגחון ,את טוהר-המידית יאת הערמומיית השפלה .אך הצירוף
"כרוב עם נחש דר בכפיפה אחת" מעלה אף את מאמר חז"ל ממסכת יבמות:
ידור אדם עם נחש בכפיפה אחת"

"אל

)שם קי"ב ,ע"ב( .דבריו של ביאליק ,ה .מעלים

את דברו חז"ל ,הרומזים למגורים בצוותא עם אשה רעה,

עם הנחש ,שני יצורים הקשורים בסיפור גו-העדן

מזווגים את הכרוב

והחטא הקדמון ,רומזים אילי

גם להימצאותי של יסוד נשי" ,בחינת נוקבא") , (56בצד היסוד הגברי ,באישיותו
קרועת הסתירית של המשורר-הסוחר.

לחובר התעכב על הקישירים הבייגראפיים ,הנרמזים מפארודיה סאטירית

זי,

והפיק שעוקצה של הסאטירה מכויו כלפי ביאליק עצמו" :עוד קודם שפנה

ביאליק למפחר חיבר פיניטה חריפה על משירר-סוחר ,שעיקצה היה מכיון

-

דימה

כלפי עצמי ,כי ראה שאין לפניו דרך אלא זי של משורר-סיחר! . ---,כוניטה זו- - -

נתחברה בזייטימיר ,זמן קצ~ לפני עוזבו איתה ,כחצי שנה קידם שפנה אל המסחר.
כאן

המשורר היא

סיחר

ת ב

ו

א

ה

אבל לגבי עיקר הסאטירה שבשיר אין הבדל

) ( 56באגרתו האוטובייגראפית לקלוזנר הציג המשורר עצמו כיצור סביל ונפעל
"בחינת נוקבא".

ראה:

כתבים גנוזים,

. 231
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אם סחרי של המשירר היא תביאת-גירו ,אי תביאת-אדמה אחרת ,כגזן המסחר בעצי

יער ,יאפילי סחר אחר") . ( 57
נראה ,שהרמזים האיטיבייגראפיים ,שאיתר לחיבר בשיר זה,

נכינים

ילגיטימיים; עם זאת ,דימה שעיקרי של השיר בפארידיה הספריתית על שירי
של גירדין
שלי לבין

יבעיציבה של דמית ארכיטיפית של משירר ,הנקרע בין צירכי הפרנסה
יומרותיו בתחום הריח ,ביו הפרנסה רה"פרנאסוס" ,משכו-המוזות.

הצגתי של המשירר כסיחר תבואה ,דייקא,

ילא כסוחר-עצים )עיסוקי של

המשירר יעיסיקם של רבים מבני משפחת ביאליק ימבני משפחת איירניך ,חותני
של המשורר(

עשויה לבוא בעקבות מימרה יידית אפיגראמאטית נודעת "תבואה

האנדל איז א קארטנשפיל" ,דהיינו:

"סחר תביאה היא כמשחק קלפים" ,אמירה

המלמדת על תהפוכות-הגורל ועל אי-היציבית בחייו של הסיחר בכלל,

ושל

העוסק בסחר חקלאי בפרט) (. 58
הסיחר מתיאר כאו

כ"שנ מיכה קדחת",

כלימר ,כאיש בא בימים ,שהמתינות

והשליוה יאים לו ,אך הוא שריי בטראנס של שירה ובבולמוס של מסחר,
ההפכים שבנפשי הריהן שרוי תמיד בקדחת.

סיחר זה כמי שנתיו
הרי

ובשל

כמי מרקיר ,אי מרקיליס ,מתואר

בתביעה מתמדת ,אך בעוד שאל~המסחר תיאר כצעיר גצחי,

המשירר מיצג כאו

כ"שב" מתריצץ,

המיכה בקדחת השירה

הצגתי של המשירר-הסוחר כחייה היברידית

יהמסחר.

)כדזגמת פגאסיס המכונף

ימרקיר שסגדליי מכונפים( ,הופכת איתו למעיו דמות מיתךלזגית; שאליהיה

כ ( S7ראה :לחיבר

)

].[ 32ד

149 ,

(.

) ( 58ראה :מילון התיזןריס של נחרם סטאסשקאךן;
שפראך",

ייווא.

ניו-יירק,

II

. 484 , 1950

דער איצר פוו דער יידישער
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הם אלוהי הכסף  .להזהב,
ונחש קשקשי הכסף(.

להי · א אף צבועה בגוניהם של הכס-ף והזה:-ב )עגל הזהב

-

אולם ,המושגים המנוגדים לכאורה

כרוב ונחש

מתמזגים בשפה העברית באמצעות המלה "שרף" ,המציינת את שניהם,

-

והיא אף

כינויו של תלמיד-חכם .על אף קוטביותם ,נמצאים מושגים אלה גם חופפים
זה לזה ומשיקים זה לזה בכמה היבטים:
שכובעו

וסנדליו מכונפים,

למשל ,מרקיר המתואר דרד~קבע כצעיר

והוא שרוי בתנועה מתמדת ,מכונף כמו הכרוב יכמי

פגאסיס .משמע ,איו הניגודים ,הבאים לידי ביטוי בשיר,

ניגודים בינאריים,

המשקפים הפכים מוחלטים ,אלא ניגודים פולאריים; שבהם מסתמו מעבר הדרגתי
ביו קוטב לקוטב,

ורציף

יכל דבר מחלחל לתוד ניגודו.

דמותו של הסוחר בסוניטה הביאליקאית עשוי להתפרש בשני אופנים שונים:
עם מדינות הים; אד גם

כסוחר בינייבשתי ,המפעיל צי ספינות ונושא ונותן
כסוחר-תבואה ,בנוסח סוחרי העיירה המזרח-אירופית.
תורם לשני הכיוונים כאחד:

הרובד המטאפורי של השיר

להבנת דמותו בתורת סוחר קוסמופוליטי מסייעים

כמה רמזים מטאפוריים אלוסיביים ,הנטולים מקינת הלעג על קיצה של צור,
המעצמה המסחרית הגדולה" :והיה ביום ההוא ונשכחת צור ~ --יהיה לצור
כשירת

הזונה

---

כנור

קחי

סובי

והיה מקץ שבעים שנה ושבה לאתננה

לא יאצר ולא יחסו"---

עיר

זונה

וזנתה

)ישעיהו כג,

נשכחה

---

(. 18-15

היטיבי

יהיה סחרה

נגן

הרבי

שיר

ואתננה קדש להי.

המלח "כנעתי" ,המציינת את

סחורתי של המשורר-הסוחר מעלה את המלח "כנעויי ,הגזורה מאיתי השורש,
והמציינת גם את ארץ-ישראל

ה"אופן" עשוי לציין
ואת שושנת-הרוחות.

וגם את צור ,שסוחריח היו

גם את הגה הניווט של הספינה,

יורדי-ים מנוסים.

וכן את גלגל המזלות

הסוחר מוצג כאו כמי שסוגד למרקורי

כמרקוליס( ,אל

המסחר ,שהוא המקור לעבודה זרה על-פי מסנת ברכות כשם(. ,ז"נ מכאן ,שעד
סופו של השיר נוצרות בו שתי אפשרויות סימרלטאניות להבנת דמותו של
הסוחר:

הו

כעובד עבודה זרה,

כסוחר הארכיטיפי של כל הדורות,

הסוגד
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היכתב

יהן כפיחר בריח המצלאית המזרח-איריפית האקטזאלית ,בעת

השיר.

תמונת הנחל והאופן,

והתבואןת במזרח אירופה.
הפוחר ה"כנעני",

ללאי דייקא היו
כמי נחל,

למשל,

תירמות ממשות ריאליפטית לתמונת מפחר היערות

המלה "חילי" המציינת את עיצמתי הכלכלית האדירה של

המפליג אל קצווי ארץ,

)על-פי

מציינת גם יבול חקלאי

יקניין .אחר שרעיו-אליליי של הסוחר ' ~ הכסף והזהב

יהפכיהי

-

כאייב בשעתי

-

-

יואל

ב(, 22 ,

בגדו בו

לחפר-כל ,החל לשיר ילחבר פפרים .באמצעית

הקאלאמבור ,המתחייב כאן מן -הצירוף "זמיר

עריצלם 11

כה(, S ,

)עפ"י ישעיהו

מתמזגית

השירה יהשררה לאיכות אחת :מלאכת חיביר השירים וגם כפלפת הראש לפני המעבידים
אי הנישים של הפיחר המרישש,
שר כי אם מעוני"
באור

הפיחר

-

שיצא נקי מנכפיו.

פיפו של השיר

מציג את המשמעייות האינינרפאליית המארכאנתיליית של דמית

מגוחך.

את השלר מעבה גם פידרת תמינית מפרשת ייפף המשבלר,
הצטיין

. ;.

"כי איו

עברי

גם כו

בתהפוכות

ובניגודים:

שפלפןר חייו

ןגןרלו

לופף הוא גם פותר";"החלימןת הערים והפיקח

וגם הצדיק ,שעמד בפיתויים; מי שעלה מבירא עמלקתא אל כפ המישנה-למלך וגם
מי שנתקיימה בו מימרת "אך לא לעולם חוסן'ן.

והאמתחת )שורה (6
)בראשיח מג,

בגידת אחיו

; 11

פיפורו

נרמז כאו מן הצרורות ,הבר

ומו האלופיה לעצת יעקב' לבניו" :קחו מזמרת הארץ לכליכם"
השווה:

שורה

)וכאו" :ואלוהי

(. 13

---

תהפוכות הגזרל,

בגד ני כמו

שהיו מנת חלקו של

יופף,

נחל"( ,הימצאותו בכפיפה אחת

עם נחשים ועקרבים ,מעשירים את דמותו של המשורר-הסוחר בקווים מדיוקנו של
איש השררה

יופף,

והחלומות,

המפחר והרוח.

למרות שהבחירה בשירה מצטיירת כאן נאזר איריני
כלכליים ירודים,

נרמז בשיר גם ייעוד מבטו

הדובר:

"משורר-פוחר הקנני אלי"

השווה:

אדם הקנני מנעורי",

"כי

ומלידה .תכונותיו אונן
שאיו

)כמו :

ומלידה.

!!בבטו

זכריה יג,

ומגוחך - ,כנובעת מתנאים
בשורה הראשונה מכריז

הקנני אל" ב"הרהורי

(; 5

כלומר,

לילה";

כך בראהו האל מבטן

תכונות קנויות ונרכשדת ,כי אם תכדנזת אימאננטיות,

הוא יכול למרוד בהו או לשנותו.
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ג. 2 .

הפארנדיה על השירה הדמעובית

יסנדות של "מחשבת השירה" מצויים לררב בשיריז המזקדמים של ביאליק,
ובדרך-כלל בדרכים עקיפות

וסמריות כמעט מן

איכם קשורים כלל בתהליכי היצירה

העין.

גם שירים ,שכושאיהם

ובכוסחד  -הכתיבה ,מכילים לעיתים קרובות

רמזים על העדפותיו של המשורר בתחומי השירה

)"אחרי הדמעות" איכו רק שיר

טבע כפשוטו ,אלא גם משאלה לקץ השירה הדמעוכית הסכטימכטאליסטית; "לא מגדות
ירדן" איכה רק ברכה צידכית ,אלא גם מערכת של כללים וציוויים ,המורים כיצד
צריכה להיכתב שירה(.
ככתב ,מלכתחילה,

גם שירו הציוכי הידוע ביותר של ביאליק "אל הצפור"

כפארודיה על השירה הדמעונית.

"אל הצפור" הוא השיר הראשון ,שעלה במחשבתו של המשורר,
שש עשרה לערך לוולוזייו ,כדי ללמוד בישיבת "עץ חיים".

כשבא בגיל

במאמרו "אור חדש

על ראשית יצירתו של ח"כ ביאליק"כ , ( 59הציג משה אונגרפלד מסמך בלתל-ידוע -
טיוטת איגרת של ביאליק ,שכרשמו; על כריכת הספר "פני
בננלוז
אשר בו

I

ין

-

נבה סיפר המשנרר לידידנ; כי בכנדכתו לכתוב שיר בשם  IIאל הצפור",

ישים דבריו 'יעל ידי השתפכות הכפש יתירה".

כ"ג באייר תר"ן ,כלומר,

חיבורו
צדיק"

ידוע

יהושע" של ספרית הישיבה

-

מסמך זה נושא את התאריך

זמן-מה לפכי שכתב ביאליק את שירו הראשןן ,שמועד

הפארסה האכטי-חסידית ,המתבדחת והגסה

)מכחם-אב תר"ן(.

-

'יתענית ציבור לעצירת

בטיוטת איגרת זו אף נאמר ,שכבר ככתבו בתים אחדים של

"אל הצפור"; משמע ,ביאליק החל בכתיבת שירו

זה כשכתיזים לפכי פירסומו

בי פרדסי .
ייתכן ,שאותו שיר שהזכיר ביאליק בטייטת האיגרת ,הוא כוסחו הראשון

הסכטימכטאלי-פארודי של "אל הצפור" ,שאותו שלח המשורר לידיד-כעוריו

כ ,( 59הספרותי ,ב!  , 4מארס ) 1971תשל"א(. 847-842 ,

יוסף
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ביטלמן)  - ( 60שיר בן
ספק פארודיה

28

בתים מרובעים ,שהוא ספק שיר דמעה ואנחה קורע  -לבבות,

וסאטירה על השירה הדמעונית בת-התקופה.

בנוסח מוקדם זה,

השונה כל כך ברוחו

והנעים,

באוזני

הציוני  ,התמים

מתאר

הדובר

ומתנה את צרותיך

ובמהותו מן

הנוסח המוכר של השיר

"צפורה היקרה" את פגעי

לפניה.

שפקדו

את מקום מושבו,

כוחו,

ושנאלץ לעמוד בפרץ ,כדי למנוע מן הסערה לחדור לביתו.

הטבע,

דובר זה הוא איש זקן,

שסר

תוך כדי תיאור

המבול ,סערת הגשמים והרפש ,הוא מספר כי אשתו לא מכבר "המליטה" ומתה,

הוא נותר בודד ומיואש ,הוגה בעולם הנשמות ובוהה בחלון ,שממנו

העפאים המושלגים כררחות רפאים ערטילאיות .הציפור
הדראמאטי הארכני
 .מנת-חלקו

של

פ'

ניבטים

הנמענת של המונולוג

וסוחט-הדמעות ,מתחילה לבכות למישמע הצרות והפגעים ,שהיו

ידידה הבודד והאומלל;

ואז מנחם אותה הדובר,

שתצהיל את קולה ותרונן ,כי לא דמעות ובכי
מארצות-החום

-

ואילו

ודורש ממנה,

ירפאו את שברו ,אלא בשורות טובות

הרחוקות.

לחובר לא הבחין

באופיו הפארודי של השיר בנוסחו הראשון,

וראה בו

שיר אנחה כפשוטו" ,בנוסח שירת הדמעות העברית של אותה תקופה"כ  (; 61אך דומני,
שיש גידש של עדייות מסייעות,

טקסטואליות ונסיבתיות ,המצדיקות את הבנת

הנוסח המוקדם של השיר בתורת פארודיה,

ולא בתירת אלגיה סנטימנטאליסטית,

שמקורה בהתפעמות-נפש כנה ,כפי שהבינו

לחובר.

) ( 60אגרות,א,מה-מט.

כ ,,( 61ביאליק  -חייו ויצירותיו"

)

[., 32Jד
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 - 187יש ,דרר משל ,מידה רבה של ניגוד ושל סתירה ביו הפוזה הבכיינית,
שאותה נוקט הדובר בשיר ,לביו

דבריו בגוף השיר בגנותה של הדמעה .ככלות

הכל" ,אל הצפור" הוא שיר על אפסותו של הבכי ,על אפסותה של הדמעה .השירה
על אינ~ונותה של הדמעה באמצעות כל סממניה של השירה הדמעונית ,מכילה
יסודות של תרתי דסתרי ,הגורמים לתמיהה

ולהגחכה .מה טעט מצא המשורר

להוקיע את הבכיינות הסנטימנטאלית ,אט הוא עצמו חוטא בה בריש גלי?
מותר להכיח ,שהבכי והתאנייה שבשיר מקורם בבדיחות-הדעת

)כמו ב!!עצה

בתפילה" ,שבו דברי התלונה והקובלנה כאמרים על דרר המהתלה והפארןדיה(,
ולא בהמיית-לב לאמיתה.
באגרותיו לרבניצקי ,מו השניט הראשונות ליצירתו ,הירבה ביאליק לדבר

-

בגנותה של השירה הדמעונית הסנטימנטאליסטית

שירת "חיבת ציוו"

-

ולהתבדח

על חשבונה .הוא קבל ,ביו השאר ,על אחיזת-העיניים והשארלטאניזט ,שפשטו
באותה העת בשירה הרגשנית ,הכתובה במשקל החדש

)הטוני-סילאבי( ,

שעליה

מרחפת "רוח של עמעוט והרהורים בטליט ,רוח ריקנות והבלי שוא הפורחים

---

באוירו של לב נעור זריק
הבולטת בכל שיריהט .כי

יבכו

רק רפרוף ורחיפה שטחית
לשבר עמם הגדול כיט,

-

מלבד השקר והרמיה

ואט על ציוו

ותגעגעו

-

בלב ולב ידברו .לא אנחת העט וגעגועיו נשמעים בשיריהט ,כי אם המוו דברים
נשמע:

!טובע ביט דמעות,

דמעות רותחות,

משאת נפשי; בחלומי ראיתיר; אהובתי

דם

ואש

משושי ...

ותמרות עשוי,

אי

כזה:

יציוו

יוכל המלות היפות האלה זיופן

ניכר מתוכו ,ולכו  -כבר קצה הנפש היפה בהו"כ . (62ביאליק יצא כאן כנגד
פרץ הרגשנות שבשירה הלירית מפרי-עטט של דוליצקי ,מאנה ,אימבר ,שפירא

ואחריט,

והוקיע את האיוולת שבבכיינות לשמה .על השימוש הרווח במוטיב

הדמעה בשירה בת-הזמו ,קבל באיגרת אחרת לאמר" :לא הבכי והדמעות מעוררים

רחמינו ,כי אט האסון ומדרגתו ,איכותו
) ( 62

אגרות,א,סט.

) ( 63

ש t1

,שם,עא.

ומהותו") . ( 63

 - 188נכתבו בשלב מאוחר יותר

אפשר ,אומנט ,לטעון ,כי האיגרות הללו

)כש~תיים שלוש

אחרי השלמת ה~יר( ,וכי בינתיים חלה תמורה בתפישתו של ביאליק. ,החל לסלוד מו
הדפוסים הסנטימנטאליסטיים ,שהוא

עצמו

נזקק להם בראשית דרכו.

ניתו אף לטעוו,

שאיו לגייס ראיות חיצוניות כתנא דמסייע ,אלא לבדוק את היצירה גופא.
ואכו ,בחינתה של היצירה עצמה מצדיקה את הבנתה בתורת פארודיה,
שיר-אנחה

ודמעה כפשוטו.

ולא בתורת

בדיקת תיאור הסערה ,למשל ,בנוסח המוקדם של "אל הצפור"

מגלה ,כי השיר בגלגולו הראשון הכיל יסודות הומוריסטיים מבודחים ,שנמחקו מו
ושקשה ליישבם בקונטקסט רציני .הסערה מייללת ,כביכול מתחננת

הנוסח המוכר,
להיכנס פנימת,
מקומך",

ואילו הדובר מגרשה בהתרסה

-

"ס.ורי גבירתי הו

פה לא יכירד

ובהתרסה יש משחק-מלים פארודי על מלות-הפיתוי של יעל לסיסרא

(: 18

אדוני סורה אלי" ,שופטים ד,

מלת הפיתוי

)"סורה

והתזמנה "סורת אדוני" ,מו הסיפור

המקראי ,הופכות כאו למלות הגירוש "סורי גבירתי" ,בהיפוד משמעות של השירש
ס.ו.ר

לביקיר( .

)סילוק במקים הזמנה

הסערה ,שהיא ערמומית וחתרנית ,מתחכמת

ומנסה לחדור לבית בגניבה ,אם לא דרך החלון ,אזי דרך הארובה,
באפקטים קומיים

ותיאורה טעון

הומוריסטיים.

מדברי הקינה הבכייניים של הדובר הבודד והאומלל "וילד לפיצעי אז אשתי

המליטה" עוליט דבריו של למך לפני נשותיו
לחבורתייי ,בראשית
האופיניציון

ד(, 23 ,

)"כי איש הרגתי לפצעי וילד

שהקשרם המקורי בדברי התפארות במסורת שירת

)שירת הגיצחון

והחרפות(,

שרווחה בין

עמי הקדם .כאן,

בנוסח

אי של "אל הצפור" שורבבו דברי התפארותו של למך בהקשר של דברי קינה-כביכול,
קינה שכנותה ונוכחות-כוונותיה מוטלות בספק.

וראייה מובהקת יותר להתכוונותו הפארודית של ביאליק הצעיר בנוסח
המוקדם לש "אל הצפור" היא דרך ניסוחו של הבית "קורע הלבבות" ,שבו
מקונן הדובר על סיבלו

ועל מר-גורלו:

 - 189וילד לפצעי אז אשתי המליטה
ותבוא

עד

 -ותמות ...

משבר

כה דומם כמות ישבתי לבדד
ואהגה בעולם

הנשמות ...

דברי קובלנה אלה של הדובר ,שבע היסורים והעוני ,מזכירים עד מאוד
אפוסטרופה אחרת,

העממיים

-

מפרי-עטו

"עצה בתפילה" .בשיר זה ,הכתוב במתכונת

סידרת בקשות מאלוהים

ב4 .

בסעיף

של ביאליק הצעיר ,שנכתבה במסורת שירי התחינה

)אך כוונתו פארודית-סאטירית .ראה דיוד בשיר זה

מדלעיל( ,פונה הדובר העממי ,שהוא בעל רפת ועיזים ,אל האל-הבורא,

בנוסח פנייה פאמיליארית "נמוכה",

ומייעץ ליוצר-עולם להחריב את עולמו

ולברוא עולם חדש תחתיו ,כדי שיימצאו
רפתו

ה, U.:ta.n.Y -

נושאים חדשים לשירי המשוררים.

עממי זה קובל לפני האל ,שכל הנושאים כבר בלו,

רענן אחד לפליטה;

מתה עליו עיזו

והותירה אותו בודד ומיואש:
ענ~ה!

בבקר ברפת חלשה
ותגהר

ותמות;

ומאז לבי רע עלי,
רק

ומתה בחולשתה

-

-

נתחוור

וכשהחליט סוף-סוף לתת קולו בשיר לכםוד העז

ותזורר

שני התיאורים

ולא נשאר לו

משורר

נושא

גם כאשר גמר אימר לכתוב שיר "על מדקרות הפרעיש",

לו להפתעתו ,שהחריזי הקדימי,
שברפת,

כתפילה המכילה

אבכה

ואזכיר

לשיר לא אוכל,

נשמות ...

תיאור האשה ,שהקשתה ללדת ומתה בלידתה,

דומים זה לזה דמיון מפתיע:

גם האשה

ותיארר העז ,שגהרה

וגם העז השאירו את בעליהן

מיותמים ומיואשים ,היגים בעולם הנשמות ,כאילו העז היא מעיו אשת-חיקו של הדובר,
וכאילו האשה היא מעיו בהמה ממלטת .הדמיוו ביו התיאורים בולט גם מן המיבנה
המטרי

והסטרופי :שני הבתים ,המצוטטים לעיל ,כתובים באותה מתכונת מטרית:

בטטראמטר אמפיבראכי
)טורים ב,ד חורזים;

ובטרימטר אמפיבראכי לסירוגיו,
טורים א,ג

-

אינם חורזים(,

ובאותה מתכונת חריזה

והדמיין

הרב במיבחר המלים

 - 190הופכם לנתים תאומים ממש :טורים ני
זהה:

-

"ותמות"

"נשמות".

ודי נכל אחד משני הנתים מכילים סיום
והריטורי של שני הנתים

גם המיננה התחנירי

מלמד על זיקה נרורה ניניהם :שני הטורים הראשונים נכל נית מתאדים את
משנרה של העז/האשה ושני הטורים האחרונים מתארים את הנעל/נעל העז,
שנשאר נודד ומיואש ,הוגה נעולם הנשמות.

המגמה הקונדסית וההיתולית של התיאור נ"עצה נתפילה" אינו מוטל
נספק :נחרזו .נעל-העז .מוסיף לקונו נשיר על געגועיו
רוחה של העז המתה ,הגוזלים שינה מעיניו,

והמית-נפשו אל

ועל השיר הארור "נו שנע עשרה

תנועות מלעיל" ,שחינר לכנוד עיזו ,שנסתלקה מו העולם ,שיר מענייו

ומקירי ,ללא ספק ,לולא שקדמני הפיטו הנזכר לעיל) "---ויזתא(

) . ( 64

·מגמתה הסאטירית הגלויה והוודאית של האלגיה על העז שמתה ,מחזקת את
ההנחה ,שגם האלגיה אל האשה ש"המליטה" ומתה
מונהק וללא עורריו

-

-

הדומה לראשונה דמיוו

לא נכתנה נכונד-ראש ומתיך התפעמות-נפש כנה

ואותנטית.

השיר ,ננוסחו הראשוו ,אף מכיל התחכמויות ומשחקי שנינה לרונ,

שחלקם שרדו גם ננוסחו המוכר.
קולך וררני"

-

לקוח ככתנו

נוטח הפנייה אל הציפור

-

"צהלי נא

וכלשונו מפניית המחנר אל הציפור נשירו

של י"ל גורדוו "נפשנו כצפור") . ( 65שירו של גורדוו הוא שיר'-הזדמנות
)אפיתאלאמיוו( לחתונת ידידו

נטע לעלמה דנורה,

ונו מסכם המחנר,

) ( 64ראה :העי  34מדלעיל.
)  65לכ (,,כתני י.ל .גורדוו" ,כרך  , 4פטרנורג. 174 , 1884 ,

 - 192העיסה ,היא בעצם גם פירוק של צירוף בבול ,מימוש רביביו האידיומאטיים
והחייאתם :המושג "אלמנת עיסה" הוא מושג תלמודי ,הלכיי-משפטי ,הבא לציין
אלמנה ממעמד חברתי נחות ,בת למשפחה ,שנתערב בה ספק-פסול,

ושאין עדות על

טהרת-מוצאה .השם "ציפורה" ,ששימש את ביאליק לא אחת בשם זיאנרי ,המציין
אשה אלמנה ענייה ובלתי-מיוחסת ,מתפקד ,אפוא ,גם בנוסח המוקדם של "אל
הצפור" .בפניית הדובר הדל והזקן אל ציפורה היקרה והנחמדת,

יש גם

יסודות של שיר-כמיהה וגעגועלם של מי שאשתו מתה עליו אל "ציפורה" ,שלה
הוא מספר אגב אורחא על ווג.ברת" אחרת ,שניסתה לחדור לביתו בעורמה ,אר הוא

הצליח לגרשה מבעוד מועד מעל פניו ,בקריאה "סורי גבירתי".
בנוסח המאוחר של השיר ,שאותו הציג ביאליק לפני סופרי אודיסה,

נמחקו

במובן בל ההתחכמויות .עתה ,הפר השיר לפנייתו של ציוני תמים-דרר וידוע-סבל,
המבקש לשאוב ניחומים מבשורת הציפור ,השבה אל חלונו,
נרגשת של שאלות ריטוריות על הנעשה בציון

והוא מציף אותה בסידרה

ועל גורל הבנים ,העובדים בארץ.

הסיפור המקראי ,המונח בתשתית השיר ,הוא סיפור המבול .באן ,בתום החורף

וימי הגשמים ,שואל הדובר את הציפור ,השבה לחלונו ,האם נושאת היא מזימרת הארץ

)"זימרה" :שירה וגם זמורה ,רמז לענף-הזית ,שבפי היונה מפרשת המבול( .בסוף
השיר מתברר בי 'יבבר בלו הדמעות )על משקל ,והקלו המים" ,מפרשת נוח והיונה(,
אר עדייך לא בא קץ התלאות והפגעים ,בניגוד לסופו הטוב של סיפור המבול.

המיבנה הריטורי של השיר המאוחר מזכיר ללא ספק שירים אירופיים רבים,
המכילים פנייה דומה אל נמען ,שאינו משיב ושאינו אלא תחבולה ריטורית
להעלאת סידרת שאלות .בנימין הרושובסקי איתר בשיר השפעת שירו של לרמונטוב

"זמורת פאלשטינה")  (; 67פי לחובר הוכיח את הקשר המובהק בין "אל הצפור"

) ( 67בדברלם שנשא ביום-עיון לזכר יוסף האפרתי באביב תשל"ח .ספק אם הפרופי
הרושובסקי הכיר את מאמרו של מאיר בוסאק על הזיקה בין שני שירים אלה,
שנתפרסם ביהפועל הצעירי ,ברר סב ,גילי (. 1.7.69 ) 40
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"אל הצפור" לבין שיר יידי מאת גולדפאדן,

שביאליק הכירו בוודאי)  . (68יי דוידוביץ )בן-דוד( האשים את ביאליק
בפלאגיאט משירו של המשורר אפולון מיקוב ,שכתב שיר-פנייה אל הסנונית,
רק בעקבות התערבותו של בן-הרב אבלסון ,חברו של

וחזר בו מהאשמתו

ביאליק) . (69בשורות "מי יתן לי אבר ועפתי אל ארץ /בה ינץ השקד,
התומר" מהדהדת שורתו הנודעת של גתה בשירו

ינץ הלימון"(.
גורדוו

יש אף דמיון

רב בין

"אל הצפור" ובין שירו של ש"ל

"משאת נפש" ,הפותח במילים "מאין

תבואי ,אחותי עננה?" ,אשר

נכתב בסמיכות זמנים רבה לשירו של ביאליק,
פרי השפעה

ישירה

) ( 70

Mignon

וקשה לדעת אם הדמיון הוא

.גם בפנייתו של הדובר אל הציפור ב"אל הצפור"

וגם בפנייתו של הדובר אל העננה בשירו של של"ג
מה

נפשי

נכספה!"(

ההומאניסטית,

)"התדע הארץ בה

)"אל ארץ ילדותי

משוקעים דפוסים ריטוריים שגורים מן

האודה

שמקורה באודה ההוראצית) , ( 71הכתובה בדרך-כלל בבתים

מרובעים ומופנית אל ידיד או אל עצם קונקרטי מתחומי החי ,הצומח

) ,,( 68ביאליק

-

חייו ויצירותיו"

)

]  32ד[

. ( 90 ,

) ( 69ראה :הע'  28מדלעיל.
)(70
ייתכן שבמקרה זה של"ג הוא שהושפע מביאליק .בעגיין זה מעיר

עוזי שביט ) ] .[ 52נ " : ( 3 ,יש להעיר כי כל שירי של"ג שמלפני
"ייאל הצפירי נכתבו עדייו במשקל הסילאבי של תקופת ההשכלה ,וזה
כולל לא רק את שירי המחנרת הראשונה של יכנור ישרווי ,שראתה
אור בשנת  , 1891אלא גם את כל שירי המחנרת השנייה של יכנור
ישרון' ,שראתה אור בשנת  ~ 1892פרט לשיר הפותח ימשאת נפשי,
שהוא המאוחר שבשירי

דהייני,

חוברת זו,

ונושא את התאריך סייי

תרנ"ב,

לאחר ש'אל הצפירי של ביאליק כבר ראה אור ביפרדסי.

 o & the Nine: A History of theוו . Apoו ( 71)Maddison, Caro
Ode, John Hopkins Press, 1960,pp . 33-46 .
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ומכי  .לה על הרוב הרהורים מוסריים ,המועלים באמצעות סידרה

אן  .הדומם,

של דימויים ואפוריזמים.

גדולתו של ביאליק ניכרת כבר בשיר נעורים בלתי-מקורי זה ,בשימוש
המיוחד והאידיוסינקרטי ,שעשה בדפוסים באנאליים ושחוקים,

בtopoi -

מוכרים וידועים מן השירה הרומאנטית ,שנתגלגלה לדפוסי השירה הרגשנית-

הסנטימנטאליסטית .אר אפילו בתור דפוסי-הקבע השאבלוניים ,השכיל ביאליק
לחרוג בכמה תחומים מן הנוסח המקובל ולתת לקוראיו תחושה של שירה רעננה
ומקורית.

- - -

פיכמן

תיאר את "אל הצפור" כיישיר הבשורה לגדולות אשר תבאנה

הגדול בתאריכיה של שירת ישראל החדשה

הממשמש

-

אות

מבשר

 -נבט צנוע  - - -שבו מתחילה הפריחה הגדולה"כ . ( 72

ובא

"אל הצפור" קנה לעצמו שם כסנונית המבשרת את ספרות התחייה,
ועיקר

חינו

את

החדש

התבטא

של המשורר מן

במה שכינו

המבקרים בשם "פשטות",

ההתבטאויות השיריות הקפואות

תחושה עממית-פולקלוריסטית,

תמימה

דהיינו,

וחידושו
בהתרחקותו

וה"פיוטיות" לשמן,

ובמתן

ואפילו פרימיטיבית מעט ,לכאורה.

תחושה זו שרדה בשיר מנוסחו הראשון העממי הפארודי,

על הזקן שבע -

היסורים והסבל ,המחפש ניחומים מהציפור ידידתו.
חידוש נוסף ,שנתו ביאליק בתור דפוסיה של השירה הסנטימנטאליסטית,
היא המחאה העקיפה נגד השירה הדמעונית ,הבאה לידי ביטוי בשיר:

אר לא בכי ודמעות לי גהה יטיבו
לא אלה ירפאו מכתי;
כבר עיני עששו ,מלאתי נאד דמעות,
כבר הכתה כעשב לבתי;
כבר כלו הדמעות ,כבר כלו הקצים -
ולא הקיץ הקץ על יגוני--- .

כ ,,( 72שירת ביאליק" ,מוסד ביאליק ,תשי"ג ,תמז כמתון נאום במלאת יובל
' לפ  "Iרסומו של "אל הצפור"(.
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לתחושת החידוש " תרם גם ,כמובן,

סילאבי ,שהיה אז חידוש ,באופן
ביאליק( .גם במישור הרעיוני

יחםי

השימוש המלודי

)אף שמאנה

והנעים במשקל הטוני-

ואחרים הקדימו בו את

והתימאטי ניכרו בו חידושים ,ביחס לשירת

התקופה :בניגוד לשירי-ציון ארקאדיים וסנטימנטאליים בני-התקופה ,אין
בתקווה לצאת ציונה ,אלא מותיר את פתרונו האישי

השיר מסיים בהבטחה או

של הדובר לוט בערפל .האמביוואלנטיות ביחס לנושא העלייה לארץ-האבות

אף הוא חידוש לעומת שירת חיבת-ציון ,שציינה את ייחסה לציון באורח גלוי
ומפורש.

מתברר ,אפוא ,שאפילו בשירו ה"חיבת-ציוני" המובהק ביותר של

ביאליק ,שבו שוקעו דפוסים ישנים לרוב והשפעות זרות למכביר ,הצליח

המשורר הצעיר לעצב את דבריו בעיצוב מקורי
הנלהבת של בני-דודו,

ג. 3 .

ההימנונ

ורענן ,שזכה מייד להערכתם

והיקנה לו מוניטין של משורר רב-כישרון

שצמח מן

לאלתר.

השיר הפארוד?

האמביוואלנטיות כלפי הפתרונות הציוניים הרשמיים ,כמו הנקיעה

מכוסח השירה ה"חיבת ציוכית",

כיכרת גם מצמד השירים "לכי דודה" ו"קומי

וצאי לך" ,המלמדים גם על צמיחתו של נוסח הימנוני-רציני מתוך כוסח
פארודי

אירוכי.

השיר "לכי דודה" הוא ,כפי הנראה ,האליגוריה הלאומית הראשוכה,
שכתב ביאליק.

במרבית טוריו של שיר זה עשה ביאליק שימוש חוזר ,כאשר

כתב לימים את שירו הלאומי ההימנוני "קומי

וצאי לך" ,שבשוליו סימן

את התאריך 'א" חוהמ"ס ,תרכ"ב" .את השיר המאוחר ,בעל הכימה ההימנונית,
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אגודת "נצח ישראל") . (73השיר ההימניני הלמ את איפיי החגיגי יהרציני
של קיבץ זה.
ההתחקית אחר איפי השינייימ,

לשיר הימנוני ,רציני

ימריממ,

שהביא ביאליק ב"לכי דודה" ,כדי להפכי

והניסי וו לפרש את הסיבית שהיללדי את

השינייימ ,מעמידימ לפניני שני שירימ שינימ בתכלית .אף שבשניהמ מצייימ
כמעט איתמ טורימ עצממ ,בהיפוך סדר הבתימ יבשינויימ קלימ ,לכאירה,
שינימ השירימ זה מזה שיניי שבמודוס,

את טיבי ימהיתי של השיר המאיחר

-

בז  Iאנר,

בטרו,

באייירה

"קימי וצאי לך"

-

רבהתכירניח

קל יחסית

להגדיר .זהי שיר-עידיד לאימי-צייני ,מעיו הימניו ,שנכתב ככל הנראה
כתגיבה על הגירישימ שנגזרי על יהידי ריסי בתרנ"ב ,שנת גיריש מיסקבה.
בשירת הפתיחה של השיר )"קומי

וצאי לך יינתי התמה"(

יש הד מפנייתי של

יל"ג משנת ") 1882קימי נלכה  ---אחותי ריחמה"( )  (, 74אך בניגיד להצעתי
של יל"ג ,המכיונת את האומה המחוללת והדווייה למקומ מקלט זמני,
יעביר זעמ" ,תובע שירו של ביאליק במפררש:

"ציונה ,ציינה".

"עד

יש מקרמ

להניח ,שביאליק הגיב כאו לא רק על שירו הלאומי של גורדיו "אחיתי
רוחמה" ,אלא גמ על שיר-התגובה ,שכתב א"ב גוטלובר על "אחיתי רוחמה",
ובי

תבע

מפורשות:

ציונה,

ציונה!

קדמה מזרחה!

שם ישראל גפו אשרר פרחה
שם ערש ילדותך ,שמ לעמ היית---
)יינס ציונה",

) ( 73ראה ·.לחיבר

)

] 32ד[

" 112

ה

"ע

I

דובנא,

תרמ"ב(

. (8

) ( 74קריאה זי מזכירה גמ את קריאתו ההימנונית של נ"ה אימבר "קומי וצאי מתיך
ההפיכה" בשירי

"הימלט ההרה"

)"כל שירי

אימבר",ס(, S

המבוססת אף היא,

כשירו של ביאליק ,על הפייט "לכה דידי" של רן שלמה הליי אלקבץ.
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וצאי לד" קורא לבת  -ציון ,המשולה כאן ליונה ,לשאת אבר

ולשוב ציונה ,לא כדי להיאסף שם אל קברות האבות ,כי אם לצורד הפרחת השממה

)"לשית למעין את עמק הבכא" . ( 75)Cדובר זה מפרט באוזני האומה ,כדרד
המשכילים ,הפונים אל הלוגוס ,את העתיד הפרודוקטיבי
החיים והיצירה ,הצפוי לב בציוו,

והבריא ,חדור שמחת

תוד עימותו עם ההווה העכור והקודר

בגולה" .עבודה ומנוחה ,מה טובים השנים!" ,הוא קורא באוזניה ,כמעט
בנוסח הפוזיטיביזם של מ"ל ליליינבלום.
משובץ גם בהתבטאויות טעונות רגש:

בציון

ואולם ,הטיעון הלוגי הראציונאלי
תמצא האומה הדווייה "קן

שם תוכל "לפרות ולחיות ולהיות לברכה"; שם "דשו

שלווה";

ירעפו כל צעד ושעל" ושם

תוכל האומה לראות בנחת בניה ותשיב את עלומיה כקדם

-

קמטיה יתעדנו

ודם

חדש יזל בעורקיה.
מיבנהו

של השיר,

המתארגן

בחטיבות סימטריות ,המאירות זו את זו,

קיומו של שיתוף גורל בין האומה העשוקה לבין המשורר-הדובר.
במונילוג הניצן:ןון המשוער ,המושם בפי האומה ,השבה לתחייה

נצחתי נצחתי!" ,שורה
של המשירר

)"אתבונן

(, 55
ואצחק:

מדגיש

סופו של השיר

)"אז כף תמחאי:

המקביל לבת-קולו של מינילוג זה ,המושם בפיו
נצחתי

נצחתייי,

שורה

(. 83

המשורר הוא ;נציגה

של האומה בניכר ,סמל היהודי הגולה ,המוריד את כינורו מעל עצי הערבה,
כדי לצאת מעמק-הבכא שבגולה

ולהפרות את "עמק הבכא" אשר בציון

ילהפכי

למעיין חיים שוקק.
הדובר-המשורר ,שהוא שבע תלאות ומרורים ,כמו האומה שאליה הוא פונה,

מכין עצמו לשיבת-ציון,

ליציאה מו הגולה לעתיד חדש ,באמצעות הפעולה

הסימלית של הורדת הכינור מעל הערבים

ובמדרש ,המבוססים על האמור בתהילים

)בעקבות סיפורי גלות בבל במקרא

קל"זו : 2

"על ערבים בתוכה תלינו

כינורותינו"( .עתה ,לא יושר עוד שיר ישראל על אדמת ניכר ,כי אם על
ארצו

ובמולדתו .

כ ( 75ראה :מאמרו של י"ח זגורדסקי "אברהם בער הכהן גאטלאבער" ,יספר השנהן
)סוקולוב(,

. 314-308 , 1900
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וצאי לך"

הוא שיר עידוד לאומי ,בבוסח שיריו הלאומיים של פרוג,

ויש בו זיקה מוטיבית ברורה ל"שירי קודש" של המשירר היהודי-רוסי .לחובר
ראה בשיר זה מעין

נוסח ראשון

"חלש למדי של

יאגרת קטבהי

-

שיר התעוררות

ציוני לצאת מארץ אוכל'ת יושביה" .שנכתב לדעתו בהשפעת שירי "המעורר היהודי"

)"דער יודישער וועקקער"( .שהוציאו חובבי-ציון באודיסה בשנת ( 76 ) 1887
הסמלים ,המייצגים בשיר את האומה
סמלי שיר-השירים.

)יובה .אם ,אהובה ,שושנה( הם בעיקר

ומוטיב השושבה שאינה נובלת לקוח מן המדרש שבשיר-השירים

רבה,ב:

אבי חבצלת השרון שושנת העמקים  ---משל את הצדיקים
למשובח שבמינים  ---כשושנה  ---שושבת העמקים ולא
כשושבת ההר שנוחה להכמש ,אלא כשושנת העמקים שמרטבת
והולכת

כאן.

מוצגת האומה כצדיק

וכשושנה שחידשה את עלומיה

)"כתמר תפריחי" ,בעקבות "צדיק כתמר

יפרח"(

)"מלאתי רב כח וגם יפיפיתי /דם חדש ,דם חיים

בעורקי הן ,/---יתשח ואני כשושבה בין חוחים גדלתי /כחוחים בתקוני

ואני

לא נבלתי ("! .
בניגוד לצדקת האומה ,מודגשת רישעתם של מבווליה ומבלעיה.

יסודות

ההצדקה של האומה והאשמת אויביה מצטרפים כאן לכדי כתב-הגבה פאתטי ריגושי,

המלווה את הטיעון הלוגי-משכילי.
אולם ,השיר המוקדם "לכי דודה" .שמחומריו בנה ביאליק את השיר
ההימנובי "קומי

וצאי לר" ,שונה ממנו בתכלית ,ברוחו

ובכוונתו .בשיר

"לכי דודה" הפנייה אל האומה העשוקה אינה אותה פנייה חדורה ביטחון
ורוממות-הרוח של הנוסח ההימנוני.

בשיר המוקדם מכילה הפנייה יסודות

פארודיים-הומוריסטיים ,שאינם עולים בקנה אחד עם שיר עידוד ציוני,
ושאת כולם מחק ביאליק ,כאשר בא לגבש את השיר המאוחר.

) ( 76ראה" :ביאליק  -חייו ויצירותיו") .

].[ 32ד (. 111 ,

 - 199ראשית ,השיר "לכי דודה" בכוי כפארודיה על האפיתאלאמיוך האליגורי
"לכה דודי לקראת כלה",

פיוטו של רן שלמה הלוי אלקבץ .שירו של אלקבץ

מבוסס ,כמובך ,על האמור בשיר-תשירים
אך בעיקר על תמסופר במסכת שבת,

)"לכה דודי כצאה השדה" ,שם,

(, 12,T

קי"ט:

רן חכיכא הית מתעטף ועומד לערב שבת ביך תשמשות
ואומר :בואו וכלכת לקראת שבת תמלכה .רן יכאי
לבש בגדיו בערב שבת ואמר :בואי כלת ,בואי כלה.

פיוטו של אלקבץ ,שנהוג לקוראו בקבלת-שבת ,אחרי הקריאה בשיר-תשירים,
מכיל יסודות אליגוריסטיים לאומיים-דתיים מובהקים,
המקבילה לכנסת-ישראל ולשכינה בגלותה:
מתוך ההפכת

זעיר

/

רב לך שבת בעמק הבכא

) ( antithecon

ובו תשבת משולת לכלה,

"מקדש מלך עיר מלוכה

". - --

/

קומי צאי

כאו ,באמצעות היפוך אורתוגראפי

הפך ביאליק את פכיית תכיסופים "לכת דודי" לפכייה

"לכי דודה" ,שיש בה מיסוד ההתבדחות והשניכה ,שתרי המלה "דודה" איכה

)רע ,אתרב( .ביאליק

מכילת את ההשתמעויות האירוטיות ,הכלולות במלה "דוד"

התעלם ,כביכול ,מו התבדל הסימאכטי שביו "דוד" ו"דודת",

והוסיף למלה

"דודה" יחידת משמעות שאיך בת ,שתרי הדובר ב"לכי דודה" פונה אל הדודה
)שתיא אשה בלה( כאל אהובה בנוסח שיר-השירים .צירוף פארודיסטי מברדח

זה

-

"לכי דודה"

-

משמש גם ככותרתו של השיר וגם כצירוף אנאפורי ,תפותח

שלרשה מביו ארבעת בתיו הראשוכים .צירופים אחרים מפיוטו של אלקבץ
פזורים פה

ושם בשיר )בשורות

(, 92,53,37,25

והם משררים לו אופי של

פארודיה על שיר כיסופים חזוכי ,בעל התכווכות מרוממת.
"לכי דודה" פותח כשיר אביב ,הכולל הזמנת לצאת אל הטבע )בנוסח "קומי
ונצא השדה" של י"ל

פרץ( .

יש בהזמכת זו

גם מיסודותיו של שיר-הפיתוי האירךטי.

תיאררי הטבע ,הכלולים בבתים הראשונים ,מכילים יסודרת אירוטיים ,כמר "בלט
תחת ארג מסכת מרגוע

/

בתנועה חרישית זיז שדי

ינוע"

)שורות

(. 6-5

תיאור זת
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מעלה אסוציאטיבית את פרשת הפיתוי של דלילה ,שארגה את הארג עם המסכת
)שופטים

טז(, 14 ,

וכו מרמז על תיאור גופה של האהובה.

יש בתיאור אף

איכות אליטראטיבית עשירה ,שמשרה אווירה של חשאיות ורזי-תעלומות )ריבוי
ניכר של צלילי
היסרי(.

/, 5/

אשר בנסיבות קונטקסטואליות מתאימות יוצר תחושה של

רובד הצליל אף תררם ליצירתו של משחק-מל?ם בעל כוונות חושניות

איררטיות )"זיז שדי"( ,המסתמך על ההגייה האשכנזית הליטאית ,הממירה

שי"ו

ימנית בשי"ו שמאלית .גם שירת הזמיר מרסיפה לתיאור האביב מימד

אירוטי

)"זמירה" היא אשה קלת-דעת בספררת ההשכלה ,למשל ב"מסתרי פריז"

ב nרגרמך של קלמו שולמו ,על-פי

na.c.ht.[nga.U

בגרמנית

וol6e.a.u de. nu);t-

בצרפתית( .לכל אלה מתוספים צירופים רבים משיר-השירים )בשורות

(, 94,77,71,68,37,24

, 19,14,1

המעניקים גם הם איכות אירוטית של שיר-אהבים.

האווירה החישנית והאירוטית ,השוררת בטבע ,עומדת בניגוד אכזרי להלוך-
רוחו של הדיבר ,שהוא בו

לאומה ,שאיננה קשררה קשר של קבע לאדמה .אל

האומה הבלה פונה הדובר בסידרה של שאלות ריטוריות:

ייהתחושי? התב י נ ?-י התחשקי באלה?"

)שורה

!!התשמעי קול שירים? התב יני לאלה?!!

( 12

)שורה

( 18

האומה-הדודה אינה יכולה לחוש את אשר קולטים חושיה ,כי הטבע זר ומנוכר

ולא נועד לה,

יהשאלרת הו שאלרתיר המפוכחות של דרבר ציני וחסר-אשליות,

שתפקידו לפקוח את עיני האהרבה-האימה לראית את מצבה העלוב נכרחה .גם
שאלרת איררנירת מפוכחות אלה נמחקי מו הניסח ההימנוני ,שבו טושטש הפער

האירוני שביו האיוירה האירוטית ,שבפתיחת השיר ,רביו איפיונה של הנ~ענת,
שהיא אשה בלה יזקנה ,שעורה כמוש ושאינה יכולה לחוש ,להביו

ולחשוק.
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עיוו מדוקדק ביתר השינויימ ,שנערכו לצורר עיבודו של השיר "קומי

לך" מצביע על מגמה שיטתית של הפיכת הפארודי
כמו-כו,

וצאי

וההומוריסטי לרציני ולכו;

ניכרת מגמה שיטתית של הפיכת ה"נמור" למרוממ ולמוגבה .השינויימ

נועדו גמ למתו את  -אופיו האירוטי הגלוי של השיר המוקדמ ולבטל את גילויי
הקונדסות

שבו.

נראה ,שביאליק נתו
המלה "עויליך" כשורה

)"עויל":

(. 1

עולל;

דעתו לדקויותיו של הטקסט וליחידותיו הקטנות:את

, 71
(. 2

בנוסח "לכ( דודה"( ,שיש בה כפל משמעות

אויל( ,המיר ביאליק במלה "עולליך" ,שאיו בה

יחידות משמעות ,שאינו הילמות קונטקסט רציני ומרוממ .ב"לכי דודה"
מייעץ הדובר לאומה לשוית רגליה כאיילה

)שירה

לצירוף זה ניעד בשיר

(. 36

מוקדמ אחר משל ביאליק ") ,מלכת שבא"( משמעות אבסנית קונדסית .ב"קומי
לך" נמחק הצירוף הזה

והומר בצירוף

ניטראלי,

תצליחי /תשגי כארז כתמר תפריחי" ,שורות

ואפילו חיובי

30-29

בנוסח "קומי

הצירוף הקונדסי "לכי דודה" נמחק מו השיר הרציני,

וצאי

)"אמ אחת תעלי
גמ

וצאי"(.

ואינו בא בו גמ בגוף

הטקסט.

דומה ,שכל העדויות הללו עולות כדי סימוו של מעבר מנוסח קונדסי,
J

מתחכמ ,לנוסח רציני

וחגיגי .בנוסח ההימנוני גובר המימד האידיאי,

וה"נמשל",

או הסיפור האליגורי הסמוי ,משתלט על הסיפור הפשוט.

אולמ ,שכיחותו של המימד הפארודי

והסאטירי בכתיבתו המוקדמת של ביאליק

אינה מעידה רק על משובת-נעורימ ועל קונדסות של נער-ישיבה שנתפקר.

יש בו

ביטוי לתופעה זיאנרית ופרה-זיאנרית מרכזית בכתיבתו של ביאליק בכללה.

ביאליק נטה מראשית דרכו אל שני אופני כתיבה ,המנוגדים זה לזה תכלית
ניגוד :אל הכתיבה המרוממת נוסח פרוג מזה,
נוסח

ואל הכתיבה הסאטירית-המצליפה

יל"ג מזה .גם בהמשך דרכו ,המשיכה שירתו

לנוע ביו שתי זיקות אלה,
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אלא שהצד הסאטירי הקליל יהבדחני היצנע יהיבלע במערכת אליסיבית מירכבת,
שאין לעמיד על טיבה בקריאה שיטחית .הצד הסאטירי הקידר ,לעימת זאת ,התגבר
יהתממש בסידרת "משירי הזעפ" ,שהיו

לחטיבה מרכזית וחשיבה בכתיבתי הביגרת

של ביאליק .התהליך המובהק ביותר בהתפתחית כתיבתו הסאטירית המיקדמת הוא

המעבר מן הסאטירה האנקדוטאלית ,המבוססת על אינסיניאציות אקטיאליית
ומרבה להשתמש בקאלאמבוריפ משכילייפ ,אל הסאטירה הקונוטאטיבית המעודנת,

שבת האירונית מיתממת ומכוונת גפ כלפי ה"אני".
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קווום של התפתחות ותמורה בכתובתו האוזוות של בואלוק בעשור הראשון לוצורתו

א1 .

האורה

וההומנלך

בשורת התקופה

גם האוזה וההימנון ,כמו האליגוריה והסאטירה ,הם זיאנרים שנתחננל
על ילצרום רבים בתקופה הניאוקלאסית המשכילית ,בעיקר בשל סיגנונם הפלרמאלו
לבשל הדוקציה הגבוהה שלהם.

המנלסחת בסגנלן

האלדה היא זיאנר לירי ,הכללל הגות נעלה

למרלממת,

פורמאלי ,אך בטון אמוטיבי-ריגלשי .אפשר לזהותה נין הסוגים

האחרים של השירה הלירית מתוך נטייתה אל

ה

נ

ש

ג

ב

למתוך

התרחקותה

השגרתי ,מתוך אריכלתה היחסית ומתוך נטייתה להתארגן במיבנה סטרלפי סדיר

מו

,

I

ומלרכב.

במאה הי"ח שינה קלופשטלק את אופיה של האודה הגרמנית.

שנלדעה להן השפעה רבה ,הצטיינל במשקל חופשי

ההתחכמלת להלצון

האודות שלו,

ובהיעדר חריזה.

זרים לאודה בגילוייה הניאוקלאסיים-המשכיליים,

אך לא יסוד השנינה .אין בה נאלדה המשכילית אירוניה ועוקצנלת,

לכולה

אלמרת חשיבלת וכנוד טבעיים ,הנאצלים כאילל מאליהם)  . ( lנלשאיה מתייחדים לדברים,
העומדים ברומל של עללם; הגותה היא הגות של שאלות נכבדות ,חונקלת זרלעות
עולם .בשיר האלדיי האלפייני ,על הרוב מזוהה ה"אני" הדלבר עם המשורר,

)133-143 .

] 131,

[ ( . Geschichte der Deutchen Odeו ( l>Vietor, Kar
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ולעיתימ רחוקות עמ פרסונת בדיונית .מכל מקומ ,דמות תדובר משקפת את
צידה הנעלת ותנאצל באישיותו של תמשורר.
תאודה גמ כבולת לכללי ה"דקורומ" תנאותימ והמתוקנימ,

על הרוב מתור "רצינות עליונה"

) (, high seriousness

וכתובת

שאינת מותירת

מקומ להתכוונות סאטירית-פארודית.
מרבית תדיונימ התיאורטיימ ,באנגלית ובשפות אחרות ,העוסקימ
באודה ,מצטטימ את הגדרתו של אדוארד יאנג משנת

, 1728

מתור ספרו

"על השירת הלירית" · ,שבו כלולה סידרת עצות למ ! I1.וררימ ,כותבי אודות:

aA.Yl.ed; mOJtai., butג..1.ז hordd be pec.uLtaJt, but Yl.ot :tJגOde I.
 deL<.c.a:te, bu:t Yl.otג.,t but Yl.ot obv..to ;UI.גYl.ot 6ia:t; Yl.a:t ,c.uu
 6rdi, but Yl.otגa66ec.ted; Yl.obie, but Yl.ot amb,tt,to ;UI.
 c.uJte; 6..teJty, but Yl.ot mad; th..tc.k, but Yl.ot ioaded--גob l. hordd be a:t ieMtג p~ I.ג.,{_g..tYl.ai. I.ן ome.wha:t 06 aYl. oJגl.
) a:ttempted . (2

כעל האודת להיות בלתי שגרתית ,אר לא מאומצת; מוסרית ,אר
לא שטוחת; טבעית ,אר לא מובנת מאליה; מעודנת ,אר לא
מתחנחנת; אצילית ,אך לא יומרנית; מליאה ,אר לא מתומה ומעורפלת;
סעורה ,אך לא טרופת-דעת; מעובה ,אר לא עמוסה

;נסור בת מידה כ;שהי של רוח

- - -

יש להשתדל

מקורית. (.

בעיקר מדגישימ הדיונימ התיאורטיימ באודה את אצילותה הטבעית
ואת נטייתת אל המרוממ והנשגב.

על אף הכבילות לכללי ה"דקורומ"

המקיבלים ,איו האודה קפואה וכפותת ;דפוסימ קבועימ,

ויש בה תמיד

(2)Ibid, 134.
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מרחב-התבטאית ל"אני" המקירי יהייחידי.

דו מיררוכ ( 3מסכם הגדרות תיאיריטיית של פייטירכ  (4ואחרים ,ימתאר
את הז'אנר מתוד התמקדות במערכת-היחסים המיוחדת ,שביו

העולם-המשירר-הציבור,

האופיינית לאודח .לפי הגדרתו התיאורית ,האודה היא "ז'אנר לירי ,המאופייו

ע"י ריחווו מסויים מו החוייה המתוארת ,הצגתה כערד על-אישי ,כלל-אנושי,

לאומי או לפחות ציבירי ,תיד שמירה על מידה ניכרת של קשר אישי איתה

כלעימת

ההימנוו ,שחוא ביטוי לחויותיה או לאמונותיה של קבוצה אנושית מוגדרת ,שאיו

בי מקים לעמדתי האישית-הרגשית של המשירר ,ילעימת הצירות השינית של הליריקה
האישית

המיבהקת( .

האידה מציגה,

אפיא,

גם את התימה האישית בייתר ,כגיו

אהבתי של המשירר אי אבלי הפרטי ,כערד השייד לקביצה האנישית כילה .אלא
שהמשורר בזכית רגישותו המיוחדת וכוח ההבעה שלי ,רשאי לפנית אל איתה קבוצה
מתוד מצב של התריממית-נפש ולהכריז בפניה על חשיבותי

ערד .הוא יכיל לעשות זאת בלשונו האישית ,אלא שלשיו
בהכרח,

והפאתוס ילווה אותה באורח בלתי-נמנע .אודה

חגיגית ימאיפקת ייתר ,או

ומשמעיתי של אותו

זי תהיה מוגבהת
יכולה להיות

ינשגבהי,

נלהבת אכסטאטית ומתפרצת יותר ,אם כי התפרצות-

יתר עשייה להפקיע אותה מהתחום הלגיטימי האוניברסאלי שלה ולסכו אותה
באידיןסינקרטיית אישית".

דיונו של דו מירוו

לביו האידה המאיפקת,

נוגע בקצרה בדיפרנציאציה שביו האודה האקסטאטית

יאגב כד נוגע אף בעקיפין באחד הקריטריונים החשובים

ביותר ,שעל-פיהם נבדלות אידות זו מזו :הטון

והאיכות האטמוספירית .אידות

)  3לע (,,שני שירי דרד"! ,מחברות אלתרמוי ,מכוו כץ לחקר הספרות העברית
והוצאת הקיביץ המאוחד,

כ ( 4ראה :הע'  1מדלעיל.

תשל"ז,
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ונרגשות ,ילעומתן
האלגי,

-

יש אידות נסערית

אודית מרוסנית ,הנוטית אל האיפיק החגיגי יאל הטין

ובין אלה לאלה

-

קשת רחבה של גוני בינייס ,שהדיו ניס התיאורטייס

מיטיביס לתארם.
ביאליק ,בהשראת פרוג,
הדובר

אובייקטיביות

מסויימת,

נטה אל האידה החגיגית והמרוסנת ,שבה מפגין
ריחוק

יעמידה

מנגד,

שמקורו בביוגראפיה המייחדת של הדובר .בשירים כגון
סף בית המדרש",

"אל האגדה",

"על קבר אבות",

"באהל התורה"" ,המתמיד" ועוד,

בו-זמני של ריחלק וקירוב אל האובייקט המתואר
משמשים בו בערבוביה

ביחד עס

-

יחס אישי,

"על

ניכר יחס

יחס שהערצה ודחייה

)ואובייקט שהוא נשגב לניקלה בעת ובעלנה אחת(.

לפ י כר ,עיצב ביאליק תכופות דמות של אדם בוגר ,עתיר ניסיון

וחוכמת-

חייס ,החוזר אל הריסות תפארת העבר .עמדה ריטורית זו איפשרה לו ,בין
השאר ,לשמור על האיזון שבין
שכן

ריחוק וקירלב ,אובייקטיבילת וסובייקטיבילת,

פרסלנה פיקטיבית זו של האדם הזקן מרוחקת מרחק זמן

האודיי,

ועם זאת קשלרה אליו קשרים ביוגראפיים,

ומקום מן

האובייקט

ועל-כן חדורה היא אף

תחושה שלי קירבת  -נפש כלפיו .לדלגמה ,הדלבר ב"המתמיד" ,המעיד על עצמל

כי שמע בבעוריו "את אלה הקילות" ,אר הוא עצמי אבד לבדו "בדרו אחרת",
חוזר עם חליף העיתים אל בית-הישיבה ומתבונן בה התביננות ,שיש בה מידה

רבה של אובייקטיביות ,אר כזו המהילה גם בנימה אישית,

פרסונאללת) . ( 5

כמוהו ,גם הדוברים ב"על סף בית המדרש" וב"על קבר אבות" ,החלזרים לאחר
שנות נדידים ארוכלת אל מחוזות העבר,

ובוחנים את ערכיהם באיר חדש

ואובייקטיבי.

) ( 5ראה :טרטנר שמלאל" ,הפואמה יהמתמידי לח.נ .ביאליק :מיבנה ומשמעות",
עבודת גמר לקראת התלאר מוסמר למדעי הרוח ,בהדרכת הפרלפי דן מירון.

אוניברסיטת תל-אביב ,תשל"ו )סטנסיל(  .ראה גם :טרטנר )

]. ( 58-55 [ , 29
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נבדלוח ארדוח.זר מזו ,הרא מהרח הנמען.

אידוח לרוב בנויוח כאפוסטרופה אל נמען ,שטיבו קובע במידה רבה אח אופייה
של חאודח .אם הנמען

הוא אדם,

נקבע אופייה של האודה על-פי מידת הקירבה או

הריחוק שבין הדובר לנמען .אם חנמען הוא אישיוח ציבורית )כגוו באודה

הפורמאלית של ביאל .יק "אל האריה חמח" ,הבנויה כאפוסטרופה אל י"ל גורדוו
המת( ,כוללים חדברים לרוב חרחורים מוסריים או פוליטיים ,המעוצבים בסידרת
דימויים ואפוריזמים .כאשר הנמעו

הוא אדם המקורב למשורר

)רע,

רעיה וכד'(

כגין בשירי של ביאליק "אל המינים" )הנקרא גם "במנגינה" ו"מנגינח לאחבח"(,

חורגים הדברים לרוב מו הענייו האישי-הפרטי והאידיוסינקרטי ולובשים משמעות
כללית,

ולפעמים גם ציבורית.
מבין

בעלי-החיים ,המשמשים תדיר מושא לאפוסטרופה באודה,

נטו מחבריהו

של אודיח לפנות אל בעלי-כנף שונים ,היכולים בכושר מעופם להקיף חוג-ארץ

רחב ולקשר ביו
סימליים,

ידידים שנפרדו .מתחומי הצומח רהדומם ,נבחרו לריב אובייקטים

ובשירי ביאליק

-

מטונימיות של עולם התרבות והמסורת:

)ב"אל האגדה"(" -גוילים בלים"
ישני אבק"

)ב"על סף בית המדרש"(

)באודה המארחרת "לפני ארון הספרים"(.

גם "שירי החרברת"
מתפארח העבר,

) (, ruin songs

"עלים בלים"

ו"עתיקי גוילים

לקאטגוריה זו שייכים

שבהם עומד הדובר מול שרידים שנותרו

ופונה אליהם ,תוך העלאת הרהורים וזכרונית על חחרם רעל

חשלימות שאבדו.

בתולדות השירה ,אודית נבדלי זו מזו על-פי מידת הכבילות שלהן
לסכימה סטרופית מוגדרת ולכללים פרוזודיים קבועים,
גובהו

ורוממותו של מודוס החיקוי.

וכו על-פי מידת

האודה הפינדאריח חיתה בנויה מכמה

חטיבית של בחים בע?י מיבנה קבוע .הבתים התארגנו בקבוצות חו1מגניות,

שבכל אחח כלולה סטרופה ,אנטיסטרופה ו~פודה .סוגי הבחים נבדלי זה
מזה באורכם ובאיכותם המוסיקאלית ,שנקבעה על-ידי מעמדים שונים של
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שירת המקהלה וריקידה .הנישאים היי לריב הירואיים ,והתמקדי בגיבורים
מיתיים אלוהיים ,או בבני-אדם ממעמד האצילים והשועים .הדברים עיצבי
בדיקציה גבוהה ,ללא הומור יאירוניה,

ומתוך "רצינות עליונה" .שרידיה

של האודה הפינדארית ניכרים בנטייתה של האודה הניאוקלאסית להתארגן

במיבנים סטרופיים מורכבים ומשוכללים ,בעלי דו-טיר מסיים ,הנבדל
בסכימת-החריזה שלי משאר טירי הבית .גם כמה מן האודות המוקדמות ,שכתב

ביאליק בעשיר הראשון ליצידתו ,מצטיינות במיבנה בית משיכלל ומורכב
)בית בו

עשרה טורים ,החורז אבאבגדגדחח ב"על סף בית המדרש"; אוטאבה

דימה ב"אל האריה המת"

וב"במנגינה"( .

סטריפי פדיר יאחיד )הימיסטרופי(,

את האודה ההוראצית איפייו מיבנה

ועל הדוב בתים מרובעים .האודה ההוראצית

נכתבה על הריב כפנייה-אפיפטריפה אל ידיד ,תון העלאת הרהורים מופריים
נעלים ,המעוצבים בדימויים ובאפוריזמים .דמוייתיה של האודה ההוראצית לרוב
כלליות וחסרות ייחוד אישי ,אך השנינה וחוכמת-החיים ,המשוקעת בשירים,
מרחיקה אותם מו הדידאקטי-באנאלי" .אל הצפור" ,למשל ,הוא שיר הבגוי
במתכונת האודה ההוראצית,

וכן

"אל האגדה" ו"ארץ שחולה כפנינים" ,הכתובים

כולם בבתים מריבעים ומכילים פגייה אל יישות דוממת ,תון העלאת הרהורים
מרוממים,

מקושטים

באפוריזמים.

האודה האנאקריאונית נכתבה תמיד בשוררת קצררת

והטיפה לשמחת חיים ,לאהבה ולשתיית יין.

)לרוב בדימטר

יאמבי(,

יפודות מו האודה האנאקדיאונית

ניכרים בשיריו הגניזים של ביאליק "הקיץ" ו"תאמי יינים" )האחרוו

נכתב

כאפיתאלאמיין,שיר-הזדמנות לחתונת ידידו של המשורר(.
תאודה הקרויה על-שם המשודר האנגלי או

")  eyan Odeן (, "Cow

קאולי,

בו

המאה הי"ז

שנכתבה מלכתחילה כנפי ו ו חיקו י של האודה הפי נדארית,

אך למעשה קבעה מידופ משלה ,שימשה בפיפ לאודה הרומאנטית .היא כתובה
במיבנה סטרופי בלתי-פדיר ובחריזה ספוראדית,

ומערבת את האישי

ואת
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הפילוסופי-כללי ,את הקליל והחינני ואת המורכב והכבד.

כמאה שנים אחרי

אז קאולי חלו תמורות מרחיקית-לכת באופייה של האודה :השמורר הגרמני
פרידריך גוטליב קלופשטוק שינח ,כאמיר ,את איפיה של האודה ,והשליט
נירמות חדשית ,שעיקרו :משקל חיפשי ,היעדר חריזה ,פנייה אל נושאים
"גדולים" ,חובקי-עולם ,שימיש ביסודות רבים מו ההימנונות הלותראניים.
האודה הגרמנית השפיעה אף היא על כתיבתו האודיית של ביאליק ,כפי שניכר

מקטעים רבים של הפואימה "המתמיד" וכו מו השיר האודיי "אם יש את נפשך

לדעת" ,כפי שהראה עזי

שביט"כ : ( 6

"אחד מקווי היסיד האופייניים של האודה הגרמנית ,שיניקתה
משולשת  -מהאודה הפינדארית ח יוונית ,מהאודה ההוראצית
הרומית ומה"אידה" העברית שבמזמורי תהלים  -היא ,כפי
היע דרה ח רוז ,וזהו
שמדגיש גינתר מילר,
אחד ההבדלים החיצוניים המרכזיים שביו הליד הגרמני
לאודה הגרמנית  ---הדגש באודה היא על התפישה
בשורות חסרות-החרוז של האודה מתבסס
ה ר ו ח נית .
ה מ שפט ,הבא במגע עם הכיח
השיר על כיח הצורה של
ה בית ,כשההתחלפות של שורית סיפיות עם שורות
של
גולשות אופיינית לאודה ,ומחייבת מאמץ שכלי-רוחני
לחפיסתה.
תכונית אלו מאפיינות בצירה ברורה גם את "אם יש את
נפשך לדעת" .השיר בנוי כולו כפנייה ריטורית אל נמעו,
כשהתכינה המאפיינת איתה היא צרוף ההתלהבות הנפשית עם
המחשבה,

יהיא מיצאת ביטיי

בריר במבנה השיר:

השיר בריבי,

בנוי כמשפט תנאי ארוך אחד )מחזורת( ,המתפצל לחמושה
משפטי-תנאי דומים  -הייצרים חמישה בתים בעלי תבנית
פרוזודית וריטורית זהה  ---בשיר זה ויתר ביאליק לא
רק על החריזח אלא גם על החלוקה לסטרופות קבועות".

אחת התכונות ,האופייניות לכתיבתו האודיית וההימנונית של ביאליק חיא
כפל-הראייה וכפל  -היחס כלפי האיבייקט המרימם והנשגב.

האודה היא שיר ,שנכתב

) ( 6ראח" :לבטים והתפתחויןת בשיטרת משקל ינגינח ביצירת ביאליק" כ

]  S2בL

(. 167-163,
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על הרוב מתוך דחף-תהילה,

לאובייקט המושר ואף תהייה על ערכו האמיתי .היחס הדו-ערכי על הרוב אינו
ניכר מתור האמירות החשופות והגלויות ,אלא נלמד מתוך הטיעוו המרומז

ומתור

השימוש האלוסיבי המיוחד בלשוו .אפילו כאשר על פני השטח ניכר יחס מרומם
ומהלל ללא סייג ,כבשירים המוקדמים "באהל התורה" ו"אל האגדה" ,מתגלה

שלאמיתו של דבר איו האפותיאוזה הגלויה אלא פאסאדה ומראית-עיו,
מ~ורב מיסודות

הפאתטי

האמיתי

א. 2 .

האודה החגיגית

סותרים

ומנוגדים.

והמרוממת

"אל האגדהיי ,למשל ,הוא מו השירים הראשונים של ביאליק,
עדותו של חברו של המשורר מוולוזזיו,

בישיבה בשנת תר"ו,

והיחס

ועל-פי

נוצר השיר בגירסתו הראשונה עוד

ובתיו הראשונים היו תרגום מדוייק מאחד משיריו של

ש"ש פרוג). (7לחובר איתר בשיר זה עקבות משירו של פרוג "העוגב" )או:

"הכינור"( ,וכו עקיבות מו הפואימות "שלמה" ו"iגוהלת" של

מיכ"ל) . ( 8

למעשה ,משוקעים בשיר זה חומרים הטרוגניים משירת ש"ש פרוג

)מו השירים

"כתבי הקודש"" ,מכתב אלוהים" ,שלושה ספרים"" ,הכינור"" ,בסתו",
"היגיוו"

ועוד( .

לפנינו אודה חגיגית ומרוממת ,שבה פונה הדובר אל גוילי התלמוד,
ומוצא בהם ,ביחוד באגדה שבהם" ,תנחומות" למצבו האומלל והמושפל .הדובר

(

)7

[

ראה :לחיבר ) נ ., 32ד  , 123העז (. 16
. ( 113,
נ  36ז
שטיק(" ,נגינת לואי"

)( 8לחובר ,

שם,

, 129

העז

)

•8

f

ראה

גם:

סדן,

דב

)בחתימת:

דב
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מוצג כאו כמשורר ,שנטש את כינורו,

ושאינו אלא פרסוניפיקאציה של העם

באספקט האינטלקטואלי-הספרותי שלו ,מימי-קדם ועד ימינו
היה ותליתיו על ערבי /הנחל ששמה ישבתי /,גם הרבה בכיתי
הכינור מידי עזבתי

---

ומאז

ועד עתה

---

עוגבי

-

)"הו כינור לי

---

ובנחלי הדמעות/

קול בוכים ,כנורי כיונים/

---"(.הגהי המשורר בגולה ,הפורש את תולדותיה ועברה של אומתו בראשי-פרקים,

מגיע למסקנה ,כי האגדה,המייצגת כאן את חיי הרוח של האומה ,היא סוד חוסנו

של עם-ישראל,

והיא המקנה לו חיי נצח .העם ,המנותק בגולה מחיי החומר ומחיי

היצירה ,מתקיים על אף "סערות וסופות" ו"נחלי בליעל" .פנייה אודיית ,מעין
זו הכלולה ב"אל האגדה" ,אל ארבייקט דומם ,המייצג את מורשתה של אומה ,היא
דפוס ריטורי

ותומאטי

ידוע ומקובל )כגוו ה"אודה לכד יווני" של קיטס(; אולם

ביאליק נושא כאו אודה "לכבוד" אובייקט ,שאינו מרומם ומעורר ריגוש של
קדושה ושל כבוד ,אלא "לכבוד" עלים בלים ,שכוסו בגבעות חול,

נטמנו

ונקברו.

גם שירו "על סף בית המדרש" ושירו המאוחר "לפני ארון הספרים" וכו שירו
הפארודי "עומד ומפשפש" ,מציגים סיטואציה דומה ועמדה ריטורית דומה :בכולם

עימד הדובר מול גוילים בלים ועבשים ,המייצגים את עולם המסורת ואת עברו
המפואר של עול~ זה.
שירו של ביאליק מעמיד "נמען" עלוב כלפי חוץ ,שמראהו דל ופחות ,אך ערכו

הגנוז רב .במובלע ,הוא מטעימנו את הרעיון ,שעתיד היה להתנסח במסתו "הלכה
ואגדה" :האגדה היא כמיו תחליף לשירה ההירואית הגדולה של ימי המלכים וגיבורי
הקדם; משהו שהכרח היה להסתפק בו אחרי מות השירה הגדולה ,בבחינת מוטאציה
ותחליף

-

"כשאיו אתרוג מברכים על הבולבוס" .אף על פי כן" ,אל האגדה"

היא אודה חגיגית ומרוממת ,שלמרות עליבותו של "נמעו" האפוסטרופה

)"בכם

עלי תלמוד ,בכם עלים בלים"( ,דוברה מעיד על אהדה בלתי-ממוייגת ועל אהבה
ללא תנאי אל מושא האורה.
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מו הבחינה האטמוספירית ,שרוי הדובר בנוסח אי של "אל האגדה"כ (9בהלר-ך-רוח
של נכאים ובאווירה פסימית של "כל יקר

-

לא ישוב אלינו;"---

ואילו נוסח בי

מסתיים בנימה אופטימית ואיתנה ,באמונה באפשרות של תקומה "כי עם זו תולעת/
עוד ישור ויוכל ענקים".
מן

הבחינה האידיאית,

משוקעים בשיר דפוסים תגותיים מן

השירה

ומן

הפובליציסטיקה בת-התקופה ,המגובבים בו בשפע ובעושר השמור לבעליהם לרעתו.
ריבוי החומרים ההגותיים והסגנון המרוכז ,שאינו מפרש את הסתומות ,אלא

קופ ' yמעניין לעניין במהירות ובאורח אסוציאטיבי ,אינם תולדה של השפעת
פרוג ,ששיריו המרכזיים עשירים י"סימפוניים";

ניכר כאן

יותר רצונו של

המשורר הצעיר והבלתי-מנוסה לפרוק את כל עושרי בתנופת אחת .בשירים

אידיאיים קצרים ,כגון "על ראש הראל" ו"שירת ישראל" ,ניסה ביאליק לצמצם
את רוחב ההגות,
שנגנז,

ולהעמיד עניין אחד בשלימות .ב"אל האגדה",

ובמיוחד בנוסח

יש חזרות רבות וגיבובים רבים :תחילה מספר הדובר על היוואשותו

מ"אור הדעת" המתעה והמתעתע,
והתלמוד -כמעין

ועל שיבתו אל העלים הבלים ,אל עולם המסורת

נציג של זרם החוזרים בתשובה

)כמו דוברו של השיר הגנוז

"על קבר אבות" ,החוזר בשפלות-רוח רבהתחטאות אל ערכי תמסורת( .מתוד
האכזבה מן ההשכלה ,באה דרד תשרבה,

ובאורח פאראדוקסאלי ,מוצא הדובר את

האור ש~תלמוד תחת אררה של ההשכלה .ההשכלה מתרארת לרוב בכתבי hם של

המשכילים במונחים ,השאולים מתחום האור) , ( 10ואילו כאן עיניו של הדובר
סומות מי האור הכוזב )"הבט לא אוכלה ,הוי עיני תחשכנה /לראות אור רקב

)( 9נוסחו הראשון של תשיר ,שכותרתו יהאגדהי ,כולל  22בתים מרובעים
,ג"כ)  (, 18-15והוא שונה במידה ניכרת מן הנוסח המוכר ,המכונס
בקבצי שיריו של ביאליק ,הכולל

12

בתים מרובעים בלבד.

) ( 10ראה :פרידלנדר ,יהודה" ,לבחינת מהותה של המטאפירה יאורי בשירת
היהשכלהי העברית",

יביקורת ופרשניתי,

) 5-4מרץ. 63-53 (, 1974 ,
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מן

האור הכוזב ,הוא פונה אל ערלם המסורת ,השררי "בנקיק סלע

אפל ובמחשד חור עפר" ,אד מן האפלה מבקיע אור חדש ושערי-רקיע נפתחים לו,
בתשעת הבתים הראשונים של הנוסח הגנוז

אחרי שגורש מארץ לא לו.

ובארבעת

הבתים הראשונים של הנוסח ה"קאנוני" ,משוקעת ההגות ,שביאליק הטמיעה גם
ב"קומי

וצאי לד" וב"השדה" :אומנם ארצם של הגויים מליאה אור ודעת ,עושר

וברכה ,אד "לא לי אור ,לא לי הוי תילעה
להשתלב בין הגויים,

---".

אפטו סיכוייו של העם

ועם זאת לשמור על יהדותו ,כאמונתם האופטימית של

התמימים מבין המשכילים ,שכן שנאת הגויים ליהודי היא שנאת עולם )"את
הבל איכה יאהב קין?"( .הבל מייצג כאן את  .היהודי ,את האח הנחמס על לא
עוול בכפו

)מתוד הקבלת סיפור קין

והבל לסיפורם של עשיו

ויעקב ,שהוא

אנאלוגיה שגורה בספרות התקופה לשנאת הגוי הרוסי ליהודי( .שמו של הבל
מוצא כאן

מידי פשוטו ,בדרד האטימולוגיה העממית,

הוי אמרי

נואש!

את הבל איכה

ונקשר ב"שוא" וב"תוהו":

איד שוא תנחמוני

יאהב

קין? ...

אז איגע מרדף אחרי צלכי

תהו ...
כשורות

33-31

בנוסח או(

על-פי הרמיזה ,העולה מדברי עבד ה ו ,המהדהדים ברקע הדברים

אמרתי לריק יגעתי לתהו

והבל כוחי כליתיזו,

ישעיהו

מט(, 5 ,

לשמש אור לגויים ,אד כאן בדרד האינוורסיה ,טוען הדובר;

יבקע ,עוד יזרח לד שמש /,קויתי ,חכיתי
לעתיד לבוא אין בהן ממש,

-

)'יואני

עתיד העם
"גם אורד

ואין" .משמע ,כל ההבטחות

וגורלו של העם נחרץ להיות "שפל ובזוי

בגויים".

משורה

37

בנרסח או של "אל האגדה" ומשורה

17

בנוסח בו של השיר,

כלול פיתוח ארכני של מוטיב הכינור ,כינורם של גולי בבל ,סמל קיומה

 - 214של האומה בגולה ,שזכה לפיתוח מתומצת ומעובה ב"'שירת ישראל" .עד לשלב
זה ב"אל האגדה" ,היו העלים הבלים ,הנרדפיפ והנטרפים ,מטונימיה ומשל
לגורל העם הנרדף והמעונה ,שחי חיי נצח למרות ענותו .עתה ,הופך הכינור
סמל לרוחניותו של העם ולמנגינת חייו הנוגה והנכאה .הכינור עבר בירושה
ומיום שגלה ישראל מארצו הפך לכינור הקינה והנכאיפ ,ההוגה

מדוד לשלמה,

"על אפיקי בבל".

"גיבורי הרוח" של האומה בגולה לא הפיקו שירה ,אלא צפנן

"קול דממה דקה" בין דפי התלמוד .אולם ,כשם שמנקיק סלע אפל עשוי לבקוע

אור גדול ,גם מן הדממה הדקה יכול הדובר לשמוע קול מנגינה אדירה ,שהיא
נחמתו

בעוניו

ובענותו.

אחרי הנקודה ,שבה קטע ביאליק את נוסחו של השיר ,כדי להכלילו בין
שיריו,

יש

הארכני

בנוסח הראשון

עוד

שישה בתים מר ו בעים,

המביעים את

הרעיון ,שביאליק היטיב לנסחו ב"על סף בית המדרש"  :כל תהפוכות העיתים
לא יוכלו לעלים הבלים והנידפים ,ששרדו מדור לדור ,אלא שהשרידים
שקיומם קיופ נצח ,קבורים תחת העיים,

שקצרה היד :

"ואני

ויש לחפור ולחשוף אותם ,אלא

יתום אומלל בראש מט לארץ /אבכה בבכי כוס חרבות".

שורות אלה חזר ביאליק וניצל ב"על סף בית המדרש" )"ואני
עולל טפוחיכם /אומלל בוש ומנוצח שב שנית עדיכם"(
לילה"

)"ידעתי כי בכיי

-

בכי כוס בין

חרבות

יתום נדח,

ובפתיחת "הרהורי

(". ---

ההגות

ההיסטוריוסופית ,המשוקעת ב"אל האגדה" ,מתיימרת ,אפוא ,לספר

בראשי-פרקים את תולדותיה של האומה ,לסכפ את מצבה בחווה ולסמו

תחזיות לעתיד .זוהי יצירה ארוכה ובעלת יומרות של שגב ושל הוד,
של טכסיות גראנדיוזית ושל פאתוס מועצפ ,שלא עלו

שני המוקדיפ של היצירה

-

וזה הנשען על טופוס הכינור

יפה.

זה הנשען על הטופוס של העלה הנידף

-

מלוכדיפ בדרך רפופה ומלאכותית.

הכינור נבחר כאן כסמל רב-אנפין

ורב-השלכות :הוא מייצג את
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בגולה

ותשירת

)כינור דוד( ,את הבכי

)כינורפ של גולי בבל ,שתלאוהו על

בשיר גפ מעין כלי-קיבול לדמעות העפ

יתיגון ,את הקיופ היהודי

הכינור והנבל הופכיפ

הערביפ( .

)נבל הוא גפ כלי-מיתריפ וגפ חמת,

נאד ,כלי קיבול לדמעות תמשורר ,המייצג את העפ האומלל בגולה ,מעין מקבילת
לכוס-הדמעות( .טופוס העליפ אף הוא סמל רב-צדדי ,המסתמך מן הצד האחד על
דימוייה של האומה הגרדפת על לא עוול בכפה לעלה

נידף ,לזמורה תלושה או

לדליה גידחת)  (; 11ומן הצד השני ,העליפ הפ גפ עלי-ספר ,גויליפ בליפ של
ספרי הדת המתפורריפ ,המייצגיפ את ערכי המסורת,

הבטליפ מן העולפ.

כל מוקד תימאטי וטופולוגי בשיר "אל האגדה" עשוי היה לפרנס שיר עצמאי,
והניסיון להביא את כל הדבריפ לידי אחדות לא עלה
כלילתו של השיר בקובצי שיריו

יפה .ביאליק ויתר על

)עד למהדורת היובל של כתביו,

(, 1923

לא רק

משופ השפעתו המובהקת של פרוג ,אלא משופ שאת מרבית המוטיביפ שבשיר ואת

מרבית דפוסיו האידיאייפ שיקע לאחר כתיבתו בשיריפ הגותייפ אחריפ ,קצריפ
ומגובשיפ

א. 3 .

יותר,

שנוצרו

האודה-לכאנכה

בין

-

השניפ תרנ"ג

הפרכתך

ותרנ"ד.

של ציפירת מרוממית

אחד משיריפ אלה הוא "שירת ישראל" ,שניתן

לסווגו

כ"אודה-כביכול" ,מבחינת הציפיות ,שהשיר מעורר בקורא,

כ, mock ode -

למפריכן .הכותרת

) ( 11מעקב אחד מוטיב זה מצוי במאמרו של דב סדן "דליה נדחת" ,ימולדי ,טי,
חובי  , 49אפר -.מאי . 56-52 , 1952
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הנודעות של ביירוו .מחרוזת שירים זו ,שנכתבה בראשית המאה היייט ,ניתר גמה
ועיבדה לעברית כמת וכמת פעמים בתקופת התשכלה וחיבת-ציוו" .זמירות ישראל".

תרגומו-עיבודו של יל"ג ,הוא אחד הבולטים .בפיתחו העיר גורדוו ,כי "השירים
האלה כבר נעתקו ללה"ק כללשון  -הקודש( כמה פעמים כולם או מקצתם",

וכי מחברם

האציל הבריטי" ,אשר קשת גיבורים וקסת הסופרים היו יחד מצומדות על מתניו
נחלה על שבר יוסף ויעזיר לבני ישראל בקסתי

---".

- --

גם הזדהותו של ביירון עם

סמל חעמים המדוכאים ,ובכללם חיחודים ,תרמה לפופולאריות חרבה של שירים אלה
בקרב משוררים עבריים.

כמח משירי המחזור "מלידיות עבריות" הם חימנונות ,הפונים אל האומה
העברית וקוראים לה לשים קץ לעקת הגלות ולדרך הנדודים הנצחית,

ולחזור אל

נחלת -חא בות ,שבה עתידה חאומה לחדש ימיה כקדם:

נידן למיללת על נהרות בבל
על שירה כי שבת מפי הנבל
אן

-- -

רגלך בצקה גוי אובד תנוח ?

מתי על ציון

יערה הרוח

-- -

עד מתי רגלי זר ארצך ירמסו
עד מתי צרים מקדשך

ישסו?!

כתרגום יל"ג(

בשנות ההתעוררןת הלאומית של סוף המאה הי"ט ,חציתו ה"מלודיות הע בריות יי
את דמיונם של משוררי חיבת  -ציון .שירים אלה הלמי את השאיפות חלאומיות ה חדשות ,
ועל-כן חיו אהודים מאד על אנשי האגידית הציוניות .בע קב ות עיבודיה הרבים של
מחרוזת שירים נודעת זו ,נכתבו שירים לאומיים רבים ,מקוריים ומקוריים למחצה,
לשליש ולרביע ,שנשאו כותרות דומות לזו של

ביירון :

"שירי ישראליי" ,שירת ישראל",

"מנגינות ישראל" ,יימנגינה עברית"' ,יזמירות ישראל"" ,שירי בת -צ ייןיי" ,מנגינות
ישירוי "ועוד כחנה

וכהנה .
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מיתר ,אפיא ,להניח ,שגם כותרת שירי של ביאליק
היה בה כדי לעירר בקורא בו-הדור ציפיית מריממות

-

-

"שירת ישראל"

-

לשיר ברוח שיריי של

ביירוו ,בריח שיריו הלאומיים של מיכ"ל ,הימנוניו עתירי-השגב של פריג

או הפואימות של ק"א שפירא )  . ( 12והנה ,ציפיות מרוממות אלה ,שניטעי
בקוראים ,לא באי כאו על סיפוקו כל עיקר.

נהפוך היא ,תחת שיר הירואי

או הימניני ,כפי שעשוי להשתמע מו הכותרת וכו מו הפתיחה החגיגית

יהטיכסית ,מתגלה לפנינו שיר הגותי פסימי יאפילי ניהיליסטי ,שקיצירי
הוא פיעל-ייצא של פיליסופית "הבל הבלים" )"כי מה שיר ---"(,לארשי
וסיכימי איני מיתיר אף שביב של תקייה .שירת ישראל ,על-פי השיר הקצר
שלפניני ,אינה אלא ציץ יבש ,המתגילל ברפש; השירה העברית בגולה איו
לה תהודה או תעידה ,תכלית או תוחלת.

בגילה ,איו

לשירת-ישראל ,אי לקיום היהידי

יסודות של גדולה ושל שגב ,של גבורה ישל הוד ,אלא יסודות

של רקב וכמישה .לא הימנון לפנינו ,כי אם הגיגים ניגים על מציאית
כואבת ידועכת ,שבטלו סיכוייה

יאפסה תקוותה.

השיר הקצר פותח בהתנצלות המשורר על שלא נרעד לחרב ,בצד ההודאה
וההתוודות על פחדנות ימורך-לב.

משורות הפתיחה מתברר ,שהדובר בוחר בכינור

ובירח מו החרב ומתרועת-המלחמה,

והו על-פי דיני המלחמה שבספר דברים , ,כל

היירא ורך-הלבב פטור מו היציאה לקרב .כאו ,הדובר אינו

פי כו,

נמלט הוא אחוז-חיל מו המערכה .מו הבית הראשוו

נקרא לחרב,

ואף על

אף משתמע ,שהדובר

מצדיק את אורחותיו באמירת "אדוני לא קראני" ,אמירה המנוגדת לרעיון השליחות

כ ( 12את המלה "שירה" ייחד ביאליק בהמשך דרכו לשיר אפי רחב-יריעה ,כמקבילה
עברית של המלה הרוסית "פואימה" )למדור הפואימות בספריו קרא בשם "שירות"(.
אפשר שביאליק הסתמך על שירות המקרא החירואיות ,שהושרו אחרי החלצות מסכנה
גדולה או אחרי ניצחון לאומי גדול )"שירת הים"" ,שירת דבורה" וכדי(.
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הנביאית )"אדיני מבטו קראני"( .כמה מו הנביאים הביעי במעמד-ההקדשה

את רתיעתם מו .השליחות הרוחנית. ,שהאל כפה עליהם;

כאו ,

נרתע השמירר מו

הייעיד הקרבי ,אף שלמעשה לא קיבל צי מגבוה להתייצב למערכה .את הפסיחה
ההיפותיטית ביו הסעיפים מסכם כאו הדובר באומרו :אילו

נדרשתי לבחור

ביו הכינור והחרב ,הייתי מתייצב לימין הכינור; אילי נדרשתי לבחור
בין הסיף והספר ,הייתי מקדיש את חיי לשירה ,לעולם הריחניות הצרופה.

אולם ,בבית השני ,מסתמנת אי-נוחות ואי שביעות-רצוו מעולם השירה.
בשורות הפתיחה של השיר,
מאמין

בדרכו

ניצר הרושם ,שהדובר בוחר בכינור מרצונו

ומצדיק את אורחותיו;

את הכינור במרכזה,

ניראית בעיניי

בבית השני מתחוור,
מוטעית

וכי הוא

שדרד-חיים זי,

וטראגית מעיקרה.

המעמידה

בבית הראשין

נוצר

הרושם ,כאילו הדובר בוחר בדרד הקלה יותר והמסוכנת פחות; עתה מתברר ,ני דרד
זו היא הקשה וכפוית-הטובה ביותר מביו הדרכים האפשריות; דרד שכל הבוחר בה

ולג~רל חייו .שפר גורלו של איש הסיף ,החי על חרבו ,מגורלו של איש-

איי לו

הריח ,שלמאמציי איו תכלית,

יפריי

-

פרי באישים .מיטב לי לאדם ,שיהיה איש-

מלחמה ואיש-עשייה משיהיה משורר.

שתי האמירות ,הכלילית בשני הבתים הראשינים ,הו לכאירה תרתי דסתרי:
מן הטור האחרוו של הבית הראשוו משתמע ,שהדיבר מעדיף את הכיניר על פני החרב,
ואילו בבית השני נאמר במפורש ,שהיא מעדיף את החרב על פני הכינור .הא כיצד?

הבית השלישי מיישב את הסתירה :הדיבר מעדיף אומנם את הכיניר ,אלא
שהוא נאלץ להגיע למסקנה העגומה ,שבנסיבות'המיוחדות של חייו
בגולה

-

-

חיי יהודי

עדיפה החרב על פני הכינור ,שכו לשירתו על אדמת ניכר איו הד ותהודה.

המשירר העברי בגולה זורה כוחו לריק .אילי מצא אוזן קשבת לעמל רוחו ,כי אז
לבטח היה נשאר נאמו לאופיו ולטבעי,

ומעדיף את שירת-הכינור ,אד מאחר ששירתו
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וממילא נדינה לכלייה ,כאותו ציץ יבש ,הנמק

בעלטת המרתף ,אזי מוטב לו שיהיה כאחד הערלים ,החיים על חרבם ראינם
מתלבטים בלבטיו של איש-הרוח,

למעשה ,עולה מו האמור עולם-מושגים הפוד ,שבו חורגים הדברים
ממסגרותיהם המקובלות ומשתקפים באספקלריה עקומה :דווקא עולם החרב

והמלחמה ,הזורה מעצם טיבו הרס ומוות ,מזוהה כאו עם שירת החיים .שירת
הכינור ,לעומתו ,נקשרת על-פי הבית האחרוו למוות ולכלייה ,לגסיסה
ארוכה

וחשאית,

בתנאי

בדידות

וקדרות.

ואם מרתר ללמוד מו המפורש על הסתום ,כלום איו ב"שירת ישראל" גם
הצהרה סמויה של משורר ,המעדיף את הכינור העדיו

רהמינורי על פני החצרצרה

הצעקנית והמאזוררית? כלום איו כאו ביטוי למחשבת השירה מבית-מדרשם של

הררמאנטיקונים ,שלפיה נרדע יתררו

לשירה אישית ,המתרחקת מרשות~הרבים

רמתגדרת בפינתר הצנועה של היחיד ,הפרט,

ולפיה נמצא חסררו

רדרפי בשירה

מגרייסת ולרחמת?

באשר לדמותו של הדובר בשיר ,ייתכנו כמה אופנים נבדלים סימילטאניים
לזיהויו ולאיפיונו:

(*)

יש מקום להנחה ,שהדובר הוא המשורר ,איש-הרוח ,המקנא ברעהר,

איש-החיל ,השררי נערלם העשייה.

(*)

יש אף רגלים לסברה ,שהדרבר הוא המשורר הלירי ,הפורט עלי

וכינרר,
מולדתו,

(*)

ייתכו

נבל

ומאמיו כי טרב חלקו של המשורר האפי ,החי בקרב עמו
ושר שירי עלילה וגבורה,

אף,

ולא שירי נהי

רעל

רנכאים.

שהדובר הוא מי שמעדיף את שירת-היחיד המינררית,

אד
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להתייצב לדגל ,ואל לו לשיר שירים קלילים ,חסרי-מעורבות,
על יפי הטבע ועל מנעמי האהבה ,למשל ,כאשר השעה תובעת
שירי עידוד הימנוניים

)תרועת חצוצרה(.

משורר זה

יודע היטב,

שהשעה מצווה עליו לגייס את שירתו לשירות הרעיוי הלאומי ,אר
מה יעשה,
המלחמה

והוא נוטה מטבעי להתבדלות ולאי-מעורבות,

ותרועת

זרה לרוחו?

אפשר גם ,שדוברו של השיר הוא היהידי בגולה ,שכינורו תלוי

)*(

על הערבים ,היודע שאיי תקווה ועתיד לשירת  -ישראל על אדמת
ניכר .גורלו המר של היהודי ,אי של האומה בכללה ,עומד כאי
בניגוד קיטבי לגורלו הטיב של עשיו

)"יעל חרבר תחיה"( ,של

בני אימית-העולם .בשעה שהגייים חיים חיים בריאים יפורים
על אדמתם ,העם היהודי חי חיים תלושים ועבשים.

איו הדבר מו

הנמכע ,שכל אפשרויות הזיהוי הללו מסוכות ופתוכות בשיר

במקובץ .אר ביו שנביו את השיר כהצהרה של משירר על מחשבת-השירה שלי,

וביו

שנראה בו חישוף ה"אני מאמין" של האומה בכללה ,המסקנה העגומה ,העולה מן

הבית האחרוו ,אחת היא:

גם אילו רצה המשורר לשיר על עלילות עמו בגולה,

וגם

לו רצה היהודי לספר את סיפור חייה של אומתו בעת החדשה ,היה עליהם לגילל
את סיפורו הבלתי-הירואי והעלוב של הציץ היבש והעבש ,שאינו פורח ואינו
נותו

פרי .
אם נצדד בפירוש האליגורי הלאומי ,שלפיו דוברו של השיר הוא היהודי,

האוחז בכינור המתייפח ,שהיא נציגה וסימלה של האומה בגולה), ( 13אזי השיר
"שירת ישראל" משתלב בסידרה ארוכה של שירים לאומיים בני-התקיפה ,הדורשים

כ ( 13בעקבות האגדות הרבות על כינירם של גולי בבל ,אר גם בהסתמר על המציאות
הגלותית המזרח-אירופית כפשוטה :מרבית הכנרים ,שהנעימו את חתונות הפריצים
בנגינתם,

היו

יהידים

עבדקנים.
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לא  ,חוננתי במלתעות ובצפרנים
כל כחי לאלהים ואלהים חיים!
לא הכות באגרוף את ידי למדתי.
לשיר שיר הי בתבל נולדתי.
שביי  -שבי צדק! ציד משפט מלקוחי.

---

יבוא יום .הוא מתנבא.

רהכל יכירר בצידקת העם היהודי .העם שבע-הימים

ושבע-חתלאות .שכל כוחו ברוחניותו חצרופח .גם שירו של ביאליק "אל חאגדה"

נותר ביטוי לחנחה .כי לא בכוח כי אם ברוח יבסס העם את קיומו בגולה.
קברניטיי חיי מאז

ומתמיד "גיבורי הרוח".

וכי

ולא גיבורי החנית וחחרב:

אד היו מלפנים בבבל גבורי

הרוח שנגן חיטי~ן.
כניר.

שידעו

ניב

חבינו

בשיר

ובכיתו.

המיתי

ייקשיבו;

ב"אל האגדה" ,כינור דוד ,ששר בימי קדם את שירתו הבריאה ומליאת-חחיים

של העם על ארצו יעל מולדתי ,הפד כינור נוגה ,חשר שירי נכאים ,מאז גלח העם
מארצי ותלה את כיניריתיר על הערבים .מאמר תחילים" :כי איר נשיר את שיר הי
על אדמת נכר" ,היפר כאן ביטרי לחרלשתו של העם ולאובדו חיסנו הטבעי ,שהיה
לר בזמו שעבד את אדמתי

רניזרן ממנה.

לרעיון חכינור ,סמל הגלות,

ניתן אף עיברד מעניין בשירו הגנוז של ביאליק

"קימי וצאי לו" ,שבי מאמין הדרבר חלארמי ,שהאומה עתידה לחדש את עלומיח,
יתחדש הצורר בזמירות קדרמים ,במנגינותיו של כינור ישורין ,שייסר מעל
חערבה וישמיע שוב שירי אחבח

רגבורה כמקדם:

אז ארריד הכניר מעל הערבים
אנער אבקי
אשירה

מיתריר

אשירה

נצחין

אכונך
אהבים,

אשירה עתידית ,לעבר אתבונו,
אתבונו

ואצחק "נצחתי,

נצחתי

הוי רבת שבעתי~ . ~ .ר הכל שכחתי!

..

ואז

עצי~ .
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~

-

המתאר את הכינרר המברקע ,שעל מיתריר הישנים נארגר קררי-עכביש

כינררם של גרלי בבל ,התלרי על עצי-הערבה "על פרת המתרפס בכסף".
לעיתים ,בסערת החורף ,הומים מיתרי כינרר-הקדרמים רמפיקים שיררת
גבררה ועלילה ,מקוררת חייה של הארמה; אך כאשר שרככרת הררחרת,
השירה האיתנה,

-

ראת מקומה כובשת שירת נכאים

נדמה

אנחרת ,תמרורים ריללה.

-

ארתה תמרנת יסרד חוזרת גם בקינתר של ביאליק על מית יל"ג
האודה הפורמאלית והחגיגית "אל האריה המת"

-

שבה פורש המשורר את

תולדותיו של גדול משוררי ההשכלה ,תוך שהוא מרמז לשירו "ברכת ישרים"
וכן לשירו "למי אני עמל":

בעודנו מוריד מעל הערבים
הכנור תלינו עלימו מלפנים
תנים היית לבכרת ענותנו
מי יהיה הכנור לשיר שירותינו?

גם "שירת ישראל" ,שנכתב בהשראת פרוג ויל"ג,

נוגע בדרך קצרה

ותמציתית בכל הדפוסים חתימאטיים הללי ,שהעסיקו את השירה ואת
הפובליציסט"יקה היהודית-רוסית בשלהי המאה הי"ט .מדובר כאן במרומז
על שיר ישראל בניכר ,על רוחניותו של העם ועל ההבדלים הבולטים,
חמייחדים את בני העם מבני אומות-העולם.
את מצבו חעלוב של המשורר העברי ,שליבו ריק ומרבס ,מנגיד השיר

עם מצבו של הערל" ,הגיבור חחי על חרבהו ,השולח ידו להלמות עמלים".
בעקיפין ,עולות כאן ברכת יעקב לעשיו

)"ועל חרבך תחיה"(

ליעל )"תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני

---

ידה ליתד תשלחנח וימינה

לתלמית עמלים"( .מושאי הברכת בשתי שירות מקראיות אלה
)יעל היא בת שבט תקיני ,מצאצאי קין,

וברכת דבורח

-

עשיו וקין

ו"קין" פירושו :להב החנית(

הם שמות אמבלמאטיים ,המייצגים את אומות-העולם במקרא ובאגדה,

-

ובמיוחד
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בספרות האליגוריסטית בת-הדור)  . ( 16גט ביצירת ביאליק לסוגיה משמשיט
החצוצרה והכינור סמלים ומטובימיות לעימות הרוח הגויית ,העכו"מית,

עט הרוח היהודית הגלותית ,רוויית התוגה והצער .למשל ,ב"החצוצרה
שבתביישה" מגלמת החצוצרה את עבודת-הצבא ואת שירי-הלכת המאזיוריים

של אומות-העולם ,והכיבור מגלם את יגון הגולה היהודי לדורותיו) . ( 17
אט בראה בשיר זה ביטוי למחשבת השירה של המשורר הצעיר,
שהצהרתו של הדובר בשיר אינה פשוטה כל עיקר,
גוניט.

בגלה

וכי היא מתהפכת לכמה

ביתן להביבה כהצהרתו של משורר לירי ,הבוטה מטבעו לעולם-הרוח,

אך יש שהוא מקנה במי ששרוי בעולם-העשייה ואינו

נתון בעימות מתמיד עם

קהל-קוראים זר ועויין .מן הלוחט ומאיש-העשייה נמבע הסבל הרב ,שהוא
מבת-חלקו של איש-הרוח המבוכר והמזולזל.

ייתכן .שיש פה מעין תשובה
בשיד-ההקדמה לקובץ שיריו

ותגובה כבגד הרעיין .שהביע י"ל גורדון

)"הזמיר והצרעה"( .שבו מודה הזמיר-המשורר

בחוסר-התועלת החומדית של שירתו .אך מביע את דעתו הבחושה להמשיך לשיר,
על אף הכל:

נפשי לא אחליף .טבעי לא אמיר;
כך אלי בראבי ולזאת בוצדתי
דוח

אדני

בי

ופקודתו

שמרתי.

עוד אוסיף לשיד כאשד שודרתי.

ואילי כאו ,מודה הדיבר ,כי אלוהיו לא בראי לאחוז בחרב ולא קראו
לתרועת-מלחמה.

ובכל זאת הוא מביע את קנ~תו בשולחים ידיהם להלמות עמלים

) ( 16ראה :שיריו של נ"ה אימבר "אל תירא עבדי יעקבוי" ,לאדום"" ,נוסה קין" -
זכל שירי אימברי .ת"א . 1960 .ראה גם :מ"מ ליטאבסקי ,יהזמירי ,ורשה.
תרב"ה. 47 .

) ,,( 17משיצא אחי הבכור לעבוד בצבא .נוספה בכוס היגוו החשאי של אמא טפה חדשה---
הכינור של אחי היה תלוי על הקיר אילט וגלמוד כל הימים"

)"החצוצרה

שבתביישה"( .
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ולא לחרב~ ,ביע אי-אימוו

רפיקפוק בכוחו של הכינור.

דיכוטומיה זו שביו איש-הררח יאיש-המעשה ,ביו האידיאליות לביו

הריאליות ,ביו "עולם האצילות" ו"עולם העשייה") , ( 18העסיק את ביאליק

תדיר בשיריו ,בסיפוריר ,במסותיו ובאגרותיו .באיגרת ,שכתב

לבו_ע~י) (, 19

נתו המשירר לקרע זה שבנפשי ביטיי אישי ניגע ללב ,בהתוודותו על הריקנות

הממלאת ארתו ,לפי שחייי אינם חיי תכלית יעשייה פשיטה רריאלית ,יעל
הקינאה המפעמת בי ,כל אימת שהיא עימד מול אדם שמלאכה פשיטה בידו:

כשאני פיקח עיני בכל בקר מרחפת לפני שאלה זו ,שאיו עליה

תשיבה :מה לעשית? הימים עימדים לפני פנריים יתיבעים את
תפקידם יאני מפייסם במה שהיא ,מכל הבא ביד ומכל אשר יעלה
אחת בידר,
מ ל א כ ה
המזלג  ---תא שמע! כל מי שאיו
נוח לו שנהפכה שלייתי
ה עשי ה
מלאכה פשרטה מערלם
על פניר  ---המלאכה הקברעה היא כתריס בפני העלברו .מגנה היא
על כבידר של אדם ינותנת לו חירית פנימית וחיצונית לתת זמני
ה י צ ירה ,ענידה זי ששכרה נה נעצמה.
לענידה של עילם

כההדגשרת במקיר(

מאיגר~ זו ו~דומותיה ,ניתו אף להביו את התבנית התימאטית ,החוזרת
ונישנית בשירי ביאליק ,שלפיה מציג הדובר-המשורר את עצמו כבעל מלאכה פשיט,

כחוטב-עצים אי כשכיר-יום ,הערשה מלאכתי לתומי.
אך ,כאמור ,ייתכו שאיו לתפיש כאו את הניגיד שניו המשורר לביו איש
המלחמה והעשייה כפשוטו ,ואפשר שהדברים על הכינרר רעל תרועת-המלחמה כוונתם
מטאפררית,

ריש להביגם כמבטאים איזר אמת מתחימי מלאכת-השיר .אפשר שהדברים

מכיינים לניגוד שביו המשורר הלירי ,המעדיף את רשות-היחיד על פני המולת
החיים וברחל בשירת הציברר המגרייסת יהלוחמת וביו המשורר ,המבכר שירה

) ( 18כך כינה ביאליק את הניגוד שניו עולם.-הרוח לעולם-החומר בהקדמה ל"דיו קישיט".

כ  (19אגרות  ,ב ,
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מעירבת ומיליטאנטית
תיתכן

-

שירת החצוצרה.

אף פרשנית אחרת לעניין הדיכיטומיה שבין הכיניר יהחרב .אפשר

שהמשורר ,הנוחר בכינור ,הוא המשורר הלירי ,השר על עצמו ,על רגשותיו

מאווייו,

ואילו משורר החצוצרה

והחרב הוא המשורר האפי ,השר שירי עלילה

וגבירה .ביאליק חביע לא אחת רצון עז לכתוב שיר-עלילה,

יריעה" ,יצירה אחת שלמה ומשוכללת"כ (, 20
אי שמחה ,בקרב הקוראים,

ועל

ולא דברי הבכי

שאי

רוע

יצירה אפית רחבת-
י

ה

יגרמו

כאב

והתאניה ,הבאים נשירים הליריים

הקצרים ,שנהם עיקר הוא הרגש ולא מושא הרגש.

ואולם ,המשורר הפופח בין

הפעיפים מגיע למפקנה המכאיבה ,שבגולה אין מקים לשירי עלילה וגבורה,
כי העם הוא ציץ יבש,

ועל כו אין טעם לשירה עברית על אדמת ניכר ,כי

שירה זו מושרת "על ליבות ערלים" ואיו במציאות הגלותית כל פיפורי עלילה,
היאים לשירה הירואית .את כל קורותיו של העם ניתו

ינואשת אחת )"כי מה שיר ישראל

לפכם באמירה ספקנית

בגולה. I "---

ביו השיטין עילה כאו אף זעקת "למי אני עמל?" ,שזעק גורדוו,ואכזנה
מו השליחות השירית ומאדישות הציבור ,שכן

דברי המשורר נגולה נופלים על

ליבות ערלים וועל אוזניים ערלות .במלה "ערלים" מכווו כאו המשורר לבני עמו
דווקא ,כבשירו

עם נבל ,עם

"לא תמח הדמעה"

אובד ...

לחשתי"(.

)"חרקתי את שיני על לינות ערלים /עם אובד

ניתו אף לתפוש כאן את המלה "ערלים" כפשוטה,

ילראות בצירוף "השר שירותיו על ליבות ערלים" מעין רמז לטראגדיה של האמן

העברי בגילה ,שכוחי מתפזר לריק ביו הגויים ,במקים שיתרום לקימימי של עמו
ולתחייתי.
נראה ,אפיא ,ש"שירת ישראל" ,שהוא שיר-ביכורים קצר ,שאינו מלוטש

עד גמירא ,מכיל בתיכי ניצנים של כמה מן המיטיבים המרכזיים בשירת ביאליק

) ( 20שם,א,פא.
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וכמה מן הדפוסים האידיאיים החשובים שלח ,כגון :הפער שבין עולם-הרוח
יעולם-העשייה; הצגת המשורר כבעל מלאכה פשוט ,או קנאתו במי ששולח ידו
"להלמות עמלים"; ההבדל שבין עם ישראל ,שעולמו עולם הרוח,

ובין אומות-

העילם ,שחייהן בסיסיים ופשוטים ומתבססים על עולם-החומר והכוח הפיסי;
סיפור  ,חייו של העם בגולה כציץ יבש ,שעתיד אין לו; תחישת הניכור ,שחש
חמשורר בקרב אחיו

תחושת הבזבוז,

ותחושת המיאוס שלו כלפי הציבור ,בחינת "מה לי ולכם";

נוכח פיזור כוחם של יוצרים יהודיים בין הגויים והתוגה

שבקיום היהודי בגולה.
מוטיבים אלה ואחרים ,שבשלו

וגמלו בשירתו הבוגרת של ביאליק ,מצויים

ב"שירת ישראל" בניסוח מהוסס ,שטרם נתמצה וטרם הגיע לכלל גיבוש .ראשיתם
באודה הארכנית,

גדושת החזרות וכפל-הדברים

-

"אל האגדה"; ב"שירת ישראל"

זכו מוטיבים אלה לעיצוב מצומצם ומרומז ,אך עדיין

ובלתי-מחושבת מעניין לעניין
לפרנס שיר קצר לעצמו.
כאמור

-

נופך אירוני.

ניכרת כאן קפיצה מהירה

ועיסוק בקשת נושאים ,שכל אחד מהם ' יכול היה

הכותרת ,שהעניק המשורר לשיר זה ,מוסיפה לו
כותרתו הראשונה של השיר

-

)"שיר ישראל" ,במשמעות:

"שירו של היהודי"; שיר הנכאים של היהודי ,האוחז בכינור הגלותי המתייפח(
לא הכילה את ההשתמעויות האירוניות,

ועל כן החליף ביאליק את "שיר" ב"שירה"

)"שירה" הן כשם-עצם מופשט והן כשם-עצם קונקרטי :שיר רחב יריעה) , ((, 21
וצבע את השיר באור אירוני-מריר ,במיוחד לאור דמיונה של הכותרת לשירים
הימנוניים בני-התקופה ,שכן סופו של השיר במעין משיכת כתף אירונית-ספקנית:
אין מה לספר,

ואם יסופר,

יהא הסיפור דומה לסיפורו של הציץ היבש והעבש,

שנמק בעלטת המרתף) . ( 22

) ( 21למדור הפואימות בקובצי שיריו ,נתן ביאליק את הכותרת "שירות".

) ( 22כל שמות הצמחים ,הנזכרים בבית האחרדן של שיר זה )ציץ עולפה ,שטל אור
את עליו לא ירטב /,זרע גד אשר נפל אל רפש ועבש /,פקועה ששלפה ויבשה
)חמשך(
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כאשר נרפס השיר בשנת

, 1894

בכרך אז של "ממזרח וממערב" ,שבעריכת

ראובו ברייניו ,מחק הצנזור את שתי השורות הראשונות של הכית השני ,ככל
הנראה מחשש פו

יסיתו הדברימ למרד ,שכו המ מעלימ על נס את ז~הגיבור החי

על חרבהו".
ברנר ,שהכי'ר את השיר בנוסחו המקוטע והמצונזר ,כתיו עליו את רשמיו,
רשמי-קורא,

וראה בשורות המצונזרות ,שסומנו בקווים מרוסקימ ,ביטוי לאלם

-

כאילו נעתקו המלים מפיו של המשורר:

חיים נחמו ביאליק ,בחור רך ומלא רחמים ,שב מו החוץ בערב,
עולה לעלייתו ,נחבא בפינתו ומשתקע בהרהוריו .לא ידוע אמ
כבר אז ידע האברך את הפירוש של ליריקה ,אפיקה ,פתוס,
פלסטיקה  ---אולמ זה ברור :הוא הרגיש כי שורש נשמתו
בכינור ולא בחרב  ---אחרי זה בא שתי שורות של קווימ,
פירושמ :איו מלה בלשוו  ... Lאבל דעתי עוד לא .נחה ובלו
קשר אל הקודם ,כאילו רק כדי ללמד זכות על עצמו על בחירתו
בכינור הוא אומר פתאומ" :ואוי לו למשורר שחלל לבהו /השר
את שירותיו על לבות ערלימ  '. ...מי יהערליםי  -לא פירש.
כלומר :כי מה כל עמנו ,ומה כל ספרותו?

)"הנאמו"  -לדמות דיוקנו של ביאליק( ~ (~ 17
גם אמ דבריו של ברנר המ פרי התרשמות אישית ,מרפרפת קמעה,

וגמ אמ

הם מעידים יותר מכל על דקות-הרגש והאבחנה של כותבם ,דומה שיש בהם גמ

תפישה אותנטית נאמנה ,קולעת ובלתי-אמצעית ,הנוגעת בהרף-עיו מופלא
בשורשי-הדברימ .נראה ,שבדרכו האימפרסיוניסטית החטופה,

ירד ברנר לשורשו

של הש~ר הקצר והפסימי ,שיר תוגת הקיוס של אומה בניכר.

) ( 22

המשך:

במרתף"( המ צמחי מדבר .הצירוף "טל אורות" )ישעיהו כ ( 19 ,משמעי :טל
המצמיח צמחי מדבר; והשווה" :ויצא ללקט אורות וימצא פקועית שדה")מל"ב

ד(. 39 ,

"זרע גד" הוא המו ,שצבעי לבן ,וכאן הוא מתגולל ברפש )סמל לטוהר

המידות היהודי ,שנתרפש ביו הגויים ,והשיוה :שירו של אי צינזר "השושנה":
"על אם הדרך שמ nמתגוללת /שושנה חכלילת עינימ ---כשושנה בציה נדמית,
יהודה /משלך ---".שפרב המדבר בשירי ביאליק משמש גמ כאנאלוגיה אליגורית

למצב-הביניים ,שביו הגולה לביו החשתקעות בארץ ,וגילוייו בשירי ביאליק
המוקדמים הם :הישימוו ,ארץ השממה ,אר Vהתלאובות ,השדמה המלחה ועוד.
זרע-גד העבש והציץ היבש הם מקבילותיהן של הפרודות העבשות ב"המתמיד".
כאו נזכרימ צמחי-המדבר כדי לרמז ,שאיו תוחלת ל"שיר ישראל בגולה" ,וכי
יש לחפש פתרוו ולצאת לדרך הנדודים ,למדבר ,בדרך העולה ציונה.
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א. 4 .

האודה הארכנית והפובליציסטית

איר::ו ארכנית ופובליציסטית ,הנסבה סביב אותם נושאים ,המרומזים ב"שירת
ישראל" ,היא האודה האליגורית "על קבר אבות" ,החורגת בארכנותה ,בישירות-המבע
ובישרות-המגמה שבה ,אפילו ביו שירי-הבוסר .בולט כאו
והרפוף ,שביו
בולט כאו

לעיו הקשר המלאכותי

סיפור המסגרת וביו החטיבה ההגותית ,שהיא עיקרו של השיר.

גם תיסוד המרפשט ,האימפרסונאלי בדמרת ת"אני" הדרבר ,המשולל

כל יסוד אישי מייחד,

נציג של זרם החוזרים בתשובה .אף שפה רשם

רכל כולו

מסתמו ,מתוך שימושי הלשוו האלוסיביים,

יחס דו-ערכי כלפי בת-המלך תמתה,

המייצגת את האומה ,עיקר הדברים נאמר בפאתוס בלתי מרוסו ,במתיקות רגשנית
ומתוך הערצה ללא תנאי

וללא גבולות.

באשר למידלים ,שעמדו לנגד עיני ביאליק בכתיבת "על קבר אבות" ,טועו

לחובר) , ( 23

כי ת"נוסח הוא פה

ושם נוסח פרוג בפיוטיו הלאומיים ,או

ניסחם

של משוררים אחרים ,לרוב מביו המשוררים העממיים ,ששרו באותה תקופה של
I

פורענויות נחיי היהרדים ברוסיה".

לחובר מכווו

בדבריו אלה למשוררים

עממיים ,כדוגמת גולדפאדו וצונזר)  (, 24שהעלו על נס את כוח הסבל של ~אומה
והאדירו אח זכר הקדושים ,שעלו על תמוקד .כמו-כו,

לדעת

ניכרת בשיר,

לחובר ,השפעת המשוררים המעוררים של תנועת "חיבח-צירו" ,שפירסמו משיריהם
ב"מעורר היהודי"

)"דער יודישער

וועקקער"( ,שהוציאו חובבי-ציוו

באודיסה,

כמו למשל שירי זאמושצייו)  (. 25ראוי לצייו ,כי כמה תימות ,כגוו האדרת
גבורת

המכבים

וגבורת מקדשי-השם,

שאיפיינו

כ ,,( 23ביאליק  -חייו ליצירותיו" )  32Jד~
) ( 24שם. 111 ,

) ( 25שם , 108 ,העי . 5

את שירי

סוף

(. 109-108 ,

העשור

הראשוו
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ליצירת ביאליק )"למתכדבים בעם"" ,איו זאת כי רנ'ת צררתוכו"( מצייים כבר
בשיר מוקדם זה ,מתקופת אודיסה הראשוכה של המשורר,

ולא יכקו בהכרח משירי

הגבורה והנקם של טשרניחובסקי ,שנתפרסמו בשנת תרנ"ט ,כטענתו של ל.חובר) . ( 26

"על קבר אבות" הוא הראשוו בסידרת שירי "תשובה"
בעקבותיו כאו שירים

של ביאליק.

כדוגמת "על סף בית המדרש"" ,משוט במרחקים"" ,בתשובתי",
הספרים" וכו קטעי זכרונות בפרוזה פיוטית ,שבהם

"עימד ומפשפש" ו"מול ארוו

תיאר ביאליק סיטואציה דימה ,שבמרכזה שיבתי של הדיבר אל כור מחצבתו ) . ( 27
מרשג ה"תשרבה" בעברית הוראתי כפןלה:
'·'ע) "רתשרבתו הרמתה כי שם

ביתן"( ;

יחידת-משמעןת אחת עניינה "שיבה ,חזרה"
יחידת-משמערת אחרת עניינה:

"חרטה,

על מעשה רע" .בשירים שלפנינו ,כרד ביאליק את שתי ההוראית זר בזו,

ניחם

יאף כרד

בתיכו שני סיגי שיבה :השיבה הרומאנטית אל שרידי העבר ,אל הריסות ,המעידות
על תפארת שחלפה זה מכבר ,או אל מכורת הילדות ,שאף היא בחינת מחוזות אבודים;
ולעומתה ,את השיבה היהודית הלאומית אל המסורת ,אל ערכי האומה ,שהתבטאה

ב"דרד תשובה" של משכילי-רוסיה ,אחרי פרעות . ( 28 ) 1881השיבה המכופלת ,אל
העבר האישי יאל העבר הלאומי ,היתה מוטיב רויח בשירת התקופה ,הו בשירה

היהודית-רוסית יהו בשירה העברית) . ( 29
דרברו של סיפור המסגרת ב"על קבר אבות" הוא נציגם של זרמ
החוזרים בתשובה ,העילה אל קבר אימו

) ( 26שם. 295 ,

כם האימה( בשפלית-ריח יבהתחטאות.

)  ( 27כ"ג. 214-212 ,

) ( 28די  1ו מפורט בפרשה היסטורית-חברתית זו ,מצד השלכותיה הספרותיות ,ראה
בספרר של פן לחובר "תולדות הספרות העברית החדשה" )פרק : 24
כרד ג-ד )דביר ,תשכ"ג( . 31-1 ,על שירי תשובה של ביאליק ,ראה :שבייד

"דרד תשובה"(

"שלוש אשמורות בספרות העברית" ,עם-עובד,

אלי,

. 20-18,1964

) ( 29ראה :סלוצקי ,יהודה" ,העיתונות היהודית-רוסית במאה התשע-עשרה" ,ירושלים,
מוסד-ביאליק ,תשל"א,

. 141-121
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העלייה אל קבר האט אינה מבטאת את החרטה ואת החזהר כתשובה בלבד;

יש בה

גט מיסוד השיבה אל ארץ-ישראל ,מיסוד העלייה אל הארץ העזובה לקבריט,
שהרי הדובר מגיע לקבר אימי "מארץ רחוקה" )השויה ,למשל ,לשירי של נ"ה

אימבר "ההילד לקברי האבית"( ) . ( 30כיתרת המישנה של השיר )"אחרי קריא
דברי ימי ישראל"(  -מעניקה לאמיר משמעית אליגירית ספציפית :כביכיל,
העמידה מול המצבה היא כעמידה מול אחד-עשר הכרכימ המינימנטאליימ של
"דברי

ימי

ישראל" של גרץ ,שמפעל התרגוט הגדול שלהט התחיל להניב פירות

ראשונים בשנות התשעיט המוקדמות)  . ( 31מפעלי הגדיל של גרץ הינו תוצר
מיבהק של תקופת ההשכלה הגרמנית,

וכתיבתי לא נועדה לעידודי של עתיד

לאומי ,אלא הציבה מצבה לעבר גדול .כאן ,הובלטו הכיחות ששמרו על קיומה
של האומה בתקיפית של סבל ומבחן .הרעיונית החרותים על-גבי המצבה ב"על
קבר אבית" הם עיקרי גישתו של גרץ ב"דברי

ימי

ישראל" ,המעלה על נס את

מאבקה של היהדות על קיומה ועל ייחודה ,את יסורי הגלות~ ,ת גבורת

מקדשי-השמ

-

וכנגדם את רשעותמ של שונאי-ישראל ירודפיו בכל הדורית,

תוד שלילה חריפה של הנצרות כדת וכמוסר~ . ( 32

)  30לכ (,,שירי אימבר" )
המאה

~  13ד[

,

 (. 15השלר נכתב בשנות השמונים של

הל"ט.

) ( 31על עניין זה העמידני הפרופי דן מירון.
כתבי גרץ תירגמו לעברית בידי שפ"ר יחבר מתרגמימ ,בשנימ
בפיקיחי האישי של גרץ.

, 1899-1890

) ( 32גרץ הצביע על הנלוין המיסרי של אימות-העולט יעל טיהר-המידות ועליונית
המוסר של העם היהודי .צניעותם ומסירותט ההדדית של היהידים הן ,לדעתו,
עריבה לנצח קיומו של העמ )ראה :שבייד אליעזר",תילדות ההגות היהודית",
כתר ,תשל"ח(. 326 ,
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הסתמכותו של יחס בו-ערכי כלפי מושא האובה

א1.4 .

אחרי הפתיחה ,העומבת כולה בסימו הכבעה והתחטאות ,מצוטטת
אפוסטרופה ארוכה בת

המצבה
המצבה,

/

", ---

עמוב פה איש הלך

יכולים להתפרש גם לשבח וגם לגנאי ,שכו

שהוא צירוף ביטראלי כביכול,

; 16

ישעיהו כב,

של מלך בבל

)שורות

רבים מו האטריבוטים ,שמייחסת הכתובת לבת-המלך

חצבה לה קבר" ו"פה שבתה מבהבה",

)ראה:

המבוסחת כאפיטאף ,החרות על-גבי

ומרבה במתו ציוויים והוראות להלך ,העולה לקבר-אימו

(. 42,37,33.15.10
המתה.

טורים

44

)שורות

(, 52-9

הפותחת בציווי "על

יב

תיאורים .כגוו

"פה

ואפילו צירוף כמו "בת מלכי קבם",

באמרו במקורם בהקשר של גנאי ולעג

שם יב,

;4

שם יט,

(, 11

בתוך בברי שמחה לאיבם

ומלך מצרים ,צירופים ,המעלים מן הצב האחב ,השתמעויות

של כבוב ויקר ,מעלים גם בברי גנאי וחרפות ,מו הצד האחר,

ומצביעים

על יחס בו-ערכי כלפי בת-המלך המתה ,המעמיב בסימו-שאלה את ההערצה
המוחלטת ,שעל-פני השטח,

"המתמיב"; שוררת

עם זאת ,באובות אחרות )"אם יש את נפשך לבעת",

( 260-213

מותיר ביאליק בלב הבברים הצרמוניאל .יים

והמרוממים מקום לאמירות מפוכחות וריאליסטיות ,כגוו "אהה!

ועלובה זו המראה

/

בעיני זר לא יביו";

מה

נקלה

ואילו כאו ,בברי ההלל באמרים

בצורת משפטי חיווי ,בסידרה של קביעות וודאיות )ולא בצורת משפטי-שאלה
כמו ב  IIאם יש את נפשך לדעת" וב"המתמיב"( ,המצהירות מפורשות על הערצה
ללא-סייג לאומה ולערכיה.

מסעו ונדודיו של הגיבור-ההלך .הפסיכומאכיה)  ( 33המאפיינת
את אורח-חייו ,עמידתו מול המצבה של קבר-אימו

).

כ

94

[

-

כל אלה אינם תורמים,

(  donו ( 33)see: Sacks t She
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כאמור ,ליסוד חווייתי-חושיי ,ועיצובם הא-מימטי מעידד מלכתחילה קריאה
אליגורית ,שבמרכזה דיבר קולקטיבי.
האקסטאטית ,המתפעמת,

לא עלה

יפה,

נסיונו הראשוי של ביאליק באידה
ואף שבחריו שיבחוהו שבחים מופלגים

על שירו זה) , ( 34דומה שהשימוש הבלתי-זהיר והתמוה באפיתטים ובאטרינוטים
של שבח ,המתפרשים לגנאי ,כמו הארכנות והסנטימנטאליות ,העולה על גדותיה,

מעידים על חרלשה ררפיפרת כישררו בשלב מרקדם זה .עדייו רב היה כרחו של

ביאליק בכתיבה סאטירית ערקצנית ,מאשר בארדה המררממת ,שאליה

א~

שאף) . ( 35

האובח האקסטאטית המתפעמת

5

לערמת זאת ,ב"אל המשירר" עלה בידי ביאליק להעמיד ארדה
אקפטאטית ,המעידה על יחפ הערצה ללא פייג,

יעם זאת אינה גילשת לארכנית

פנטימנטאליסטית .ארדה קצרה ומתפעמת זו כלולה בתוך מכתב ,שכתב ביאליק

לידידו אליהר פרידמאי,

ובר

נתי ביטיי להתעלרת-הנפש והתפעלית החושים,

שגרמה לר הקריאה בשירי ש"ש פררג)  . ( 36מתרך דחף-תהילה לשירתו של פררג,
כתב ביאליק לכברדר ארדה ,הדומה במקצת במיבנה הסטררפי שלה לארבה ,ש?תב

) 34

(לחובר" ,ימי ביאליק הראשונים" )

) ( 35

אגרות,א,

מב-מד.

) ( 36שם ,שם .
ראה

גם:

כ"ג,

• 14

נ .[ 32ב

(. 49 ,
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פרוג לכבוד י"ל גורדון ,שכותרתה אף היא "אל המשורר",

ושחוברה לכבוד

יובלו של יל"ג והוקראה במישתה ,שנערך לכבודו בפטרבורג ,כיום  29באוקטובר

. ( 37 ) 1881
האודה ,שכתב פרוג ,כוללת אפוסטרופה ,הבנויה מקווארטטים
וקווינטטים לסירוגין

)כל קווארטט חורז אבבא וכל קווינטט חורז אבאאב(.

שירו של פרוג פונה אל המשורר כאל נוכח ,מפרט באוזניו את מעלות שירתו
ואת ערכה הלאומי.

ומביע את משאלתו לכל יחדל מלשורר "את שירות שפת קודש

היפות" ,כדי לעורר בעם תוחלת חבויה,

ולמען

"תחזקנה ידינו הרפות" .הוא אף

מביע את אמונו .כי ימים יבואו ,וקינתו המרה של גורדון תינעם לאוזן
קוראיה ,כאילו היתה שירת שמחה וניחומים .שירו של פרוג פונה אל המשורר
הנערץ .מתוך תפישת-שיר רומאנטית ,הרואה את אידיאל השירה ביצירה
הספינטאנית ,הנובעת מאליה.

ללא כיונת מכוין.

גורדון

שהאל חנני כ"כנור נעים זמירות" ,כדיגמת הנבל האאילי

מתואר כאן כמשורר,

) • ( Ae.oUa.11 HaJtp

שתפך בתקיפה הרומאנטית טיפיס ריוח ,סמל השירה הספינטאנית

-

האידיאל

שאליו נשואות עיני תמשיררים)  . ( 38די לו למשירר שיניע לאיטי מיתר אחד
בלבד,

וכנר מתsנרצת מאליה שירה שגיאה" .כבירה בקסמים" ,המקיצה את בני

העם הנרדמים ימעיררת אותם לאנחית תמרירים על מר-גורלם ,וכן מעלה
זכרונות מעברה של האומה

מקדם מרהיבי עינים/

) ( 37
על-פי

) J
)(38

הערP
l166

)"כי תשיר

-

וקמי מחנים מחנים,

וקרעו לבנו לקרעים!

/

זכרונות

. "( ..

שוליים בספר "כל שירי פרוג" בתרגום יעקב קאפלאן

.חלק

שני • • ( 180

 cf ;!heמ see: Langbaum, Robert. The Poetry of Experje
;'  onך  tך  oguein Modern Literary Tradו Dramatic Mono
Norton, new-York , 1963 .

 - 235האודה ,שכתב ביאליק ,אינה בנויה כאפוסטרופה ,אלא מתארת את
מושא-ההערצה בגוף שלישי ,מתור

יראת-כבוד והוקרה רבה ומתור כוונה להעמיד

אפותיאוזה מוגבהת ,שיש עימה האלהה של דמות המשורר וסגידה לאישיותו .השיר
משובץ שברי פסוקימ מתהילימ ,המשווימ לשיר את אופיו האודיי החגיגי

"קול הן

חוצב להבות אש" ,תהילים
תהילימ

"הקשיבה אל רנתי",

כט7 ,

קמב; 7 ,

;השווה :שורה

השרוה :שורה

נמתיק סוד" ,תהילימ

נה; 15 ,

"כי השקיף ממרום קדשן" ,תהילים

קב; 20 ,

שורה

"אשר

השווה:

ריבוי הרמיזות לתהילים אינו מכוון

.1

. 11

השווה :שורה

יחדיו

)כגון:

. 12

 . 13ועוד( .

ליצירת אלוזיות ספציפיות ,כי

אם מלמד על שימוש בצירופים מקבילים הולמים מטקסט קאנוני בעל אופי אודיי
למטרת העמדת שיר ,שאופיו מוגבה ,חגיגי

ורציני.

כן משוקעים בשיר רמזימ רבים וצירופי-לשון רבימ מתור מעמד
ההתגלות הנשגב והססגוני ביחזקאל,

שם; 5 ,

פרק ין

)"כקול אל שדי בדברו" ,שם,

"האופנים מלאים עינים סביב" ,שמ ,שם,

וכן אלוזיוח רבות אחרות לתיאורי ספר יחזקאל

יב; 2 ,

השווה שורה

השויה :שורה

.7

.5

המימטיים

וכן המלה "חלאה" ,הבאה פעמיים ביחזקאל,

בכל

א; l ,

פרק כ"ד בלבד(.

המקרא ,שהמשורר הועיד להם התכוונות אמנותית ·

זוכה דמות המשורר למעמד אלוהי שמימי ,החורג מן המודוסימ
ומעוגנת במודוס

על-אנושיות:

---

)"אזנימ להמ לשמוע" ,שמ,

"נפתחו השמים ואראה מראות אלוהים" ,שם,

באמצעות זכרי-הלשון מן
ספציפית,

- 12

השווה  :שירות

(, 5-4

המיחי,

שדמוייתיי

ניחנו

במימדימ

ובתכונות

"לו אלף עינים /,לו רבוא אזנים /,הוא יחזה הוא יקשיב

בכבודה השכינה /שומעת לרינה /אראלים ימתיקו לו

באמצעות ההיפרבולות

)"אלף עינים",

סוד ". ...

"רבוא אזנים"( מאדיר השיר את

המשורר ומעניק לו תכונות מיתולוגיות ,שלא מעלמא הדין .המשורר האמיתי
הוא משורר "בחסד עליון" ,שהאל חננו בכוחוח מטאפיסיים על-טבעיים.
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"על םף בית המדרש"" ,אפ יש את נפשך לדעת"" ,המתמיד" רערד(.
אחרי כתיבת האודה המרוממת ,הקושרת כתריפ למשורר האידיאלי,
הוסיף ביאליק בגוף האיגרת משפט מםכפ,

נרגש ומתפעל:

"איש אשר כזה

משררר יקרא! אד זה אהרב המוזה! אך זה היא ילד אלוהיפ!
המלאכיפ

הקטניפ ". ...

•..

אחד מן

האיגרת המסולםלת מנגידה את דמיתו השמיימית של

המשירר "רב הנוצה" )המיטיב עוף והמיטיב לאחרז בנוצת הקולמום( עפ

דמרתר שלר

-

המשורר קציץ-הכנפיפ ,שאינר יכרל להמריא אל-על ולהגביה

במערפר .דרמה ,ששיר-התחינה "מו המיצר" ,שבי מבקש הדרבר מאלרהיר
להסיר את אזיקיו ,הכרבליפ ארתו ימעכביפ בעדר מלהמריא ר"לערף על
לשמי שמיפ" ,נכתב מתיד ארתר הלרד-ררח ,שמתוכו

נכתבה האיגרת בשבחו

של פרוג המשררר ובשבח שירתר.

"אל המשררר" הרא אחד משיריר היחידיפ של ביאליק ,שלא ניכר
בהפ כפל-ראייה ריחס אמביוראלנטי כלפי מושא החיקרי.

יחם ההערצה לדמותו

של המשורר האידיאלי ,כמו הכורנה להעמיד בשירר אפרתיאוזה נשגבת

ינלהבת ,אינפ מיטליפ כאו בספק.

א6 .

האידה הפרבמאלית החגיגית

אודה אחרת מאותה התקיפה ,שאף כוינתה להעמיד אפרתיארזה למשורר
נערץ ,היא קינתו של ביאליק על מות י"ל גירדין

-

"אל האריה המת" .זרהי

האודה הצרמוניאלית ,הפורמאלית וההדורה ביותר ,שכתב ביאליק,
בעושרה הססגוני והעמרס ,לעומת האודה הקצרה לכבודו של פרוג

והיא בולטת
)"אל המשורר"(.

ב"אל האריה המת" אין ביטוי לצער אישי על מות הגדול במשוררי ההשכלה .השיר

אינר אלגיה אי מיספד ,כי אפ מיפגו של יכולת פיוטית מושלמת ישל ווירטואוזיות
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בדרכי-המבע הקלאסיות .אין ב"אל האריה המת" ביטוי ישיר יספונטאני לרגשות
תוגה ,כי אם תגובה מחישבת ומתיכננת ,שהמיטיבאציה לכתיבתה תיה הרצון
להתנצח ילהתחרות עם משוררי התקיפה על כתר השיכלול יהשלימית .על הכיח

שדירבנו לכתינת השיר ,העיד ביאליק עצמו באיגרת לעורכו
רבנ יצקי מחידש ' חשו ון תרנייג ,כחידשי ים אחרי פטירתו של

וידידו

י"ח

יל"ג :

זה כמה אשר קבלתי מכתבך הגלוי אשר בו בקשתני לספוד
לגורדון ז"ל כנוח עלי הרוח  -אנוכי לא עניתיך ,כי
חכיתי לראות אולי יקדמני אחר ,הטוב ממני .הן לספיד
לא מלתא זוטרתא היא ,את פושקין
כ ר אוי
לגורדין
הספיד לרמונטוב  -ימי יספוד לגורדון? אולם אחרי ראיתי
את כל הקינות אשר קיננו עליו אלה הנדחקים מעצמם אל

היכל השיר ואמרתי  :לו ראה יל"ג ז"ל מי ואיך יספידוהו
ושב למות ,ואשלח את קינתי אשר קוננתי אבי אליך .ואתה
אדוני

איעצך

אשר בל"ם
קינחי

-

בקראך את

)בלי ספק(

כרגע

חו

קינתי

זאח

קראח ביהצפירהי

וזכרח אח

-

יתר הקינות

וגם ביהמליץי

ומצאה

בעיניך.

רוב שירי גורדוו

ז"ל הגדולים והטובים רמוזים בקינחי זאח

בכלל ,ואתה קראנה בשים לב יבכוונה ומצאת וראית כי טובה הנה( 40 ) .

ביאליק רומז באיגרת זו ,כפי שציין לחיבר בשיליה ,לקינית הבאיח:

"היי אריאל" מאת יהידה ליב גמזו) " (, 41הארי לאחר מותו" מאח ד"מ

יעקוביביץ) (, 42

"עלי גי"ל" מאת אלעזר הלברשטםכ " (, 43אבל כבד" מאח א"א פימפיאנםק 'י)  ( 44ו"על
מוח גורדיו" מאח מ"מ

דיליצקי) . ( 45

כ ( 40אגריח,א ,נה-נו.

)  ( 41יהצפירהי ,י"ג בתשרי חרנ"ג.

) ( 43שם ,

יי

בחשין

חרנ"ג.

) ( 4Sשם ,י"ד בחשון חרנ"ג.

) ( 42שם ,הי בחשין תרנ"ג.

) ,( 44המליץי ,י"ד בחשרי תרנ"ג.
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בפרק "שלר מספד על יל"ג") . (46היטיב לחיבר לתאר את השיר ולזהות
את השתייכיתי

הזיאנרית:

קלנה זו " -אל האריה המת"  -שלא הכניסה לקבצי שיריי .היא
שירה "לעת מציא" .שחוברה בדרך שירת ה"השכלהי'  .הקילית שלה
גביהים מאד והמשירר מדבר בלשין נשגבה יכאילי מתאמץ להתרומם
·לספירה של מחשבה נעלה .העיברת את הגבול שהיא עימד בה .דימה
כי היא מעירר את עצמי להמריא .להנשא על אברית המליצה .לחיד

חידית רבית ילהמשיל משל .קינה היא זאת .אבל בנטיה לניסח
)ההדגשה שלי .( -ש.ז שההשכלה נטתה אליה .יכאילו
ה א ידה
הציב בה ביאליק שלא מדעת גם מצבה לתקופה שיל"ג היה משוררה
הגדיל .שחתם אותה.

לחיבר שייר ,אפוא .את הקינה על מית יל"ג לזיאנר הארדיי ,וראה בה
אף מיפנה סימלי:

סתימת הגולל על תקופת ההשכלה .בשיר משכילי כנד .נאריקי

ירנ-רושם .שנו הפגין המשירר את כיחו ברזי הסגנון הקלאסי .השיר מכיל .במיטב
מסורת האודה המשכילי .קאלאמנורים רבים )"לפאר תפארת כל פארית"" ,לארית לי
אירית" יכיי(

יאלי Tיית רנות לשיריי של גירדון ,כשם שציין ניאליק עצמי באיגרת.

שלליותה שיר זה )"רוב שירי גירדון ז"ל הגדילים יהטיבים רמוזים בקינתי"(

) . ( 47

י"ח רבניצקי ,שסלד מן ה"מליצה" המשכיללת)  (, 48לא התלהנ מן האודה) ( 49
החגיגית והמריממת ימסיגנונה האורנאמנטאלי.

וענה לביאליק .כל "בתים אחדים

משיר זה מלאים חן מיוחד .לפי דעתי .אר יש גם חסרי כוח השיר .לא ~ונו בעיני,

כ ,,( 46ניאליק  -חייו ויציריתיו"

)

] .[ 32ד

(. 135-132 ,

) ( 47ראה :העי  40מדלעיל.

) ( 48כפי שניךג ממכתביי לביאליק )למשל :אגרות,א.נז( ,מספרי "דור וסופריו"

) 49J

 , Lקנא( ומרשימותיו ביהשלחי וביפרדסי בחתימת בר-קצין.

) ( 49לחובר )שם .ראה :העי  ( 133 • 46הדגיש .כי תקדימיה הקלאסיים של הסכימה
הסטרופית ב"אל האריה המת" מתאימה יותר לאודה ולשירה אפית מאשר לשיר
קינה

ומיספר

)ראה גם:

שם.

' (. 135
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---

וכחומה ,אשר יזכירו את יהנאומים

הנעימים והניבים הנאוים' של שולמו")ס . ( 5ביאליק הזדרז להשיג על האשמותיו
של רבניצקי ,והסביר בתשובתו)  (, 5lכי הצירוף "לפאר תפארת כל פארות" ושכמותו
אינם דומים ל"ניבים הנאוים" של שולמו ,כי לא נועדו לתפארת המליצה והצליל,
אלא לצורר כווגה מיוחדת וספציפית ,הקשורה בהעשרה סימאנטית של האמור:

"לפאר"

בא מלשון "פארה" ",ףנע") לפי הפסוק המקראי "כי תחבט זיתו לא תפאר אחריו",

(, 20

דברים כד,

וכוונתו

"לקצץ פארות" ולא "לקשטן בפאר" .במלים אחרות,

של ביאליק ,משרת הצירוף פונקציה רפרנציאלית ולא פואטית,
מוצדק ,לגיטימי

ואיו בו שמץ של מליצה.

למעשה,

כליות אשת תפארת

ועל כו השימוש בו

נטל ביאליק את הצירוף הזה,

בעל האיכית האליטראטיבית העשירה ,משירו של גורדון

/

לטענתו

"בית מועד" )"ומחלב

פארה פארותיה גפן אדרת"( .תפקידו של צירוף זה בשירו

של גורדוו הוא תפקיד פארונומאסטי מובהק,
נמצא דחוק ובלתי-מספק; הצירוף אכו משכילי

ותירוצו של ביאליק לרבניצקי
ומקושט ,כפי שטעו העורר בצדק.

השיר רצוף ,כאמור ,אלוזיות רבות לשיריו הנודעים של גורדוו.

השורה הראשינה כוללת רמיזה לסיום שירו של גורדון "תל אביב" )"גם עלי
לא תאטר בור,תחתיות פיה

/

כי תשוב נשמתי אל בית אביה"( .בשלושת הבתים

הראשונים מקונו הדובר על מותם של נשרים ולבאים ועל כריתתם של ארזים

בהינף גרזינו של מלאר-המוות .לדעת לחובר)  (, 52מרמזים דברים אלה למותם

של אחדים מגדולי היהדות של התקופה) , ( 53בשנים תרנ"א-תרנ"ב ,שמותם הותיר

) ( 50אגרות,א,נז ,הע' . 3

) ( 5lשם,שם.

) ,,( 52ביאליק  -חייו ויצירותיו"

)

].[ 32ד

(. 134 ,

) ( 53כדוגמת גרץ ורש"י פיו ,מגדולי חוכמת-ישראל ,וכדוגמת הרב י"ד סולובייציק
וחרב מ"ג יפח ,מגדולי הרבנים ברוסיה~ שנפטרו בשנים תרנ"א-תרנ"ב.
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שורה

4

)"אם נשא המוות עוד נשר רב אבר"( רומזת לשירו של גירדוו

"על

כרחן אתה חי" .שבו מתאר המשורר את עצמי על גבול ממלכת החיים יממלכת

המיות

)"וכבר העלה ריחי אבר כנשר"(.
תמינת הכיניר הניטף מיר .ששירתו הופכת לקינה "שחירה כעירב".

נטולה משירי של גורדיו

"בעלות השחר" .ששימש שיר-הקדמה לשירי העלילה

של יל"ג "מקורית ימיני" .חומריו התימאטיים והלשיניים של שיר זה ,המשוקעים

בשירי הגנוז של ביאליק "חלים בתיו חלים" ,מפיזרימ באידה "אל האריה המת"
ימקנים לה את אחדיתה .שירי של יל"ג מתאר את המטאמורפוזה .שחלה ב"אני"
השמורר עם התבגרי

והתפכחיתו

יעם שלמד להביו את סבל בני-עמו .בנעוריו ,לבשה

בת-שירו "שלמת בד צחר" והתרפקת עליו באהבים;

יחד עימה

נסק המשורר אל-על

ישגה בחלימית יבחזיינית נעימים .שירתי מלאה תעניגים ,אתבה וידידות .ניחומים
יתקיית לעתיד .אן הנה ,חל שיניי בהשקפת-עילמי "לאיש אחר הנה נהפכתי

לא

/

איכל עיד לשיר ,רק אבל לעורר" .משראת בחזיינותיי את עמי בעצם שפליתי.
יהביו את הרישעה יהדלית ,השילטים בחיי העם .יאת נכליהם של מנתיגיי

כינור.י לכיניר נכאים.
ורפש" מבעתים אותו.

ישירתי

יבת-שירי

-

-

תפר

לקינה .עתה ,חלימית "דראוו עילם ,עבטיט

הפכה

"שחורה כעורב".

תקיותי לעתיד תיא ש"עוד יעלה השחר" ייעלרו מיגונו

ויביא מרפא

לניגעי העם ,אם עדיין תיתכו תקימה לעם ומרפא לנגעיי .בשירי של ביאליק

כליל דיאליג סמוי ,גם אם מכיון

ימתוכנו .עם שיר-המפתח לשירתו הלירית

של גורדוו:
גורדוו

ארעיש מיתרי

)"בעלוח השחר'"

נבלי ארעיש לא ארף

יזמיר עריצים במרום אשמיע.

ביאליק

)"אל האריה המח"(

ואצבעות ניטפוח מיר תרדנה תעלינה
ירעדו

הנימין.

זמיר עריצים תענינה.

)המשן(
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גורדוו

ביאליק )"אל האריה המתזז(

)"בעלות השחר"(
)המשך(

קולות אלוהים יתמלטו ,יעלו רומה,
וכרונים ינשאו וחלומות אחלומה.

אז

תקום עמי

בת שירי

וקולות אל יתמלטו ,יאבירו מרום,
עמם תסק נפשו וגלוית עינים.

אז תרחץ הליכיה ברבש וחלב,
אור נוגה תעטה כשלמת בר צחר.

תמתי

ליבשת ערנים שלמת בר צחר.

מני

אז

שחורה

בת שירי

ויטבול ברעל בת-שירו הצחורה

כעורב

ותשחר כעורב

---

חלומות רעים בלילה בעתוני
אחלום דראוו עולם עבטיט ורפש

שירו של גורדון

 --ויבעתוהו חלומות רעים:עבטיט עד ,עבדות עולם ומראות

"בעלות חשחר" חוא ,אפוא ,גם שיר-המפתח להבנת

הסכימה ,שעמדה לנגד עיניו של ביאליק בחיבור האודה "אל האריה המת" .כמו
שירו של גורדון ,כך גם שירו של ביאליק ,עומד על מיבנח דיאלקטי ,המדגיש
את תפארת העבר ,את ההתעלסות באהבים עם בת-השיר בשנות הנעורים,
המשבר וההשתנות;

המרימים,

קודם

את המטאמורפוזה ,שחלה במשורר ,אחר שנסק אל-על ונפל מן

והחל להתענות בחלןמות ביעותים על שבר בת-עמו; את תקוותיו של

המשירר ש"עיד יעלה השחר" יעיד יבוא מזיר לנגעי העם ילשברו.
בשירו של ביאליק כלול רעיון השיבח והתשובה ,שאינו בא לידי
ביטוי בשירת גוררון המשכילית הפראגמאטית ,שנכתבה ברובה לפני התמורות,

. 1881

שהתחוללו בתרבות היהודית בעקבות פרעות
"כי שבו הבנים

/

יל"ג המשב>יל זכה לראות

שלכת הרחיקו אל חיק אמותיהם" .באמירה זו כלולה גם

מעיך קינה על שהמשורר הלאומי לא זכה לראות אלא את תחילת תהליך-השיבה
ועל שכינורו

נרם ,טרם הפיק שירה חדשה

-

שירת התחייה

והחופש.

ביאליק הרגיש והדגיש ,אפוא ,נשירתו האודיית הגדולה על יל"ג,

נגעים ...
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יל"ג היה גדיל משיררי דןרן ,אך לא חרג משירת בני-דןרן; את שירת החןפש

והדרור ,התחייה ךהשיבה אל כור-המחצבת ,הותיר לבאים אחרין .כלילה כאן
במרומז גם ביקורת סמויה כלפי שירת גורדון ,שלא השכילה להסתגל לתמורות

ולא השתנתה לפי רוח הזמן ,בצד אפותיאוזה נלהבת ומרוממת על הארז ,שנגדע
והותיר אחריו את אזובי הקיר

-

את המשוררים המינוריים של "דור המעבר".

תיאור הנסיקה אל המרום ,מראה הכוהנים המכינים מטבח אל צאן

הקודשים והנפילה מטה אל חלאת החיים

-

כל אלה מרמזים לשירו של י"ל גורדון

"בירח כלילה" ,שממנו לקוחה אף תמינת ההיכל ההרוס והמבוקע ,שקיריתיו

מתפיררים ומטים לנפיל:

)"בירח בלילה"(

גורדןן

ביאליק )"אל האריה התמ"(

וארא בתמונה היכל תפארת

ובקיעים בי
טיחו

אז

רני פרץ על פרץ

נופל,

את חיצי כי

קורתו מתפוררת

ממסד

אף תמינת האשה הזקנה,
)בשירה

(, 36

יראה היכל עמו
עד

ארמונו הנוטש

נופל כי תפל הטיח

טפחיתיו

כי

נבקע

כי

רוטש.

דמיתה המיאנשת האליגירלת של "שפת אליהים חלים"

מר.rעזת לקינתי של גירדון

על מות מיכ"ל

השפה העברית בדמית אשה זקנה ובלה ,עוטת שחורים.

)"היי אח"( ,שבה מיפיעה

תמינת הנסיקה אל-על בשלמת

האןר ןתיאירה של בת-השיר ,ההוגה תמרורים כציפור בידד בין החירבות,

לקוחים

משירי של גירדון "סיליק שכינה" .תיאור העם כרחלים נאלמות מרמז לשירו של
גורדןן

"עדר חי" .תיאיר אייירת הנכאים ,שהשתררה בנפשו של המשירר

רוח כהה לבשה שירתי" ,שירה
"חג להי"

)"סורי רוח כהה,

שנפלה רוחי

(, 57

מרמז לתיאיר היגרן בשירי של גורדין

סורי עזביני"(

)"ודבש מהול ברעל

יתיאיר שירתן של המשורר ,אחרי

נזלה שירתו" ,שורה

( 61

הוא איניורסיה מכוונת

של תיאור שירתן של הזמיר-המשורר ,בשיר-ההקדמה של גירדןן
)"אז דונג

)"ומאז

"הזמיר

והצרעה"

ודבש כדבירה הזלת"( .הטחת ההאשמה נגד מנהיגיי של העמ בשירה

72

 - 244)"הטופלים תפל אל בונימ מהבילימ"( דימה להi!Iאמתי של גירדיו נגד הריעימ-
המנהיגים ,המכלימ את העם בהבליהם )בשירי "טפה זו מה תהי עליה?"( .תמונת
המשורר ,המוריד את כיכירי מעל הערבים כבשירית

(, 90-89

מרמזת לשיר-הפתיחה

של גורדיו "ברכת ישרים" ,שבו מתואר המשורר ,המוריד את הכבל מעל הערבימ,
על נהרות בבל )בניכר(
ונגינות חדשות

ימכונו את מיתריו ,כדי לשיב ילהפיק ממנו זמירות

)שירימ על תור-הזהב של העם ,על ימי-עברו

תמונת הכוכבלם ,הדירכים מלעקב )בשירות
"כוכב השבט",

(94-93

המפוארימ( .

רומזת לשירו של גורדיו

יםופו של השלר ,המדבר על הבנרם ,שהתנכרי לעמם ועתה

חוזרים הם בתשובה ,משמש אנטיתלזה והשלמה לשירו הנידע של גירדוו "למי
אני עמל?" .שיר זה של גורדין מבכה את התנכרותם של בני-הנעורים לשפה
העברית ילתרבותה,

ומםללם בשאלה:

היי

יחיש עתלדית,

מי

זה

מי

יודיענל

אם לא האחרוו בשמיררי צליי הנני
אמ לא גמ אתמ הקיראימ האחרינים?!

ביאליק מםלים בשאלה ,שצידי ימיוו וקונטראםט לה לשאלתי של גורייו:
"תנים היי  .Qלבכות ענותכו

/

מי יהיה הכינור לשיר שירותיני?" .גורדין היה

שמורר הבכי ומקונו הייר; מי יזכה לשיר את שיר התחייה והחופש? על שאלה
זו העלר לחובר ,בירך ההשערה ,כל לבלאללק 'יהיו כנראה רגעלם שלבר

לי מי יהיה הכינור לשיר שירותינו ,אלא שהוא האמין

ושא ל

(54 ") . ..

.השערתו

של ל

התבססה,

חובר

כנראה,

עצמו באיגרתו לרבניצקי על "אל האריה המת"

על

נבא

ולא האמלו עיד יחרי
דברלו

ש ל ביא ל

יק

)"את פושקין הספיד לרמונטוב

ימי יספוד לגוריין?"( .מן הסתמ ,הכיר בלאליק כבר בראשית דרכו בכיחי
וביכולתו ,אם השים עצמו במקומי של לרמונטוב ,מל שגילם בשירתי את
פיסגת ההישגים של דירו

ושל אומתו.

כ ,,( S4בלאליק  -חייו ייצלריתיי"

)

.[, 2Jי~

. ( 134

-
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האודה "אל האריה המת" נכתבה באוטאבה רימה

)בסכימת חריזת אנאבאבגג(,

שעליה העיר לחובר ,כי המשורר בחר "בצורה קלאסית ,שאינה רגילה הרבה בשירה
העברית

-

-

והשתמשו

מהאסכולה האיטלקית
ב~ פוטיפרעי

בה

- - -

בספרותנו

העברית

ויל"ג אף הוא השתמש בה בחלק הראשוו של

ובימלחמות דוד בפלישתיםי

יותר לשירת העלילה

הקינה היא אמנותית

החדשה

רק משיררים מעטים,

- - -

כי צורה זו

- - -

רובם

יאסנת

מתאימה

אף כי השתמשו בה משוררים גם בשירת ההיגיון,

ולגבי

ביותרן. ( 5S ),

לחובר הטעים ,אפוא ,את אי-ההתאמה שביו המיבנה הסטרופי המחושב
והמכולכל ,שתכנונו האמנותי אינו מותיר מקום לרגשות כנים,
והתכלית שלמענה נכתב השיר

וביו הזיאנר

)"ולגבי קינה היא אמנותית ביותר"(; אולם,

"אל האריה המת" איננו אלגיה או קינה,

ואיו בו כל התיימרות לשקף רגשות

כנים של צער ,הנובעים מו הלב .שיר זה נועד לפאר ולרומם דמות נערצת,
בלתי-מוכרת למשורר ולסגוד לה ,כשם שסוגדים לאובייקט דימם רב-תפארת,
פסל או אנדרטה,

לפיכר הדיקציה גבוהה

ומאופקת ,הפאתוס מרוסן ,הסגנון

פורמאלי והאיכות החגיגית מובלטת באמצעית שאלות רבות ימרוממית וכן
באמצעות מלות-קריאה רבות .כדוגמת "הוי" ו"הה" ,שאינן פאתטיות .כי אם
אורנאמנטאליות כוגם מוסיפות הברה ,במקרה של חסר בסכימה המטרית של הטור(,
-,

הדובר המובלע בשיר ,המדבר בגוף ראשון קולקטיבי ,כשליח-ציבור חגיגי
ונמלץ,

נוקט לכל אורו השיר טוו של דרשה מרוממת ,בנוסח הנאום הפורמאלי

והצרמוניאלי

) (. epideictic aratory

) ( 55שם ,שם ,בנושא זה טעה שאול טשרניחובסקי ,במאמרו "ביאליק אמו הצורה",
ירמווי ,חובי גי ,ברלין .תרפ"ג .שעה שטען ,כי ביאליק לא השתמש בצורות
קלאסיות ,כגוו האוקטאבה וחסקסטינה .ביאליק כתב כמה משיריו המוקדמים,
לרבות שירים שפירסם )כגוו "מנגינה לאהבה"( בסכימה סטרופית זו.
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אידה שהיא אפנתיאנזה-גניכנל

א7 .

גם האודה המוקדמת "כאהל התורה" ,שהיא למראית-עין אפנתיאוזה
חמימה

ננלהכח של הלמדן,

השקוע כלימוד דף של גמרא,

ומחעלם אגב לימוד מכל

הנאוח העולם הזה ,סוגדח למחמיד ,כשם שסוגדים לאוכייקט דומם

-

לאכן או

לפסל.

נחשכ לנוסח מוקדם-

שיר-כיכורים זה ,מפרי עטו של כיאליק הצעיר,

עוכרי של הפואימית "מכני העניים" ו"המתמיד" ,המעלות על נס אח ערכיו של

עילם-הישיכה ואח גכורםי הרוחנית של מי שממיח עצמו כאוהלה של

חירהכ . ( 56

נאימנם ,השיר נראה במכט ראשוו אפותיאיזה חמימה ,המגלה יחס של הערצה
ללא סייג ללמדנות ולמחמידות.
לתפישה האודיית המרוממת תורמת,

שהיא כינוי פריפראסטי לכיח-הישיכה
את כינויו של יעקב

-

)על-פי כראשית רכה,

"יושב אוהלים"

-

משמע "אוה'ל" הוא שם נרדף למקום-תורה,
הסתפקות כמועט ,מתינות וישוכ-הדעת(
עצמו

כין

השאר ,הכותרת "כאהל התורה

הן

תירגם אונקלוס:

, il

סג; שכת פג(;
"משמש כבית אולפנא",

ותכונותיו של יעקכ

)למדנות ,צניעות,

התכינות ,המאפיינות את הלמדן ,הממית

כ"אוהלה של תורה".

האמירה האודיית המסכמח מייחסת לבית-הישיבה

ולעולם הלמדנות כוח

רוחני רכ ,המסייע בשמירת נצח ישראל:

זה כוחד לאלהיר
יעקכ בן ישראל סכא!
)"באהל התורה" ,שורות

( 40-39

כ ( 56ראה" :שלב 'פרה-היסטורי' כהחהיות 'המתמ'", .די "המתמיד" )בעריכת דן מירין(,
מכוו

כץ לחקר הספרות העכרית והוצאת הקיבוץ המאוחד,

תשל"ח,

. 14-13

 - 247היחס המרומם כלפי העלם הלמדן
)בשורות

)שמ"א

(, 15,7

יז; 55 ,

המציין

שם כ,

ניכר גם מן הכינוי "עלם"

בגרות ויכולת קרב.

(, 22

מלה

זו באה במקרא פעמיים בלבד

והיא מציינת את הלוחם ,שהתקבל לחברת הלוחמים

הבוגרים ,הנושאים בעול ובאחריות ,להבדיל מ"נע '

שאינו

יוצא לקרב .בשיר

שלפנינו ,הופר העלם הלמדן במישור הפיגוראטיבי-האלוסיבי לאיש-חיל ,לאיש
צבא ומלחמה.

הלמדן

ב"באהל התורה" ,כמוהו כ"עלם" במלחמתו עם אויביו,

כאבנר במלחמתו עם הפלישתים ,או כלוחמיו של העם בעמלקים )"ואתה עיף ויגע",
דברים כה,

- 18

"אתה עיף ויגע" ,שורה

(, 16

או כאחד הלוחמים ,שיצאו עם

גדעוך לקרב במדיינים.
אלא שביאליק ,כדרכו ,הופר את מערכת היחסים הפשוטה
המקורות,
כאן

ומעמידה על ראשה ,ביחס כיאסטי:

כתורת

"ה מ ל קקי ם"

במלחמת גדעון במדיין,
נאמר

"הזא

כאך

)שורה

ואילו על הלמדן
ל א

שלא יצא לקרב במדיינים )שופטים

דווקא בטלני בית-המדרש מוצגים

(, 6

שהם גיבורי המערכה ה~מיתיים

המתמיד ,הדבק במשימתו

י ל ר"

והידועה מן

)שורה

(, 17

ומאמין בדרכו,

כפי שנאמר על מי

ז(. 4 ,

הקרב ,שבו עומד המתמיד איש-החיל ,הוא קרב ,שתכליתו כפולה :היא
מתבטא בהתמודדית עיקשת ומתמדת עם סוגיות התלמוד ,אר גם בהתמודדות עם

הגולם החיצין ,עולם הפיתייים ויצר-הרע )יצה"ר מיצג כאך ,בין השאר,
באמצעות תאוית הזלילה ,שהיא אחד משבעת החטאים ,המביאים את הקץ עפ"י

הנצרות)  (, S7אר גם באמצעית פיתויים כשירת הזמיר ושירת הצפרדעים( .הקרב
הוא גם קרב פנימי ,שבי
ועם התשיקות,

נאבק העלם הלמדו עם גופי שלי ,עם האינסטינקטים

ויכיל להם .עיקרו של השיר בהדגשת גבירתו של המתמיד

)(57

 y Sins, East Lansing ,ו  d, M.W., The Seven Deadו  oomfieוsee: B
 uttonyl .),ו 1952. (Ch. 4: "G
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ועמידתו בפיתויי העולם הזה ובתיאור מלחמתו ביצר-הרע .בפיתויים אלה עומד
המתמיד ,מתוך התעלמות והתכחשות מוחלטות מהכאות העולם הזה .הוא מותירן
מחוץ לתחומו,

- - -

ומפגין

קשיות ואטימות של "אבן

עורי לאבן דומם" ,חבקוק

ב"פס ",,ל

ב; 19 ,

הריהו המתמיד ,הרתוק לעמודו

ספק ברצינות ספק באירוניה
)שם

הדברים את דברי חבקוק

-

דומם"

על יוצריהם של הפסילים( .בהתבונכו
ואינו מש ממקומו ,אומר הדובר

"זו כוחך לאלוהיך"

א( l l ,

)השווה:

"הוי אומר

(. 40

)שורה

על הכשדים הרשעים

שוב מעלים

")  :זו כוחו

יותר משיש כאן עמדה חיובית או עמדה שלילית כלפי הלמדן

ואפילו כנגד ההשגחה העליונה.

"הוי האומר לאבן

לאלוהיו"( .

וכלפי עולם הישיבה,

נלמדת כאן מן הדבריס הטחת אשמה חמורה כלפי מורי העם ,מאשריו
דומם"

-

)חבקוק

ומנהיגיו,

ב( 19 ,

מתפרש

כאן כקריאת "אוי" למי שיצר "אבן דומם" ,כדוגמת העלם הלמדן ,שבמרכז השיר.
האשמה מוטלת כאן

ופרי-טיפוחיו
שהוראתו:

בן

למעשה על מי ,שעלם דומם זה ,פסל דימם זה ,הוא יציר-כפיו

)הצירוף "עלם יקיר" מעל;ן צירוף יחידאי
תפנוקים

ושעשועים( .הפסוק בחבקוק,

את הכשדים בהאלהת העוצמה

לאלוהיו,

וכאן

ובסגידה לכוח הנשק.

נרמזת מין אליליות

-

-

הנרמז

"הבן
משורה

יקיר"

, 40

סגידה לפסל ,ל"אבן דומם" ,הוא המתמיד

לקוראה מתוך שגב ורוממות אודיים,

מתוך ניד-ראש וביטול.
האחד ,סוד כוחו של העם

מאשים

כלומר ,הכשדי הופך את כוחו

הממית עצמו באחלה של תורה .יוצא ,אפוא ,שהאמירה האחרוכה בשורות
המצוטטת לעיל ,שכיתן

-

, 40-39

ניתן אף לקוראה

תופעת הלמדנות והדבקות בגוילים הבלים היא ,מן הצד
)"אל האגדה",

"על סף בית המדרש",

יש את כפשך לדעת" וכו'(; אך ,מן הצד השני,

לפיה האדם  -נזר הבריאה  -אינו אלא "אבן

"המתמיד",

"אם

יש בתופעה עיוות ועלבון לחיים,

דומם") . ( 58

) ( 58תמונת היקום ,שבתשתית השיר ,מבוססת על מסירת '~רשרת ההווייה הגדולה",
לפיה מדורגים כל הברואים ,למן הנחותים ועד לנשגבים :מינראלים ,צמחים,
בעלי-חיים ,האדם ,המלאכים והאל .בשיר "באהל התורה" נזכרים כל היסודות
של שרשרת ההווייה :אבן ,עצים ,צפרים ,צפרדעים ,האדם ,מלאך השינה,
העננים והמאורות; אלא שהאדם ,נזר-הבריאה ,מחזיר את פיסגת ההיירארכיה
אל תחתית הסולם :הוא בחינת "אבו דומם" .דיון תיאוריטי בנושא ,ראה:
וו
ו
ו

Ti yard, E.M.W., The E izabethan Wor d Picture, Vintage Books ,
~~.~(,מכNew-York .
• Lovejoy, A.O., The Great Chain of Being, Cambridge, Mass ,. 1936
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מבחינת יחסו של הדובר אל האובייקט שבמרכז האודה ,מהווה השבר
"באהל התורת" תקדים ל"המתמיד" ,שגם בו מסתמו
כלפי הלמדו,

ה"תקוע כיתד" אל עמודו

יחס אמביוואלנ  bי של הדובר

ואל פינתו.

השדות הסימאנטיים בלשוו הפיגוראטיבית,

גם מבחינת סימונם של

ניכר דמיוו ביו שיר מוקדם זה

לביו הפואימה ,שהיתה גולת-הכותרת של יצירת ביאליק בעשור הראשוו ליצירתו:
גם ב"באחל התורה" מצטייר בית-חישיבה על-פי הרמיזות למקרא כבית-כלא
וכבית-מקדש; המתמיד

-

וכנזיר ,כאיש מrממjן וכקורבו .משותפת

כאסיר ,ככוהו

לשני השירים גם נוכחותו של דובר משקיף;  -המחלק למתמיד -אח עצותיו
עלם

יקיר ("!

ו נושא הגות מסכמת

)"זה כוחר לאלוהיר

__ . ,(t ;...

כ"לך לנוח,

הדובר בשנ י השירים

מפגיו כלפי הלמדו אהדה ודחייה ,השתתפות בצער ,אר גם זלזול-מה .משותף ,כמובו,
גם הליטמוטיב "אמר רבא" ,המציג ומייצג כאו

וכאו את "שירת" העלם-הלמדו,

מול שירתם של הזמירים ושל הצפרדעים בטבע .אמירת "אמר רבא" היא סינקדוכה
לכל עולט הלימוד

והפילפו; .

יחסו הדו-ערכי של הדובר ,המגלה בו-זמנית הערצה וסלידה,
בנושא השירה .השירה ב"באהל התורה"
ומדיח,

•

I

כאחד מכ ,וחות הסטרא אחרא.

-

שירת הטבע והאביב

ה"זמירות",

-

ניכר גם

מוצגת ככוח מפתה

ציפורי השיר באביב,

כמו

הצפרדעים השורצות באגמים באביב ,משמיעות את קולוכ  , ( 59אר העלם מחליש
אח כל הקילות בקול שירתו

-

שירת בית-המדרש

-

החודר לב וכליות,

וצולל

ועולה ,עולה ויורד ,באמירת "אלא קשיא" ו"אמר רבא" .מוצגות כאו ,אפוא,

שתי שירות :שירת הטבע הספונטאנית ,הנובעת מגירויים חיצרניים,
ש~רת המסורת הקפואה

ולעומתה

והמרנוטונית ,שאינה מושפעת מחליפות-העיתים ומו

התמורות החיצוניות .הדובר ,שקרע ניבעה בקירבו,

נמשר בו-זמנית אל שתי

) ( S9המלה "זמירות" משמשת כאו בריבוי פנים :ציפורי-שיר ,ניגובים ואף
נשים מפתות ומדיחות.

המלה "זמירה" באה בספרות ההשכלה בהוראת:

אשה קלת דעת ,יפ..:..לע  n.ac.hUnga.ttבגרמנית .ראה :דיוו בשיר "קומי
וצאי לך"כבסעיף ג 3 .בפרק על הסאטירה והפארודיה מדלעיל( .

-
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-

אל שלרת הטבע

ואל שירת המסורת

-

וגם מכיר באפסותו

ויודע את הכזב

שבקסם ,שירתו של העלם לעומת שירת הצפרדעים ,מעלה את זכר האגדה שב"פרקי

שירהיי ,בדבר הגאווה ,שחש דוד המלך ,אחרל שסיים את חיבורט של מזמורי תהילים,

בהאמינו כי איו בריה בעולמו של הקב"ה ,שתשווה לו בכשרוו השירה ,אלא שאפילו
יצו  ,ר קטו

בטבע כצפרדע "אומרת שירות ותשבחות "-יותר מדו.ד:

אמרו אליו על דוד המלך :בשעה שסיים ספר תהלים זחה דעתו
עליו ,אמר לפני הקב"ה :רבונו של עולמ ,יש בריה שבראת
בעולמך שאומרת שירות ותשבחות

יותר ממני? באותה שעה

נזדמנה לו צפרדע אחת ,אמרה לו :דוד ,אל תזוח דעתך עליך,

שאני אומרת שירות ושתבחות יותר ממך ) (, 60
הפסיחה ביו שירת הטבע הספונטאנית לביך השירה מעשה ידי-אדם
כמוה כפסיחה ביו שני זרמים באומנות :הרומאנטי והקלאסיציסטי ,ביו השירה
הנובעת מאליה לביו

זו המחושבת והמבולכלת ,אולמ ,היחס לשירה נותר יחס

דו-ערכי ומעורפל :לא ברור בסיומו של חשיר ,שירתו של מי עדיפה

-

שירת

הנער ,המתרוממת בקסם ובכוח ומייצגת את עולם הפילפול וההלכה ,או שירת
הצפרדעים באגמים וביאורים ,אפילו המלה 'יקסם" ,שהיא מלת-מפתח בשיר

לציוכה של השירה ,היא מלה דו-משמעית ובמקרא חרראת~ שיילל~ בלבד

)בזב,

לחש-נחש(,

עם זאת,

יש לצללו שלמראית-עיו השיר צריכי ומרומם,

וקובע יחס

נלהב-אקסטאטי כלפי התופעה שבמרכזו ,אלא שביאליק חותר תחת פני השטח
של הטקסט באמצעות הרובד האלוסיבי,

והבטוחות שברובד הגלוי,

ומערער את הקביעות הוודאיות

"באהל התורה" הוא בעיקרו שיר קלאסיציסטי

משכילי ,המתבסס ,כאמור ,על תמוכת היקום ,המקובלת בשירה הקלאסית

והניאו-קלאסית)  (, 61וסגכוכו דיאדקטי ואפיגראמאטי ומתבסס על זכרי-דברים

) ( 60הציטוט כאן ,מתוך "ספר האגדה",א,פט,סימו פח,
)(61
ראה:

העז

58

מדלעיל,

- 251 -

מספרות החוכמה שבמקרא .הצירופים הרבים מספר משלי)  (62משווים לשיר את
אופיו המשכילי ,המרוכז

והאפיגראמאטי .הצירוף שבשורה

4

,למשל

)"תמתק ' שינה

לבטלנים"( ,המעמת באמצעות האלוסיה את שנת הבטלנים המתוקה עם שנת העובד

ה: l l ,

)על  9-י משלי

"מתוקה שנת העובד( ,מעמיד באור אלרוני את האפיגראמות

המשכיליות הדידאקטיות ,הכלולות בשיר .אל הצלרופים ממשל Yנוספים צירופים

רבים מאיוב) , ( 63ובמיוחד מפרקי החובמה ,המתאימים אף הם לאופיו האודיי
המרומם כביכול ,שביאליק משכלל לשוות לאודה על הלמדן ,העושה ימים כלילות
באוהלה של תורה.

ייתכן אף ,שריבוי הצירופים מספר איוב נועד לשם יצירת

אנאלוגיה בין דמותו של איוב לבין

גורלו של תעלם ,העומד כניכול בגבורה

בכמה וכמה נסיונות קשים .אלא ,שכאמור ,הנסיונות ופיתויי הטבע והיצר מצויים
 ,כאך בכוח בלבד; בפועל ,מפריד חיץ בינם לבין העלם הלמדן.
לעיצוב הניאוקלאסי המסודר

המשקל
ובהך

והמאורגן של האודה !דבאהל התורה" תורם גם

)טטראמטר טרוכאי( ,ששורות רבות מתוד השיר מכילות ארבע מלים כ"א,
חופפת היחידה הריתמית ליחידה הלקסיקאלית,

וגיכרת בהך בבירור החלוקה

לארבע הדגשות ,כדרד חלוקתו של האלכסנךריך הקלאסי .העיצוב המטרי

והאלוזיות

הרבות לחטיבות מוסריות-דידאקטיות במקרא ,כמו תמונת-העולם ' הקלאסית הסכימאטית,
שבתשתית השיר ,מעניקים לו איכות סדורה ומאורגנת; אלא שאיכות זו מצויה נו

רק למראית-עין ,ומתחת לפני השטח רוחשים יסודות כאוטיים ו יחס ' רב-עגכי

)  (62השו וה

"
"

"

שורה

"

"
"

- 2
- 4
- 6
- 30

למשלי
למשלי
למשלי
למשלי

ט,

ה,
כח,
ח,

: 17
: 11
: 23
: 1

"מים גנובים

ומעורפל .

ימתקויי.

"מתוקה שנת העובך".
"אחרי כן

ימצא ממחליקי

"ותבונה תתן

לשו ן" .

קולה".

) ( 63השווה שורה  - 10לאיוב מא" : 13 ,נפשו גחלים תלהט".

הערה:

"ואל תופע עליו נהרה".
 - 24לאיוב ג4 ,
"
"
"ונחלת שדי ממרומים (*)
 - 25לאיוב לא2 ,
"
"
"זד לקחי וברי הייתי בעיניד".
 - 26לאיוב יא4 ,
"
"
 - 27לאיוב לא" : 26 ,אור כי יהל וירח יקר הולד"
"
"
 - 29לאיוב לה" : 10 ,אלהי ערשי נתן זמירות בלילה".
"
"
 - 33לאיוב לח" : 16 ,הבאת עד נבכי ים" (*)
"
11
המלים המסומנות בכוכבית (*) "ממרומים" ו"נבכר" בשורות  33,25הך מלים יחידאיות.
ריבוי מלים יחידאיות אף הוא סממן של השירה המשכילית )ראה :עמי  8מדלעיל( .
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היחס הדו-ערכי כלפי ההתמדה ועולם הישיבה ~כלפי המסורת בכללה ,המציין
את שירי בית-המדרש של ביאליק ,בא בשיר שלפנינו בגילויו הראשוני והבלתי-
מגיבש .העלם הלמדן
ללא סייג,

נשאר בבחינת קאטגיריה אידיאית ,המייצגת דביקית יאמינה

ומתואר בשיר ,כמי שעומד מול נסיונות יפיתייים ,אך היא נעדר כל

מימד חושיי קונקרטי .הוא עצמו אף איני שנוי וקרוע בנפשו,
מתחיללים בקירבו של הדובר ,המשקיף עליי מן הצד,

והקונפליקטים

ומאמין שיש בלמדן מאוויים

וחלימות ,רגעי שפל ורגעי התנשאית והתעלות .הקטע האידיי ,הכלול בפואימה
"המתמיד" ,הפיתח בשירית

היוצר לנשמת האומה?

/

"הי ,הו אמר רבא ,אוי אמר אביי!

הפה מקור דמיה

---",

I

/ -

הפה בית

הוא הרחבה ופיתוח של האפותיאוזה-

כביכול ,הכלולה ב"באהל התירה".

א .8.

החטיבה האוראטורית ב"המתמיד"

שלב העריכה של הפיאימה "המתמיד" ,לקראת הכללתה בקובץ-שיריי הראשין של
ביאליק ,חייב את גניזת הפיאימה "מבני העניים" ,המקבילה ל"המתמיד" בכמה

וכמה אספקטים מרכזיים) . ( 64בשלב זה ,ראה ביאליק ,כי יוכל לשלכ חטיבה מרכזית
מתוד "מבני העניים" )שורות

, 206-87

נמיננהו החופשי של "המתמיד" )שורות

בנוסח "מבני העניים"(

, 324-213

בנוסח

שככר נדין בחלקו בפרק על שימושי הלשון האלוסיבית,
הזיאנרי

ימצד איכותי המוסיקאלית,

והשתלבותו בה.

)  (64מירון ) ] 34ז [.

. ( 18-15 ,

ולהטמיעה היטב

"המתמוד"( .

קטע זה,

ידון כאן מצד אופיו

ותובחן  .כאן מידת התאמתו לפיאימה "המתמיד"

 - 253לפנינו קטע בעל אופי אודיי-אוראטורי ,שנכגם לפואימה "המתמיד" ,ללא
שינוייט ,מתרד הפואימה הגנוזה,

ותחילתו בםידרת שאלות ריטוריות ,בעלות אופי

מרומט ונשגב ,הנאמרות מפיו של דרבר מתפעט ואקםטאטי:

"הר,

הו,

אמר רבא ,ארי ,אמר אביי!"

-

הפה בית היוצר לנשמת האמה?
הפה מקרר דמיה,

הנר  Pעיט בה חיי

עולמיט ,השופעיט בה אשה וחמה?
הפה אדיריה

-

מאוררת עתידים

-

היוצריט את ררחה על האבניט?
כי מה הט הקולות ומה הלפידיט
הנרשאיט הנפש עד לב השמיט?
מי צפו הקםמיט בגויליט הבליט,
מי נתו הכח לאמררת עבשות
לחצב להברת מלבבות חלליט
ולהתז ניצוצות מעיניט עששות?
"ה ו,

ה ו•

אמר

רבא "! -

התשמע,

התחוש

את כליוו הנפש .החבה העזה?
הטרט יקרעו לבבד הנחוש
כל אמר אש חרצב ,כל מלה דט מזה?
האט לא תזרקד יד גדולה נאדרה
אל גבה לא נחקר ,אל מרחק לא נודע
)"המתמיד" ,שורות

( 230-213

אופייה האודיי של םידרת שאלרת זו נקבע ,ביו השאר ,באמצעות השימוש

הצפוף באנאפררה )"הפה  ---הפה  ---הפה ימ ---/צפו  ---מי נתו טא~---
האט

"(, ---

ובאודה "באהל

וכו באמירה "הו ,הו ,אמר רבא!" ,המששמת כאו

התורה" מעיו לייטמוטיב וםינקדוכה.לכל עולט הלימוד והפילפול.

אמירה

זו משמשת כאו גט חולית חיבור ביו קטעי מונולוג ,הנאמדיט בשינויי קול
ואינטונאציה :האפוםטרופה האודיית ,הכלולה בשורות אלה,

נעה במודולאציות

מהירות מהתנשאות אקםטאטית של !וקולות ולפידיט" ,כבמעמד הר-םיני ,ומהתפעמות

נפש עזה ופאתטית ,אל "דימינואנדו" לירי
הנפשות תיגענהן כל שפה נובלת

---"(,

)"השמש רד לבוא

/

הקולות ישפלרו,

ומו האש הכבויה מתלקחת התלקחות

מחודשת ,מהוססת ,ה"בהרת היוקדת" ,שוועל צפת הארוו

וכרוביו מלמעלה".

 - 254את אופיה האקסטאטי של סידרת שאלות זו קובעות גם הגלישות הרבות מטור
לטור

)  IIהפה מקור דמיה ,הנוטעיט בה חיי

/

וחונה?'ן(
שאה
עולמיט ,השופעים בה
 ' _.ז
 ..ז-

I

בשורית המצוטטית לעיל יבבאות אחריהן.
התלקחות האש ,כ יבו יה
שהועבר מן הפואימה

והצתתה מחדש ב  IIאש אדמדמת רועדת בנהרה'ן

 Iימבני הענייטןן( ,מקבילה להרמת הקול במקהלה  IIעד לב

השמיטן' ,השפלתו בגרונות ניחריט והשמעתו מחדש

של מתמיד יחיד ,שאינו
ישמע

---

)בקטע

נילאה מתפילה ומיימוד

וכקו המנופץ אל רצי מי שחו

/

במעין

'  Iסילוןן ענוג

וצלול

)"אז קול ענוג אחד מלא עוז

רוך קולר

יתפוצץ נין קולות

נחשליט'ן( .

גט במישור הויזואלי ,נוצר כאן מעיו שביל בינייט וסינתיזה בין ' צמביט קיצונייט
ופשרה בין

ניגודיט:

לא "קולות ולפידיטן ,אקסטאטייט רלא דממה

יגיעה

וחרשך,

כי אט קול ענוג בודד ובהרת יוקדת אחת.
בפואימה "מבני הענייט" קדמה למקהלה המרעישה ב  IIקולי קולות

אלו;:ן'ן ,
מחלב
 Iימבני

/

קולו הבודד ,הרענו

הצית אוירה
הענייט",

והצלול של הנער המתמיד

וירטב המעזיבה

שורות

. (69-67

/

---

את משכן

)  IIוהבל פה חדש של גמול

וקול רך וענוג כקול פעמון

בדולח",

מה שהיה בפואימה המוקדמת  IIמבני הענייטן'

השלביט בתוך רצף בלתי-ברור ובלתי-מובהק של מודילאציות ,הפך ,אפוא,

אחד

ב"המתמיד" לשלב מובהק ורב-רושט ,שביו שירת המקההל העזה לביו הדממה המעיקה:
קולר הבודד והענרג של הנער ,הביקע ועולה  -מתיך השתיקה היגיעה .קטע זה מתוך
"מבני הענייט" עולה בקנה אחד עט טיבה של האוראטוריה ,הו כז'אנר מישני

בתוך הזיאנר האודייכ  (65והן כקומפוזיציה מוסיקאלית ,שבה התמליל מבוסס
על תימה דתית

כלרוב כנסייתית(

ומיועד חליפות לסולו

ולמקהלה.

אופיו האידיי של קטע זה ,שנכנס ל"המתמידןן ללא שיניייט מתוך הפואימה
הגנוזה ,מתעצט באמצעות ריבוי צירופי לשון מתהיליט
בנספח בן,

שורות:

כראה אפאראט ל"המתמיד"

-257,253,252,249,247,241,238,228,226,224,223,221,220

.(277,275,274,273,264,259

 ein, Johannes. Geschichte der deutschen Lyrik, Franz Steinerו ( 65)K
 ag, Wiesbaden, 1960, pp . 236-257 :ו Ver

 - 255את סיפי של הקטע מצלינות מספר אלוזיות לאיוב )ראה :אפאראט ל"המתמיד"
בנספח בו ,שירות

(, 282,281,280

שמהן

נלמדת אדלשותה של ההשגחה לניכח

התנסיתי של המתמיד בלסורלם רוחניים קשלם,

לש פעמים שהצדיק סובל

ולפיהן

על לא עייל בכפי ,יאין היא זיכה לגמול על פועלי; אלן להבין את פשר הריע
יהיסורים הבאים על הצדיק הם אר דיגמה מתופעות

הסתמי ,השילט בחנהגת העילם,

ללא מספר ,שאין בכיח האדם להב י נן

רוחר? אם יתם כחה?
הסער",

---

"מבני העניים",

אין

)"מה תשא לעמר

איפה

יידע עד מה! כאשר לא נדע

שורות

/

תנוח

---

התעמוד

את דרר הריח ונתיבית

(. 54-46

הקטע האידיי מתיר "מבני הענילם" תורם אף להתפתחות' המךטיביקה של
"המתמיד" ולהעשרה של כמה תחומי-הוויה בלשונה הפיגיראטיבית של הפואימה:

אחת הבעיית בחיי המתמידות ,העולה שיב ישוב בעקיפין מדברי הדיבר על חיי
הישיבה וחיי למדניה ,היא בעית הפרייו
שתכליתו

והעקרית :היש טעם בלימיד לשמו,

ומגמתי אינן ברורות כל עיקר ,שעה שהחיים ושאונם צווחים מעבר

לכיתל בקולי קילית ו"שתי העינים שלראות נבראי /,שלראות יכולו הארץ
ימלואה" ,דיעכית וכלות מבלי לראות דבר ואובדות "על חינם" .האין למתמיד

יצר חיים ,תאוית שלא באי על סיפוקו ,מאיויים לאהבה ילעיניגים? בדרר,
בלכתי לבית-הישיבה.

נאמר על המתמיד ,כדברים הבאים:

השחר ,הלבנה או חשכת הלילה
רק המה לבדם מועדיו ידעו,

כי גם אור החמה הבדה מלמעלה
לא ידע דרכיו ילא שזפתו.

דברים אלה מעלים את דברי ירמיהי ,הממשלים משל על מועדי היחים של

בעלי הכנף " :גם חסידה בשמים ידעה מיעדיה
)שם

ח(, 7 ,

---

ועמי לא ידע את משפט ה

111

יכן את דברי איוב על קוצר ידו של האדם להכיר את סודות הבריאו;

)"נתיב לא ידעי עיט ילא שזפתן עין איה" ,שם כח,

(. 7

אף לבני הישיבה
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יצר חומד ומועדי יחום כלבעלי הכנף:
שתי רגלים נשנה ירקרדו",

-

השדה

/

במקרם שתצהלנה

הגבעה במקרם שתגדלנה

/

"גם לבניה לב חי,

יצר חומד

/

אף הם

גם בני הישיבה נשמטים לברוח החוצה "החררשה,
גם עצמרת דרכאו לא ידער עלרמים,

/

אל מררד

בתרלרת אדמרנירת רתפרחים אדומים" ,רק הנער

המתמיד מדכא את יצריר ,מרצץ את כל מאררייו ,חרנק בחשיכה את תאורתיר
"עד יגעה נפשך

---

ותישן

שנאהבה מבלי שאהבה"

לנצח

---

/

בצמא לא נשבר רבתארה לא באה

(, 340-337

כייהמתמיד" ,שורות

מבלי

הקטע הארדיי ,הפותח

בשאלה  IIהזה בית היוצר" ,הוא ארלי שיאה האיפטימי של הפראימה ,המוכיח

וכי יש עוד תקייה ושבר לאחריתו,

בעליל ,שלא לחינם פועלו של המתמיד,

מאמציי אינם מאמצים עקרים רחיי הסיגוף שלי אינם כלים לריק ,כי כאן
בבית-הישיבה מתרחשת סצינה יומירמית של
הפריון

ל ידה

יהיצירה ,כאן ,בבית-הישיבה מתרחש תהייך מתמיד של התחדשות,

בריאה ותחייה :כאן בית-היוצר לנשמת האומה ,כאן
כאן

,רגע השיא של

נוצרת

רוח

ע ל

האימה

ה

א

בני

ו

י

ם

מ קור

-

דמי ה,

כאן מתיילדים

יצירי רוחה של האומה ,אלא שעל אף האקסטאזה האזפטימית ומרקיעת-השחקים,
מותיר הדובר ~קום לפיכחון

ריאליסטי

ושמאיר הכל ' בניסוח אינטרוגאטיבי,

ולא בקביעות היגדיות של משפטי-חיווי:

הכל נשאר בחזקת היפותיזה ,בחזקת

שאלה ,שלא באה על פתרונה,

כאמיר לעיל ,בפרק על תבניות הלשין האלוסיבית ,מדמה ביאליק את
הישיבה ליישית נשית

כבעקבות המימרה התלמידית  IIביתו זו אשתו"(

ימעניק

לה אטריבוטים ,הקשורים בתחומי הטהרה והטומאה ,הפרישות והזיווג:

"מקיר

דמיה"" ,לר קרן אור  ---יחמתה בחומה" רכדיכ , ( 66דיני הטומאה נקשרים
כאן היטב לעניין הבהרת ,המוצגת כאן מצידה חענוג והנאה,
מתחום

הנגעים

ולמעשה לקרחה

והטומאה,

כ ( 66ראה אפאראט ל"המתמיד" ,בנספח בי ,שרררת (, 516,434,379,374,218,215
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בחטיבה זו ,ששורבבה כנתינתה לתוד "המתמיד / IIמתוד "מבני העניים" ,ראה

לחובר כ  ( 67חטיבה מאוחרת בתו ד הפואימה המוקדמת מבנ י העני יםןן וניסה לאת'ן
II

בה שוני ריטורי,

לעימת פתיחת השיר וסיומו

כשורות

,222-207 ; 86-1

ביימבני

הענייםןן( :כאן מדובר על המתמיד בגוף שלישי ,שעה שבחלקיה האחרים של הפואימה

המתמיד הוא נמענה של האפוסטרופה ומדובר עליי כעל נוכח ,בגוף שני .למעשה,
השינוי הריטורי ,שעליו דיבר לחובר ,חל כבר בתיד קטע הפתיחה של "מבני
כשורה

העניים"

(, 55

ולא בקטע ששורבב ל"המתמיד" .לפני שירה 55

ב"מבני

העניים" פינה הדרבר אל הנער המתמיד כאל נוכח ,באפיםטרופה דראמאטית,
המרבה בציוריים ,בעצות ובשאלות ריטו ריות; בשירה
הריטורית,

, 55

והדובר פונה פנייה אוראטררית אל קהל בלתי-מזוהה ,כאילו

במסגרתו של

 oquyו  iו so

דראמאטי,

ומדבר בו על הנער הלמדו

לעימת זאת ,בשורה  99ב"מבני העניים" כשהיא שורה 225
שוב העמדה הריטורית,

שממש כאו

מתחלפת העמדה

ושוב נוקט הדובר לשוו

בגוף שלישי.

ב  IIהמתמיד"( מתחלפת

נוכח ,אלא שדרמה שאין הלמדו

נמענה של האפוסטרופה .דומה ,שהפעם מופנים הדברים אל הדובר

כשהנמען הינו הדובר עצמו ,או אחד מו הקהל ,מציבור-המאזינים לפנייה
האוראטורית

המסוגננת,

המכיר

היטב

את

תופעת המתמידות

ואת

הישיבה

חיי

ויכרל להזדהות עם קשייה ומצוקותיה( .מו הבחינה הריטורית ומבחינת
שימושי הלשון הפיגרראטיבית ,עשויה החטיבה ,ששורבבה לתוד "המתמיד"
מיקשה אחת עם החטיבה,

שביו

השורות

. 86-55

בזו

גם בזו,

מרבה הדובר

בשאלות ריטוריות מוגבהות ,נעלות אופי אקסיסטנציאלי ,התוהות לפשר
הכוחית האדירים ,המדרבנים את המתמיד וגורמים לו להמשיד באורח חייו
הסגפני

והנזירי •

כ  67למברכת המתמיד" כ
].[ 32א (. 146 ,
כ ] 32ד [ . ( 197 , .מירוו כ ~ .[ 3ז ( 18-15 ,
( II

ראה גם" :ביאליק

. ;,

ח 'י 'יו ויצירותיי"

השיג על הנחותיי אלה של לחובר.
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א9 .

האודה האק Qטאטית

גם באודה האקסטאטית "אם יש את נפשר לדעת" ,שנכתבה בתרנ"ח ,שנת הדפסתה

של .חפואימה "המחמיד"

יש ריבוי של שאלוח ריטורירת מוגבהות ,בנוסח קטעיו

ב"השל", n

האודיים של "מבני העניים" וחטיבתו האודיית של "המתמיד".

-

עקבוח האידה הרטורית והארכנית שנגנזה

"על קבר אבות"

-

ניכרים בשיר זה אף
התוהה אף היא על

סוד חיי הנצח של האומה ומפרטת את הערכים ,ששמרו עללה מפנל כילילה בכל הדורות.

במאמרו "השפעת השירה הרוסית על חנ"ב")  (, 68כתב יעקב בן ישורון על
"אם יש את נפשר לדעח" :בשיר זה יש הד שירו של נקראסונ 'דומיה' ,שבו מתואר
נשפכו דמעות העם וכמקים שממנו פרצו אנחות העם

בית יראה ריסי כחיק שאליו

הסובל" .אכן" ,אם יש את נפשר לדעת" רצוף דפיסים ריטוריים של אנטיתיזית,
לפיהו אוחו מקום שאליו

הדמעות הוא גם המעייו ,שממנו

נ גרו

פ ורץ

עזוז אונים .טופוס זה אופייני גם לקטע האודיי מחור "המתמיד" ,שבו איתי
הצינוק החשור,

שבו

נפשות המתמידים,

קבורות

נפשם" על  .מזבח/התורה )"הiכתמיד" ,שורות

כקירבנות '~מוסרים בגבירה את

( 284-282

היא גם "מקור דמיה" של

האומה ,ממני נובעים כוחוח החיים שלה ,דמיה ,חומה ואינה .ב"אם יש את נפשר
לדעת" ,אותו המעייו ,שממנו

הוא גם החיק ,שאליי
וממנו

ניתכי

ופרצי

נ

ש

ש
פ

כ

א
ו

ב

העם "תעצומות נפש" בכל הדורות,
דמעות העם ,מקלט שבו

נאצרי הדמעות

שאגות המעונים.

חמשת הבתים הראשונים של אודה אקסטאטית זו

כבני שבעה טורים

שאינם חורזים/כ"א( ,המכילים את סידרת הניגודים שביו איכות קולטת

לאיכות פורצת ,שבין "חיק" ל"מעיין" ,בנויים במתכונת האודה הגרמנית,

כ ,( 68אררלוגיןי כערר :א' שלונסקי( ,כרר  8כמאי. 217 (, 1953 ,
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המושפעת מו

ההימנונות הלותראנללם ומרבה באנאפורות בראשל הבתלם ,בדרכל

ארגומנטאציה וריטוריקה קלאסיים:

תקבולות ,אנטיתיזות ופאראנתיזיס

כשירבוב יחידה תחבירית באופו שנלשבר הרצף הרגיל של המשפט(.
הטיעון

דרכל

והשיכנוע אופייניות לדרשה הצרמונלאללת ולנאום הדקלאמאטורי

) (, epideictic oratory

שכוונתו לא לשכנע לפעולה ,כדוגמת הנאום

הדליבראטיבי ,כי אם להעניק השראה

וריגוש ,לבסס את הטיעוו על רגש

ולא על לוגוס.

חמשת הבתים הראשונים בנויים כמשפטי-תנאי היפוטאקטיים ,בלתי-
גמורים ,המובילים לקראת הפתרוו ,הכלול בשורות

: 37-36

הוי אח נענה! אם לא תדע לד כל אלה
אל
סור ,הישו
ב יתה מ דרש

הנושו .

)ההדגשה במקור(

משורה
והמסורת

36

ואילד ,מתמוסס המימד האודיי ,המאדיר את ערכי הדת

ומרוממם כמתוד

אקסטאזה,

וגובר

המימד

הסאטירי,

המבקר

את

תמונת-המצב ,מצליף ומכלים את ההוי ייה ,שקודם תוארה בשגב ובהתרגשרת.
גם מיבנה הבית משתנה,

ותחת בתים הומוסטרופיים ,בעלי מיבנה אחיד

ומקביל ,מו הבחינה התחבירית ומו הבחינה הסימאנטית ,באים שני בתים

ארוכים "אפיים" ,המכילים פנייה אל האח האובד

הנענה ,בנוסח

האפיסטרופה ,הכלילה ב"נעיר ההרגה",

ומובללה אותר בנבכי העולם היהודי,

שהוא בעת רבעונה אחת גם עלוב וקודר

וגם רב-הוד ומלא "תעצומות נפש".

ואילר אף מתברר ,שהנמעו שאליו פונים חמשת הבתים הראשונים

משורה

36

בלשוו

נוכח ,אינו "אתה" סתמי ומרוחק כמעיו

ה" ".trLOU

מאופייו של אפוסטרופות רבות באודות אקסטאטיות,

הערטילאי יהבלתי-

נוסח קאולי וקלופשטוק()

אלא דמות ממשית ,שאותי מדריד הדובר ואף מוכיח ,לבל יזנח את השביב

 - 260ימתנחימיתיי ,אשר ניתר בובבי .הדיבר היא,אפוא ,מעין

מריח קידשי של הי

מורה-דרןימיכיח ,כמעין יירגילייס המנחה את דאנטה ב"הקימדיה האליהית") (, 69
המלמדי לראית נכיחה את התמינה העליבה ,הנגלית לעיניי.
למרבה האיריניה ,איתה תמינה ניקלית יעויבה ,שנגוית ועיניי בבית-
המדרש הישן

-

צו צילה של הייייה גדילה שנכחדה

ז~') יגדן לבן

/

-

היא סוד חוסני של העם

כי רגלן על מפתן בית חייני תדרין

/

יעינן תראה איצר

נשמתני"( .בטיו דידאקטי משכילי מסתיים השיר ,במעיו וימיד וקח ימיסר-השכל

לאח הנענה יהאיבד ,למעו

ידע כי "נחלי הדמעות" הם ש"ציי לני את החיים

/

החיים עד עילם" .סיד כיחו של העם בסבליתיו ,בדמעה יבתפילה ,בריח הדברים,

ששיקע ביאליק באידה "על קבר אבית" ,הכתיבה בריח הגיתי של
"אם יש את נפשן לדעת" הוא סיכומה המסוגנן
בשירים ,כדוגמת "על קבר אבות",

גרץ) . ( 70

והנשגב של ההגית ,ששיקעה

וואל האגדה"" ,על סייqביתיהדמרש"" ,המתמיד"

יעיד .בעלים הבלים ,בגיילים הנרקבים ,טמין סיד חיסני של העם יסוד חיי הנצח

שלי .
מ

ו

כאן
מ ח

נ

א

מרי

זים

ם

הדברים במפורש ,במסגרתה של מעין-דרשה,

יאינם

באמצעית תמינה קונקרטית ,כמי ב"על סף בית המדרש".

) ( 69מן הבחינה הריטורית ,משיקעים י ב"אם יש את נפשן לדעת" דפיסים קלאסיים
לריב :יעקב בהט )במאמרי "בשילי שירתי שו ביאליק" ,ואירליגיו ו ,בו,
 (, 90-87 , 1951הצביע על הדמיון ,שבין דרכי הפנייה של-הדיבר אל הנמען
בשירו שו ביאליק "בעיר ההרגה" ,לביו דרכי הפנייה שו וירגיליום ,כמירה-
דרד לדאנטה ,ב"קומדיה האלוהית" .גם כאו ,החל משורה  , 36מוביל הדובר
את ה"אח הנענה" אל בית-המדרש ,ימדריכי בנבכי החיים היהודיים  ,ומלמדו
כיצד להתבינן במראה ילראיתי לאשירי .שאנן )יהספרית העברית החדשה
לזרמיהי,ג ( 160-159 ,הצביע על דמיין ריטורי בין שיר זה לשירי של
המשירר הקלאסיציסט אליהי חלפי "שיר השלים" )יכנסת ישראלי ,תרמ"ח; 21 ,
ראה :שפירא ,חיינ" ,תילדית הספרית העברית החדשה" (, 480 ,הפיתח במילים:
"אם יש את נפשן הכר פחדית אלי ימי המרים  /רעי! בליו הסתי לכה בדד בין
אבני קברים  ---".גם שירו של ביאליק פותח במשפט-תנאי דומה ,יבהמשן
)בשורות  ( 40-36מזמיו את הנמען אל בית~המדרש ומובילו אל מעיין נצח-

ישראל "בוילי טבת הארוכיס .יהשיממים".

ראה גם :שביט כ

] .[, 52ב  ,163העי . ( 168-164 ; 6

) ( 70ראה דיוו בשיר זה בסעיף א 4 .מדלעיו ,ישם ,העי ( 32,31
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כיא?יק ,שהעריץ את שירת פרוג ואת שירת לל  IIג כאחת ,הושפע משני
ההימנונות הנודעים

-

"שירת ישרא?" ו!!אחיתי רוחמה"

-

ושיקע אח דפוסיהם

כשיריו הראשינים ,ההימכון ,הכליל בסיף האליגירלה הדראמאטית "יעקב יעשין",

-

נכתב

-

כאמור

כהשפעת פררג,

וכמיהי לא הציג לאימה יעד מיגדר להגירה.

ההימנון "קומי יצאי לן" נכתכ בהשראת גירדין

ג3 .

כפרק על הסאטירה ןהפאררדיה(,

)ראה הדלין בשיר זה ,בסעיף

רבו קרא כיאליק הצעיר מפורשית ייציינה,

ציונה ,קדמה מזרחה" ,בניגוד להמלצתו של גורדוו לצאת ;עכר "מליו אורחים",
עד יעביר זעם ,השפעתו של גירדון

ניכרת ב ltקךמי וצאי לן" בעלצוב הסגנוני

ולא ברוכד האידיאי.

מה גרם לביאליק לתרגם את שירו של פרוג כחמש-עשרה י שנה אחרי היכתכר,
שעה שככר לא היה נתיו כזיקת שיעכיד לשירת פרוג? על שא;ס זו אפשר לענות
כדרך ההשערה

יהניחוש בלבד .איו ראיית יעדויות באגרותיך של המחכר ,אם

ניעד לשלר המתירגם תפקיד תכליתי מיגדר ,כגון שיר-הזדמנות לרגל התכנסית

הקונגרס הציוני הראשין ככאזל ,שלקראתי נתפרסמו אסופית של שלרל ציון ) . ( 100
ייתכו ,שביאליק התכיין לכליל את תרגום שירר של פרלג כאחת-האנתולוגיות,
יאולי חיברו ללחן מוכר )על אופיו הפיזמרני-המישר של ההלמניו מעידה
חזרת חריפרין ,הנתינה ככתב-היד נתור tכוגריים

-

!"(.קזח" אותה שעה היה

ביאליק בעיצימי של משא-ומתו ממושר עם בן-אביגדור ,עורכה ובעליה של
iווצאת "תישיה" הוןרשאית ,על חדפtכת קיבץ שיריר הואשון ,וייתכן שכו-אביגדור

הזמין את תרגים שירו של פורג ,לצורר אסיפתי "כנור ציון"כ , ( 101שעמדה
אז לצאת לאור.

)(100
'  Iכבור ציןו"" :מבחר שירי ציוו בשפח עכרןן
כלונךוו(~ תוצאת תושית,
 IIנבל עשןר":
ודשה,

!  Iשירי צללך

ורשח,

)לככוד הקונגרס חציובי הרכיעי

תר  IIס,

מאח משוררלם שן נים"~ iוןצאח' כני'-יציון

תר"ס,

"אסופת שירי

צלוו":

"מכחר שירי צירו

כשפת עכר מאת משוררלם

וילנת ,חרס"ב,
"כניר

בכיאליסטוק,

ישררוו",

כעריכת י  !lי אינדיצקי ,ורשה,

) ( 101ואה :חען  100מדלעיל,

תרסי'ב.

נודעים",

 - 282תרגומו של ביאליק להימנונו של פרוג מאלף מכמה בחינות:

ניכרת

זיקת השיר המתורגמ לשירימ מקורי~מ משל ביאליק ,כגון ההימנון  IIמתי
מדבר האחרונימ" ושירי-המרד ,שכתב בסוף העשור הראשון ליצירתו

)"אין

זאת כי רבת צררחונר"" ,למתנדבים בעמ"( .שירים אלה נכתבר ,כפי שהבחין

לחרבר) , ( 102בהשראת ספרו של שאול שטרניחובסקי "חזיונרת ומנגינות",
חלק ראשין

)היצאח תישיה,

ורשה ,תרנ"ט

עצמי הושפע השפעה ניכרת משירת פריג

(; 1898 -

) ( 103

אל·א שטשרניחובסקי

.

,וביאליק קיבל ,ככל הנראה,

דחף-יצירה משני הכייונים .תרגומ זה ,בין שלא נתקבל לדפיס,

יבין

שהמשורר גנזו על דעת עצמו ,נתן אותותיו במיטב שירתו של ביאליק,
לרבות בפואימה "מתי מדבר",

ובכן חשיבותו.

מתון השויאת תרגומי של ביאליק להימנונו של פריג עמ תרגומו של
ין קאפלאן,

ידידר של המשורר ,שראה אור בםפר בשנת תרנ"ח בהיצאת תישיה,

אפשר אף ללמיד על דרכו של ביאליק בברירת ציררפים פוליסםיים ,טעיני-
משמעות ,תרן שימת-לב מירבית לעיציבה של היחידה הקטנה של הטקסט .צירופימ

כמי "מטן שלם" כשבא גם בקטע ההימנוני של "יעקב ועשיי"( או "חילן רב",
מצטיינים בעיברי

של ין קאפלאן.

סימאנטי,

בריבוי

ה"מטה" עשוי לצוון

משמעייות,

גם את מטה-הנדודימ;

היוצא לדרך הנדידימ .על-פי היראתו הראשינית
אי מ.ו.ט(

שאינם מאפוינים את תרגומו

נקשר ה"מטה" גמ במישג השבירה,

גם את השבט ,העם,

)הנגזרת מן השירשימ נ ,.ט.ה

יהוא מנ ו גד לשמ-התואר "שלמ",

המאייך איתי .בהוראתי הארכיטיפאלית ,מזכיר המטח את מטהי של משה,
מנהיג דיר המדבר,

ואת מטהי של אהרון ,אף היא ממנהיגי יציאת מצרימ,

) ,,( 102ביאליק  -חייו ויצירותיו" נ ].[ 32ד

(. 297-295 ,

נ ( 103ראח למשל :שירו "אנחות כנור" נשמ (, 6-5 ,המישפע משירי של פריג
], [ 166חלק ראשיו. ( 103-100 ,
"הכנור" נפרו ג,
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המשמשת בהימנין אליגירי זה רמז ליציאה מריסיה הצארית .שם-,התיאר "שלמ"
מלמד על תקינותי של המטה ,על היעדר מומ ופגע ,אן גמ על יישר וזיןי על

נאמנות לקי ,שחיתיוה לפעולה.

גמ הצירוף "חילך רב" היא ציריף פוליסמי
יקנילו"(.

)"חיל" במשמעות "גבירה ועוצמה" ,אן גמ במשמעות של "חון

השוואת הבית הראשון בתרגומן של ביאליק לתרגיממ של קא.פלאן

ושל לייסון
טעונימ

)תרנייח(

)תש"א( לשיר זח ,מלמדת על מגמתי של ביאליק בבחירת צירופימ

ומעובי-משמעות:

תרגומ ביאליק) ( 104

עינן

בחירח,

חזקח

חברך

-

מטן שלמ ,גמ חילן רב
למח אפוא על אמ חדרן

עמי חשב?

כפיף ראש תעמד,

תרגימ קאפלאן) ( 105
ובהירות עינימ,
גמ שלמ חפלך

...

מדיע

זח,

כמי,

ומחירות רגלימי
בפתח עיניס

כאובד עמדת

וראשן ,ראש שיבח,

לארץ חורדת?

תרגומ לויסון) ( 106

חדח

עינך,

עזח

חברן

גמ מקלן עמי ביד
ולמה תעמד בדרך
וראשן,

) ( 104ראח :לחובר

)

...

ראש חשיבח מירד?

] 32דC

,נספח יח (. 365-364 ,מו אינגרפלד פירסמ

את שתי גירסיתיי של חשיר בודברי ,כ"ג בתמוז ,תשל"א

) . 14 (, 16.7.71

+

 244עמו).שמ,ב,

) ,,( 105שירי פרוג" ,תושיה ,תרנ"ח .כרן שני :תרנ"ט136 ,
(. 176-175

) ,,( 106שירי שמעין פריג" חוצאת "דבר" ת"א
,

J

'

תש"א

,

.85
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שפורט לעיל,

וגמ משום שמלה זו

אל בני ישראל ויסעו" ,שמות יר,

נזכרת מייר אחרי רברי הו למשה

(, 15

)"רבר

ששימשו מוטו להימנונו של פרוג

)"ואתה הרם את מטך ונטה את ירך על הימ ובק>והו",

שם,שם. ( 16 ,

מתרגומו

של ביאליק מהרהרים זכרי-רברים מסיפורי יציאת מצרים ,במקרא ובאגרה,
שתקצר היריעה מלמנוחם  .הוא היחיד מביו המתרגמים; שהשכיל להעניק
לשיר אופי עברי ועמוס משמעויות ואלו .זיות; מתרגומיהם של קאפלאו
לויסוו

ושל

ניכר המקור הרוסי מביו השיטין.

תרגים הימנונו של פרוג חשוב לענייננו ,אנמיר ,בעיקר בשל

השפעתו על שירת ביאליק .השפעה זו ניכרת במייחד במישור הריטורי
והטיפרליגי :דיברי של השיר פונה בי אל רמית ענק ,אל יישות כמעט
קיסמית ,הניצבת על פרשת-דרכים היסטורית .דמית

זקיקה לעיריד ילהכיינה ,יהדיבר

-

ארכיטיפית זו

הקירא אל השב קריאות נחמה

-

הוא ,ככל הנראה ,דמות אנאגוגית ,בעלת סמכית עליונה ,המסיגלת

להשקיף על השב הענק ילכוונו באורחותיו .דמות של דיבר רב-עיצמה

וכל-יודע הפכה טופוס קבוע בשירי הזעם והתוכחה של ביאליק .גם מוטיב

העין הבהירה ,שנועד לה כאן תפקיד אליגורי יותר מאשר תפקיד תיאורי ~
חזותי ,הפך טופוס ריוח בשירת ביאליק ,במיודח ב"מגילת האש" .דמות ,
הנמע ו  ,הענק הקוסמי ,העל-זמני ,המייצג את העמ הנבוך על פרשת-דרכים,
אף היא הפכה חלק מאוצר הרמויות הביאליקאי.

דמות זו אומנמ הופיעה

נשירת ביאליק עוד קודם תרגום "עינו בהירה" )בצורתה הב)ובהקת באה
רמות זו ב"על סף בית המדרש"

-

דמיית השב נזיר הלאומימ ,הסובב בעילמ

עמ צלוחית של פלייטון( ,אך ביאליק הכיר את הימנונו של פריג עוד
בראשית העשור הראשון ליצירתו; רמית זי השפיעה אף על העיציב
הטיפולוגי של "מגילת האש" .השפעת הימנונו של פרוג ניכרת בשירי

ביאליק גם במחוות ריטוריית אופייניות ,כגון השאלה ,הכלולה ב"מתי
מרבר האחרונים" כשורות

(, 48-47

הדומה לשאלה הכלולה בבית-הפתיחה
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של הימנינו של פריג ,שצוטט לעיל:

ומדוע לא יסע ישראל? על מה
נצב דומם כפיף ראש מיל ההר?

)"מתי

ב2 .

מדבר האחרוניםיי,

ש

t

( 48-47

ההימנון האליגורי החגיגי

ההימנין האליגורי "מתי מדבר האחרוניםי! מתבסס על שתי עלילית
מקבילות ,שזיקתן

ייצרת מערכת יחסים ברורה ומובהקת ביו

הסיפורימ המקבילימ ,המובלעים בשיר הם:

סימן

למסומן .

(.א) הרגע המרגש של טרמ היציאה

מן המדבר אל עבר הכיבוש יההתנחלות ,כשעיני העם נעית בין שני הקטבים
המנוגדים

-

משה

מנהיג

דור

(.ב) הרגע ההיסטררי המרגש,

המדבר

שבו

ויהושע

נתון

מנהיג

הכיבוש

וההיאחזות

היה העם בעת היכתב שיר זה

בארץ.

)שנת

תרנ"ז( ,שנת התכנסית הקונגרס הצייני הראשון בבאזל ,כש"עיני העם"
נעות בין

גיסא,

שתי הזיקות הפולאריות

-

אחד-העם והציונות הרוחנית ,מחד

רהרצל והציונות המדינית ,מאידד גיסא.
ואכו ,כששלח ביאליק את שירו

נתו בראשו רק את מחצית הכותרת

זה ל"השלח" ,שבעריכת אחד-העם,

)"משה מת

"(, ...

שהפכה למוטו של שיר

זה ,אד בגירסתו ~ראשונה אמורה היתה לשמש כותרתו .הגירסה הראשונה
כללה רק

32

טירים מתוכו

-

טוריו הראשונים של השיר ,הכחובים בצמדי-

חרוזימ  -שהמ חטיבה לעצמם)  . ( 107צמדי-טירים אלה כתונימ בהקסאמטר

) ( 107

ראה בעניין זה חליפת המכתבים שבין ביאליק ואחד-העם:
ביאליקי ,כרד שביעי ,דביר ,תל-אביב ,תש"ב. 16-1 !, ,

ראה גם :אונגרפלד ,יביאליק יסופרי דירוי כ

]  6ג.

[

יכנסת לזכר

. (14 ,

- 286 -

יאילד ,הכתיבים בטטראמטר

טרוכאי ,לעומת הבתים המרובעים ,משירה 33

אנאפסטי .החטיבה הראשינה בנויה כאפיסטריפה ,כפנייה אל מתי-מדבר,
ברוח הימנינית מעידדת

אפוא,

נדים!

)"קומי ,תיעי מדבר,

צאי מתון השממה";

"קימי

עזבו את השממה!"( .החטיבה השנייה סיפורית-באלאדיסטית

באיפייה ,יהיא כיללת דברי-סיכום ,מטעמו של משקיף ,המדויח על

-

המתרחש ומסיים את סיכומו בטון אלגי חרישי.

אחד-העם ,מתון נטיית לב היפר-קירקטית של עירן קפדן ,השלים
את הכיתרת האליפטית "משה

מת ", ...

בהתאם למאמר חז"ל

כסנהדריו

יז(,

רנתו בי את תסיפא "ייהישע מכניס" .בכד ,נתו לביאליק ,שלא מדעת,
היתר וגישפנקא להוסיף את ששת הבתים האחרינים ,שבהם ניתו ביטרי לעיצמת
שיפרה של הציינות המדינית ,שבראשות הרצל .ביאליק לא נתכווו כאו ,כמובו,

להספיד את אחד-העם יאת מפעל-חייי ,בעיד רבי ימורי בחיים ,אם כי בדיעבד

אפשר לימר ,כי ביאליק חזה בשירו זה את עליית קרנה של הציינות המדינלת.
כאשר שלח את השיר ל"השלח" ,כיין ביאליק באמירת "משה מת" אל מנהיג-דיר

אחר  -י"ל פינסקר  -שידיעת מותי היכתה קשות בציביר חיבבי_צייו) . ( 108
המוטו בלשוו הגרמנית ,שהציב אחד-העם בראש מאמרו

"ד"ר פינסקר ומחברתו",

שהתפרסם ב"פרדס" ,ספר ראשוו) , ( 109שהוא ציטטה מתון ה"איטואמנצי~ציה"
של פינסקר ,פותח כאו

את שירו של ביאליק

כשורה

(. 2-1

במאמר זה ,שנקרא

בגירסחי הראשונה "אבו למעצבה" ,סייט אחד-העם במעיו דיאליג היפוחיטי
בין מנהיג-הדור לבין עצמו:

)  ( 108לחובר

)

] 32ד [. ( 208 , .

) ( 109אידיסה ,חרנ"ב .באותו הכרד החפרסם ראשוו שיריו של ביאליק ,שבא בדפוס.
ביאליק היה קשיב למאמריי של אחד-העם ,ילא אחת ניהל אלחי דיאליג סמוי
בשיריי ,כפי שניתן לראות ,למשל ,מו השיריט "על לבבכם ששמט"" ,דל מתעשר",
"ארץ שחולה כפנינים  I I , I Iאכן

חציר העמןן יעיד.
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אבל

-

-

שימע אני אתכם מתאיננים כמה ארוכה היא דרר כזו

רחוקה היא תקיה כזו!

כו

אחים!

רחיק רחיק מאד מאתנו

וכמה

החוף

אשר אליו נשא את נפשנו  .אך לעם נידד זה אלפי שנה ,גם הדרך
היותר רחוקה לא תוכל להילת ארוכה ביותר.

)ד"ר פינםקר ומחברתו() ( 110

את הדברים הללו,

זהב" ,

יעץ אחד-העם,

יביאליק נענה לאתגר,

הבניי כאפיסטרופה,

השרייים

שדוברה

בinter-regnum-

יש "לכתוב על דג;נו באןתיות של

יניםח דברים אלה בהימנונו "מתי מדבר האחרונים",
הוא מנהיג הדיר

ינמענה היא דור

"מתי

מדבר",

בין שיעבוד לגאילה ,ביו עבדות לחירות" .מתי

מדבר האחרונים" בולט ייתר משירים אחרים בני-התקיפה בזיקתי

יבקשריו

הברורים לאירועים היסטוריים קונקרטיים.
החומרים ההיסטוריים מעוצבים בשיר ,כאמור ,בדרר אליגוריסטית,
תיך בניית אגאלוגיה ביו דור המדבר וביו דור חיבבי-צייו; ביו

יהישע

שנצטילה לרשת את הארץ ולהתנחל בה ,לביו הצילנים המדיניים ,שקראו אל

העם "קים רש" .העיציב האליגיריסטי של עגייגים בעלי השלכית אקטיאליסטיות
מלשפע כאו מעיצלב שיריי המקראיים-ההיסטיריים ,בעלי ההשלכית לאירועים

מו האקטלאליה ,של ש"ש פריג .שירי של פריג !!שמש בגבעיו
שגיבירי הוא יהושע בו

דום") (, 111

נוו ,שימש כגראה לביאליק מידל לכתיבת "מתי

מדבר האחריגים" )"לפגיהם ערבה בלי חיק השתרעה
רחוקה יזעימה" ,בשירו של פרוג; "עיד הדרך רב

-----

ילני עיד דרר
ו;פגיכם פרישה

דרר גדילה" רחבה" ,בשירו של ביאליק( .הדיקציה העזה יהמרגשת ,שבחלקי

) ( 110

) 111

ראה":כל כתבי אחד העםןן,

(פרוג )

כ [ 166

קידם שניתרגמי.

דביר,

ירישלים ,תשי  I Iד)הדפסה רביעית(,מח.

,חלק ראשוו. ( 37 ,ביאליק הכיר את השירים עוד
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הראשרן של השיר והדיקציח המרוממת והרצינית ,שבחלקו השני של השיר,

תררמרת לאיכרת הריטורית החגיגית שלו .טיעונו של הדובר נע כאו ביו קטבי

הלוגיס והפאתוס ,ונתמר בחזרית אנאפוריית ,המעניקות להימניו תחושה של
דחיפרת וחשיברת ,כגרו החזרה על הקריאה "קרמן"

החזרה על הקריאה הנרגשת "לא!
מגיייס כאן לעזרת הטיערן,

, 26-25

לא

" ---

)בשוררת

)בשרררת

( 19,1

(. 27,25

ראחרי הקריאה 'ילד" )בשירה

פעמיים המלה "לחם" ,המכילה בתוכה את קריאת

רכגוו

גם ררבד הצליל

(, 24

באה בשרררת

/, tex /

כמו ברבים

מהימנינותיי של ביאליק ,שהיא גם קריאת הגירוש מן הניכר וגם קריאת

העידרד לעלייה)  . ( 112גם המישרר האלרסיבי עימד בסימו "רצינות עלירנה",
ושלא כדרכי ,אין ביאליק עורר סיררסים ואינרררסירת בציררפים הכברלים מו
המקרררת ,אלא מביאם כאן

לרוב כנתינתם,

ללא עריכת שינריי ניכרים.

העיוית הקיצוני ביותר של ציררף מקראי בשיר שלפנינו ,הוא איזכירה של
קריאת פרעה
אל העם:

)"קרמי צאו מתוך עמי" ,שמות יב,

"קרמר

צאר

מתוך השממה",

(, 31

בצמד-הטררים,

בקריאתר של יהושע
הפרתח את השיר,

תור הפיכתה של קריאת הגירוש מטעמי של מלך ניגש לקריאת העידוד מטעמו

של מנהיג העם ימצביאי.
זר

קריאה

-

"קומי

---

צאו

מתיר השממה"

האחרונים" אל הימנינר הראשרן של ביאליק

-

מקשר את "מתי

מדבר

)"קומי רצאי לך" ,שנתגלגל

מו השיר הפארודי "לכי דודה"( ,המכיל אלךזירת רבית לפיוטו האליגירי
של ר' שלמה הלרי אלקבץ "לכה דודי"
מתיר ההפכה

/

רב לך שבת בעמק הבכא

)"מקדש מלך עיר מלרכה

"---

) ( 112ראה :סעיף ב מדלעיל; שם ,העז . 93

/

קרמי צאי

רגי'( .ב"מתי מדבר האחררנים",

 - 289הקריאה אל העם "קומו
"קומי צאי

---

מתוך ההפכה" מן

צאי מתיך השממה" ,היא איתה קריאה אליגירית
המקורות הקאנוניים

ומן

הפיוט,

בשינוי

מרדוס ההתייחסות למציאות :בהימנונו של ביאליק מעוצב העם כקיבוץ

אנשים ריאלי ,המחכה למוצא-פיו של המנהיג; בפיוט "לכה דודי"
ובהימנין

המוקדם "-קומי וצאי לך" ,המבופס על פיוט זה ,מעוצבת האומה

כברייה נשית ,בעלת תכינות כימריות ,המשנה את דמותה מאהובה בנוסח

שיר-השירים לאשה בלה ,שמבלעיה נייילוה וחיללוה ,המחדשת את נעוריה,

בראותה את בניה ציהלים על הרי-בשמיה.
ההשויאה בין שני ההימנונית

-

"קימי וצאי לד" ו"מתי מדבר האחרונים"

הקיראים שניהם ליציאה מו הגלות אל "ארץ חדשה" ,מלמדת אף על מגמת-יסוד,
המפתמנת בכתיבתו המוקדמת של ביאליק ,בכללה :תהליד של הצטמצמות גוברת

והולכת במודוס חיקיי המציאות
לריאליזם.

-

מעיצוב א-מימטי לעיציב מימטי ,מחזון

ניכרת חתירתו המתמדת של המשורר הצעיר לשטטש את האפקטאציה

האמנותית המסוגננת ,האופיינית לשירת ההשכלה ,אד לא לנטיש אותה לחלוטין.

"מתי מדבר האחרונים" י"מתי מדבר" ,הקשיר בו מבחינות רבןת)  (, 113הם
הוכחה מובהקת לכד ,שביאליק לא נטש את המימד האליגורי ,האופייני לכתיבתי
המוקדמת ,אלא שהמיר את האליגוריה המשכילית הא-מימטית

)וויתנפנף החסידה";

"קומי וצאי לדיי( בשירים ,שבהם המימד האליגורי מיטשטש בתוד המליאות
הריאליסטית והעיצוב המימטי האמין.

) ( 113

ראה:

העו

95

מדלעיל.

-
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פרק חמישי

א.ניצני חשירח האוטוביוגראפית

-

"שירתייי.

בכתיבת הפראימה "שירתי" חתמ ביאליק את העשרר הראשרי ליצירתר

)(, 1900-1890

ופתח פרק חדש במהלד כתיבתו .בעשיר הראשרי ,שלט ביצירתר הנרסח האימפרסרנאלי

המשכילי ,שאיפייי את צידמ הגלרי של שיריי האליגוריימ הרבימ .אף שהמשורר נקט
בהמ תכיפות לשוי "אני" ,השתלט על שירימ אלה היסרד הקולקטיבי-הלאומי ,המעלה
חוריה ציבורית ומסתליע בארצר התמינות הלאומי המקובל,
הנאחזת בתמונות

ספציפיות

רלא חוריה פרטית ואישית,

ואידיוסינקרטירת.

השירימ האוטוביוגראפיימ-למחצה ,שנכתבר בשנת תרנ"ט) , (1היו  -כאמיר  -מעיי
חרלית-מעבר ביי השירה הלאימית של העשור הראשוי

רביי השירה האישית ,שירת-היחיד,

שאיפיינה את העשור השני .שירים אלה ,שנותרר בררבמ בנרסח בלתי-גמור ,שימשר רקע

ו;וכנה לכתיבת הפראימה האיטיבירגראפית "שירתי".

די מיררי) ( 2רראה נפואימה "שירתי" ,שנכתבה על סיפה של מאה חדשה ,מיפנה
.,

בשירתו של ביאליק בפרט ובשירה העברית החדשה בכלל .לדבריר, i ,שירתי" היא מבחינות
רבות הפואימה האוטיניוגראפית הראשונה בשירה העברית החדשה :קדמר לה אר נסיונות

ספררים רבלתי חשובים ,כגרי שירו הארור רהסטיריאוטיפי של המשורר בי-אודיםה

יחזקאל לויט "זכרונות")  (, 3אר בעקבותיה נכתבו עשררת רבות של פואימרת ,שהעמידו
במרכז את תולדותיו של ה"אני" המשורר יאת אוצר חווירתיו האישיות.

) ,,( 1מחוץ לעיר~'" .אוי מלב ביקעת"" ,בבית אבי" ,שנכתבו ברצף אחד עם השיר "כוכב
נדח" מכחבבת טיוטות משנת תרנ"ט כראה סעיף א 9 .בפרק על האליגוריה( .

) ( 2בסמינריוי על השיר האךטוביוגראפי ,בשנה"ל תשל"ג ,באוניברסיטת תל-אביב.
כ " C3השלח" ,כרו יי ,חובי לג ,אלול תרנ"ט. 249-246 .
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א1 .

הפואימה כצומת של כעיות זיאנריות

הפואימה "שירתי" תידון
יסודותיה האודיים;

(.כ) על-פי

להלן מתוו שלוש נקודות-מוצא:
יסודיתיה הפארידיים-סאטיריים;

(א) .על-פי

(.ג) על-פי יסודותיה

האליגוריסטיים .עכודה זו תיחתם ,אפוא ,בדיוו כיצירה גדילה ורכת-חשיכות ,שכה ראה

לחוכר "מעיו אגדת שירתו )של ביאליק( ושירת הגלות היהודית"), (4המכילה כמוכהק
יסודות רכים ונככדים מכל שלושת הזיאנרים המרכזיים ,שנדוני כעכודה זו כהרחכה,
ומדגימה את מסיכתם זה כזה ,כדי מיזוגם המלא .הדיון על היסודות הזיאנריים
כ"שירתי" יכלול גם דיוו ככמה מצייני-הסגנון האופייניים ,שככר ניכרו כשירים
הגנוזים מו

העשור

הראשוו.

ניתו ,אפוא ,להצכיע על צדדי דמיוו

ועל תהליד התפתחות הדרגתי ורציף כיו שי

הכיסר לפיאימה ,שנכתכה על סף התקופה השנייה כיצירתי של כיאליק

)תרס"א( .אלא שאין

להתעלם גם מו השוני הרכ ,המתגלה כיו היצירות המוקדמות לפואימה המורככת ירכת-הפני
המכילה אומנם אותם יסודות זיאנריים ואותם צייני-סגנון ,שככר שימשו את המשירר

בשנות כתיכתו הראשונות ,אר מיטענה הסימאנטי רכ לאין-שיעור מזת של היצירות
המוקדמות.

את יסודותיה האודיים המרוממים של הפואימה היטיכה הכיקורת לחשוף.

קלוזנר

ולחובר) (, 6ובעקכותיהם גם אחרים) (, 7התמקדו בצידו הנשגב והמרומם של השיר,
והדגישו את יסודותיו הטראגיים והסנטימנטאליים .את אלה כרכו נאוטוכיוגראפיה
של המשורר ,בתולדותיו

ובקורות בני~ביתו ,שהפכוהו למשורר הדמעה

),,( 4ניאליק  -חייו ויצירותיו"

)

] .[ 32ד

והאנחה .כו

. (32() ,

)"( Sיוצרים רבונים" ,כרו שלישי ,ספר ראשוו ,דביר ,תרפ"ט. 22-21 ,

) ( 6שם . 322-320 ,ראה גם " :תולדות הספרות העברית החדשה" ,ספר רניעי

)

(. 68-67

) ( 7הלמו  .י"ט )

~3

[

,

 (; 64-62כגו ,אז

)

] [ 30

. (170 ,

.[, 32Jה

)S

 - 292התחקו המבקרים אחר היסודות האוטוניוגראפיים ,וחשפו את האמיתות על מלאכת-

השיר ,המתרמזות מן הסיפור האוטוביוגראפי) . ( 8כן התמקדו המבקרים בתיאור
הסמלים המרכזיים ובשיבוצם בתוך כלל מערכת-הסמלים הביאליקאית) . (9במיוחד
הדגישה הביקורת את יסודותיו העל-אישיים הארכיטיפיים של השיר האישי-לכאורה,

והטעימה גם את י  aודותיו הלאומיים-הקולקטיביים המרומזים) . ( 10נמצא ,אפוא ,שגם
על סף תקיפתו השנייה של ביאליק ,בלב שירים ,שבהם משתלט

-

לכאורה

-

המימד

האישי

והאוטוביוגראפי ,עדייו הותיר המשורר מקום נכבד לאליגוריה הלארמית:

עדיין

נתפש הגורל האישי כחלק ממסכת קילקטיבית ועדיין מתואר סבלו של ה"אני"

במונחים ארכיטיפיים "לאומיים".
נראה

גם,

ששיר

שהביקורת

זה,

תפשה

אותו

הדמעה

בעיקר כשיר

כשיר של קדרית וערני ,מכיל למעשה יסודות שבהומור ובשנינה,
פארודי-סאטירי,

והאנחה,

ולמעשה טיבו

יותר משהיא רציני ומרומם .את הפן הקומי-הגרוטסקי של השיר

לא חשפה הביקורת כלל ,פרט אולי להערית קצרות בדיונו של ראיבן

צור) (, 11

המאירות את האבחנה ,כי בחלקו הראשון של השיר ,זרה המשורר רשמים מטעים,
המופרכים בהמשכה של הקריאה יתובעים מן הקורא קריאה חוזרת .

ולמרות טיבו הפארודי-סאטירי של השיר ,ראוי לצייו

ולהדגיש ,כי

שיכבתו הגלויה אכן בנויה במתכונת של אודה רצינית ומרוממת,

ומכילה סידרה

של שאלות חגיגיות ,המלמדות על מגמתו של המשורר להעמיד בשיר זה מעיו מיתוס

פרטי ,שנסב סביב מקררות השירה ,ולגלות דרכו לקוראיו

)ל"נמען" הקולקטיבי,

שאליו מופנה השיר( את רזי הרינאסטיה הרוחנית שלו.

)( 8קלוזנר ,יוסף .נ.ח" ביאליק ושירת חייו" )

].[ 46ב

.(37-36 ,

כ( 9למשל :כגן ,שם .ראה :העי  7מדלעיל.

)( 10לחובר ,שם .ראה :העי

)

4

מדלעיל .ראה גם :שפירא ,זושא" ,ביאליק ביצירותיו"

נ  (. 135-131 , [ 57ראה גם :הלמן ,שם ,העי  7מרלעיל.

כ ,,( 11דברים כחוויתם :עירנים בשירי ביאליק" )

] [ 43

.(73-68 ,
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הפואימה "שירתי" מעמידה ,אפוא ,צומת של בעיות זיאנריות מעניינות,

שתידינה כאך בנפרד ,גם אם למעשה פתוכית הך זו בזו .תחילה ,אדיך ביסידיתיה

האידיים של הפיאימה ,הניכרים במייחד מבדיקת חטיביתיה הגדילית ימתין
ההתחקות על שאלית היסיד ,שהפיאימה מעמידה  .בהמשך,

ידרנו היסודית הסאטיריים-

פארידיים של הפיאימה ,הניכרים מתוך הקריאה הזהירה ברצף הטקסט ,אגב שימת-לב

לסדר מסירת הפרטים ילאירגונם;

יכך ,מתוך בדיקת המירקם האליסיבי של השיר,המצביע

על יחס סאטירי אל ההלכה יעל חילול-מדעת של עניינים שבקדישה  .לבסיף,
היסידית האליגיריסטיים ,המצייים בעיקר בריבד הסמיי של היצירה,

ידינו

יהנחשפים הך

מתיד בדיקת ציריפיה יהן מתיך גילוי זיקתה ליצירית אחרית בנות-התקופה יליצירית
אחרית משל ביאליק.

ב.

היסנדות האודיים ביישירתי"

בגירסה הראשונה) , ( 12הכילה הפואימה "שירתי" גם את הפואימה "זהר"; את
שתי החטיבות הפואמאטיות חיברר בשלב זה שני טירים ,שהכילו שאלה ותשרבה:

יחלומות ילדותי התדע איככה
באוני? מחברי זכרונם לברכה.

שאלה זי ,הכלולה בטורים שנמחקי בעת חליקת הפואימה לשני שירים נפרדים,

דומה ברנחה יבסגנינה לשתי השאלית האחרית ,הכלולית בפיאימה ,שכל אחת מהך
פיתחת

פרק

בשיר:

(1
(2

התדע מאיך נחלתי את שירי? )שורה ( 1
ואי מזה תבוא אנחתי

ידעת?

)שירה

) ( 12כפי שנדפסה ב"השל ", nכרך זי ,חובי מי ,אייר תרס"א,

( 48

• 348-343
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שלוש השאלות ,שבפתח פרקי~השיר ,מנוסחות בסגנון מרומם וחגיגי ,במתכונת
השאלות האוריות המוגבהות ,שבפרקי החוכמה באיוב,
שאינו מאופיין

ומופגות אל · "נמען" קולקטיבי,

ואינו ספציפי ,אלא עשוי לייצג את קהל-הקוראים בכללו ,או אפילו

את הארם באשר היא .שלוש השאלות הללו תוהות על סורות ההשראה הפיוטית ותרות אחר
מקוריתיה .על-פי עיצובן הפיוטי ,המרומם והנשגב,

נתפשים סודות ההשראה והיצירה

האמנותית כסודות קוסמיים של מעשה-בראשית )בדומה לעיצובה של השאלה המרוממת
"השירה מאין תימצא?",שעל טיבה ראה בדיון שלהלן,
הסאטירה

וכן בסעיף ג 1 .בפרק על יסודות

והפארוריה(.

צורת נטיית הפועל בשאלה הראשינה והשלישית

-

"התרע"

-

היא צורה הבאה

במקרא פעמיים בלבד ,בשני פסוקים עוקבים בספר איוב ,התרהים על סודות הבריאה

)"התדע בשום אלוה עליהם והופיע אור עננו

---

~ על מפלשי "---בע שם לז. ( 16-15 ,

גם צורת "הידעת" ,המקבילה לצורת "התדע" ,אופילנית לפרקי החוכמהי בספר איוב

כשם לח ; 33 ,שם לט, ( 1 ,ומעניקה לשאלות ,הכלולות ב"שירתיוז ,אופי מרומם
השאלה הראשונה

-

"התדע מאין

נחלתי את שירי?זו

-

ונשגב) . ( 13

מעיררת בקורא את הרושם,

כאילי מקור שירתו של הדובר-המשורר בירושה או במורשה ,שנחל מאבותיי הביולוגיים
אי הרוחניים .פעמים הרבה באה בשירת ההשכלה לידי ביטוי הגישה הניאוקלאסית ,לפיה

יורש המשירר הצעיר את כינורו או את קסתו מדור קודם)  . ( 14ניס{חה של השאלה מעורר
ציפייה לאודה ניאוקלאםית מרוממת וחגיגית ,הדנה במקורות השירה ברצינות עילאית

ובכנות גמורהj .וקורא עשיי לצפות ,שבעקבות השאלה המרוממת והחגיגית,

יבוא שיר

שבח ותהילה למשורר הרגיל ,שממנו נחל המשורר הצעיר את שירו; לשיר-הודיה ,שבו

)( 13זושא שפירא ,בספרי "דרכים כשירת ביאליק") נ .[ 57א

,

. ( 200-198הדגיש את

הפן החגיגי והמררמם של השיר ,בטענו כי כאן מספר לנו המשורר על התגלות
בת-שירתר אליר ,בדרמה להתגלות הארר האלוהי לאירב.

) ( 14לריגמה :מיכ"ל ירש את כינורר מאניו  ,א.ד"ם הכהן )רשיקף מסירה זר מאב לנן
נשירו "שלמה" ,שבי מנחיל דוד את הכינור לשלמה בנו( .גורדון הנחיל את עטו
נמחו רה סימלית לדו ליצקי  ,שני ראה י ירש רוחני )ווהא לד עטי  ,עלה רש מקומי"(
כהנחלת המנהיגות על העם ממשה ליהושע.

,

- 295 -

גומל התלמיד לרבו

ומורו על חסדו ,במתכונת "שירי ההזדמנות" ,שפיארו

ורוממו את

הפאטרונימ ,שחלקו מחסדמ למשוררימ צעירימ ועניימ.

גמ השאלה השנליה
מספר איוב

)שמ

ב: 2 ,

-

"ואי מזה תבוא אנחתל ידעת?"

"אי מזה תבוא"; שמ ג,

: 24

-

מעוררת זכרי-פסוקימ

"כי לפני לחמל אנחתי תבוא"(,

וממנה למד הקורא ,כי השירה והאנחה הו שתי מהויות שונות ,הקובעות כל אחת

רשות נפרדת לעצמה ,אר גם מכנה-משותף לשתי המהויות הנפרדות הללו :בשתי
הראשונות

החטיבות

אמ שירת הבכי

מסביר

והתאניה.

המשורר,

שירתו

מדוע שירתו

אינה

היא שירת היגוו,

שירת הזוהר

והגבורה,

ומאפייניה המ הקדרות,

כי

העוני,

הדמעית יהאנחות ,שספג המשורר בבית הוריו הדל.
השאלה השלישית אף היא כיללת מלת-שאלה פייטית יארכאית ?"(,הככיא") בעלת

אופי נשגב ומריממ,

יאף היא זירה רשמימ מטעימ ,לפיהמ חלימיתיו של המשורר באו לי

בירישה מאנשימ ,שכבר אינמ ביו החיימ )"מחברי זכרונמ לברכה"( .מו השיר מתברר,
שכאו

פירק ביאליק את הצירוף הכבול "זכרוני לברכה",

יניטרלי ממשמעיתו

האידיומאטית השגורה ,כביטוי כביד אחר שמו של הנפטר כעל-פי קידישיו לא,ב(,
והשתמש בציריף בעיקר במשמעותו הליטראלית ,שפירישה :חברי ,שזיכרמ שמיר בליבי
לברכה ,שזיכרמ גירמ לי אישר .הקורא ,התופש את הביטוי "חברי זכרינמ לברכה"
כציריף כביל,

נוטה לחשוב ,שהדיבר בפואימה הינו אדמ מבוגר ושבע-ימי~ ,שחבריו

בני-גילי כבר אינמ ביו החיימ .במרוצת הקריאה מסתבר לו ,ש"חבריו" של הדובר המ

הצפרירימ ,רוחית הביקר הקלות ,יכי הדובר היא אדמ צעיר ,שמת בקירבו ההיבט הילדי,
אי הילדיתי .הקינה היא קינה על הסתלקותו של תומ הילדות,
בשר

ילא על מותו של אדמ,

ודם.

מתור שלוש השאלות ,שהיו כלילות בגירסתי הראשינה של השיר,
השתיימ ששרדו בו,

יההשראה,

ניתן ללמוד,

ואפילו מתור

לכאורה ,על יחס אודיי מרוממ אל מקורות השירה

שאלות אלה דומית מו הבחינה הז'אנרית ,הריטורית והסגנונית לשאלה

הכלולה בראש שירו של גורדוו ,שאותו

חיקה ביאליק בדרר הפארודיה

-

"השירה

מאיו תימצא?" .כותרתה של הסוניטה היל"גית מרמזת לשאלתו המרוממת של איוב,

- 296 -

בשאתו

משל :

'יוהחכמה מאיך תמצא'י )שם כח,

(, 12

ומעוררת בקורא ציפי ית למענה

מרומם וחגיגי .אלא שציפיות אלה מרפרכות גם בשירו של גורדוך

וגם בפארודיה של

ביאליק על שיר זה .שני השירים מגלים עמדות אירוניות ימפוכחות כלפי נושא ההשראה
הפיוטית

השירה.

ומקורות

משניהם מתחוור,

כי

השירה אינה

נובעת ממשכך

וממקורות שמימיים ינעלים ,כי אם מצרכים במיסיים ופחותים :ממיך

המוזות

ומזון .תגובתו

הפארידית של ביאליק על שירי הסאטירי של גורדון מחריפה עוד יותר את האמיתית
המפיכחות ,שבשיר היל"גי :השירה אכן אינה נובעת מ"שפריר עליוך" ומך הייפרנאסוסיי,
כי אם מך הצרכים ' החרמריים הפשרטים של עילם הפרנסה; אך המשירר היהודי ,להבדיל

ממשוררים אחרים ,ממלא פיו בשיר ,רק לאחר שכסתתמו צינירית פרנסתי,
היא עסיק בהתרוצצות וברדיפה אחר עכייכי הממין שלי

-

ישרב אין

מעין פאראפראזה לאמירתו

של ש  IIי אברמוביץ ב IIבעמק הבכא " : ( 15)IIאיך לך דבר מסיגל לפיוט במידה מרובה כל כך
כמו העניות
בדבר

מקורות

---

הזהרו בבני קבצנים ,שמהם הרנה פיטנים!".

השירה

וההשראה,

אפוא,

ממשיכות,

מסורת

השאלית המרוממות נ"שירתי"

שירית,

המערבת

יסודות

אודיים

ביסודות פארודיים ,בנוסח "השירה מאין תמצא?יי' )במקיר היל"גי ובאימיטאציה הביאליקאית(,

יהמענה עליהן הוא ברוח מכתמיו הטראגי-קומיים של ש"י

אברמוביץ) . ( 16

אילם ,שליש השאלית הללו ,החוקרות את ה"נמען" על מידת ידיעתי יעל מידת
רצונו לדעת ולהכיר תעלומות ינסתרית ,אף מזכירות בסגנונן שאלות אודיית דומית ,מתיך

האודה המריממת "אם יש את נפשך לדעת"

-

שאלית התוהות על מקור חיסנה של האומה ועל

סיד חיי-הנצח שלה:
אם יש את נפשך לדעת את המעין

)שירות

( 8,1

אם יש את נפשך לדעת את המעיז )שירה ( 22
אם תאבה דעת את האם הרחמניה )שירה ( 29

אם לא תדע לך כל אלה )שורה ( 36

)  ( 15יהשלחי ,כרך זי ,חיבי לח ,אדר תרס' ~' . 131 ,Wירתי נתפרסם באיתר כרך נחרבי מ' .
) ( 16כבר הדגיש לחובר נ"תולדית הספרית העבר;ת החדשה" כ .[, 32Jה  (68-67וכן גם
במונוגראפיה "ביאליק  -חייו ריצירותיו" כ ] .[, 32ד  ( 320את השפעת יצירתו של
אברמוביץ על חיבור הפואימה .לחובר כירך השפעה זו בעבודתו של ביאליק במחיצת
אברמוביץ ,לרגל תרגום הפרקים הראשונים של "ספר הקבצנים" ,אולם לא הבחין בזיקה
הברורה של  IIשירתיוו לפרק אן

)כרכים (.ז-א

בספר השביעי של "בעמק הבכא" ,שהתפרסם בהמשכים ניהשלחן

.
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כן מזכירות השאלות ב"שירתי" שאלית אידיות דימות מתוד "המתמיד" ,המסתייעות

והדגשה .

אף הן באנאפורה ,לשם חיז וק

גם בשאלות מתיד "המתמיד" נ יכר .ים מאמצי ו של

הדיבר להכיר ולדעת את רזיה של התיפעה המוכרת והמסתורית כאחד ,שאותה הוא ביחן
מכל צדדיה:

הפה נית היוצר לנשמת האומה?
הפה

מקור

הנוטעים נה

דמיה,

חיי

עולמים ,השופעים בה אשה וחמה?
הפה

אדיריה

-

מאורות עתידים,

היוצרים את רוחה על האבנים?
)"המתמיד" ,שורות

( 218-214

בשאלות האודיות שנ"שירתי" ,כמו בשאלית האודיות ב"אם יש את נפשד לדעת"

וב"המתמיד" ,פינה הדובר פנייה איראטירית ,חגיגית ומוגבהת אל "נמען" קולקטיבי
סמוי ,מתוד ניסיון לעמוד על טיבן

ועל סיד לידתי של תופעות רוחניות נעלות

נחיי העם ובחיי המשירר .המטאפוריקה בקטעים אידיים אלה ,בדבר מקיר חיסנה של
היהדות

)בשירי בית-המדרש(

"השירה מאין

תימצא?"

ובדבר מקירות השירה

ו"שירתי"(

)בשירים על דבר השירה ,כגון

רצופה פיגורות מתחומי הפריון

והעקרית,

הביאה,

חחריון וחלידה )ראה דיוו ב"המתמיד" בפרק על חאידה ודיוו ב"שירתי" להלן(

) . ( 17

כל שלוש חשאלית אף מנסות ליצור בקורא את חרושם ,כאילי קיבל המ~ורר
נכסים יקניינים כלשחם
ממון

ב

י

ריש ח

וייחוש .את שידי קיבל "בירישח",

,

כדרד שעיבר חרכוש במשפחית בעלית

ולא "מן ההפקר" ,כדרד שמתפרנסים

) ( 17זהו ציין-סגנון אופייני לכתיבתו של ביאליק .אפילו במסותיו על דבר תחיית

הלשון העברית ,איו הוא מסתפק במטאפורות שחוקות ,כגוי "תחיית הלשון" או
"בריאת מלים"" ,חבלי לידתה של השפה חעברית" ,וכיוצא באלח צירופים כבולים,
חלקוחים מתחומי הבריאה והלידה .ביאליק מחיח את הדימויים שנשתחקו ,ומרחיב
את המטאפורות המאובנות כדי "סיפורים" קצדים.ב"חבלי לשון" )תדס"ה( מתואר
הסופר ,המתחבט במציאת מלים וצירופים ,כיולדת מבכירח ,המקשה בלידתה:
"יסורי גיהנום אלי מדגיש כל סיפר עברי בשעה שחוא פורש מי החיים ויושב
יעל האבנים' ומקשה בהרצאת מחשבותיי" .גם החבדל שבין שפח חייה ישפה מתה
מתיאר נמינחי פריוו ועקדות" :לשון חיח ממש  ---אינה משהח ילדותיה במעיה,
אלא פרה ודנה  ---ולשין מתה  ---הרבה ייתר ממה שתיליד  -נשאר מקופל במעיה
לאחר זמו יצדיד לילדה" )יהשלחי ,כרד יח ,חובי קג ,שבט תרס"ח(. 19-9 ,
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קבצנים)  (: 18את קנייניו נחל המשורר ממשפחתו ומידידיו )מו המשורר הערירי ,אשר
התגורר בבית האב;

זכרונם לברכה(,

מאביו המת ,שהותיר את אימו אלמנה

בעיקר מו

ואת בניו

יתומים; מחבריו

המתיט ,בלא שהיה עליו להשקיע עמל ויגע בצבירת הנכסים.

עמדתו היא עמדה פאסיבית ,של מי שמקבל "שפע" מבחוץ ,מבלי שיתאמץ ,מבלי שיהא
עליו לטרוח

ולעבוד קשה.

באופיו הפאסיבי הקולט ,דומה הוא לאב ,העומד עמידה

פאסיבית ונכנעת מול גורלו,
נשמה",

והמשתדלת לשנות באורח אקטיבי את מצבה ,בעבודה ק ש ה
בשתי החטיבות

הרעבים,

ומנוגד הוא לאט ,המנסה למרוד בגורלה "כל עוד בה

-

ובתפילה נואשת.

בזו המתארת את עמידתו העלובה של האב מול בני-ביתו

ובזו המתארת את מלחמתה הנואשת של האם לפרנס את "אפרוחיה" האומללים

נתפשת הירושה
שכינה" במעין

)השירה ,האנחה( כקליטתו של מעיו שפע אלוהי ,כמעיו "התגלות
"מעמד הקדשה" של "נביא".

של מי ,שרואים בשירה מהות עליונה
ההשראה לשירה

-

ולהתנבאות אכו

יש כאו ,אם כו ,מעין

מילוי ציפיותיהם

ונעלה ,הנובעת ממקורות מרוממים ונשגבים.

נאצלת מצינורות נעלמים "טראנסצנדנטיים",

ולמשורר

נכונו רגעי "התגלות" ו"אתערותא דשכינה".
בחטיבה הראשונה באה "ההתגלות" ברגעי דממה ודיכאוו ,כאשר שולט בבית
האב שיממוו

עגום ושבע נפשות נושאות "עיו שואלת" אל האב

והאב שבשמים( ,בבקשת רחמים

ופת-לחם .

ומנסר את שירתו היבשה ,הריקה.

)תרתי-משמע:

האב הביולוגי

ברגעים כאלה ,מציץ ה· צרצר "מנקרת הקיר"

תיאור "התגלות הצרצר מעלה מתוך עיקום הכתוב

וסירוס-מקראות את התגלות האל ,טרם מעמד הר-סיני.

לבקשתו של משה "הראני נא את

) ( 18ענווו זה זכה להדגשה בפתיחת השיר "לא זכיתי" ,שבה טועו ה"אני" שמשורר:
"לא זכיתי באור מי

ההפקר /אף לא בא לי בירושה מאבי",

שורות אלה טעונות

במשמעויות רבות ,שלא כאן המקום לעמוד על כולו ,ועל חלק הארי של משמעויות

התנצלות זו כבר עמדה הביקורת במפורט )פרי

נ 40

[

. ( 631-607 ,אולט,

האמירה מכילה גם יסוד של "מחשבת השירה" ,שטרם נדונה בביקורת :כאו ,טועו
המשורר בסמוי ,כי שירתו אינה כפותה לאף אחד מו הנוסחים הפיוטיים המקובלים.
איו היא כפותה לנוסח הניאוקלאסי-המשכילי ,כשם שאין היא כפותה לנוסח הרומאנטי
השגור .איו היא נובעת ממורשת שירתם של משוררים קודמים ,כדרך השירה המשכילית,
שנתפשה כירושה וכהנחלה מדור לדור ,כשם שאין היא נובעת מאור חינם )"לא זכיתי
באור מו ההפקר"( ,מו הטבע ,מאור השמש שניתו מאליו ,ללא כוונת מכוון ,כדרך
שנתפשה השירה הרומאנטית הספונטאנית .שירתו אינה הולכת לשיטתט של אחרים ,כי
אם ממזגת בתוכה יסודות משני הנוסחים ,הניאוקלאסי והרומאנטי :זוהי שירה עצמית
ומקורית )אידיאל השירה הרומאנטית( ,אך כזו ,העולה לו למשורר במאמצי יצירה

מרובים ,בניקור ובחציבה )בנוסח השירה הניאוקלאסית ,המחושבת והמכולכלת ,התובעת
מו היוצר מלאכה רבה ומייגעת(.

 - 299כבודך" .עונה לו האל" :לא תוכל לראות את פני ,כי לא יראני האדט וחי

---

.ן

מקום אתי

ונצבת על הצןר,

עד עברי,

והס לרותי את כפי

והיה בעבור כבודי
וראית את אחורי

הנה

ישמתיך בנקרת הצור ושכרתי כפי עליך
ופני לא ייראי"

)שמות לג,

(. 23-17

כאו ,מתוך חילול-השט וחילול-הקודש ,מעמיד המשורר את הצרצר במעמד "הצור"

ו"היוצר" ,במעמדו של "האל המסתתר" ,עד לרגע השמעת קולו מתיך "נקרת
במעמדו ה"אלוהי" של הצרצר הבחיו כבר זישא שפירא בספרו

הקלר") . ( 19

"דרכיט בשלרת

ביאליק"כ , C20שבו מתיאר חלקו הראשון של השיר כסיפור "התגלות בת השירה" אל
ה

המשורר.

מ

סתת

)בדומה ל"אל המסתתר" בפרק אז של הסיפור האיטיביוגראפי

ר

"ספיח"( הוא מזרו-מלמדו של המשירר הצעיר ,הריהו המשורר הערירי ,הצנוע והמסתתר
)השווה:

"אכן אתה אל מסתתר אלהי

ישעיהו

ישראל מושיע",

מה(, 1S ,

המציץ בעיתות

צרה "מנקרת הקיר" .כאו ,אגב תיאורה של מציאות של פגעיט ופיגולים,
"התגלות" הצרצר כמעין

נתפשת

"התגלות שכינה".

גט בחטיבה השנייה,

נתפשת

נאצל "שפע" אלוהי אל קירבו של המשורר .כאן,

אכילת הלחם ,שנאפה מן העיסה ,שדמעת-האט נטפה לתוכה ,כאכילת המגילה ,הכתובה
קינה

והגה

והי ,במעמד הקדשתו של

יחזקאל לנביא

כשט

ב; 9 ,

שט ג,

שבלע את מגילת המרורים ,גילה שהנה טעמה 'בפיו "בדבש למתוק";
המשורר את המאפה,

ועימו מחלחלת האנחה לקירבו,

(. 4-1

הנביא,

ואילו באו ,בולע

והיא "כעקיצת עקרבים".

לחובר) ( 21עמד על הדמיון ,שביו מוטיב אכילת המגילה ביחזקאל ל~יו
מוטיב דומה בספרות ההלניסטית:

סיפרן שבילדותו

)  ( 19ראה :

,זעל פי  jדארוס

נטפה דבורה דבש על פיו

אב יטל )

כ

1

[

, 102 ,

-

-

גדול הליריקנים הייונים

על שפתיו

סימו

. ( 19

-

-

כשנרדם מתוך עייפות

נ יתן אף לפרש את מעמדי של

הצרצר ,במעמדו של משה ,שניצב "בנקרת הצור" :כשט שמשה הנחיל תורה לעמו,
בך היריש הצרצר את שירתן למשורר האביון ,שאינו אלא נציג מטונימי של
האומה חדלה בגלות.

) ( 20

שט,

ראה:

חע

,

. 198 , 13

) ,,( 21ביאליק  -חייו ויצירותיו" כ

] .[ 32ד

,(322-321 ,
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על ההליקון ,ההר שהמוזות בחרו לשבתן
שירתו כאת מי שאכל בימי

-

וכן ראה גם ביאליק בחזוו את עצמו

ילדרתו לחם דמעה,

רעללע אותר

ואת

יחד עם האנחה של האם

האלמנה!! .ביאליק יצר ,אפוא ,מעין "מיתוס" פרטי ,בדבר הרקע שהכשירו ל"נבואה"
ול Ifשירה".

בניגוד לפינדארוס

.

הוא אכל "לחם דמעה"

) ( 22

וליחזקאל ,שהשירה

והנבואה באו כדבש בעצמותיהם,

,טבול באנחה ,שבאה בעצמיתיו "כעקיצת עקרבים" .משמע,

השירה כרוכה עבורו בהתנסות מתמדת בכאב וביסורים:

מקורה בסבל החיצון

ביסורים פנימיים ,בכאב הנעכר ,המדביק את לשונו לחיכו,
חש

בקירבו,

משמיעה

עת

האם את אנחתה

ו~ופה

ובעקיצת העקרבים ,שהוא

הטרופה.

לחובר אף הסמין את מוטיב אכילת הלחם ,שנאפה עם דמעת האם ,למוטיב
דומה משירו המוקדם של ביאליק "הרהורי לילה" ,שבו מתואר הילד האסופי ,הוא
ה"אני" המשורר,

היונק את קובעת-התרעלה מו השד הצומק ,שחולצת לו האמ האבלה.

הרעל מחלחל לקירבו ביחד עמ חלב אימו,

עם דמעת אימו

וכאו ,מחלחל הרעל לנשמתו של המשורר

ואנחתה) . ( 23

הין גם שהבינו מתון השיר היפוכן של דבר:

תהלין היצירה כרון אומנם

ניסורים ובסבל ,אן הוא מביא גם אושר עילאי יעישר פנימי ליוצר .היניקה
ממקורות השירח הריהי כספיגתו של שפע אלוהי ןמעשה-היצירה

כישיף וקסם ,ההופן את הדממה לשיר יאת הדלות לעושר:
העושר השירי? מו הדלות,

-

כמוהו כ Pעשה-

"מניו נא למשורר כל

דלות של מטה הולידה עושר של מעלה.

הדלות המניולת

שבמציאית היא שיצרה את עולמ הדמיון העשיר ,עולם-מקלט לבריחה מו המציאות

חמרה .השיר הרא יעולם חפוןי יפה וצודק יותר"כ . (24פירוש זה יש לי אומנם

) ( 22

על-פי "היתה לי ז'מעתי לחם" )תהלים מב4 ,

;(

 IIהאכלתם לחם דמעה" )שם פ(, 6 ,

במשמעות :בכי מתמיד ,כאילו הדמעה היא לחם-חוקן

) ( 23שם ,שם .ראה :העו  21מדלעיל.
)  ( 24הלמן כ

נ

23

[

. (62 ,

ומזונר של הבוכה.

302 -

-

גם הדמעה עזברת תהליך של מטאמורפוזה:
בבצק;

והופך ללחם,

הבצק נאפה

-

והדמעה

אנחtיה של האם ודמעתה מתערבות

הבלולה נעיסה

-

נבלעת עם פת הלחם דבאה

בעצמותיו של הבן ונהפכת שוב לאנחה )"ואי מזה תבוא אנחתי  . C" ...אז כגן
רואה בדמעה "מעין

האם לאנחת הבן".

מצב בלניים ,מעלו

מצב מעבר,

תהליך זה דומה דמיון

מעלן

) ( 25

גשר מאנחה לאנחה ,מאנחת

רב לתיאור התגבשותה של הדמעה ב"לא

זכיתי באור מן ההפקר" )הניצוץ ניתז מן הקורנס ,הופד מניצוץ אש לניצוץ
נוטף מו העיו כדמעה

ומתגבש והופך לאבן-חן,

מים) , ( 26

לחרוז זכוכית ,שהוא גם חרוז

מחרוזל השירה)  . ( 27תהליד המטאמורפוזה של הדמעה ב"שירתי" מעלה גם על הדעת
את תיאור הדמעה

והאנחה כלסודות המלם

והרוח ב"זריתי לרוח אנחתי".

יסודותיה האודלים של הפןאימה "שירתי" ניכרים ,אפוא,
השאלות המרוממות ,שבפתח כל פרק,

יצירה,

הבאות

ל ל מ ד

בעלקר מן

את ה"נמען" פרק בהילכות

ומכניסות אותו בסודות מגילת-היוחשין של המשורר וברזי שירתו

שאלות אלה,

הפונות אל ה"נמעו" במלות שאלה,

במחוות ריטוריות ,שתכליתו

כגוו

"התדע" ו"הידעת" ,המלוךת

הכוונת הקורא והדרכתן,

תוד פנייה אל הלוגוס,

את השאלות המרוממות באודות אחרות משל ב י אליק ,כגוו

המדריכות את הקורא בנבכי עולם רוחני ,שסו-דותיו

מטונלמי של קהל-הקוראים,
מן

הדלות

ומו

) ( 25כגו כ נ

הלתמות.

[ 30

מזכירות

"אם יש את נפשך לדעת",

נסתרים ונעלמים.

התשובית על השאלות המרוממןת מכוונית את ה"נמען" ,שהוא אולי
להביו

ומקורותיה.

את המציאות לאשורה:

המשורר לא נחל את כינורך

שירתו

מרב-אמו

נציג

של המשורר נאה לן

וירטואוזי,

שבסדנתו

. ( 170 ,

כ ( 26המלה "ניצוץ" כפל-מ  I:'Jמע ן ת לה  ( 1 ) :רשף אש ; )  (2טיפת מים )על פי "נלצוצות
ניתזיו

) ( 27

על רגליו" )נידה

יג(.

ביאליק השתמש תכופות במלה "ניצוץ" בשתי

הוראןתיה,

והניציץ ב"לא זכיתי" הן<~ גם הגץ,

שניטפת מן

העין .אגב ,שמו הראשון של השיר

הד מ עה

מתגבשת כאבן-חן,

כ ,חרוז

זכוכית,

שהוא

-

שניתז מן

הסדן,

וגם הדמעה,

"ניצוצי".
גם חן"וז

בשלר

)ראה:

"צפרירים",

שירות " : 27-24ברסיסי טל-נקר  ---בדמעת ילדים  ---במכיתות כיס זכוכית ,בבועה
של נורית ,בכפתור נחושת ,בחרוזי השירה"( .על ה תגבשותה של הדמעה כאבו-חן ,ראה:
העז  19בסעיף א  5 .בפרק על האליגוריה(.
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שימש כשוליה ,אלא מאמן עלוב ,מכנר אלמיגי וערירי ,שמיתר אחד וירזיד לו בכינורו,
הריהן הצרצר ',המנסר את שירתו היבשה,

הריקה

והשוממה,

הלחם ,של-תוכן

נטפה הדמעה,

אינו הופן טעמו כטעם הדבש ,כבפרקי ההקדשה ביחזקאל ,כי אמ נשאר לחמ עוני פגומ
ותפל,

יש,

אפוא,

פער ביו

הציפיות המריממית ,שמעוררות השאלות האודיות ,שבראש

כל פרק ,לבין התשובות המפיכחית ,העונות על שאלות אלה ,התשיבות מאירות באיר
אירוני את השאלות ,המנוסחות בנוסח שאלותיו המוגבהות של איוב ,בדבר מקור

החוכמה יהאיר האליהי הגנוז .ה"התגלות האלוהית" מיצגת כאן באספקלריה עקומה,
כהתגליתו של הצרצר העלוב ,החרק הטורדני ,שהיא סמל הדלית והעזובה,

ג,

יסודות פארודיים-סאטיריים ב"שירתי"

קריאה זהירה ברצף הטקסט מגלה ,כי הבית הראשון ב IIשירתי

המבוססת על גורם ההפתעה
מיתממת אל הקררא:

והפרכת ציפיות~ו של הקורא,

"התדע מאיו

הפואימה פותחת בשאלה

נחלתי את שירי?" .קוראי התקופה ,האמינימ על

מסורת השירה המשכילית-הניאוקלאסית ,ציפו בוודאי
ומריממ ,לפיו

II

בנוי כאנקדוטה,

-

כאמור לעיל

-

למ~נה רציני

נחל המשורר את הונו או ,את כינורר מאחד מאלןפי ההשכלה המוכרלמ

והידועימ ,אשר לו חייב המשורר הצעיר והמתחיל את הכשרתי הפיוטית .תחת זאת,
בא מעין

סיפור-וידוי אודית משורר אחד,

המשורר ,אשר שירתו

"ערירי

וצנוע" ,שהשתקע בבית אביו של

נספגה בקירבו של הילד ובזכיתה הפן לימימ למשורר.

תיאורו של המשירר הערירי מנוסח כאן בזהירות ובקפדנות יתירות :כמעט כל
מלה ימלה בתיאור ,פנימ לה לכאן

ולכאן,

שינית מאלה ,שהיא מפעיל בקריאה חוזרת.

ובקריאה ראשונה מפעיל הקורא משמעולות

 - 304המלה "השתקע" ,למשל ,כפל-משמעות לה,
ישיבת-קבע וגם כמציינת השתכחות מו הלב.

וניתו

להבינה גם כמציינת

במשמעות הראשונה,

האמירה ,כאילו היה המשורר הערירי דייר קבוע בבית האב,

תופש הקורא את

ולפי שלא היו לו

בנים ,הנחיל את "כינןרו" אן את "קסתן" לבנן של בעל-הבית.

מלמדת~ שאותי משורר ערירי לא היה ידוע ברביס,
לפי המשמעות השנייה של המלה "השתקע" ,כציןן
הלב,

המשמעות השנייה

ואלמוניותו באה לו מפאת צניעותן.

להשתכחותו של המשורר הגלמוד מן

נתפש שם-התואר "צנוע" כמציין את ביישנותו של המשורר ,את הסתפקותו במועט

ואת בריחתו

מן

הכבוד.

נוטה הקורא להתעלם ממשמעויות אחרות של

בקריאה הראשונה,

המלה "צניע" ,הקשורות בפרישות ,בזהירות בענייני אישית ובהתרחקות מזימה.
המלה "ערירי" ,שהוראתה גם "גלמוד ובודד" וגם "חשוך-בנים",

נתפשת בקריאה

ראשונה בעיקר במשמעות של "חשוך-בנים" ,המסבלרה את פשר הירושה:

העמיד

בני , ri

הוריו

השתכן

מאחר שלא

הוריש המשורר האלמוני את קנייניו הרוחניים לילד זר ,שבבית
ושעימו

התיידד.

את הצירוף "נחבא של הכליס",

המתאר את המשורר הערירי,

נוטה הקורא

להבלו בקריאה ראשונה במשמעות האידיומאסית ,כשם-נרדף ל"צנוע",

ולהתעלם

ממשמעותו הליטראלית ,שבאה בתיאןרן של שאול ,שנחבא אל כלי המקדש)  . ( 28גם
הצירופים "מתלונן

בנקיקים"

ן"טכן

סדקים אפל ",ם"

כתיאוריו של משורר ענוג ,בעל נפט רכה

נתפשים כאן

בקריאה ראשונה

ופיוטית ,המחפש מקומות מסתור מבידדים

בחיק הטבע ,בנוסח הדפוסים הסטיריאוטיפ?יס ,שתיארו את המשורר האידיאלי ,כמי

שיושב בדד על גבנןו סלע בלב היער ומטה אוזנן לרחשי הבריאה)  . ( 29את הצירוף
"מתלונו בנקיקים" אפשר להבין

לטC28 ,

איוב
תוכחה

גם כ  IIשוכו

בנקיקים" )על-פי "סלע ישכו

ןיתלונן",

וגם כתיאורן של מי ,שקובל ןמתרעם בתלונה על סידרי הבריאה ,כמשורר

וקובלנה.

) ( 28עייו במאמרן של דב סדו "ואף זו סוגיה במסכת כליס" ,בתוך" :ספר הזיכרון
לחנוד ילוו" ,בעריכת יחזקאל קוטשר ואחריט ,אוניברסיטת בר-אילו והוצאת
קרית-ספר ,תשל"ד . 443-418 ,סדן מסביר את ריבוי משמעויותיה של המלה "כליס",
ומבהלר כיצד התגלגל הצירוף מו המשמעות המקורית אל השאולה :שאול נחבא אל
הכליט )שמ"א י ( 22 ,בשעת הטלת הגןרלות ,וכשנפל הגורל אנוס היה לצאת מן הכליס.
לינ rים ,השתנו הוראות הצירופים" :נחבא אל הכלים")ענו ושפל-רוח( ו"יצא מו הכלים"
)התרגז,

התפעל(.

כ ( 29ראה :דו מירון "מה בתגלה לגבסיו בדממת הגניס" ,בתוד" :כיווו אורות"" :תחנות
בסרפורת העברית המודרנית" ,טוקו ,תל-אביב

ןירןשליס .

תש".ם,

. 238-237
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תיאור שירו של המשורר הערירי ,המתגורר כשכו=דייר בבית האב ,רצוף
אטריבוטימ למכביר מתחומי הכהונה והפולחו בבית-המקדש ומתחומי התפילה
בבית-הכנסת.

והעבודה

נתפש כאו במובו הראשוני של המושג

ה מ ש ורר

ושירו

"משורר" ,כאחד הלוויימ ,ששוררו בבית-המקדש,

נתפש כחלק מסידרי

הפולחן ' הקדמונימ; אד ניתן גמ לראותו כאחד העוזרימ לחזן בבית-הכנסת ,וכד
יש גמ להביו את המלימ "נוסח" ו"פזמון" ,ששימשו מונחימ מתחומ התפילה

בבית'-הכנtכת) . ( 30הצירוף "שיר תמיד" אף הוא נטול מעולמ הפולחו )על יסוד
צירופימ ,כגון

"קרבו תמיד"" ,נר תמיד"" ,עולת תמיד"" ,מנחת תמיד"" ,קטורת

תמיד"" ,אש תמיד" וכוי( .בדיקה במילונו של ני פערעפערקאוויטש)  (31מעלה,
כי חלק ניכר מן המלימ בבית הראשון
הו מלימ ,שחדרו ללשון היידיש

)נוסח ,פזמון ,משורר ,שכן ,כלימ וכדי(

)הבראיזמימ ביידיש(,

ומכאן

גמ אופיו העממי

של התיאור.
בשעה שבכי עצור מתאפק בגרונו של הילד ממכאיב ימשיממוו ,בא המשורר

הערירי ,שזהותי טרמ נגלתה לקורא ,בשירו על נפשי הריקה.

מישג הילכתי ,שמשמעו :ביאה שאיו בה צורד

"ביאה ריקנית" הוא

)על-פי יומא נג,א( .איסור "ביאה

ריקנית" הוא האיסור ,המרטל על הכוהנימ להיכנס להיכל ,שלא בשעת העברדה.
איסור זה הוא במניין

הלאויו ,שהעובר עליהם חייב מיתה בידי שמימ.

וכאן,

עובר "המשירר" הערירי ,כנדרד אגב ,על איסור "ביאה ריקנית" ,בלי שדינו

יהיה דיו כרת .פרט לכד ,עצם היותו "ערירי"

-

גלמיד וחשוד בנימ

-

פיסל

) ( 30לראשונה ,העמידני על פירוש זה הפרופי דן מיררו ,בסמינאריון על
השיר האוטרביוגראפי ,בשנה"ל תשל"ג ,בארניברסיטת תל-אביב.
המלה "ניסח" שתי הוראות לה  . ( 1 ) :ארפן הקריאה וצורת הדברים ככתבם;

.סדר התפילית .למלה "פזמון" כמה יחידות-משמעית:

)(2
)( 2
) (. 4

.פיוט מזמירות הקודש ,ששרים בשעת התפילה;

) (. 3

)(. 1

שיר ,שירה;

חריזי היתול;

ריפריו ,חרוזים של חזרה .ההיראה הרביעית מלמדת על המונרטרנירת
של שירת הצרצר ,שהיא "שיר תמיד" ,לא במשמעות הסאקראלית ,כי אם במשמעית
של שיר טורדני ,שאינר מרפה ואיני פיסק .זהי שיר "יחידי" ,שאין אחר בלתו,
המנסר כקביעות

ובהתמדה,

בנגינת "סילו" טורדנית.

) ,,( 31העבריאיזמען איו אידיש" ,ריגה,

. 1931
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אותו מלשרת בקודש ,בהיותו "פלג גופא" ,שאינו ראוי לבוא אל ההיכל ,ברגע

השיא של התיאוו ,אחוי שכהן חלל) ( 32חילל את הקודש ,מתגלה לקווא במפתיע
זהותו של האלמוני:

"משווו המקדש" ,שנחבא אל כלי-השרת וחילל את הקודש

ב"ביאה ריקנית" לא היה אחו מאשו "הצרצו משוור הדלות" ,שוץ טמא ,המחלל

את הכלים יפיסלם לשימוש ,הטיר האחרוו בסטויפה הואשונה ,המגלה את זהותי

של המשירו האלמוני ,מיפרד ממנה לצורכי הדגשה והפתעה ,עתה ,יכיל הקירא
לחזור ולקריא את,עשרת הטיוים ,שקדמו לטיו זה שוב,

ןלהבין אחרת כמעט

כל מלה ומלה בתוכם,

עתה ,מבין הקווא ,שאין המדובר בהון

ובקניין,

וכי היוושה והנחלה~

שעליהן מדיבר בטוו הפתיחה ,אינן אלא שם-נרדף למירשת הגלית יהדלית ,עתה,
בקריאה שנייה ,מתחויר לקירא ,שאין המדיבר באב ,שהיא בעל-בית ,שדיירים

לי בביתי ,המשלמים לי שכר-דירה ימתיידדים עם בני-ביתו; אביי של המשירר,
כר מתגלה לקורא במפתיע ,היא עני מריד ,שהדלית שולטת בביתי,

יעל-כן משתקע

בביתו הצרצר ,סמל העוני והעזובה ,את הצירוף "נחבא אל הכלים" מבין עתה

הקווא במשמעות הליטואלית ,כמצייו את הס,תתריתו של החרק בין כלי הבית,

ראיבן צוו)  ( 33תיאר את גורם ההפתעה ,שבבית הראשון ,בדרר שונה
במקצת :לדבריי ,יוצו הבית הראשין
מופלג ,שהחזיק "משוררי חצו",

אn

הוושם ,כאילי אבי המשפחה היה עשיו

רק בסופיו של הבית הראשון מתברר ,כי 'יהמשורר

העוירי" הרא ביטיי מושאל ,מטאפורה לתיאור הצרצר,
עני

רכי אבי המשוור הוא

יאביין,

הבית הראשון בניי ,אפיא ,כאנקדיטה בעלת "פיאנטה" בסיפה,

יאיני

עילה בקנה אחד עם הרישם האידלי המרימם ,שמטביעה השאלה שבראשי ,מתור

) ( 32כהו חלל = כהן הפסיל לכהרנה ,אי שנילד מפסילי כהינה כעל-פי ייקרא כא,ד(.
) ( 33

"דברים כחי י יתם" )

נ

[ 43

. ( 68 ,
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כוינה להיליך את הקורא שולל .הבית הראשוו לאפופ פארודי

) (, mock ep;c

המעלה סיפור-חיים טראגי-קומי .האירוניה שבו היא אירוניה רב-פיטרית
ומורכבת:

חיציה אינם מכוונים אך ורק כלפי הוויית הקבצנית העלובה או

כלפי "המשורר" הדל והדלפוו ,שהוריש לילד-המשורר את שירו ,כי אם באותה
זוהי אבטו-אירוניה ,המכוונת גם כלפי שירתו שלו,

מידה י כלפי ה"אני".

שנתגלגלה בירושה משיר הצרצר,

ג1 .

ואינה אלא מורשת הדלות והגלות.

מלל וריקנות

ראובו צור)  ( 34מצביע גם על שתי הוראיתיה של "הנפש הריקה" ,שלתוכה
חודרת שירת הצרצר

)"ובא הוא בשירו על נפשי הריקה"(:

וממאוויים ,תולדת השיממוו

נפש ריקה מרגשות

ותמושת הנכאים ,שבהם שרוי הבית;

בפש ריקה

רעבה ללחם ,תולדת המחסור והרעב הפיסי ,השוררים בבית )על-פי ישעיהו כט: 8 ,
"כאשר יחלם הרעב והנה אוכל

והקיץ וריקה נפשו"(.

ריקנותה של הנפש מובו

נ  ,וסף לה" ,המתברר לאיר בדיקת הפואמה בכללה:

ב"שירתי" מתואר עולם פגום ומחולל ,השרוי במטא ובריקנות ,עולם נקוב ונבוב,
ככלי הבית הפגומים ,הסדוקים והחלולים,

"הקי) ":::!.שורה (; 10
כשורה
כי

(; 28

שבעת הילדים ' עונים בזמירות "מבטו הומיה ,מלבבית חלולים"

הצרצר מנסר את שירתו ה"ריקה"

"נתרוקו" עולמה

כתלי הבית,

זויותיו

)שורה

. ( 52

)שורה

( 42

המפתח בפואימה "שירתי":

(. 33

והאם מגלה אחר מות בעלה

למיזוקה של תחושת הריקנות,

וכליו ,שאף הם שוממים ופגומים:

ו"כמו הוזה ודומם" כשורה

כ ( 34שם,שם.

וכפולמן הממולל.

נפשו של הילד

תורמת גם האנשת

גם "חלל" חבית מדוכא

המלים ,הנגזרות מו השורש .,ל.ל.ח הו מלות

"חלל" הבית עגום ושימם ומעיד על ריקנותו; הלבבות

- 308 -

"חלולים"  -ריקים מתוכן רוחני וממזון גשמי; הכהן ה"חלל")  ( 35מחלל את
הפולחן ,מבזה את הקודש ומוריד מכבוד עבודת-הקודש ,פוסל את הקורבן
לכלימה ולבוז;

את סידרי הפולחן

ונותן

תחת קדושת-השם ,תחת קדושת-השבת ,מתוארת

בפואימה הוויה של חל)  (, 36של חולין )חילול השבת ,חילול הקודש ,חילול השם(,
ותחת )"ה~ח"ה ( 37

'--
יז'

,

המקדשת את השבת,

אוכלת המשפחה הענייה פת לחם שחורה

וחריבה.

יש לפנינו ,אפוא,

תיאור של חילול הפולחן ,של ביטול והפרת הקודש,

של ביזוי העבודה ופסילת הכלים .החילול קשור ב"שירתי" בתחומי-הוויה רבים,

שאין לכאורה זיקה גלויה ביניהם .ה"חילול" הוא "חילול חשם" )  asphemyו( b
חבא ,למשל ,לידי ב?טוי ב"התגלות" הפארודית ,חיא התגלותו של הצרצר מ"נקרת
הקיר" ,בדומה לאל "המסתתר".

)  egeו (, sacri

ה"חילול" קשור ב"חילול הקודש" ו"חילול הכלים"

ששרץ טימאם ,כי "נחבא אל הכלים" ,ועתה אסורים הם במגע

יבשימוש .ה"חילול" קשור ב"חילול השבת" ,שנחוגה ללא פמוטים ,חלה יסעידה,

כנהוג בכל בית יהודי ,גם בעניים שבהםכ  ; ( 38ה"חילול" קשור ב"חילול הכהינה" -
באיבוד מעמד הכהונה ובהפיכת הכהן

ל"חלל",

יכן ב"חילול הקודשים"

-

בהחלפת

) ( 35ראה הע'  32מדלעיל.

) ( 36בשירים האוטוביוגראפיים-למחצה )ראח הע'

1

מדלעיל( ,בקטעי הזכרונוn

הגנוזים ,ג"כ)  ( 227-174ובאיגרת האוטוביוגראפית לקליזנר ,על ארבע
גירסותיה ,הזכיר ביאליק "דרד ",,לוח .שעברה אצל בית-הוריו בכפר .צירוף

זה הוא משחק-מלים ומרמז לצירוף "דרן ",ל·ח שהוא ביטוי-נרדף למינהג
הנהוג בדברים בלתי קדושים )על-פי שמ"א
זה

גם בפיאימה

האוטוביוגראפית

"אבי",

כא(, 6 ,
שבה

וביאליק השתמש בקאלאמבור

האב משרו דרכו

"באורחות עמוקי

חול" ואורח חייו של חמשורר מתואר כהתפלשות הקודש בח·ל )משחק-מלים על
התפלשות בחול(.

) ( 37

חחלה חיא גם חלק חבצק ,שחיו מפרישים לכוהנים ,בזמן שבית-המקדש חיה
קיים ,וכאן נקשרת היא למלים ולציריפים הרבים מתחומי הכחונה ןהפולחן
וגם לבצק ,לעיסה ,שלשת תאם.

) ( 38חשרוח :שירו של ביאליק "אמי זכרונח לברכה" .על החשוואה בין "שירתי"
לב ין "אמי זכרו נה לברכה" ,ראה  :שבי יד י כ~ ~( Sא

. ( 81'-80 ,
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דבר קודש ופדיונו בכסף )המבורות שהובאו אל בית המשכון( ) . ( 39לכל המשמעויות
הללו ,הנקשרות ב"חילול",

נילוות מליט רבות נוספות,שמקורן

בשורשיט .,ל.ו.ח

ח.ל.ל :הלבכות החלוליט ,ההומיט כחליליט) , (40במקהלת הנוגניט והמשוררים;
האב ,שנפל חלל על מזבח העוני
פגומה ,ככהן

והמחסור ,אחר שניצב "כאשט על חטאו" עט סכין

"חלל" אצל מזבחו המחולל;

הצלליט הרוקדים ומחולליט במעין

"ריקוד שחת" על קירות הביתכ  , ( 41ומרקידיט את הכתליט במעין מחול עיוועיט
) , (danse macabre
ורידתו אל קבר.

באותו שורש

-

כמעין

רמז מטריט לאסון ,שעתיד לפקוד את הבית:

גט החלה ,שחסרה על שולחן

ח.ל.ל.

השבת,

מות האב

וחלל הבית השומט מקורם

החלל והחילול בכל משמעויותיהט נקשריט בריקנות

ובחטא ,בחל ובחולין ,בתיפלות ובשיממון .הצרצר ,הבא "ביאה ריקנית" אל

הקודש ,מחלל את הפולחן במעשה תפל ,שאין בו צורר ,באיסור שהעובר עליי
חייב מיתה

ג2 .

בידי

עקרות

שמים.

ופריור

-

הולדה

ויצירה

ביאה היא גט לשוו-נקייה

לבעילה ,ומכאן שהצרצר ,הבא

) ( euphemism

בשירו על נפשו הריקה של הילד ,אינו "צנוע" כל

עיקר ,

ו"צניעותו" היא

צניעות בלשון סגי-נהור .הצרצר מתואר כאן כאחד המשורריט שבבית-המקדש

) ( 39המנורות "חבולות" )שורה , (14תרתי-משמע :פגימות ,כמו שאר כלי-הבית ,וגם
נתינות במשכון.

בפואימה

האוטוביוגראפית

"אבי"

בא צירוף דומה,

שאף בו

כלול כפל-משמעות ,באמצעות לשון-נופל-על-לשון" :דרכיט כבדי עבטיט"
כ . ( Iדרכים מרופשות ,מליאות טיט ויוון ,שבהן מבוסס האב רגליי; ) (. 2

החיים ,הרצופות קשיים ומצוקות

)עבטיט =

דרכי-
עבוט ,משכון,רמז להתרוששותו של האב,

שכל חפציו כבר הובאו אל המשכונאי( .ראה גט :העי

36

מדלעיל.

כ ( 40על_פי ירמיהו מח" : 36 ,כחליליט יהמה" )וכאן" :מבטן הומיה מלבבות חלוליט"(
כ ( 41ע 7מחול_הצלליט על גבי הכתלים העיר זישא שפירא ,בספרו "ריתמיט בשירת ביאליק"
כ ]  57ב" : ( 31 , 1.תעלול גרוטסקי זה ,כאילו נגרט על-ידי היעדרן של מנורות השבת".
אכן ,בש~ חילול הקודש ופסילת הכלים ,פורצים השדיט וכוחות הסטרא-אחרא אל הבית
המחולל ,כבשירו של ביאליק "על לבבכט ששמם" )"בחורבת לבבכם המזוזה נפסלה  /על
כן שם השדים יכרכרו יהימו"(; וראה גט :שירו של ביאליק "רזי לילה" ,שבו יושב

המשורר בדד בחדרו לאור הנר ,בפוזה פאוסטיאנית ,השגורה בספרית הרומאנטית ,ושואל:
"אר מי זה ירשיעני ,משורר עני /בשבתי לילה נדד אל שולחני /ולנגדי צל משונה
מכרכר על הקיר /אם נפשי התעוררה,

דברה שיר?".
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וככהו "חלל" ,שחילל את הקודש נניאה ריקנית; "הצנועים שנכהונה" )קדושיו
עא,א( הם מי שזהירימ ופרישימ בענייני אישית ירחיקים .מזימה

ברכות סב,א; שם (,ב,ח

)ראה גם:

יאילי המשירר מו הליייימ ,שהשתקע בבית-האב ,הוא

ערירי ומקילל)  (42ופסיל מלשרת בקידש ואף איני נזהר באיסירים חמירימ.
עריריתי של "המשירר" קשירה בעקיפין

גם למכאיב ה"נעכר"

)שורה

 (43 () 8וללחישה ה"נעקרת" )שירה  (, 89המלמדימ במרימז על תחושת עקרית
יאי-פרייו :הצרצר ,מירי ימדריכו של המשירר בעילמ השירה יהיצירה ,הוא
ערירי ,חשוד בנימ,

ואף ילדי-רוח לא העמיד ולא בא שמו ברבימ .אלמיניותו

היא גם תיצאה של עקריתו הריחנית ,של אי-יכילתו ליצור ולברוא,

ולא רק

תוצאה של "צניעיתי" .זהו "משורר" גלמוד יערירי ,שגמ לא יצר דבר ,פרט
לניגינו השוממ והתפל ,המנסר ללא הפיגה יללא הרף על מיתר אחד ויחיד.
גמ הבכי ה"עצור"
)שורה

(, 37

)שורה

(, 9

המקביל לדמעה הכלואה ,ה"נעצרת"

שייכים לאותה תבנית של לשון

פיגוראטיבית ,המרמזת לעקרית

ולעריריות )"עצור" הוא גמ מי שאיו בו כוח הילדה,
על-פי

ויקרא כב,

- 24

השווה :שורה

- 9

יכן

גמ "מעור",

"ובכי עצור מעיר יתאפק בגרוני"(.

תיאור הריקנית אינה ,אפוא ,רק יצירת קורלאטיב אובייקטיבי לשיממוו
ילרעב הפיסי;

תיאור הריקנות מרמז גמ בעקיפין לעקרות ,לאי-הפרייו:

הצרצר ,הםסול מלשרת בקידש ,נא "ביאה ריקנית" אל "קידש הקודשימ"

)אל נפשי של הילד(

ימחללי ,אר גמ אינו מפרה את נפש "תלמידו",

וניאתו

היא "ניאה ריקנית" ,תרתי משמע)  . (44גמ הילדים שרים במקהלה עם הצרצר
"מבטן הימיה" )שורה

(, 28

כלומר ,מנטו

ריקנית ,בניגיד ל"בטו מלאה"

) ,,( 42כתנו את האיש הזה ערירי" )סנהדרין לז,ב(  -קיללת הו לחוטא.
) ( 43על_פי תהלים לט" : 3 ,כאני נעכר" ,אד גמ מתיד משחק-מלים ל"לחישה
נעקרת" )שורה " (. 89נעקר" = סירס ,חסר פרי-נטו ,כמו

הצרצר הערירי,

שבנימ איו לי,

יבניגיד ל"עקרת הבית" ,ששבעה

יתימימ סמוכימ אצל שילחנה.

) ,,( 44ריקנית" = אשה שאינה הרה ,שאינה מעיברת" .ביאה ריקנית" =
להיכל שלא לצירד;

)(. 2

בהשאלה :בעילה שלא לצירן .

) ( 1כניסה
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)על-פי קוהלת

יא= 5 ,

כרסה של אשה הרה( ) . (45משמע ,חבלי היצירה והיניקה

ממקורות השירה מתוארים ב"שירתי" כתהליך של הריון ילידה ,של פריון
"התדע מאין

נחלתי את שירי?" ,ש ו אל המשירר,

מקורית השירה:

מקירות

השירה,

הפריוו

ועקרון. ( 46)t

ימגלה לקוראו את רזיהם של

יכוח היצירה

נעיצים בעקרות,

בסריסות,

בהיעדר כיח ההולדה .השיר עוסק בבדיחות-דעת מרירה לא רק בירושה ,אלא גם
בתורשה

)בהנחלת תכונות גנטיות מאב לבו:

פאסיביות והכנעה(

אלם,

וגם במורשה

)בהנחלת קניינים רוחניים מדור לדור :שירת הגלות והדלות הנצחית(.ב"שירתי"
משתקף כביכול עולם הפוך ,המוליד מו העקרות ,העריריות והשיממון את השירה,

היצירה והפריון .אלא שגם השירה
הערירי

-

היא

ריקה

-

שירתי של המשורר שבאה לו בירושה מן הצרצר

ועקרה.

עקרותו של הצרצר מעמידה אף באור אירוני את הפריון ,שבו

)"ישבעה ילדים

/

כולמי רעבים"(.

נתברכה המשפחה

עקרת הבית ,שילדה שבעה ילדים ,אינה יכולה

לשמוח בחלקה כ"אשת החיל")  (, 47או כאשת הצדיק ,ההולך בדרכי הי) , ( 48ואינה יישבת
בביתה ,כשבניה כשתילי זיתים סביב לשולחן;

ילדיה רעבים ועגומים ,בעלה בוצע

) ( 45שירו הפארודי-סאטירי של יל"ג " השירה מאיך תימצא?" מסתיים בסיכום אפוריסטי
מתחכם:

"כי מעיך המחשבה

ומקיר שיר יזמר

/

בבטן

המלאה

ובאח המבוערת".

אליבא דגורדין ,אין המשורר ממלא פיו בשיר ,אלא לאחר שמילא את כר Pי במזון.
לפי גירסתי הפ א רידית של ביאליק )"השירה מאין תימצא?"
אין המשורר העברי שר כי אם מעיני ,מבטן

-

סוניט דלא כגורדון(,

ריקה  .שירר של יל"ג מסרס במתכורן

את הפסיק מקוהלת :מקיר השירה ,לדבריו" ,בבטך המלאה" ,תרתי-משמע :השירה
נולדת כשאין המשורר רעב ,כשכרסי מליאה; השירה נולדת ,כשם שתינוק גילד,
ממקורה

)תרתי-משמע(,

מן

הכרס המעוברת .

) ( 46ראה :הען  17מדלעיל.

) ( 47השירה את תיאורה של האם" :עד קמה מאבלה  - - -אז תוציא השוקה את חלבה ודמה/
נערב היא שבה כל עוד בה נשמה  ---עד חצות הלילה לא כבתה את נרה  /וידה
בפוזמק במחט שלחה" לתיאור "אשת החיל" בספר משלי )שם לא" : ( 31-10 ,ממרחק
תביא לחמה ,ותקם בעוד לילה ותתך טרף לביתה  ---לא יכבה בלילה נרה .ידיה שלחה
בכישור וכפיה תמכו פלך" .התיאור הוא מעין פארודיה לתיאורה של "אשת החיל"
ממשלי ,וצדדי הדמיון והקונטראסט לתיאור המקראי מעצימים את הטראגדיה של
האם " -אומללה יולדת השבעה" )ירמיהו טו(. 9 ,

) ( 48על_פי התיארר בתהילים קכח " :אשרי כל ירא ה ן ההולך בדרכיו  ---אשתו כגפן
פוריה  ---בניך כשתילי זיתים סביב לשרלחנך  ---וראה בנים לבניך שלום על
ישראל" .כאן ,מוצג האב כחוטא ,אשת ו עגומה
יסובו השולחן".

ובניו "כולמו רעבים וקצתם ישנים/
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את הפת החריבה "כאשם על חטאו" והפריון

נתפש כקולה וכמארה .אבי-הבנים,

המותיר שבעה יתומים אימללים ,אינו מיריש לביתו אלא דלות מניולת; לעומתי,
המשירר הערירי ,שאין לו למי להוריש את "הונו" ,מנחיל את נכטיי
לילד ,שאינו

ילדו

-

והירושה

וקנייניי

)השירה( אינה אלא מנגינה תפלה יחד-גונית,

ירושת עניים.

העקרית שולטת כאו בכל,
"לחמם אין

גחלת"

ישעיהו

)על-פי

יהיא נרמזת גם מן הצירוף הליטראלי-כביכול

מז(. 14 ,

הפשיט כמצייו את היעדר העצים להטקה

צירוף זה נתפש ברובד הגלוי,בסיפור

)סימן מובהק לעוניה של המשפחה( ,אך

ניתו ללמוד ממני גם על הפטקת השלשלת :איו מי שישמור על הגחלת ,איו מי
שיעביר את הגחלת מדור לדור ,איו מי שיירש את השירה יינחילה לדירית הבאים.
לפנינן מתואר ,מתיך איריניה מרה ,עולם טראגי-קומי עקר ומטירט ,שאפטה
תקוותו

ג3 .

ומורשתו

נגדעה,

מאיו

יורשים

וממשיכים.

האב כ"חלל" המחלל את הפולחך

גם האב והאם,

רלא רק הצרצר ,מחללים את הפולחו

האב מחלל את קדושת השבת,

ומטמאים את הכלים.

יאיני ממלא את חובתי כלפי שמים יכלפי בני-ביתו

הרעבים .לכאורה ,מקיים אבי-המשפחה את מצוות חז"ל" :עשה שבתך חל יאל

תצטרך לבריות" )שבת קיח ,א; יררשי מגילה ע() ,ב , ( 49אלא שהאב חש עצמו
אשם ,על שאיו עולה בידר להביא טרף לבני-ביתר,

יהוא ניצב ליד השרלחן

"כאשם על חטאו עני רנכה רוח")  (, 50ככוהו המקריב קררבו אשם רחטאת ,אך

) ( 49כלימר :יהא מאכלך ומלבושך ביום השבת כמר ביום חול ,ובלבד שלא תזדקק
לנדבות ולחטדים ,אלא שכאו "מגדיל" האב לעשות ,יעובר אף על איטורים
מפורשים ,כגוו" :למי שאיו לו פת בשפע ,יעצו לר שלא לבצוע" )שבת קח,ב(,
וכאו ביצע האב ,אף שפיתו דלה ומצויה לי במשורה .בציעת הלחם נעשית אף

בטכיו פגימה )ראה העי  52להלו(.

) ( SOעל_פי ישעיהו סו" : 2 ,יאל זה אביט אל עני ונכה ריח וחרד על דברי",
בניגיד לאלה שאינם חרדים לדברי הו

ובוחרים בשיקוציהם.
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אין העבודה עולה יפה בידו .מאונס ומעוני,

נגזר עליו לשמש בקודש בכלימ

פסולימ ופגומימ ,המחללימ את עבודת-הקודש ומבזימ את הפולחן ) . (51האב בוצע
את הפת ב"שכיו פגומה") , ( 52ומחלק לילדיו פת לחמ שחור ,שמליחותה באה לה
ספק ממי  -המלח ,שבהמ נטבלה כדי שתתרכר ותכשר למאכל,

ספק מו

המליח ,שאת

זנבו מוצצימ הילדימ הרעבימ )דג מלוח הוא מאכל טיפוסי לדלות ולמחסור

·בגולה( ,ספק מו הדמעות ,דמעות האם והילדימ )"נעלענה
תיאורי של האב ,המחלל את הפולחו

בדמעות"() : ( 53

ופוגמ בקודש ,דומה דמיוו רב

לתיאור ה"אב" המוזג ,בפואימה האוטוביוגראפית-למחצה "הוי מלב בוקעת",
שנכתבה בשנת תרנ"ט ולא נשלמה
אוטוביוגראפית,

מתארת

) ( 54

בית-מרזח

ובעונה אחת גם אביו של המשורר,

.פואימה זו ,שהיא ספק ארכיטיפית ספק

ובו

מוזג

ניצב

מרושש

ומדוכא,

שהוא

בעת

גמ המוזג היהודי ברוסיה של המאה הי"ט

וגמ היהודי בה"א הידיעה ,בכל הגלויות ובכל הזמנימ.

) ( 51לפי תרומות ח ,א" :היה עומד ומקריב על גבי המזבח  ---נודע שהוא בעל
מומ  -עבודתו פסולה" .ראה גמ :תיאורו של האב-המוזג בשירו האוטוביוגראפי-
למחצה של ביאליק "הוי מלב בוקעת )בסעיף א 9 .בפרק על האליגוריה( .גם בשיר
זה מתוארימ כלי הבית הפשוטים במלימ ובצירופימ ,הלקוחימ מסידרי הפולחו
בבית-המקדש ,וראה על כר להלו;

כ ( 52על_פי "סכיו שיש בה פגימות הרבה" )חוליו יז(. ,ב סכינו של האב ,המקריב
מעיו קורבן אשם וחטאת ,הוטל בה מום והיא "פגומה" כהיפוכה של סכין " ,טהורה",
על-פי עבודה זרה עה,ב( ,כשאר כלי הבית ,שהם פגומים ,סדוקים וטמאים )ראה,
למשל ,נשורית " : 4-3הנחבא אל  .כלים  ---שכו סדקימ אפלים"( .הסכין פגומה

)שורה

(, 21

הפרוסה פגומה )שורה

הכל ידוד וגרוע בעדכו,

( 25

וגם הכלים ,הפילחן והמשפחה פגומים.

נשחת ומקולקל,

ללא קדושה

)על-פי "פגימת מומ בקודשימ",

-

חולין יז(. ,ב וביידיש I! :פאגעמ קעילע"  -א פאדשעדיגטע כלי; "פגימת סכיו"
"א פגימה איו חלף" )מונח מתחומ השחיטה ,וכאן מתחומ הקורבנות-כביכול ,שמעלה
האב בטקס פולחו פגומ( .הסכיו ,שהוטל בה מומ היא גמ סינקדוכה ללשון העילגת
ךלעולמ העקד והמסורס ,שבמרכזך ניצב האב אצל שךלחו=מזבח מחולל;

) ( 53על_פי תיאור הנשר בספר איוב' :יסלע ישכון ויתלונו  ---ואפרוח;ו יעלעו דמ
ובאשר חללים שם הוא" )שם לט (; 29-27 ,וכאו ,הצרצר "מתלונו בנקיקים"
ואפרוחיו של האב מעלעים דמעתמ )שורה , ( 26מתור החלפת וזדם" ב  Iזדמעה";

יהשווה" :עינים זולגות דםזז (".יבא") ,צירוף שבו מומרת ה"דמעה" ב"דם".

) ( 54

כן

,

מזכיר התלאור את תלאור בית-המרזח הדל בשיר האוטוביוגראפי-למחצה

"מחוץ לעיר" ,שנכתב ביחד עם "הוי מלב בוקעת" .ראה :סעיף א 9 .בפרק
על האליגוריה " -קבוצת שירים מעיו-אוטוביוגראפיים משנת תרנ"ט(.
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המוזג-האב בפואימה גנוזה זו עומד בלב קדרות וסיאוב,

ושתי בבותיו

הן מעין מוקדי-אור בתמונת צללים קודרת ,כאור הנרות ,המרקידים את כותלי
הבית הקודרים ב"שירתי".

על רקע כיעורה

דמות המוזג ,הלבושה "פשתה כהה",

וקדרותה של מערת הפריצים ,מתמזגת

והדומה לצל נע ומתנודד .שתי עיניו של

המוזג הן בבואות של אור ושל טוהר,

והאור שהוא ביסודו אור רוחני

'יבביתיויי אפשר לפרש גם בצורת הרבים של "בבת'י העין
והמוזג הרי

ה"בבא" מו התלמוד,

מתנוצץ באפילת בית-המרזח.

נר דועד בתוך האפילה ,שכו
המנורה

) ( 55

הטיוטה,

.בנוסח

המוזג ,משל היה נר דועד

)את המלה

יגם כצורת הרבים של

ניתן עיניו ב"ספר הפתוח" שעל שולחנו(,

לבושו של המוזג

"פשתה כהה"
מתוארית

אף

-

)על-פי
עיניו

"פשתה כהה"

-

(3

ישעיהו מב,
ה

ד

ו

הופכו למעין

ע כ

ו

היא פתילת
ת

של

וכבה ,שריד שנותר לפליטה מתור מציאות גדולה,

שרחשה חיים בעבר ואילו עתה בטלו סיכוייה ואפסה תוחלתה .שתי שורות
מחוקות בנוסח הטיוטה אף מספרות את סיפורו של 'יניצוץ אחד מן המאור שבתורה/
)ש(שב ויעל את האור שדעד כבה",

ושתי שורות מחוקות אחרית בנוסח זה מספרות

על "חללי זכרונות" ,המפרפרים ב"אפר לבו הנענה" של המוזג ,הנושא בעול ובסבל.
מכל אלה ,עולה תמונת נר דועד ,שהיא בבואה למציאות לאומית דועכת.
השיר

)הבלתי-גמור(

בסופו של

חל מיפנה ,המצית את שתי בבותיו של המוזג באור מחודש.

כלי הבית של המוזג ,בדומה לכלי-הבית של האב ב"שירתי" ,הם כלים
פגימים ומחוללים.

הפישתה הכהה ,היא פתילת המנורה ,מרמזת גם לארג-לבושו

של המוזג הדל וקשה-היום )"כלים" הם גם בתי-קיבול לבישול וגם מלבושים(.
תמונת הפישתה הכהה ,בתורת פתילה של מנורה ,מצטרפת לתמונת השולחן

..

המגואל ,המרמזת שלפנינו מעין מקדש מסואב

) ( 56

,לתמונת הספר המונח

"תמיד" על שולחנו)  (57של המוזג ,ומעל לכל  -לתמונת "הספר הפתוח",

) ( 55על_פי פירוש רש"י ופירוש מצודת דוד לישעיהו מב. 3 ,

כ ( 56על_פי מלאכי א" : 7 ,מגישים על מזבחי לחם מגואל"; שם שם" : 12 ,ושולחן הי מגואל".

כ ( 57על_פי יחידות-המשמעות הסאקראליות של המלים "תמיד" ו שולחן".
II

- 315 -

המעלה סידרת רמזים אסכאטולוגיים ,הקשורים ביום הדין ) . (58המוזג ניצב אצל
דלפקו כמעין כוהן ,הניצב אצל מזבחו של מקדש מחולל ועושה בעבודת הקודש בלב

ליבם של הטומאה ,הסחי
הזוהמה שמסביבו,

וניצב ככוהן

והמאוס  .אלא שהמוזג שומר על טהרו

ואינו מסתאב ,למרות

ואילן האב ב"שירתי" משבש ומפר את סידרי הפולחן המקובלים,

"חלל" אצל שולחן מסואב ,כשהוא בוצע בסכין פגומה פת לחם שחור

וזנב דג מלוח .עוזרו ,מן "הלוויים""-המשוררים" ,מחלל את הפולחן אף הוא
ב"זמירותיו" התפלות והשוממות.

ג4 .

האם וחילול הפולחנ

גם האם פוגמת בקודש ,מחללת את הפולחן
ניכר,

בין

השאר,

מ"דימוע"

העיסה בדמעת עינה.

-

העיסה

"עיסה שנדמעה"

שנתערב בה חולין בתרומה

האם

מ

ומטמאת את הכלים.
ד

מעת

החילול

מבלי דעת ,את

)על-פי מבול יום ג ,ד( היא עיסה,

)"נדמעה עיסתה עד שלא גלגלה פמורה ומשגלגלה

חייבת" ,חלה ג,א( .כאן ,פירק ביאליק מושג הילכתי
האידיומאמיים :האם ,שדמעת עינה

ומימש את רכיביו

נוטפת,לתון העיסה ,מדמעת את העיסה

ומערבת תרומה בחולין ,קודש בחיל.
"דמע" הוא גם עסיס ענבים,

פת "חמוצה"

)שורה

(, 25

יין או

במשמעות כפולה

חומץ,

ומכאו ,הפת שגדמעה  ,היא

ומכופלת:

חמוץ

שטעמו כמעם החומץ ,וכאו הפת מתוארת כפת "תפלה"
)שורה " (, 25טבולה במלח" כשורה " (, 24חמוצה"
)שורה  (, 25והפרומה שמביאה האם ,המקבילה לפרוסה
שמחלק האב מתוארת כ"טבולה במררה" )שורה (. 63
נזכרים כאן ,אפוא ,ארבעה טעמים :תפל ,מלוח ,חמוץ ומר,

חמוץ

אדום )על-פי ישעיהו סג" : l ,חמוץ בגדים"( ,וכאן ,הפרוסה
נבלעת בדם-דמעה )"נעלענה בדמעות" ,שורה  ; 25על-פי איוב
למ" : 29 ,ואפרוחיו יעלעו דם"; ראה גם :העי  53מדלעיל(,
הפרוטה ,שמביאה האם ,המקבילה לפרוסה שמחלק האב ,מתוארת
אדומים מדם,
כ"רקוקה בדם לבה" .מכאו שהלחם והכסף חמוצים

=

) ( 58על_פי אבות ג ,טז,
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גזיל ,חמיס )על-פי ישעיהי א" : 17 ,אשרי חמיץ"( ,יכאן,
הילדים הגוז.ליםי מעלעים את תפרוסה בדמעות" ,כעלובים

חמיץ

וגזולים"

)שורה

( 25

חמץנ בצק שהושם בי שאור ואיכו מיתר למאכל בפסח .יכאו,
אוזל השאור במשארת )שורה  (, 39הלחם היא לחם "עוכי"
כשורה " ; 12לחם עוכי" הוא שם-כרדף למצות( ואף על פי

חמוץ

כן

הפרוסה

"חמוצה".

תיאור הפרוסה "החמוצה ,הפגומה התפלה" ,הטבולה במלח
ובדמעות ,קשור בהורדת מעמד הכהוכה מגדולתו

וכבלעת בדם

ובפגימת סידרי הפולחן.

לפי

שהשולחן מחוסר "חלה" ,איו מה שיופרש לכוהנים; הפרוסה ה"טבולה" הינה
בבחינת "טבל",
אינה פטורה מן
באכילה.

וטרם הרימו ממנה תרומה ומעשרות;
החלה ,מן

"העיסה המדימעת" אומכם

התרומה לכוהן ,אר מאחר שהיא נטמאה ,אסורה היא

העיסה טמאה מכמה וכמה סיבות:

)הצרצר "נחבא אל הכלים" ,שורה

(; 3

לפי ששרץ טמא מצוי בכלי הבית

לפי שחתול טמא רובץ על הכירה ,כחזיר

שעל גבי המזבח בבית-המקדש לאחר החורבן )  (59ולפי שהכלימ יהחומרים
הדג כותר זנבו

בזייימ

)הכרות רזימ ,המכורות חבולות ,הפת שחורה ,מן

בלבד( .

יש בכל המתואר משומ ביזוי מצווה ועבירה על לאו מפורש,

ואולי

אף משום עבודה זרהכ . ( 60
האם האלמכה ,המדמעת את העיסה ,היא גם מעין

"אלמנת עיסה",

מושג הילכתי ,שמשמעו :אלמגת איש ,הבא ממשפחה שיש בה נישואי תערובת

) ( 59ראה  :מאמרו של דב סדן "בין מעין ליובליו" )בתור" :אבגי גדר"
].[ 36ד

 (, 45-9 ,שמצביע על הזיקה שבין החתול שעל גבי הכירה

ב"בתשובתי" לבין "חתול השיממון" ,שעל המזבח ב"על לבבכם ששממ".
החתול ,שעל גבי המזבח או על הכירה ,הריהו כחזיר שעל גבי המזבח
באגדות

החורבן.

) ( 60חשווה" :שירתי" ,שורה " : 34וחולם חלום עגןם בכגף שיקוץ משומם"

הצירוף "שיקוץ משוממ" מתאר כאן את פיכותיו של החדר הדל והמזוהם.
 , 102 ,סימן  (, 15אר רומז גם לפסוק
] [ 1
)ראה :אביטל
"ולתת שקוץ משוממ" )דניאל ט (, 27 ,שהוא כיגוי גנאי לאלילימ,
לעבידה זרה.

 - 317אסורים ,שנתערב בה .חשש פסול.

"עיסה" הוא כינוי למשפחה ,שאין לה ספר יחש,

ומשום שיש בה נישראי תערובת אסורים ,אסורים בניה מלשמש בקודש

לכהונה" ,תוס' קדישין (.ב,ח כאן ,האם

או שנולד מפסולי כהונה

-

-

אלמנתי של כיהן חלל ,הפסול לכהונה,

היא אלמנת עיסה ,בעלת מעמד נחות ימפוקפק:

וגם בעלה חיללו את הקודש ,חיללו את מעמד הכהונה,

פת שחרית ליתומיה

שנתאלמנה ,

גם היא

יעבודת-הקודש שלהם בזויה

ופגומה .שיב ,נטל ביאליק מךשג הילכתי ,מימש את רכיביו,
'יאלמנת עיסה" לאשה

)"עיסה פסולה

אשר לשה את העיסה נטילת

יהפן את המינח

השאור ,

כדי להג יש

)"אשה" י ' Iעיסה" הן מלים הומונימיות בהגייה אשכנזית-ליטאית,

הממירה שי"ן ימנית בשמאלית( ) . ( 61

ג5 .

גבר

יאשה

את תיאוריהם של האב ושל האם ,המחללים את הקידש ,מעמתת הפואימה

בעזרת ההבדלים שבין ~ לאשה .כבר הזכרנו ,כי דיוקא הגבר פאסיבי
אקטיבית; שהגבר מקבל עללו את הדלן
מצליח להביא טרף לביתו

והאשה

והאשה מורדת בגירלה; שהגבר אינו

יהאשה מבלאה את,פריטתה ,ש"נארה במארה"; שהגבר

איני מטיח דברים ,כרבש את יצריי

ושותק,

ואילי האשה מרבה דברים וקללות.

ב"שירתי" ,דיוקא ~נ הפטורה מן הברכות ימן המצוות ,מתפללת
ומתחננת

ימבקשת סעד

ורחמים:

תחינה עממית ,הניבעת מן הלב:
מה חיל? ואני בלתי אם אשה".

"בשחר עם קריאת הגבר היא קמה",

ומתחננת

"רבונו של עולם ,חזקני וסמכני! /מה כיחי
בברכות השחר ,כשעומר המברן ,הריהו מברן

) ( 61ראה :מערכוני הגנוז של ביאליק "האופה והכתף"" :הנשים לעבודתכן! אל
תעמדנה פנייות  ---הקמח ,לוש! ואתה קטף ,לן ועמור נא --- /,על יד
ציפורה  /והוי ממעכה ,כלומר את העיסה ,יפה יפה".
ראה גם :אלטבויאר ,משה" ,על הללטאלזמים בחרוזי ביאליק",
יח,

חוב'

א,

טבת תש"י.

'גליונות',
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ברכת "זיקף כפיפים" ,שכן "כל הלילה היתה קימתי כפיפה")  (; 62יכאן ,האשה
כפופה עד חצות על מחטה ועם שחר הריהי כפופה על גבי העיסה
תכף על גבי העסה" ,שורה

(. 84

בין הברכות ,הכלולות בין

--

וכן

אשה"

)"לאיר נר דל

"ברור שלא עשני עבד",

ברכות השחר ,אומר הגבר:

"ברור שלא עשני

וברכות אלה נאמרות מייד לאחר ברכת "הנותן

"

לשכוי בינה" .כאן ,האשה קמה לקול קריאת השכוי=הגבר,

ומתפללת,

למרות היותה

אשה ילמרית הייתה ~ חרופה ,הטירחת ללא לאות לקיים את נפשה יאת נפשות
ילדיה .אר בניגיד לנשים ,הנוהגות לעיתים לברר "שעשני כרציני" ,כמי שמצדיק
עליי את הדין על הרעה ,האם-האלמנה היא אשה ,הממלאת פיה בקללה יבקצפה

ימנסה נראשית למריד בריע גירלה.
כמאמר משלי "על פת לחם יפשע גבר"

)שם כח,

(, 21

עימד אבי-המשפחה

על פת לחם שחרר" ,אר בנלגיד לאמיר במשלי,

"כאשם על חטאי )---י(בוצע

שממני משתמע ,שיש אשר חיטא אדם מאונס ,כדי למצוא פרוסת לחם לשביר את
רעבינו או לשביר שבר לביתו ,כאן

בצע לביתו

ג6 .

חדור האב תחושת אשם וחטא ,על שלא בצע

ולא הביא לחם לגוזליו הגזולים והעשוקים.

"היכל הכלים השבורים"

הפואימה "שירתי" רצופה ,אפוא" משחקי-לשין

במלה "חילול" בכל הוראותיה(
קודש ופיגול ,פריון

רבים

)כגון ההשתעשעות

ותחבילות שונות של הנגדה ועימות:

ועקרות וכד'.

גבר ואשה,

בדיקה מדוקדקת של אוצר-המלים בפואימה

מעלה ,כי נערו בשיר משחק מתחכם ומרומז בפריטים שונים מכלי-הבית ,מתור
כוונה להדגיש את עליבותו

ואת הווייתו הפגומה,

ומתור כוונה אירונית

) ( 62ראה :אנציקלופדיה תלמודית )בעריכת הרב מאיר בר אילן והרב שלמה יוסף
זויו( ,מרסר הרב קיק ,ירושלים . 1949 ,שם ,כרן ר' )  (, 1952שסח.
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להראות את עליבותה של "הירושה") , ( 63שהותיר האב המת לבניו אחריו .המושג
"כלים" משמש ,כאמור ,בהוראות שונות
המקדש ,כלי-מלחמה,

)כלי בישול ,מלבושים ,כלי-נגינה ,בלי-

"כלי קודש" ועוד(.

רבים ,הנזכרים במסכת כלים,

ביאליק השתמש ב"שירתי" בכלי בית

והבליע ,מתוך מגמת אירוניזאציה ,אף כלים

נדירים ובלתי-שגורים ,בטכניקה של לשון-נופל-על-לשון

ובתחבולות שנינה

שונות ומפתיעות .אמנה כאן כמה מלים ,הקשורות במישרין או בעקיפין
הכלים,

ואנסה לעמוד על ההתכוונויות השוכות שבאיזכורן.

הקשורות לתחום זה

בשל ריבוי המלים,

במספר( אמנה רק אחדות ,שיש בהן עניין

) 21

לתחום

מיוחד וכוונה

ש כ ינתית:

צרצר ,צרצור

-

החרק המשמיע קול שריקה חדח נקרא במקורות "צרצור",
וצורת "צרצר" ,שנגזרה מ"צרצרא" שבארמית ,על-משקל

~" 2צל" היא חידושו של ביאליק )ראה :אבינרי ,יצחק
יימלוו חידושי ביאליק" כ . ( 40 [, 2בכתיבתך של

ש"י

אברמוביץ

נזכר

השרץ בשמו

"צרצור".

"צרצור"

הוא גם בקבוק ,כלי חרס חלול ,מושג מתחום הכלים,

הקשור בריקנות ,בחלל ובתיאור שירת הצרצר היבשה
"הריקה /כעש קוססה לבי ,נשמתי בוקקה".

-

אנחה ,אנחותא

הפרק השני בשיר פותח בשאלה "ואי מזה תבוא אנחתי

ידעת" .המלה "אנחתי" נהגית

באשכנזית-6 .)/ס ! anX

ו"אנחתה"

של האם היא מלה הומוכימית ל"אנחותא" ,שהיא צורתה הארמית
של המלה "נחותה"  -כלי עץ המשמש להכ יח בו לזמן מה את הבצק
בשעת הלישה ,וכן לוח המשמש תושבת לשים עליו כלים )"אשה שהיא
טבולת יום  ,לשה את 'העיסה  ---ומניחתה בכפישה או באנחותא"
)נידה
משארת

עריסה
עריבה
שיר

וסור

 ). ( 1כלי להחמיץ בו בצק; ) ( 2 )  (. 1מיטה ,ערש של ילד; )(. 2 ) (. 1כלי שלשים  ,בו בצק; כ(. 2-

-

.עיסה ,בצק.
"

עיסה ,כל הבצק הנילוש בפעם אחת.
רהט ,כלי שנותנים בו מים.

בהגייה אשכנזית-ליטאית ,מלים אלה הן הומונימיות .הצייד
בשירו של גורדון "השירה מאין תימצא?" ממיר "שיר" ב"סיר",
ומעדיף את הצד הגשמי של החיים על פני הרוחניות שבשיר .כאן,
הסיר ריק )"לחמם אין גחלת ,וגריסיו בסיר"( ,אך המשורר יורש
"שיר"

כלבה

(.א,ז

ו"שירה".

האם מתוארת ,בשובה עם ערב לביתה מו

השוק,

"ככלבה מודחת".

"כלבה" היא גם כלי ,שחותים בו את הגחלים )וכאו" :לחמם איו
גחלת" ,שורה  (, 40מין צבת ברזל ,אחיו של ה"כלף" )שן ברזל
ארוכה וחדה ,להפוך בה ולקעקע הבניין ,על-פי תהלים עד: 6 ,
"בכשיל וכלפות יהלמון"(.

) ( 63ראה :סיפורו הגנוז האוטוביוגראפי-למחצה של ביאליק "הירושה" ,ג"כ)

(. 225-233
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-

עקרב

לחישת האם ואנחתה באה "כעקיצת עקרבים" בליבו של הילד.

"עקרב" אינו רק השרץ הארסי ,שעוקץ לו בזנבו; "עקרב"
הוא גם מין
כלים יב,ג(.

ברזל עקום לתלות בו כלים )"עקרב בית הבד",

)שולחן ,מטה ,עריסה ,ספסל ,כירה ,מנירות,

בצד השימוש בכלי-בית רגילים

אורלוגין וכד'( ,נזכרים כאן גם כלים סדוקים ופגומים )הצרצר נחבא אל הכלים
הסדוקים; סכינו של האב פגומה,
וכמו-כן

'ימרחפים" כאן

ואולי משום כך באה כאן הצורה היחידאית יישכין"(

ברקע הדברים רמזים לכלים ,שאינם נזכרים כאן במפורש

)אנחיתא ,כלבה ,עקרב ,צרצור וכדי( .הכלים כלולים בירושה הדלה ,שנוחל הילד,

ירוש nם של עניים מרודים ,המעבירים לבניהם אחריהם "סיר" ו"אנחותא" )שיר ואנחה(.
אד הכלים הסדוקים אינם שייכים רק לרובד התיאור המימטי; הכלים השבורים והסדוקים
טעונים גם משמעות קבלית-מיסטית,
שהוא מעין

ג7 .

יצר

וכאן הם ממלאים את חללו של בית עלוב וקודר,

"היכל פגום של מטה" ,ששולחנו-מזבחו מסואב ושומם.

ויצירה

הבית הפגום ,שבמרכז הפואימה "שירתי",

נטול חיי

יצר ויצירה ,כתנור

צונו ,שחומו ניטל ממנך ועל אפרך הצונן רובץ החתול ומיילל משיממון
האב ,ככוהו

חלל הפוגם בפולחו

וגוזה בקודש ,עומד נכנע ונכה-רוח ואינו מטיח

דבדים קשים כנגד שמים על עוניו
)"גם קוב לא ידעה"(,
שהוא ערירי

ולקצוף

ומד-גורלו .שירת הצרצר אף היא אינה יודעת לקלל

והיא עקרה וריקנית,

יחשוד בנים.

רק מו

ומרעב) . ( 64

נטולת יצדים ותשוקות ,כצרצר עצמו,

האם לא ניטלו

)"כל פריטה הניאה נארה במארה

---

לצריה,

והיא מרבה לפחית לקלל

חבל על לב אם אשד ימק בקצפה !,על

חום הבל פיר שינדף בקללה"(.

כאמור לעיל) , ( 65תהליכי היצירה מתוארים ב"שירתי" במונחי פריוו ועקדות.
מאביו הביולוגי ,אביהם של שנעה ילדים,

) ( 64ראה :הע'  59מדלעיל.

ידש המשורר כלים סדוקים ופגומים בלבד

) ( 65ראה :סעיף ג 2 .מדלעיל.

-

- 322 -

לאו מפורש .במרכז הפואימה "שירתי" ניצב ,כאמור ,אב "כוהן" ,המחלל את השם,
ואם המקללת ומטיחה דברים קשים כנגד שמים; הכלים ,המשמשים ל"עבודת הקודש"
פגומים ייש בהם משום ביזוי מצווה,

יכו

"כלי הקרדש"

הצרצר הליי-המשורר( עלובים ובזויים אף הם,

כהאב הכוהן

ועיזרו

זה בפריונו ,שהיה לו לרועץ

)שהרי שבעת ילדיו רזים ומזי-רעב( וזה בעקרותו

ובערירותוכ . ( 67

אר יש ב"שירתי" גם חתרה של איסורים ספציפיים ,המדגימים את הוויית

החולין והטומאה בדרד מפורטת ומליאה~ ,כולם כאחד מצטרפים ליצירת תמונת
עולם מעווסת ,עולם שבו איו

דיו

ואיו

דייו ,איו שכר ועונש

-

הכל מותר.

ביאליק ,ששימש בנעוריו "פוסק" בענייני הלכה ועזר לדייו בבית-המדרש

בענייני איסורים והיתרים) , (68הירשה לעצמו בשיריו ,מעשה קונדס ,להתיר
איסורים רבים ,קלים כחמורים,

ולהסתיר מאחורי ה"פאסאדה" המרוממת של שאלות

נשגבות ,בעלות מתכונת אודיית ,התחכמויות סאטיריות ופארודיות לרוב .
כמה מן האיסורים ,שביאליק התירם ב"שירתי" ,קשורים באפיית הפת
ובאכילתה .הילדים ,המעלעים בדמעות את הפרוסה "החמוצה הטבולה" ,עוברים

) ( 67בניגוד למימרה היידית העממית' :יא חזו דארף זייו א באווייבטעריי )חזן
צריו להיות נשוי( ,שמקורה אומנם בחובה של המשרתים בקודש לשאת אישה
ולא להישאר בבחינת 'יפלג גופא'י ,אר נודעת לה גם התכוונות הומוריסטית:
כדי שישירהחזן מתוד 'ילב שבוריי ,עליו לשאת ריחיים על צווארו.

כ ( 68ראה  :גירסה גי של מכתבו האוטוביוגראפי של ביאליק לקלוזנר )כייג,

: ( 241

-

"ובמלאת לי  13שנה יצאתי מחדרים לביהמ"ד ללמוד שם לבדי .לבדי ממש
כי מלבד הדיין שהיה שרהה בביהמ"ד עד חצי הירם ,לא נמצאה שם שום בריה

~

)דרי הפרבר היו ברובם מאותם הבעה  IIב הריקנים ,בני התקופה האחרונה ,שמלבד

עסק וממון וכדומה איו להם בעולמם כלום(  .אותו דיין )אדם כשר ותמים(
נזדןןג לי מרצוו עצמו ןנלמוד שנינו בתורת חברים פוסקים וגמרא כמה
שעות ביום .לא עברה שנה עד שהגעתי להוראה באיסור והיתר ,כי גם לפני
זה היה רוב לימודי בפוסקים וגמרא ,ןכשלא נמצא הדייו בביתו הייתי אני
יפוסק שאלותי

במקומויי.

פרשה זן מן הביוגראפיה של המחבר מאירה את נטייתו הקינדסית של ביאליק
"להתירי' איסירים ,כשם שהעובדה ששימש בילדותו עוזר לחזו בבית-הכנסת
שופכת אור על הבית הראשון ב"שירתי" ,הרצוף ,כאמור ,מלים מתחום סידרי
התפילה בבית-הכנסת )משורר ,נוסח ,פזמון וכדי(.
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על איסור אכילת טבל ועל איסור אכילת חמץ שבתעפש)  • (69יתירה מזאת ,הלחם
באפה בתבור ,שעליו רובץ החתול הטמא .ובילוש בכלים ,שבתוכם מתחבא ומסתתר

שרץ טמא) . (70האם מדמעת את העיסה  -מערבת תרומה בחוליו  -ומטמאת את
העריבה) , ( 71ועל כגוו אלה באמר" :על שלוש עבירות בשים מתות בשעת לידתו
על שאיבו

זהירות בבירה ,בחלה ובהדלקת הבר" )שבת (,ו,ב

וכאו האם איבה

בזהרת בחלה ובהדלקת בר ,בביגוד למתואר בשיר המאוחר "אמי זכרובה לברכה".
האב מקבל על עצמו את ההוראה התלמודית "עשה שבתר חול ואל תצטרר
לבריות" )יררשי מגילה (,ב,ע מתור כררבה יתירה רמתרר הגזמה רהפרזה .לא
זאת בלבד שהוא עושה את שבתו חוליו מאונס ואיבו מקדשה בייו

ובחלה ,בבשר

ובדגים ,כבהרג ,אלא שהוא מוסיף חטא על פשע ומחלל את השבת ואת העברדה

בעבירות בוספות ,שאיבו מחוייבות המציאות .למשל ,מתור סיררסה של ההוראה
"הביאו לפביו מליח בתחילה ופת עימו מברר על המליח ופוטר את הפת ,שהפת
טפלה לו" )ברכות ו ,ז

ועוד( ,מברר כאו האב "על פת לחם שחור וזבב דג

מלוח" ,מתור היפור הסדר הראוי.

הפרוסה ה"תפלה" איבה טפלה ,אפוא ,למליח

ב"ברכת הבהביו" של האב ,הערמד "כאשם על חטאו" ,אלא המליח טפל ומישבי לפרוסה,

לפת" .למי שאיו לו פת בשפע יעצמו שלא לבצוע"

)שבת קח(, ,ב

רכאו ,בוצע האב את

) ( 69אנציקלופדיה תלמודית )ראה העי  62מדלעיל( ; שם ,כרר  , 1949 , 2צב;
שם ,כרר  , 1976 , 15רכט.
) ~ 70התנור שחצצו בבסרים  ---במצא שרץ במקום אחד  -הכל טמאים" )כלים (,ח
וכאו" ,המשורר" האלמובי ,המנסר את שירתו בבית אביו של הילד ו"בחבא
אל הכלים" ,איבו חגב ,שהוא שרץ טהור ומותר באכילה ,כי אם צרצר ,שהוא
שרץ

טמא.

) ( 71ראה ,למשל" :האשה שהיא לשה בערבה ,האשה והערבה  -טמאים טומאת שבעה
והבצק טהור" )אהלות(. ,ה האם ,המזילה מדמעותיה לבצק ,ומרעילה את
בפש ילדה באבחתה ,דימה ,כפי שכבר הבחיו לחרבר )ראה סעיף ב מדלעיל(,

לאמ הארכיטיפית מ"הרהורי לילהזי ,החילצת לבבה שד צומק ,ממני ייבק
היא את כוס התרעלה .על כר חל האיסור ,האוסר על האשה לטמא את העיסה
יאת התביר בחלבה )"האשה שבטף חלב מדדיה ובפל לאויר התבור  -טמא",
כלים (.ח
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הפת ,המצויה בביתו במשורה ,והבציעה נעשית כהעלאת זבוח ב סכיו
II

שאינה

בשימוש,

מותרת

ואף

את הקורבו

מעכב

בזמירות

-

בשירות

פגומה"כ , ( 72
ובתשבחות

לאל ,שאינך ממלאות את חלל ביטנם הריקה של ילדיוכ  (. 73ברכתו אינה .אפוא,
ברכת כוהך ,כי אם ברכת הדיוט

עליו,

-

ברכתו של אדם פשוט ,שאיו רוח הקודש שורה

והוא מוציא את ברכתו לבטלה.

ועל כל אלה ,האב מישכו את המנורות,

פדה דבר קודש בכפף והפקיעו מקדושתו ,הפכו

לשימוש של חול

ואף הביא את

קודשי המזבח לידי פיגול וטומאה .אפשר שאף מתוך המלים "ובטרם תיכרת"

כשורה  (23מהדהד זכר איסור כרת ,איסור שהעובר עליו במזיד חייב

כרתכ . ( 74

לפנינו עולם אבסורדי של כפירה ,עולם שבו ארץ ניתנה לרשעים ואיש הישר

בעיניו יעשה " -איו אלוהים ואיו

ג9 .

מימוש אידי ומים מן

אשמדאי"כ . ( 75

היידיש

כשם שביאליק נטל איסורים שונים ועשה בהם שימוש חופשי

ופארודי במתכוון,

כך גם נטל מימרות שגורות בפי העם ,שביטאו אמיתות כלליות על אורח החיים בגולה,
והמחיז אותו ,כאילו הבינו כפשוטו.

כ ( 72ראה :הע

I

52

מדלעיל .הפגימות והסדקים פוסלים את הכלים כלדוגמה" ,עריבה -- -

שנפדקה טמאה" ,כלים (,ב,כ וכאו ,הצרצר=הצרצור נחבא אל הכלים ושוכו בסדקים,
והאב אוחז בסכיך פגומה ומאכיל את טפו פת פגומה.

כ ( 73ראה ,למשל" :השיר מעכב את הקורבן" כערכיו יא,א( ,וכו" ,כוהנים ולויים וכלי
שיר מעכבים את הקורבן" כתענית כז,א( .כאו ,האב וילדיו עונים זמירות למלאכי
השרת "מבטו הומיה ,מלבבות חלולים" ,בלא שבא מלחם הקודש דבר אל פיהם.

כ ( 74כרת  -מיתה קודם זמנה בידי שמים ,או גירוש מתוך הקהל כעונש על חטא .

) ( 75כך תירגם ביאליק מימרה עממית ,הכלולה בשירו של היינה ,שביאליק תירגמו
לעברית בשם "יש שיתגעגע הלב"  .כך גם תיאר ביאליק את האווירה ,ששררה
בסוסנוביץ,

שבה שימש במישרת מורה בשנים

ביאליק לרבניצקי
)אגרות,

א,

נב( .

-

. 1899-1896

בפוסנוביץ

-

כתב

פוגדים האנשים לפרוטה" ,איו אלוהים ואיו אשמדאי"
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חלק מן המימרית הן אידי ימים ,שביאליק תפשם באילר באררח ליטראלי,
פירקם ימימש את רכיביהם; חלקם

-

מטאפרררת מירחבית ,שביאליק הכניסן למסגרית

סיפיריית רהפכן ,כביכרל ,לחלק מן האיטיבייגראפיה הארתנטית שלר ,מתיר התעלמית-
כביכול מצידן הקולקטיבי רהסטיריאיטיפי.
כבר בשיריר המרקדמים ,שרובם נגנזי ,ראה ביאליק במימררת יידירת מתורגמות

חלק מן הלקסיקון הלגיטימי לשירתו ,בניגיד לחטיבית נכבדות בשירה המשכילית,
שהגביהר את השירה ראת לשרן השירה

שירים שאינם היתוליים,

ילא הרתירר מקרם לפן העממי ה"נמור" בתור

ראיו צריר לומר באודות ובהימנונית

-

בז'אנרים המיגבהים

יהחגיגיים .ביאליק הביא אל לשרן השירה את סממני הפריזה של אברמוביץ ונתן
גושפנקא לרואליזם "נמרר" ,שאפילר הפואימות הסאטיריות של יל"ג לא התירו,
ושהתייחד רק לשירה הבדחנית ,התת-תיקנית,

רלא הרכר בז'אנרים המכובדים

רהמקרבלים של השירה "בת השמים".
שירו הפארודי של ביאליק "השירה מאין תימצא?" מסתיים בגירסה עברית

למימרה יידית נודעת " -כי אין עברי שר כי אם מעוני")  - (76המזווגת את
העיני

והשירה,

שהרי

קורקור

הבטן

מרעב כמוה

כשירה.

גם בשירו

הארטוביוגראפי-

למחצה של ביאליק "מחוץ לעיר" מתוארת הדלית כדלות יהודית סטיריאוטיפית,
מתור קונקרטיזאציה של פתגמים ילדיים שגירים על הדלית )"הדלית שרקה בארובה/

העוני ריקד בזוותנו"() . ( 77

) ( 76תירגום המימרה "רועו זינגט א ייד? וועי ער איז הונגעריק" )מתי שר
יהודי? כאשר הוא רעב(.

יידישער שפארר",

יייוא,

ראה:

סטוטשקאוו,

ניו-יורק,

, 1950

נחים,

סימו

"דער אוצר פון

235

דער

"(.דיי")

) ( 77מתור מימוש פתגמים ,כגון "דער דלות פוופט פוי אלע זייטו" )הדלות
שורקת מכל הזייות( ,סטוטשקאיו כשם ,סימן " - 498שלעכטער מצב"(;
"דער דלות טאנצט איו מיטן שטוב" כהדלית רוקדת באמצע החדר( ,שם ,שם;
"פאר יראס פייפט דער דלות? יייל ער האט נאר א דודע" כמדוע שירקת
הדלות? משום שיש לה חמת בלבד( .ה"חמת"  -רמז לשק הקבצנים ,ה"מקבלים"
ירמז לחמת החלילים ,לבטן החלילה של האבירו.
ראה גם:

סדו .דב" ,מפי העס",

'הפועל הצעיר' ,כרר מז,

גיל'

• 46
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גם הפואימה האוטוביוגראפית "שירתי"~ כמו השירים האוטוביוגראפיים-למחצה~
רצופה תיאורים סטיריאוטיפיים ,שמקורם במימרות יידיות שגורות ,אלא שכאו~ שלא
כמו ב"השירה מאיו תימצא?" ו"מחוץ לעיר" ,איו המימרות באות כנתינתו ,אלא עוברות

תהליכי טראנספורמאציה שונים ,המכשירים אותו לתיאור קונקרטי~ מבלי שאופייו
הקאטגוריאלי של האמירות יבלוט לעיו

ומבלי שתהיינה גורם זר בתור התיאור.

המומרות נטמעות בתיו התיאןר הקןנקרטי-כביכןל ןאןפייו הסטיריאוטיפי מיטשטש
ןכמעט נעלם כליל.

לדוגמה~ במרכז הפואימה תיאור הבית הדל ,בית האב האביוו ,שבפינתן

מתגורר הצרצר

-

תיאור ,שהוא החייאה של האמירה העממית האפיגראמאטית:

עס גרילצט די גריל

ביים קבצו רב

עזריאל) ( 78

ב"שירתי" נטל ביאליק ,כביכול ,מו הפתגם היידי את אופיו הקליל המחורז,
והעמיד תמונה קודרת של בית עני

ןמחולל ,שהוא בעת ובעונה אחת קשןר במוצהר

באוטוביןגראפיה של המשורר ואף מייצג את העניות היהודית לדורותיה .השם

"עזריאל"

-

המשמש בפתגם שם זזאנרי של אביוו ,הזקוק לרחמי האל ולעזרתו,

כמו השם "כתריאל" ,ששימש גם את שלום-עליכם בסיפוריו

-

אינו בא בשיר,

ואף

שמו של אבי המשפחה חסר כאו ,מתור היצמדות עקבית לציןנים כלליים בלבד

)אבינו ,אבי ,אמנו ,אמי( .משום כר ,ניתו להביו את השיר בכמה
חיקוי המציאות

-

modi

של

במודוס החיקוי הנמוך ,המתאר הוויית קבצנות ריאליסטית,

ובמודוס החיקוי הגבוה ואפילו המיתי ,שבמרכזו הווייה לאומית או קוסמית

של "שבירת כלים" ו"חורבו הבית" .סילוקו של השם הזזאנרי ,כסילוקם של

) ( 78הצרצר מצרצר אצל הקבצו רז עזרואל.
ראה :סטוטשקאוו )העז  76מדלעיל( ,סימו • 498

 - 327שמית בכלל ,מאפשר את הבנת השיר בתררת רב-מערבת של כמה רכמה ארפנרירת

יכתיאיר מיתי-

ואת תיאור המציאות המסואבת כתיארר נאטרראליסטי ,מחד גיסא,
אליגורי ,מאידר גיפא.
אמירה עממית יידית אחרת גררסת "צי הערינג באדארף מעו

ניט קייו

זאלץ" )לדג המליח איו צירר להיסיף מלח( ,וכאו ,נאכל המליח ,יליתר דיוק
זנבי ,בתיספת מלח הדמעות רגם הפת נאכלת עם מלח

)לחם ימלח הם סמל למאכלם

של עניים( ,כי טבלוה במי-מלח ,כדי שתתרכר יתכשר למאכל.
גם הירישה,

ירושתם של עניים ,היא נושא לכמה וכמה מימרית עממיית

טראגי-קומיות ,כגוו "ויאס ירשענו יידו? צרית" )מה יורשים יהודים?
יכאו ,על השאלה "התדע מאיו

נחלתי את שירי?" ,בא מענה קומי על צרצר ,המנחיל

לילד את שירתי היבשה והריקה.
צרורות,

כדרר שיורשים

צרוח( ) ; ( 79

ירושתו של הילד מכילה דמעות ואנחית ,הבאות מצררת

יהודים.

מימרה יידית ידיעה מדברת על ההבדל שביו צריתיהם של עשירים לביו צררתיהם

של אביונים" :איינע קלאגט יואס די פערל זיינעו שיטער ,די צייייטע קלאגט וואס
די קאשע איז ביטער" )אחת מתליננת שמחרוזת הפנינים דלילה ,השנייה מתלוננת
שהדייסה מרה(,

"די צויייטע קלאגט וואס די פערלגריץ איז שיטער"

יבגירסה אחרת:

)השנייה מתלוננת ,שדייסת גריסי-הפנינה דלילה( .כאו ,האם הדלה ,שפיה מלא

אלה-קללה על אלוהים ואדם ,אינה יכולה אף להתלונן שדייסת הגריסים דלילה ,שכו
הקדירה ריקה לגמרי

-

"בסל איו פת לחם ,שאיר במשארת /לחמם איו גחלת יגריסין בסיר",

יזאת גם על-פי הדיה של מימרה יידית אחרת ,בדבר קדירתו הריקה של האבירן" :ביים
ארעמאן

)אצל האביין הכל בטל בסיר( ,מתור משחק-מילים

ווערט אלץ בטל בשיסל"

על הצירוף האידיומאטי "בטל בשישים".

מימרה אחרת אומרת ,כי
ייאקסן די קינדער געדיכטער"

ילדיו של הקבצו גדלים צפופים

-

-

"ביי א קבצו

מתיר הפעלת משחק-מלים ,המתבסס על ריברי

) ( 79ראה :סטיטשקאוו )העו  76מדלעיל( ,סימן . 235
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המשמעויוח של המלה "געדיכט" ) . (80אולי מכאן גם אמירחו העממיח של אברמוביץ
ב"בעמק הבכא"" :הזהרו בבני קבצנים שמהם משוררים הרבה".

ילדיו של הקבצן

גדלים צפופים ומיחוספים למשפחה בזה אחר זה; הם גדלים בצפיפוח פיסיח

ובטניהם נפוחים מרעב ,והרי "אין עברי שר כי אם מעוני" ,ועל כן ,בביחו
של הקבצן גדלים משוררים לרוב.

כאן,

יושבים שבעח ילדיו של האניון "כולמו רעבים" ,ועונים בזמירוח

בקול אחרי אביהם הדל "מבטן הומיה ,מלבבוח חלולים" .הצללים ,המרקידים

הביח) (, 81

את הכתלים ,דומים לדמוחה המואנשח של הדלוח ,המרקדח בזויוח

וזמירוחיהם של הילדים מבטן ריקה מעלוח את המלמרה העממיח "דער ארעמאן

האס בשר ודגים אין די זמירוח" )לעני יש בשר ודגים בזמירוח(; וכאן,
מחוסר השולחן

יין קידוש ןחל~תי לשבת,

סרעדח את לינה בבשר ובדגים.

ואין צריר לומר ,שאלן המשפחה

זכר לדגים ,שנהם נהוג לחוג אח השבת,

עולה על שולחן האב "זנב דג מלוח" ,וילדיו מקדמים אח בוא שבת המלכה

בזמירוח מבטן

הומיה~ • ( 82

)ם( 8על_פי מילונו של אוריאל וויינרייר "מאדערן ענגליש-יידיש /יידיש-
ענגליש ווערסערבור" ,יירוא ,גיו-יורק• 674 , 1968 ,

) ( 81ראה :העי  77מדלעיל.

)  (82פרופ  Iדן מירון -העמידני על כר ,שתלאור שולחן השבח ב"שירתייי רומז בדרר
האינוורסיה לפיוטו של רי

יהרנחן

"יום שבח קרדש הוא"

)ראה:

יספר השבחי,

בעריכח י"ל ברור ,הוצי אגודת'עונג ישבח ע"י דביר ,ח"א ,חרצ"ו(: 298-297 ,
"ירם שבח קרדש הרא ,אשרי האיש שומרהו

/

ועל היין

ידגים  /ואל יחסר בחענוגים --- /
בררך  --- /נשים נרוח תדליקנה /
יגן בעדן זכרחן  /ירם ברא עח לידתן ---". /

זוכרהו ---הבשר,

ואם שרלחן כדח ערוך

וחוק נידות תחזיקנה

/

/

יין

ימלאר אל יענה
והחלות תסיקנה/

בניגוד לאגדה "ירסף מוקיר שבח" )על-פי שנח ,טז( ,הנרמזח בפירטו של
רן יהונחן )"יוסף חצה דג ומצא מרגליח בבשרך"( ,ברצע האב ב"שירחי"
את הלחם ואת דג-המלוח ,אך כל ניסלם לא קורים בביחו.
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מימרות אלה ואחרות ,ה"מרחפות" בריקעו של השיר ,מלמדות אף הן על
מגמתו כפולת-הפנים של השיר ,שקדרות ואירוניה ,שגב והיתול ,משמשים בו
הצד האחד,

בערבוביה .מן

נמצא הקורא תחת רושמו של התיאור הקודר של

הדלות המנוולת; מו הצד השני ,מורגשת חתירה מתמדת מתחת לפני השטח,
אל עבר ההומור העממי הטראגי-קימי,
היתולי .מירגשת גם תערובת מיזרהן

והקדרות והשגב מתגלים פה ושט באור
גט אם הארמונית ,ביו שכברת סגנרו

שונרת ורגיסטרים שונים באוצר-המליט .מו הצד האחד ,סגנרנו הארכאי

והמרגבה של פפר איוב,

רמו הצד השני ,הדיהם של יידישיזמים ואלרזיות

למאמרי הלכה ראגדה ,שעניינם חיי הירם ירם .שירברבו של מימררת יידיות,
המכילות אמיתות כלליות על אררח החיים היהרדי בגרלה ,אף מלמד על מימד
אליגורי לאומי ,המשתלב בשיר בצד המימד האישי הארטרבירגראפי .לפנינו
שיר ,שהוא בעת רבעונה אחת שירו של הפרט ,של היחיד,

רשירו של הציברר

-

אליגוריה לארמית ,הנאחזת במקרה אחד ספציפי-כביכול ,כדי ללמד על
הכלל ,על הקולקטיב.

ד.

יפודרת אליגוריפטייט ב"שירתי"

"שירתי" ,שהיא פואימה ,הבולטת בי ,פוד הקונקרטי המוחשי שלה ביו שירי
התקיפה ,היא

-

אפוא

-

גם יצירה אליגרריפטית ,שבה שממשות הדמוירת הפרטירת,

הלקוחות מו תביוגראפיה של המחבר ,גם משל ומטינלמלה למהייות מופשטרת מו
התחום הלארמי ,בהווה ובכל הדורית.

כבר ראינו ,שבשירים האיטוביוגראפיים-למחצה משנת תרנ"ט) , ( 83ערר ביאליק
מיזרג הארמוני ביו

יפודות אישיים רבין

יסודות לאומיים-יהודיים .הדלות בבית

האב המןזג בשירים "הןי מלב בוקעת"" ,מחרץ לעיר" ו"פרנדק אבי" ,משקפת גם את

) ( 83ראה סעיף א 9 .בפרק על האליגוריה.
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יהדות

רוסיה במאה הי"ט .הביוגראפי-אישי והאימפרסונאלי הפכו בשיריפ אלה למסכת
אחת וגבולותיהפ ניטשטשו

ונבלעו  .מלות-מפתח בשיריפ אלה ,כגוו

"אבינו",

"אלמנה"" ,חורבה" ,טעונות בהשתמעי יות לאומיות ,יעל-כו איו לייחדפ
לעניינים אוטוביוגראפיים בלבד ,אלא לראותם גם בהקשר האליגורי ,כסמלים
וכארכיטיפים .

ב"שירתי" איו הצד האליגורי והטיפוסי מזדקר לעיו כל כן כבשירים
הגניזים מתרנ"ט,

אן

נראה,

גם כאו

שבצד המימד האוטוביוגראפי או

ארטרבירגראפי ,שמאפייניו הם מליאות ריאליסטית רטוו

הפסבדו-

יידויי ,נרמז גם

סיפור סמוי ,כללי רצלבורל באופלר ,שבמרכזו הגררל הלהידי בזמו היכתב ,
השלר ,אי הגורל היהודל לדורותיו,

שנתרוקו מקדושה ומאמינה

ד1 .

-

ואולי אף מצבו של האדם בכלל ,בעולם

בהיכל ,שכליי שבורלם יטרפ בא להם "תיקיו".

חשיר כאליגוריה לזמנו

ולמקומן

כבר נרמז ,שלפנינו תיאור של דלות יהודלת

טיפ וסי ת

,ולאו

דווקא תיאור ספציפל וחד-פעמי ,המשק~ מציאות קןנקרטית בבית-אביי של המשורר
עצמו .איכותו הטיפוסית של התיאור בולטת במיוחד לעלו ,על רקע השוואתו לתיאור
ביתו הדל של שמואליק הסמרטיטר בייספר שביעייי של ' י בעמק הבכא" מאת ש"י
פרק זה מתון !!בעמק הבכא" נתפרסם ב"השלח" ,כרן זן ,חובי

של אותו כרן

כאייר תרס  IIא(

אברמוביץ .

ל"חכאדר תרס"א(.

בחובי מי

ראה איר שירו של ביאליק "שירתי" ,שהושפע ,ללא ספק,

מיצירתי של אברמוביץ:
"האש על הכירה שרקעת ורתיחת גריסיו בקדירה הולכת ומתמעטת .חנר דוען וכחח
ורוח

בתיה

אף

היא תכהה

---

כיוו

שראו

הבנרת

האם

עגומח

רמתאנחת,

אף חו

נאנחו יפרשו לאחת הפינות וישבו שם צפופות ,מרכינרת ראשו רמתעצבות במסתרים.
פתילת הנר שואבת שיורי חלב האחרונים במנורה ,ואור יחרשן משמשים בבית
בערבוביא .כבתה האש על הכירה ,אף הגחלת שנשארה עוממה .פסקה רתיחת הגריסיו,
נצטננה הקדירה  ---הכל שרוייפ בצער ,ואפילו החתול קיפל את זנבו ונתבודד

v

מחמיציו ולשיו בה העיסה
ברוגז ונשתטח על התנור כמתנמנם ,ואפילו העריבה,
לחלה של שבח ,היתה מונחת בקרו זוית ריקה ועזובה ונראית תוהה ושוממת .וזה
הצרצור ,שדרכו לצייץ כשבני הבית עולים על משכבם בליןוח ,עכשיו פשט ראשו
מו החור ,אינו נידד כנף ואינו מנענע רגל ומשפשף ,אלא עומד ימציץ כגולם,
מחריש

ושותק.
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הוא השימוש המשוחף באוחם פרטי-מציאוח,

לצורר עיצובו של ביח יהודי דל:

הנרוח הדועכים ,חערובח האור והצללים ,דייסח הגריסין המצטמקח ומחמעטח
בקדירה ,החחול המחנמנם על הכירה שכבחה ,העריבה הריקה מעיסה למאפה ,הצרצר
שבפינח הביח.

נקודוח ההשקה הרבוח בין שני החיאורים ,מן הבחינה הרפרנציאליח,

בחירחן של אוחן

דנוטאציות עצמן ,מלמדוח על השפעה וזיקה עמוקה או על טיפוסיוחם

המובהקח של שני החיאורים כאו על שניהם גם יחד(.
גורם בוסף לדמיון שבין שני החיאורים הוא השימוש המשוחף לשניהם בהמחזה
של אידי ומים יידיים שגורים והצגחם כמציאוח ריאליח .אח השימוש באידיומאטיקה

היידיח ב"שירחי" ניסיחי להדגים בסעיף
בולט גם כן ציין-סגנון

הגריסין שבקדירה

-

ג9 .

מדלעיל; בחיאורו של אברמוביץ

זה בחיאור ילדי הסמרטוטר ,הצפופים זה לזה,

ובחיאור

חיאורים שהם בבחינח דראמאטיזאציה של כמה מו האידיומים,

שנזכרו בסעיף הנזכר לעיל .מכנה-משוחף נוסף ,המאחד אח שני החיאורים ,הוא
השימוש בצירופי-לשון

בעלי קונוטאציוח לאומיוח ,המעודדוח פרשנוח אליגוריסטיח

ובפרטי-מציאוח ,שיש להם השלכוח פמליוח ,בצד החכוונוחם

ככגוו הגחלח העוממח(,

הרפרנציאליח ,לשקף מציאוח כפשוטה .למשל ,להימצאוחו של הצרצר בשני החיאורים
יש גם תנמקה ריאליפטיח ברורה ,שכו חרק זה אכן היה אורח קבוע בבחי דלים ,שבהם
שררה עזובה והזנחה ,אר הצרצר נבחר גם בשל השחמעויזחיו הלאומיוח הסמליוח,

שחידונה להלך.
השיר מחאר ,אפוא,
הכלל.

גורל פרטי ,שאינו אלא בבואה מוקטנח ומוחשיח לגורל

גורל הכלל הוא מצבו של היהודי בגולה ,כפי שמשקפח אוחו הפואימה

הבלחי-גמורה "הוי מלב ברקעח" ,שדמוח המוזג שבמרכזה הוא גם אביו של המשורר
רגם המוזג היהודי בררפיה של המאה הי"ט ,הפובל מעח קשה של פורענויוח
מגזירוח ומגירךשים

-

-

המחבטאח ביטוי מטאפורי בצלורו של ביח קודר ,עליב

ומלא מהומה .ב"שירחי" ,הצרצר הטורדני ,המנפר אח שירו הבלחי-פופק במיחרו
האחד ,הוא מטונימה קאריקאטרריח ועלובה של ה"כליזמר" היהודי הגלוחי ,בעל
הכינור המייבב ,המנסר אח שירח הגלוח הארוכה

והמונוטוניח.
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וכסמל היסטירי אי א-היסטירי ,הקשיר

הקשיר בתקופתו ,בדירית האחרונים,

בגילה כמצב קיומי ,שאיך לו גבולות של זמך

ומקים ,מך הצד האחד ,התקשר

הכינור בתודעה הקולקטיבית ככלי-נגינה יהודי ,כליו של ה"כליזמר" היהידי,
שהנעים בנגינתו

את

חתרנות

הפריצים.

מך

הצד השני,

התקשר הכיניר

גם בכינירם

הסימלי של הגולים ,שתלאוהו על הערבים שעל נהררת בבל ,בשידיר של ש"ש פדוג
ובשידיו המוקדמים של ביאליק בא סמל הכינוד כמטונימיה של הגולה ,הך
ההיסטורית

והך

בצורתו

הא-היסטורית.

ב"שידתי"

יש משום מתך

בצודתו

נופן מימטי,

גם

אם קאריקאטורי ,לסמל קבוע וידיע ,שכבר הופקעה ממנו איכותו המימטית והפר זה
מכבר לאמבלמה ולצייך

א-מימטי של מצב כללי

והרויה מופשטת  ,ברמת הפשטה גבוהה,

ניתך אף לתפוש את ה"שירה" ,את שירת הצרצר-הכנר כ"שירת ישראל" ,לא במשמ  yות

המקיבלת של "פיוט" או "מנגינה" ,אלא במשמעות הכללית של "חיים" .שירת ישראל

היא חיין של היהידי בגולה ,כפי שניכר גם משירו המוקדם של ביאליק ,הנושא

שם זה )  (. 84הכותרת "שירתי" היא גם מעיך שם-נרדף ל"שירת ישראל" ,למהית מופשטת
שעניינה

-

הגורל היהודי בגולה ,מנגינתו החד-גונית והחד-קולית של היהודי בעל

הכיניר ,הכינור שמיתר אחד ויחיד
) ( 84ראה בסעיף

א3 .

לוכ {. 85

בפרק על האודה.

לפי כמה מקורית בתר-מקראיים ,נלמדת הבחנה ביך "שיר" ,לשוך זכר ,ל"שירה",
לשרך נקבה .למשל ,בשיר השירים רבה נאמר" :ע"י שירשו ישראל כנקבה ,אמרו
שירה בלשוך נקבה ,אלא לעתיד לבוא עתידיך לירש כזכר ,היירש כל נכסי אביו,
הך אומדים שיר בלשוך זכר" )שם א ,לד(; משמע ,השיר עדיף על השירה ,שכך
הרא ידושת זכדים ,והשידה מעידה על נחיתות ועל חסר .בשמית דבה נאמר:
"כל השירית שנאמרו בעילם לשיך נקבות ,הצרות באית עליהך ,יהיו אומדים

שירה ,אבל לעתיד לברא איך עיד צררת ,אומדים שיר בלשיך זכר" )שם
משמע ,השיר הרא הצירה האידיאלית ,המזומנת לעם בעתיד,

היא סמ~רית ילחסר שבהורה

-

כג,א( .

ראילי "השירה"

השירה היא צררה פגימה ונחרחה ,שעתידה

להתחלף ב"שיר" .ביאליק היה ,ככל הנראה ,ער למציאיתם של מדרשי-אגדה אלה
יאחרים ,שעה ששינה את כיתרתו הראשינה של שירי "שיר ישראל" ל"שירת ישראל",
יכאך קרייה הפיאימה "שירתי" )לשרך נקבה( ,אר פיתחת בשאלה "הידעת מאיך
.נב.2lם Z..את שירי?" )לשיך זכר( .כלימר ,הדרבר יררש כזכר יכנקבה  -שיר י~

כאחד ,אלאםגש -זה וגם זו

-

ירושת עניים ,ירושת ישראל .השירה הערברת אליו

בי ר ושה מדירית עברי  -ריקה וחריבה; שירתו מקורה בעילם עקר ,משילל יצר
יבאיוירה של שכול ואלמיך .הכיניר עיבר כאך בירישה לא מאב לבך ,כמקרבל,
אלא מקרוב עני ,משכך עני ,שהיא בבחינת מוטאציה עלובה ומעליבה של הכנר
היהודי,

כ ( 8Sהשווה :שירו של ביאליק מתרס"ד "אחרי מותי"" :נימה אחת אילמה נשארה"
בכינורר של המשורר ,ששירת חייו באמצע נפסקה.

,
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ביתן הקידר של האב ,שבי מנסרת שירת הצרצר מניקרת הקיר ,עשוי ,אפוא,
לשקף גם את המציאית הגליתית העכירה ,את שירת הדלית הניצחית .הדיבר ,שהיא

המשירר יגם היהידי בעל הכיניר ,ירישת הצרצר ,שיאל < Iת קיראי "התדע מאין

נחלתי את שירי?

---

סיכם קלוזנר במעיו

ואי מזה תבוא אנחתי ידעת?" .את תיכנן של השאלית יתשיביתיהן
פאראפראזה של השיר" :צרות ומכאובים כאלה נסכו

יגון עמוק

בנפשו של המשירר והרעילו את נועם כינורו") . ( 86משמע ,השירה היא שירת הדמעה
והאנחה ,שאותס קיבל המשורר בירושה,

ואלה עשאוהו משורר עצוב-רוח ונוטה לקינות.

ניסוחו של קלוזנר הוםך את "שירתי" למעין גירסה אישית של ביאליק לדברי יל"ג
ב"בעלות השחר" ,המסביריס לקוראיו את סיבת הקדרות והפסימיות שבשירתו:

הראוני את עמי בעצס שםליתו
ופצעיי הרבים עד לבלי חקר
הראוני הרשעה ומקור דלותו

---

ויהי לאבל כנורי ולקינה שירתי-- - .
מני

אז

בת

שירי

שחורה

כעורב

אלה םיה מלא ולשינה קינות

---

המשורר ב"בעלית השחר" מתוודה ,כי מאז שהכיר את סבלות עמי כמות שהן ,שוב

לא יכול כינורו להפיק שירי "תענ  ,וגיס ,אתבה וידידות
כי אם קינים ונכאים בלבד .

---

ניחומיס ,תוחלת יעתידות",

סיבת הקדרות והפסימיות שבשירתי

געוצה בצרות עמו ,שראה

לנגד עיניו .גם הדובר-המשורר בשירו של ביאליק מסביר מדוע שירתו היא שירת הקדרות
ררםש הגלות והדלות ,מה םשר הדמעה והאנחה שבשירתו ,מעין פאראפראזה לדברי ביאליק

על יל"ג בקינתו "אל האריה המת" ,הרומזת ל"בעלרת השחר":

ריטבל ברעל בת-שירתו הצחררה
יתשחר כעורב ותפשט
רמאז רוח כהה לכשה

לבוש אורה ...
שירתו ---

גורדרו ,לפי קינתר של ביאליק ,לא זכה להשמיע לעמו "שירה חדשה",
ב"זהר"

ראילו

)שהיה ,כאמור ,המשכו של "שירתי"( מציג הדובר  -המשורר את היפוכה של שירת

הגלות הקודרת,

ומראה כיצד יכול החושך להיהפך לזוהר ,העוני לעושר והמחסור לשפע

עולה על גדותיו .

) ,,( 86יוצרים ובונים" )ראה :העי  5מדלעיל( .
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מכל מקום ,ב"שירתי" עדיין שרוי הדובר-המשורר ,או היהודי הגלותי
היחיד המייצג את הרבים

-

בעידן של חושד ועבדות,

-

ושירתו עדיין שירה ריקה

ועקרה כשירת הצרצר וסרם למד הוא להפיק מכינורו "שירה חדשה".

יש כאו

יל"ג "הזמיר והצרעה" ,שבו

גם מעין מענה לשיר-ההקדמה של

מייעצת הצירעה לשכנה הזמיר להפסיק מלשורר ולהתחיל לדאוג את דאגת-יומו,

לעצמו
לו

ולבניו אחריו

/

גם אתה השכלת

טוית"(.

)"מה יועילו שיריד

/

לעצתי הקשבת

/

לבני דורד

אז שיריד עזבת

/

/

או לבאים אחריד

כנמלה עמלת

/

/---

כעכביש

הזמיר מודה לפני הצירעה בחוסר התועלת החומרית שבשיריו,אד מסרב

לנטוש את שירתו
ולזאת נוצרתי

ולהמיר את התכונות הבסיסיות ,שבהן

---

ניחן

)"כן אלי בראני

עוד אוסיף לשיר כאשר שוררתי"( .בשירו של ביאליק איו

המשורר משול לזמיר ,המנעים את האוזן בזמירותיו היפות,

ואף לא לחרק עמלני,

כדוגמת הדבורה ,הנמלה והעכביש ,שאינם פוסקים מלאגור ,מלבנות ומלטוות.
הצרצר ,שאינר מביא תועלת ,שאינו עמל ואינו טורח,

המשורר יורש את שירו מן

אד מטריד את מנוחת בני-הבית בניסורו החד-גיני

והמשעמם .את שליחותי השירית

היא רואה ,אפיא ,באור פסימי מזה של גורדוו ,המודה רק בחוסר התועלת החומרית
של

שירי ו •

אד מאמיו בערכם האסתטי, ,שה וא כערכה של שירת

מודה ששירתו תפלה ועקרה ,כשירת הצרצר

-

הזמיר .

המשורר ב"שירת י"

איו בשירתו אפילו ערד אסתטי כלשהו.

ביאליק ערד ,אפוא ,ב"שירתי" מעיו דיאלוג סמוי עם י"ל גורדוו מזה ועם
ש"י אברמוביץ מזה ,שירי היא מעיו סינתיזה ביו הרעיינות המרוממים של "בעלות
השחר" ו"הזמיר והצירעה" )שניהם שירי-הקדמה למחזירי שיריו של גורדוו ,שביאליק
רמז להם בשירו הגנוז "אל האריה המת"( לבין האמיתית המפוכחות וה Qראגי-קומיות,
העולות מסיפורי אברמוביץ,
ביאליק עבד בשנת תרס"א ,בעת היכתב שירו "שירתי" ,במחיצת ש"י אברמרביץ

ותירגם למענו את "ספר הקבצנים" לעברית) . (87תרגום ספרו של אברמוביץ "דאס
ווינטשפינגערל"

-

"בעמק הבכא"

-

התפרסם אז בהמשכים ב"השלח",

הכיר היטב את האמירות העממיות על הדלות בכלל,

וביאליק

דעל הדלו~ היהודית בפרט,

) ( 87
ראה:

)

הען

כ 19

16

מדלעיל.

[ 19-16 :

(.

ראה גם:

גורו

)גרינבלט(

גתו" ,פרקי ביאליק"
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"בעמק הבכא" ,שנתפרסמו ב"השלח" ,קודם פירסום הפואימה
*

*

*
*

"שירתי") : ( 88

"השיר של פגעים ,שהדלות היתה אומרת בקבציאל בכל יום היה

נורא מאד" ) . ( 89
"העניות והשפלות והבטלה והיסורים מרגיליו את האדם לתקוות

ודברי הבאי") . ( 90

"איו לר דבר מסוגל לפיוט במידה מרובה כל כר כמו
"הזהרו בבני קבצנים ,שמהם הרבה

העניות") . ( 91

פייטנים!") (. 92

מתור סי  pוריו הטראגי-קומיים של ש"י אברמיביץ ימתור שיריי הטראגיים
של י"ל גורדון,

נולדה הפואימה "שירתי" ,הממזגת בתוכה תפישה אודיית מרוממת,

המציגה את הטראגיקה שבקיום היהודי בגילה ,עם תפישה פארודית "נמוכה" ,בנוטח
הפרוזה הפטבדו-ריאליטטית של אברמוביץ .המכנה-המשותף שביו

יצירת יל"ג ויצירת

אברמוביץ נעוץ באופייו האליגורי :המשורר ביצירת גורדוו ,כמו הקבצו ביצירת
אברמוביץ ,איננו דמית חד-פעמית אינדיןוידואלית גרידא ,כי אם מייצג את
היהודי בו-הדור ,או את היהודי הגליתי שבכל הדורות.

) ( 88
לחובר אומנם הטעים את השפעת יצירת אב~מוביץ על חיבור הפואימה ,בספרו

] 32ד ( 320, l .יב"תולדות הספרות העברית
"ביאליק  -חייי ויצירותיו" )
: (68-67 ,בעת חיבור "שירתי" "היה
].[ 32ה
החדשה" ,ספר רביעי )
המשורר נתיו לעבודת תרגום לעברית של הפרקים הראשונים מיספר הקבצניםי---
שנעשה בסיועי של המחבר  ---את השפעתה של עבודת תרגום זי להשפעת המקור
יש להכיר בנטיה לדרך התיאורית-ציורית הרחבה  ---ויש טימו מובהק של השפעת
מנדלי מו"ס בבניינו הראשוו של השיר  ---שבי סיפר המשורר על מקור שירתו
האבלה ואנחתו ,כדרר יצירותיו של מנדלי ,שהוא מספר בהו מצד אחד על ישירה
של פגעיםי ששרה הדלות הישראלית ,ומהצד השני הוא חוזה בהו את מחזות ההויה
ושר את שירת היקומ והעולמ" .אולם ,לחובר לא הבחיו בזיקה הברורה של "שירתי"
לפרקי "בעמק הבכא" ,שנתפרסמו אותה עת בהמשכים ב"השלח" )בכרכימ א-ז ,תרנ"ז-
תרס"א(.

) ,,( 89בעמק הבכא" ,טפר ראשון ,פרק זי.

) ( 91שם ,טפר שביעי ,פרק אי .

) ( 90שם  ,שמ ,

) ( 92שם ,שמ.

פרק

חי .
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"שירתי" כאליגנריה על-זמנית :שירת החורבך

ד2 .

והגלות שבכל דיר ודור.

הכותרת "שירתי" עשויה אף להיתפש ככותרת סינונימית ל"שירת ישראל",

ולבטא

את התהייה על סוד קיומו של העמ ועל פשר חיי הנצח שלו .היהודי ,שירש את שירת-חייו
מן הסבל והמכאיבים ,מן החירבן
להשמיע את השירה

וההרס ,מדמעת היתימימ ומאנחת האלמנית ,מוסיף

)התפילה ,הנוסח,

כאילנ אין משתנים העיתים,

נגינת הגמרא המעציבה( המשמימה

ולהנחילה מדיר לדיר ,כמי שמעביר את גחלת המסורת

כתלתל-אש אחרון מעל המזבח העוממ,
אש

הקודש

מן

וחרד לבל יכבה הניציץ האחרין

היויית חירבן קיסמית ,בזעיר אנפין

לאומית-כללית,

יאפילו

יבאספקלריה עקימה ,שעל פיה הטימאה לובשת

דמות חתול שעל גבי הכירה ישירת הלוויים
האחד

ולבל תיכחד

הארץ.

אפשר שתיאור ביתו של הדיבר משקף הוויית חירבו

בפינת

והטירדנית,

-

דמית צרצר עלוב ,המנסר על מיתרי

הבית .

בפואימה המיתית

"מגילת האש" ,שביאליק הכתירה בכיתרת-המישנה "מאגדות

החורבןיי ,מתואר אלוהים אחר שהר-הבית עלה בלהבות ,כמי ש"ראשר שמוט ביו

זרועותיו

והררי היגון על ראשו .מחריש ושומם

---

ובעיניו קפאה הדממה

הגדילה" ,כתיאיריי של האב נכה-הררח ,השותק והמחריש ב"שירתי" )וכו

גמ

בפואימה האיטיביוגראפית המאוחרת "(.יבא" שירת מלאכי-השרת במקהלות הקודש
הופכת ל"קינה חרישית ונהי דממה דקה'' ' ואנחה חרישית בוקעת מכנף הארץ.

בפרק

הוידוי ,פרק ון ב"מגילת האש" ,המערב :יסודות אוטוביוגראפיימ עמ יסודות

לאומיים ,מספר העלמ על קורותיו:

"ואחרי כן

יתום הייתי

מות פריצימ במלחמה וקיללת אלוהימ על עצמותיו,

שעורימ על אדמת ניכר,

ואיוותר אנוכי לבדי

יבודד ...

אבי מת

ואמי חיללה את לבבה בשעלי

---".

דבריו של העלם מביססים

על אגדית החורבן ,על האגדה על מרתא בת בייתוסכ  (93ועל האגדה על בתו של

נקדימוו בו גריוו ,שאחרי החירבן היתה מלקטת שעורים מבין טלפי הסוסים
) ( 93אבות דרבי נתן ; 1 ,שם,ו.

) ( 94שם ,יז .

י בעכו) (. 94
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גם סלפורו  hאוטוביוגראפי של הדובר ב"שירתי" מבוסס על צירופי לשון
סיטואציות

ועל

מוכרות מתרד אגדרת החררנו.

אגדה אחת מספרת ,כי בימיו של שמערו הצדיק רנו הביסים :הבר המערבי

לא כנה ,אש  hמערכה היתה מתגברת ,אף כי לא הביאו לה הכוהנים עצים בכל יום
וברכה שולחה בעומר ובלחם הפנים,

וכל כוהו שמגיעו כזית אוכל ושבע,

והיו

ששבעו ועיר היתירו) . (95אחרי מותר של שמעוו הצדיק היה הנר כבה לעיתים,
האש במערכה תשש כוחה ונשתלחה מארה בלחם הפנים ,כתיאור בית-האב ב"שירתי",

שנר הנרות עשנים ,איו גחלת לחימום והלחם טמא ומקולל וכל פרוטה "בארה במארה".
כמה וכמה אגדוח סיפרו על הביסיס שארעי בבתיהם של עניים ,שעה שלא היה בידם

די כסף לחוג את יום השבת או את חג הפסח; כאו ,נרתר הבית ללא ניסים
ונפלאות ,ללא חלה וללא ברוח ,שלא כבדיפורי הניסים ,שארעו בביתו של רז

בו דוסא העני ,שתנורו במלא בחלות לשבח ונרוחיו דלקו ללא

חנינא

שמו) . ( 96

אגדה אחרת מספרח על פגישתו של ירמיהו עם קהל הגולה,

ובהם שמונים

אלף פרחי כהונה אסורים בכבלי ברזל ,צמאים ועייפים ומבקשים מלם מבבי ישמעאל.
הישמעאלים אמרו להם בעורמה "אכלו

מלוחים ולחם יבש,

נא בראשונה ואחר חשתו",

והוציאר להם דגים

ואחר כך נתנו להם נאדזת מלאים ריח .עטו הכוהנים אל הנאדות

הנפוחים וב~ tנקירבם האריר הרע ,החליאם והבקיע את בטנם) . (97כאו" ,פרחי הכהונה",
העונים בקול אחרי אביהם ,אוכלים לחם יבש וזנב דג מלוח וקולם נשמע "מבטו הומיה
מלבבות חלולים".

ב"שירתי" ניחן למצוא שימוש אקלקטי במספר רב של אגדות ,שאינן קשורות
לכאורה זו בזו,

ומקשרח ביניהך

וחקופח חורבן ביח שני

)  +95ומא ,לט .
) ( 96חעניח ,כד.

כ ( 97איכה רבחי ,ב.

-

רק תקופת החרחשותו:

תקרפת חירבו

האגדה על הכלים שנשתיירן ממקדש ראשון

בית ראשוו

ונפגמו

ולא
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בבית-המקדש

)ערכיו,י(; האגדה על שבי הכוהבים בעלי המומים ,שעבדו

)יימא,

ועל הכוהבים ,שבמצאו פסולים מלשרת בקודש )מידות,

בד(

;(ה האגדה על קורבני של העני

כייקרא רבה ,ב(

הענייה

אגדות החורבן,

הבית הדל

ועל מינחת הסולת של האשה

)מנחות ,קד(

וקצרה היריעה מלפרט את כולן.
המשובצות ב"שירתי" בין

השיטין,

מעצימות את תמובת

ומעניקות לו מימד של מקדש מחולל ,שעבודה זרה נעשית בין כתליו

)"כנף שיקיץ משומם"( .הדמות הפאטריארכית ,הניצבת אצל שולחן-מזבח עם
פגומה ,כאב העימד לעקוד את בניו,

סכין

ידמותה של האלמנה הקידרת ,המביאה

לחם לבניה במ~ nר התגאלותה בזוהמת החיים ,מתקשרות ברובד המיתי למהויית

מופשטית מן האגדה והקבלה,

יחורגות מן המימדים הריאליים והמימטיים

שלהן .באמצעית כלי קידש סדיקים ופגומים )כלי קיבול וכלי נגינה(
ובסיועמ של "כלי קודש" ,שנמצא בהמ פסיל כמשיררים-לויימ ,כיהנים(,
עוברת השירה התפלה והשוממה מדור לדור

ואינה מוצאת את תיקונה.

הזיקה לאגדות החירבו הופכת אף את "שירתי" לשירת החילול הגדולה,
שבה מתפגל הקודש  .,ומסתאב בסימני עבודה זרה.

לפנינן עולמ פגום,

"היכל"

שביר ומנותץ ,שבו כל האיסורימ מ.ותרים · ,כל הלאוים נטלים וכל הסייגימ
נפרצים,

ועל כו מיתר אף לראות בסעולת השבת המחוללת מעיו זנח פסח

אבסורדי ,שבו נאכל לחם "עוני"
לחמץ( ,כשהם כרוכים ביחד

כשמ נרדף למצות(

וטבולים במלח

יפת "חמוצה" )שמ נרדף

)כטבילה במלח בסדר הפסח(

ובדמ-

דמעה .האב ,הניצב ככהו חלל וכשוחט שסכינו פגומה ליד שולחנו-מזבחו ,עומד
כאללו

לחלק את הלחם":הנשר

באוואנגליונימ

)מתי כו,

)'ילחם" משמעו

~ 29-17

גמ "נשר"( ,כתיאור זבח הפסח

לוקס כב,

; 31-7

מרקוס

יד,

; 26-12

יוחנו

ל ג. ( 98 ) ( 30- 21 ,

כ ( 98על היסוד הנוצרי ב"שירתי" העמ י דני הפרופי דו מירוו ,בסמלנאריוו על
השלר האוטוביוגראפי בשנה"ל תשל"ג ,באונלברסיטת תל-אביב.

 - 339האב הנענה,

כמו

"עבד הי"

הפעולות הריטואליות הסימליות
התרחשה הסעודה האחרונה

וכ"אדוו

מבצע את הסאקראמנטים

השבת",

ונעלם אחרי סעודת השבת .על-פי האוונגליונים,

-

) [Cena domini

ביום השישי ,לאחר סעודת קורבו-הפסח,

שבה בצע ישו את הלחם וחילק את היין ביו מאמיניו,
גופו

והצביע על הלחם והיין כעל

ודמו .יום אחרי הסעודה ,מת ישו מיתת כפרה ,כמי שזילזל במתכוון

כשוללה וכמבטלה.

-

את

בהלכה,

גם כאו ,מוצגת בציעת הלחם וחלוקתו ל"פרחי הכהונה" ,היושבימ

סביב לשולחו ,כפעולה הריטואלית המרכזית )ה"קומוניוו"(,

ושבעת הילדים העגומים

והרעבים מעלעים את הלחמ בדמעות ,במקביל לאמונת הנוצרים ,שאמ ניתו חלק מלחם

הקודש לחוטאים ,איו הם יכולים לבלעה ונחנקים בעת אכילתה.

הילדים הגוזלים ,המעלעים את הלחם בדמעות )"על-פי "אפרוחיו יעלעו .",בE

(, 29

איוב לט,

בולעים את הפרוסה החמוצה

כאילו בדם-דמע-דמעה(

)האדומה מדם ,מיין או מחומץ ,הטבולה

ומחללים כביכול את הקורבן .ברקע הדברים,

נרמזת עלילת

ה"הוסטיה") , (99לפיה מקבלים הכופרים כביכול לידיהם את "גוף האדון" .
אחרי הפעודה,

ואת מקומו

נעלמ האב,

יורשים הבו

והאקלזיה

)הכנפיה

-

האמ Cכ . CI00אכילת הלחמ ,שנאפה מן העיסה ,שלתוכה נטפה דמעת האמ ,גם היא
כפעולה של טראנס-סובסטאנציה

-

"שינוי המהות"

ולדם .אנחת האם ,שהיא יסוד הרוח,
עם פת הלחם והופכים לאנחה

ללשיר

ודמעתה,

-

האב אינו מנתיל שירה לבנז,

)שהיא מעיו אליהית מסורסת(,
ימאמינה

-

-

הפיכת הלחמ והדמעה לגוף

יפוד המימ והדם,

לאנחתו של הבן

נבלעימ ביחד

ולשירו.

והחלל מתמלא בשירת הצרצר ,המציץ מניקרת הקיר

והלב הריקן

-

הריק ממזון

וריק ממאוויים ,מרגשות

מתמלא באנחתה של האם ובדמעתה ,העוברים לקירבו של הילד באמצעית

) ( 99ה הוסטיה" ,או "חילול הקירבן" היא עלילה ,שהעלילו על יהודים בארצית
II

הנוצרים ,כאילו טובלים הם את פיתם בדמו של ישו ,מחללים את לחמ הקודש
וכך מתעללים בגופו של  IIהאדון" וצולבימ אותו בשנייה.

) " 100םאה (,,הוא שם נרדף למושג  , Ec.ueo.{.aהמציין את הכנפיה  -את עדת
המאמינים  -אך גמ את השכינה ,את רוח הקודש ,המתגלגלת כאן

באנחת

האם.

 - 340פת-הלחם ,כהעברת לחם הקודש וכבליעת המגילה" .שירתי" היא שירת כפירה ,שבה
נידחית דמותו של האב כמקור לשירה ותחתה באה דמותה של האם ,המפיחה בילד

חיים ומעניקה לו שירה ,כשם שמפיחים אמונה חדשה בלב חלול ,בעזרת דמעתה
ואנחתה

-

בעזרת יסודית של מים ורוח.

כביכול ,אומר כאו ביאליק בסמוי ,כי שירתו היא שירה חדשה ,שכמוה
כאמונה

חדשה,

כדת חדשה

וכמיתוס

חדש,

היא

נוצרת מתוך ההרס

החורבו .על חורבות השירה הישנה ,שירת המשוררים-הלויים,

הישנה ,בוקעת ועולה שירה חדשה ומיתוס חדש
בניצוצות הבודדים ,ששרדו בכלים השבורים,

-

ובאה אחרי

ועל חורבות האמונה

שירת "הזוהר"

-

שמקורה

ואיו לה זיקה אל שירת הדלות

והגלות ,שמתוך רמץ אפרה ניצתה והתלקחה.

אפשר להכליל ולטעוו לסיכום ,כי גם ב"שירתי" ,שנכתב על סיפה של מאה
חדשה ותקופה חדשה ביצירת ביאליק ,גם בשיר שבו
המשכנע את הקורא בחד-פעמיותו

יצר המשורר רצף ריאלי-כביכול,

רבאיכותו הקרנקרטית ,הכליל המשורר רבדים נוספים,

לאומיים ומטאפיסיים ,היסטורייפ וא-היסטוריים.

ניכר שעדייו גילה דביקות

בשיטתו ,שאותה אימץ עוד בתחילת דרכו ,בשיריפ האליגוריים והאליגוריסטייפ
המוקדמים ,לפיה שירו מרובד מכמה וכמה סיפורים סמריים ,המתלווים אל הסיפיר
הגלוי ומעבים אותו במשמעויות לאומיות גאוניברסאליךת.
הפנייה אל מערכת הסמליפ הקביעה ,גם אם בדרך אישית ואידירסינקרטית,
מוכיחה ,שגם בשירתו הבשלה והאישית נותר ביאליק במובניפ רבים משורר·ציבורי,

( 101 ) .

ונבצר ממנו "להפקיע עצמו לגמרי מו הש"ציות ,שהתריע עליה בישירתנו הצעירהייי
נתיו ברשות הרביפ .מו הבחינה הזו ,מלמדים השירים המוקדמיפ,

ונשאר עדייו

שביאליק גנזפ ,על מהלך יצירה אבולוציוני ,הדרגתי ורציף ,ללא מהפכות יללא
שיבייים דראמאטיים .אותפ יסידות זיאנריים ואותם צייני-סגנוו שימשי את ביאליק
בהמשך דרכו ,אף כי בשיבויי פרופורציה והדגש ניכרים .עפ זאת ,מגלים שיריו

של ביאליק מו העשיר השבי לכתיבתי עושר סימאבטי רב לאיו שיעור מזה שבא לידי
ביטוי בשירים המוקדמיפ ,שנגנזו בריבם,

ומכאו שניתו אף להצביע על פריצת

דרך ועל שלב חדש במהלך יצירתי של ביאליק.

)(101
שפירא

)

נ 57

[

. ( 131 ,
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מתרוצץ ,מתנודד והמית הגיוו
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"כברקים

נכאים

ירוצצו"

"יסר בנך

---

כנחמיה

"דמות אדם

"והחיות רצוא

)נחום

ב(. 5 ,

ואל המיתו אל תשא

נפשך" כ ( xכ  3פעמים בשירת ביאליק(; "תהגו אך נכאים"כישעיהו טז=(. 7 ,כ(
תנשא על נבכי השקט עדיך "אשא כנפי שחר"

קלט(; 9 ,

כתהלים

"הבאת עד

נבכי ים" כאיוב לח( 15 ,כ ( xכפעמיימ בשירת ביאליק(.
אז מתמיד בא"חד מבתי הכלאימ

"חובות הלבבות"( ;
 : 20מאחר בנשף  -תראינה

"המתמיד טובתו"

)רן

"ובבתי כלאיט החבאו" )ישעיהו
"מאחרי בנשף יין

עיניך

בבית ההוא בין הכתלים האלה

יהודה אבן

תיבון,

מב=( (22 ,כ , .

ידליקט"

)ישעיהו

ה()=(. 11 ,

"לפני מזבחך בבית הזה" כמל"א ח(. 31 ,ס)(
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: 21
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 : 23פה בכרה ילדותו ,בחרותו גמלה ויכבכורה בטרט קיץ" )ישעיהו כח=( (4 ,כ ;
"בימי בחורותיך" כקהלת יא; 9 ,יב" (; 1 ,עד יגמל הנער" )שמ"א א(; 0 () 22 ,
בנוסח המוקדמ של "מבני הענייט"" :ועמ זבובי הקיץ ילדותך עפה  /עט

שן

עשו הארובה
שן

: 24

שן

: 25

שן

: 26

ש'

: 27

נעוריך כלויי

ופה כבו עיניו

" ו פ ניו
לא יומ

לה(; 22 ,

)שמ הלשון האלוסיבית יינקת בעיקר מקהלת(.

ופניו חורו

יחורו"
 -כי שש

) י שע יה ו

כשמ"א ג(; 2 ,סכ(

"ועיניו החלו כהות"

כ ט . )=( ( 22 ,

שנים מאז הסב פניו

"ולא הסב יאשיהו פניו ממנו" כדבהי"ב

"ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל" כמל"ב כ( 2 ,כראה :שן . ( 26

"מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לכין הקיר ,שנאמר ויסכ חזקיהו
פניו אל הקיר ויתפלל" ככרכות (.ב,ה
אל עבר הקיר כמקצוע האפל
בשן

, 21

המליט "קיר" ו"מקצוע" ,כמו המלה "כתליט"

כאות פעמימ רכות כתיאורי המקשד

כס(;

"במקצוע דרומי מזרחי" כיימבני הענייט" ,שן
היתה במקצוע צפונית מערכית"

פניו" כשמות
חמה מקרו

כראה:זשי-
)ברכות

מזרחית דרומית

. 26

נה,א;

עפ"י" :והלא לשכת הטלאיט

)יומא טו,כ(כס(.

גט קרן אור אחת לא ראה מלפניו

לד(; 35,30,29 ,

(, 2

בנוסח מוקדט בא הצירוף

"קרו אורה"

ככרכות יז(; "כי קרן

"ראו מלפניו" כקוהלת

ושקעה בקרו

ג(; 14 ,

מערכית  -דרומית"

עור

"ולא יצאה

כערוביו

נו (א,

"קרו" :קו אור ופינה(; "והאלהימ עשה שייראו מלפניו"

נט,א( .
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שז
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"שממית בידיtנ תתפש" )משלי ל( x () 28 ,
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14
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איוב

פנים

"מי שממית עצמי

---

"המק בשרי

---

ביגיעה

יעיניי תמקנה!!
)רש"י,
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כא. ( 13 ,
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י 5)(x () 7 ,פעמים בשירת ביאליק(; "מי הגיד מראש
)ישעיהי

יח(; 3 ,

---

ומלפנים"

מא. ( 26 ,
"הטרם" :יאה שז
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; 31

"תלמיד חכם
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---
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כביד יותר מלמידך" )אבית פי,מד(.
שש שנים תמימות,

"שבע
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שז

שנית

נער

"שש שבים יעבד" )שמית כא()=(; 2 ,

ובחורים

שבתות תמימות תהינה" )ויקרא כג(; 0 () 15 ,
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ד(. 20 ,
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"לא עדה עליו שחל" )אייב כח)( x () 8 ,פעם
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/

וכאלי לא תלבש מימים ימימה

תכריכל החרף ובגדי הקיץ

"והלך

האיש ההיא מעירי מימים · ימימה להשתחיית ילזבח להי" )שמ"א א; ( 0 ) ( 3 ,
"ימעיל קטן תעשה לי אמו

יהעלתה לי מימים ימימה" )שמ"א

ב(. 0)CI9 ,

שן

: 41

כמו כבתה השמש מעבר לחלון

שן

: 42

וכאלו לא חתי הביתה אור זיוח

שן

: 43

ש'

: 44

שז

: 45

יכאלי לא היה יים בהיר ,ליל סהר

שן

: 46

יאביב לא קסם עדנים ונעימית "לילה לכם מחזין יחשכה לכם מקסם
יבאה השמש על הנביאים יקדר עליהם היום" )מיכה ג ; 6 ,ראה :שירה
" ()=(; 41המלבישכם שני עם עדנים" )שמ"ב א" (; 24 ,בעימות בימינך

"פנה זיוה פנה הדרה"

שן

"בדי עצי שטים"

"שממית בידים תתפש" )שמלי ל)( 28 ,ראה:

)שמית

העומד ערירי על חלון הישיבה

"יירח בלילה" )תחלים קכא(. 6 ,

נצח")תהלים טי,ןן(.

"חתר בחשך בתים"

)איוב

כד()=(; 15 ,

)מד"ר בראש',מ(.

בתפשי לרדת בין בדי האלין

(; 28

"עד אשר לא תחשך השמש והאור")קהלת יב()=(. 2 ,

כח13 ,

יעיד(.

"ואנכי הולך ערירי" )בראשית טי. ( 2 ,
"איר בהיר" )איוב

לז(; 21 ,
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יכמי טרם יהיה לבחור הנער "בטרם ידע הנער ---
)ישעיהו ז" ()=(; 17 ,וטרם יהיה בארץ" כבראשית ב(5 ,

שן

: 47

שן

שן

: 48
: 49

שן

: 50

שן

: 51

כי גם לבניה לב חי, ,יצר חמד

שן

: 52

גם הם שתי רגלים בשנה ירקדו "ששל רגליט תחג לי בשנת" )שמות כג; ( 14 ,
"רגל" :חג ואיבר הליכה וכו פרק"';זמן הלימודים בישיבה.

שי

: 53

שן

: 54

שן

: 55

שי

: 57-56

מאס ברע ובחור בטוב"

כצל ,כבלי חיים ,שש שנים תמימות!

שן

ראה:

*(.כ

. 34-33

"רב בנים דומין אלחי האם" )ירוש'
רב ימים כאלה ,גם אגם נרפש עומד
ד" (; 11 ,מעין נרפש" )משלי כה" (; 26 ,יהרשעים כים נגרש" )ישעיהי בז,
" ()=(; 20לאחר לן יום קנה יאפילו עומדת באגם" )כתובית פב,א(.
כביח הישיבה בחשדית יפקדי
)ראה:

"ומרב

ימים יפקדי"

)ישעיהו

(. 49

שן

סט33 ,

"ייחי ?בבכם" )תהלים

"הלב חומד" )מד"ר קהלת ,דברתי(.

יבכן

-

כד( 22 ,

גם כתליה הרוחית זעזעו

"כתליה" ,ראה :ש'

)  25) (xפעמים בשירת ביאליק(

;

ילא לזעזע אבר אחד מאבריו"

)מדה"ג,

המטה" )במדבר

"מזעזעיך"

 I ,ניח לי לאדם לזעזע כותל שש אמית

ספסלים נוספים ,ספסלים נגרעים

לי(; 3 ,

; (0 ) 26

יעיד(' ;

---

ייחי(.

"ונגרעה נחלתן

יניסף על החלת

-- -

"שהיה רבן גמליאל מכריז יאומר :כל תלמיד

שאין תיכו כברי לא יכנס לבית המדרש ,ההיא יימא איתיספי כמה ספסלי"
)ברכות כח,א(.

בחורים יביאו,

בחורים יצאו

"אין

יוצא יאיו

יש יורדים אל ביתם לימים נוראים,

בא"

)יהושע ו,

)=()+(. ( l

ריש שיפיצו לכפרים הקרובים

"ויפוצי מעל העיר איש לאהליו" )שמ"א יא 11 ,ועוד(; "אם תלמיד

הגון היא יפוצו מעינותיך חוצה ואם לאו

יהיו לך לבדך" )תענית (.א,ז

שן

: 58

ורחוקים מעין המשגיח הנורא "ונעלם דבד מעיני הקהל" )ויקרא ד(; 13 ,
"ונעלם מעיני אישה" )במדבר ה()=(. 13 ,

שן

: 59

יעלזו בכבוד בבית אנשים טובים "יעלזו חסידים בכבוד" )תהלים קמט( 5 ,
ראה גם :ברכית ה,א; "עד מתי רשעיט יעלזו" )תהלים  -לג) ()=( 3 ,במשמעות:

שן

: 60

שן

: 61

שן

: 62

ש'

: 63

שן

: 64

לעז( .
מרחמי דבבן
אף

מוקירי בני תורה

יש אשר גירשו

ו יצאו  ,נדחפי  ,ם

 IIדמיקיר רבבן"
"יהרצים יצאי

ג()=(; 15 ,דיעו "יהמו נדחף אל ביתי" )שם

)שבת כג,ב(.
דחופים"

י()=(; 12 ,

)אסתר

"כי גירשי

ממצרים" )שם יב(. 29 ,
ושב איש בית אביו בדרכים אבלות

 IIושבה אל בית אביה"

)ויקרא כב,

"דרכי ציון אבלות" )איכה א. ( 4 ,

(; 0 () 13
האחד  -על
כשבועית

שחקו בלילות בקלפיט

"משחק בקרביה

---

בקליפי אגוזים"

ז(. 4 ,

השני על ספדו עם בתולות בלילות

"תספר עמו אמחורי הגדר" )סנהדי,עה(;

"על הנשים משחקות עם הקוצרים" )מד"ר דיח,ד(.

"ואיש
ש'  : 66-65השלישי  -כי מצאר השמש מקטר  ri /קטר  riו בשבת במקרם ידוע
 bקטרתו בידו  -- -אשר זקני בית ישראל עושים בחשך איש בחדרי משכיתו"

)יחזקאל ח(. 11 ,
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: 70-69

שז

: 72-71

ש'

: 73

שי

: 74

ש'

: 75

שי

: 76

שי

: 78-77

ש'

: 80- 79

שז

: 82-81

ש'

: 83

שי

: 84

שי

: 85

ש'

: 86

אף יש אשר נבחר לחתן

/

ובתולה

בת כפר עבה ,שמנה בחלקו

נפלה

"ועל כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו" )חבקוק
א()=(. 16 ,

ויש מן הפרושים שנתנה לו גאולה I
"גאלה תתנו לארץ" )ויקרא כה" (; 24 ,איד אבדת  ---העיר ההוללה"
)יחזקאל כו . )=( ( 17 ,
"ביום ההוא  ---תמוש היתד התקועה"
אד אחד העומד כמסמר תקוע
)ישעיהו כב" )=(; ( 25 ,כמסמרות נטועים" )קהלת יב" (; 14 ,המסמר
ויהי לרב גדול בעיר מהללה

הזה הנטוע"

)מד"ר,

ויקרא (.ה

המעשים ,השנים מאחריו
)שמות

יד , 19 ,

ו ע ו ד(

"ויסע מלאד האלהים ---וילד מאחריהם"

יסעו

). ( 0

ולפניו! לפניו קיר ברזל נטוע "קיר ברזל" )י  mאקל ד" (; 3 ,כקיר
נטוי גדר הדחויה" )תהלים סב" (; 4 ,ואמר יצחק שלושה דברים מזכירים
עוונותיו של אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפיל~ ומוסר דין על חברו
לשמים" )ברכות ;(=)(א,הנ "כמשמרות נטועים" )קהלת יב ; 11 ,ראה:
שי

. ( 73

יפנה עמומה וגוילים יראו "עד המקצוע ועד הפנה" )נחמיה ג. ( 24 ,
גמ המלה "פנה" )כמו המלים "מקצוע"" ,כתלים~'  -ראה :שי , 26,21
 ( 53באה תכופות בהקשר של בניית-המקדש :פינות המזבח ,פינית העזרה,
אבן הפינה וכדי .המלה "גוילים" ו"קלפימ" )ראה :ש'  ( 63הן מלימ
קרובות במקורו,
מאז קנה מקומו
ובצאתו"

דומימ בהיפוד.

וצליליהן

I

בפנה לא ראה

)דבהי"ב

כל ב ח ור ופרוש בבואו

"בבואו

ובצאתו

כג(. 0() 7 ,

ואף גמ השמש לא כון השעה I
אותה שעה" )תוספתא סזטה,יג; 5 ,
)תהלים קא" ; ( 2 ,לא ישוב עוד לביתו"
השחר הלבנה או חשכת הלילה  Iרק המה

מתי הוא בא מתי

"וכונו

ישוב אל ביתו

וכן :ברכות לד(; "מתי תבוא עלי"

בשמימ

)ירמיהו

ידעה מועדיהי '.

כחמה"

)שיה"ש

לא ידע דרכיו
)איוב

כח(, 7 ,

ראה :

שי

בשחר בשחר בטרמ יכירו
בערב"

בין

תכלת ללבן,

"אור החמה" )ישעיהו

ל(; 26 ,

"ברה

. ( 10 ,

ולא שזפהו

)דבהי"ב

לבדמ מועדיו

ידעו

"גם חסידה

ח. ( 7 ,

כי גמ אור החמה הברה מלמעלה
ו

)איוב ז ( 10 ,

(=) .

"לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה"

. 82
'יומקטרימ להי עולות בבקר בבקר ובערב

יג(; 0() 11 ,
בין

"בטרמ יכיר איש"

כלב

זאב ובין

"מאימתן

)רות

ג(. 14 ,

קורין את שמע בשחרית

משיכ ·Jר בין תכלת ללבן ,רי אליעזר אימר בין תכלת לכרתי" )ברכות
(.ב,א· הערה :בכתב-היד השלמ של "המתמיד" נרשמ:

"בין תכלת לכרתי".

שי

: 88-87

עת מן האפלה החרישית יזהירו

I

כל כוכבי הבקר צבא רבבות אלף

שי

: 89

עת גרי העיר אחרית שנתם ינומו

)איוב יט( x () 15 ,

שי

: 90

"כוכבי בקר" )איוב לח" (; 7 ,רבבות אלפי ישראל" )במדבר י. ( 36 ,
"גרי ב.ך.תי"

)פעמיימ בשירת ביאליק( ;(=) "באחרתדמלכותמ" )דניאל
"ונמו שנתמ" )תהלימ

עו(. 6 ,

לא ירגיז את רבצמ גמ קו; שכוי קורא

יא( 19 ,

ח()=(; 23 ,

"ורבצת ואין

)איוב

מחריד"

ועוד; "ישליו אהלים לשודדים ובטוחות ;מרגיזי אל"

)סוכה נב,ב( ; "מי נתן לשכוי בינה וחכמה בטחותיו" )איוב
) ) ( Xפעמילמ בשירת ביאליק( ; "היוצא לדרד קודם קריאת הגבר

לח( 36 ,

דמו

בראשו"

)לומא ()=(.אכ
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ובטרם מקדמי אשמורות יקומו
" (; 148משעה שכהנים נכנסים לאכל בתרומתו עד סוף השמורה הראשונה"

שז

: 91

שז

: 92

התגבר כארי לעבודת הבורא

שז

: 93

עת כל היקום יחריש דרמם ויחיל

שז

: 94

שז

: 96-95

)ברכרת,א(

). ( 0
"מתגבר כארי"

)ברכרת (.ב,ג

"ריחיל ודומם" )איכה ג,

(; 26

"ומחיתי את כל היקום" )בראשית ז(. 4 ,
עד יקום ינער לחיים חדשים
)ישעיהו

וכמו

ירושלים"

"התנערי מעפר קרמי שבי

נב. ( 2 ,

יחלם חלימו האחרוו כמו

"בסתר כנפיך" )תהלים
"תעלומות לב"

כתהלים

יכיל

סא(; 5 ,
מד; ( 22 ,

I

בטתר כנפיו תעלומןת ןלחשים

"א'לפיט בת יכי'ל'' י כמ'י'א ז(; 38,26 ,ס)(
)ישעיהו

"בתי הנפש והלחשיטי'

ש'

: 97

ימלרט א"ת פניי בדממה נדארה

"יריט פניר באדרתי"

שי

: 98

ררגש מסתתר נין שולי שמלתו
רעיד כס( .

'ייל שרלי המעיל סביב" )שמרת

ש'

: 99

אז

שז

: 100

יתלבש בחשכה ירץ אל פנתי

ש'

: 101

שז

: 102

שז

: 103

ש'

: 104

שי

: 105

אך יש אשר ירקד כשטן לקראתי
לו עד שגומר העבודה" כמד"ר במדבר

שז

: 106

הרוח הפוחז משפעת התכלת "אנשים ריקים ופוחזים" )שופטים ט; 4 ,
צפניה ג" (; 4 ,רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה והוא אומר
גאה הייתי ויצרי פחך עלי" )המאירי ,יומא ;(=)(הל,ג "שפעת מים
תכסו" )איוב כב ; ll ,שם ל (. 34,n

שן

: 107

שז

: 108

שז

: 109

"קרל דממה דקה" )מ-ל"א יט. ( 12 ,

"כאיש אשר

יערר הנער משנתו הקצרה

כמל"א

ג. ( 20 ,

יעור משנתו"

וצעדה נחפזת ממשעול הגנה

כח( 34 ,

)זכריה :.ד (. 1סכ(

"בחשכה יתהלכו" )תהלים

תטול חלוקך בשחרית מיד השמש ותלבש"

יט(; 13 ,

"אל

פב()=(; 5 ,

)ברכרת נא,א(.

"ויהי דרד נחפז ללכת"

)שמ"א

כג(; 26 ,

"ויעמד מלאך הי במשעול הכרמים" )במדבר כב ( 24 ,כ  11) (xפעמים

בשירת ביאליק(; "וינס דרך בית הגן" )מל"ב ט(. 27 ,
בה ילך ההולך עד בית הישיבה
המקום הזה"

)דברים

"בכל הדרך אשר הלכתם ,עד באכם עד

א. ( 31 ,
"ותשמענה הגבעות קולן"

רק אזני הרלחותהשטות תשמענה

"ראזניך " תשמעכה דבר מאחריך" )ישעיהי
ועין הכוכבים צופיה הנתיבה

ל. ( 21 ,

"עיני אדני צופות" )משלי

(

"צופיה הליכות ביתה" )תה'לים לא 27 ,כ (x
"נתיב לא ידעו

)מיכה " ו,

(; l

עיט לא שזפתהו עיו איה"

) 8פעמים בשירת
)איוב כח,ך;

טו93 ,

ועוד;

ביאליק( ;

השווה :שוררת

(. 84-83
"בשעה שהולך אדט לחטוא השטן

ושת לו בחלקות יסלסל פאתו

(=כ(כ .

"אן בחלקית תשית למו"

;(=כ "מסלסל קיוצותיו" )פסיקתא רבתי,
יפתנו בסתר יפיח הוללות

מרקד

"ויפח בסתר

)תהלים

"ויהי בעת שסרחה"( .
לבי" )איובלא(; 27 ,

עג( 18 ,
"יפיח

כזבים" )משלי ו ; 19 ,שם יט" (; 9,5 ,הוללות וסכלות" )קהלת א; 17 ,
שם ז()=(. 25 ,
ושמורות שתי עיני הנער תדבקנה
)ראה:

( 28

שז

בלבד,

(. 118

"אחזת שמוררת עיני"

הצירוף "קתי העיניס" בא בפרשת שמשין

ובשירת ביאליק

12

פעמים.

)תהלים (,-זע
)שופטים טז,
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שן

: 110

שן

: 111

עיניך השחורות תחתינו

שן

: 112

עיפות אנחנן כי עמך נלאינו

שן

: 113

יום תמיtנ,

שן

: 114

ואשמורה בלילה  -יגענו ,אחינו! "ואשמורה בלי'לה" )תהלים צ( 4 ,
;(=) "ויעפו נערים ויגעו בחורים  ---וקוי הן יחליפו כח" )ישעיהו

שן

: 115

שוב שכב

שן

: 116

עוד טרם ישנת די החלף כחנו

שן

: 118 ~ 117
: 120-119

שן

: 121

שן

: 122

היא ליחש ,הוא מפתה בקול דממה דקה
)מל"א יט()=(. 0 () 12 ,

שן

: 123

"ראה ,עלם חמידית ,מה ערשי רעננה,

שן

: 124

שן

: 125

שן

: 126

שן

: 127

שן

: 128

ישנים אנחנו

שן

: 129

וריחוח חציר גנות ערבים יבאו

שן

: 130

כמו רחמים תשאלנה:

"ובעד עמך רחמים שאלי"

"חננו אחינו:

)אמתי ,אזכרה אלהים ,סליחן ה ,עשי"ת(; "חנני ,חנני אתם
רעי" )איוב יט" ()=(; 21 ,עינינו אל איהינו עד שיחננו"
)תהלים קכג" (; 2 ,חנני אלהים כחסדך" )תהלים נא. ( 2 ,

"ועיניו תמקנה" )זכריה יד()=(. 12 ,

תמקנה

"כי עיף אנכי" )בראשית

"וכל העם אשוי אתו ע יפים" )שמ"ב טז . )+( ( 14 ,

מ()=(; 31 ,

מ(; 31 ,
שן

יום קיץ הוגעת אותנו

השווה:

ותנוח

"טרם"

ראה:

שן

כה(; 30 ,

"כיום תמים" )יהושע י • )+( ( 13 ,

. 116,114,113,112

שן

ונחנו

"שוב שכב"

גם אנו

"וקוי ה

I

)שמ"א

ג(. 0 () 6-5 ,

יחליפו כח" )ישעיה ו

ג(. 0 () 9,3 ,

)שמ"א

. 109
ובת קול צעדיו

כמגרש הרהורים

/

התכיפות תשמענה הרחובות הר?קות

"ולא הרהר במבואות המטונפות" )סוכה כח,א; תענית ;(=}(ב,כ "הלא

ו; 32 ,

קיל רגלי אדוניו אחריו" )מ'ל"ב
ברחובותינו"

)איכה

ד(. 18 ,

הערה:

שם

ז(; 6 ,

אברוניי

"צרו צעדינו מלכת

העיר בענייי

השימוש

המוטעה בשה"ת "ריקות" ,במקום "ריקים" )ייתכן שהשימוש בלשון

נקבה נובע מאסמכת "רחובות" 'ל"מבואות"( .
"ויצא הרוח  ---ויאמר אני אפתנו"
אז ירד הרוח אל ירק הגנה
)מל"א כב" (; 21 ,דודי ירד לגנו" )שיה"ש ו" (; 2 ,אסיר לדור בעיר
שאיו

שם

בה גנה של ירק"

יד(; 19 ,

)ירושן קידןשיו

"אף ערשנו

התענג בטרם ראתר נמקה

)שיה"ש

רעננה"

פד(.

"ואחר האש קול דממה דקה"

"איש חמידות" )דניאל

ט; 23 ,

א(. 16 ,

~ Iדיי לא בא בני בזיוי שנשתנה מחל~י אלא

יתעדו ויתענג בני כשלשה חדשים במאכל ובמשתה" )מד"ר שיה"ש",הביאני
אל בית היין"(; "איזיהי חריתה ,כל שצמקה הראה שלה" )ת"ר חוליר,נה(.
גם נחנו
עשבים

"בורא

"דובב שפתי ישנים" )שיה"ש

ישנים ידובבו בחלומם

ז(. 10 ,

ודשאים מארבע הרוחות "תדשא הארץ דשא עשב" )בראשית א()*(; 11 ,
מיני דשאים" )ברכות ;(*)(א,ו "מארבע הרוחות" )יחזקאל לז. ()*( 9 ,

וגם ;,כךכבים ירמזוו

טו(; 12 ,

ממרומם

"כוכבים כי רמו"

"מה

)איוב

ועינינו פקוחות

יקחך לבר ומח ירמזוי עיניך"

)איוב

כב(. 12 ,

"אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני

אדם" )ירמיהו לב" (; 19 ,אני ישנח ולבי ער" )שיח"ש ה(. 2 ,

קכט(; 6 ,

"ריחוח ערבים"

מאליהם בנחיריו,

(=) ;

ייחציר גגות" )ישעיהו

)מד"ר במדבר,

ישקוחי שכרון

ל ; 27,T

תהלים

כא()ס( .

"ושחיתם דם לשכרון"

"אל תשתי יין ושכר" )שופטים יג. ( 0 ) ( 14,7,4 ,

)יחזקאל

לט( 19 ,

 - 348"ינפל עלי ריח "'ה )יחזקאל יא(; 5 ,

ונפל גל רוח מאליי אל פיהי

שי

: 131

שי

: 132

שי

: 133

שי

: 134

ש_ J

: 135

וכאיש שהסייע אבנים ייעף

ש'

: 136

יבקשו יחחננו כל קוביי מניחח "רכל קובי אח שם קדשי" כחהלים קג(; l ,
"הלא אבקש לך מניח" )רית ג (; l ,ראה גמ :ש . 139 I

שי

: 137

ש'

: 138

כמבקש :קחני הרוח ,שאני

שי

: 139

נעיפה מזה ימצאני מנוח

ש'

: 140

פה צר לי המקום פה עיף הנני

שן

: 141

אד חבטה גדיילה במשוכח הגנה

שן

: 142

מזכירה לנער כי סר מו הנתיבה

שן

: 143

שן

: 144

ש I

: 145

ש I

: 146

ש I

: 148-147

שי

: 149

נר דולק ,עמודו

שי

: 150

וכחס על הרגעים הקלים לנוע

ש'
I

: 151
: 152

שן

: 153

"אח אדרח אויהו אשר נפוח מעליו) I ~-מל"ב ב. ( 0) ( 14-13 ,

"ויוא פרעה כי היחה הרוחה" כשמיח ח(; l l ,

ירוחה-גדילה בחזה בגרוו

"יגעחי בקראי נחר גרוני" כחהלים

אז ירחיב הנער אח פיהי

ה; )=( ( 14 ,

)ישעיהו

ישאף

סט(. 4 ,

"לכו הרחיבה שאיל נפשה יפערה פיה"

"הרחב פיד" כחהלים

והרחיב את מפתח כתנתו הפתיחה

פא; 11 ,

לא=( ( 21 ,כ .

שם

"ומפחח-שפחי מישרים" כמשלי ח(; 6 ,

"מפתח החויק" )שבח קיא,ב; קיב,א(.

י(; 9 ,

"מסיע אבנים" כקהלח

גדוליח" )מל"א ה(. 0 () 31 ,

ישלח לריח אח ידיו בלי כח
)משלי וא (; 20-19 ,וזשלח את היונה" )בראשית

"ייסיעו אבנים

"ידיה שלחח-יבכישור וידיה שלחה לאביוו"

ח(; 10 ,

"ללא כחוז כאייב

כו(. 2 ,
"ילא מצאה היונה

"ומצאה לה מנוחה" כישעיהי
מזה עם אחה"

כיונה

לד(; 14 ,

מניחIf

ראה גם :ש

ח(; 9 ,
"יאי

; 137-136

I

א(. 8 ,
מט(. 20 ,

"צר לי המקום" )ישעיהו

"דרך עצל כמשוכח חדק יאורח

ישרים סללה" כמשלי טו • )=( ( 19 ,

כ( 32 ,

)דבהי"ב

וזכר חובתו
וכנס מו

החטא

כזכריה

'יוילד בדרד אביו

"אדע -חובחי

ינוס בית-הישיבה

בישיבה הריקה דימיה קדישה
ובלע הנער הקדש ראשונה

המקצע יעד הפנה" כנחמיה
השווה:

ש'

ובעמדו

ראה :

ש

I

"ונפחם -כאשר

ג( 24 ,

/

שרעו לו

(. 23

ד. ( 0 ) ( 20 ,
"עד

יום בואו הנה

. 209

וספר תלמודי

והחל למודי

ועמד כמסמר תקוע

"ינר אלהים טרם יכבה"

)שמ"א

ד(3 ,

כס(.

י~חס על הנר ,כחס על השמו ,כחס על
I

" ; 149ימי קלו מני רץ" )איוב לב(. 3 ,

"ובשלשח רעיו חרה אפו" כאייב לב(. 3 ,
"וכמשמרוח נטועים" )קהלח יב(; l l ,

. 73

"ויהי בחצי הלילה" )שמיח

טז(; 0 () 3 ,

השווה:ש'

יב; 29 ,

וזיום חמים" ~ ראה:

רוח

"ממקומו לא ימיש"

לא ימיש מחוך האהל" )שמוח

יז(; 8 ,

נסתם מפני הרעש"

ועוד; "אשר רעה לו" )שופטים

יום תמים חצי לילה ממקומו לא ימיש
)שופטים

כסוטה ה,

"כבלע אח הקשד''' )במדבר

הפחיוה" )שבת ;(ה,ב ראה גם; ש

-

ואעשנה"

א( .•.

"נאלמחי דומיה" )תהלים לט,

כי שם במקצע יחכו לו חבריו

ימהר אל רעיו

---

ולא סר ממנה"

ועוד.

וזכר הפנה

יד(. 5 ,

יד(; 20 ,

ש

"אשיני והטיילוני אל הימ" )יונה
)בראשית

א. ( 12 ,

. 192

לג(; ll ,

ג(; 8 ,

ש

I

; 113

"ויקם בחצי הלילה"

)ישעיהו

מו(; 7 ,

"ומשרתו

---

"ולא ימיש מעשוח פרי" )ירמיהו
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שן

: 154

שם יאכל לרעבון את פתי השחורה

פת לחם" )שמ"א

ב(; 0 () 36 ,

"ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול

"פת שחרית" )ב"מ קא( דומה דמיון צליל

ל"פת שחורה".

שן

: 155

שן

: 156

שן

: 158-157

שן

: 159

שן

: 161-160

שן

: 162

שן

: 163

שן

: 164

שן

: 166-165

שן

: 167

שן

: 168

שן

: 170-169

שן

: 171

כן

שן

: 172

בגמרות ארכות אל שלחנותיהם

שן

: 173

"מי אתה ההר הגדרל לפני זרובבל"

רמי אתה שמיר ,מי אתה חלמיש

)זכריה ד (; 7 ,ראה גם :שן " ; 187מצרר החלמיש" )דברים
"בעט ברזל רבצפרן שמיר" כירמיהו יז" (; 1 ,כשמיר חזק מצור נתתי

לב(; 13 ,

מצחך"

כעזרא

ג(. 9 ,

מא~ (; 12

"נער עברי" )בראשית
לפבי בער עברי העוסק בתררה
היה ערמד ועוסק בתררה עד שעלה עמרד השחר" )ברכרת (.ב,ג

"הר ,

רבנן "/ 1

הו ,אמר רבא ,הו תנו

השחר הגנה

רריח השדה "כריח

;(

"ריח בני כריח שדה אשר ברכר ה'יי
השדה" כבראשית כז27 ,
כט,ב(; "כריח שדה של תפוחים" )שם שם(.
התערפפו

כערף

ר ימחר כענן

הארץ ומלראה

מד(. 22 ,

/

נשכחה אבדה

רמלואה" )ישעיהו

)תענית

"כערף יתעופף כברדם" )הושע ט; )=( ( 11 ,

"מחיתי כעב פשעיך" )ישעיהו

לד; l ,

"מיד

הארץ רמלראה פה פה במקצרע

כד(; 1 ,

תהלים

"הארץ

"על מה אבדה הארץ" )ירמיהר

ט(. 11 ,
רשמשות ככדכד לרב פה תזרחנה

ימלא תעצומות הבער ינוע

"רשמתי כדכד שמשותיך"

"נרתן עז ותעצומות" )תהלים

)ישעיהר

נד(. 12 ,

םח( 36 ,

)  3)(xפעמים בשירת ביאליק(.

"מראיהם כגחלי אש בוערות" )יחזקאל

ועיניו כשתי גחלי אש תתלקחנה

א" )*(; ( 13 ,ולקח מלא המחתה גחלי אש" כויקרא טז. ( 0) ( 12 ,
ו יאדם הקדים השמש יצאה

על הארץ"

יט(; 23 ,

)בראשית

 /הקיצה הארץ השמחה ומאירה
"כצאת השמש בגבורתו" )שופטים

'  lהשמש יצא

ה(; 31 ,

"כל זמן שפני מזרח מאדימות זהו יום" )ברכות א,כו(; "עד בלתי שמים
לא יקיצי" )איוב יד ~ I ; ( 12 ,הארץ האירה מכברדו" )יחזקאל מג • ( 2 ,

מצהלית צפורים הרוח מלאה "מקול מצהלות אביריו" )ירמיהו ; )=( ( 16,n
"באופיך רמצהלותיך זמה זנותך" )ירמיהו יג" ()=(; 27 ,ותמצא הארץ חמ" Q
)בראשית

ו()=(. 11 ,

"להצהיל פנים משמן" )תהילים
כל חי יצהיל פנים ,כל פה אומר שירה
קד" (; 15 ,מעשי ידי.טובע?ם בים ראתם אומרים שירה" )מגילה ()=(.י
גם בני הישיבה כילדים רחוצים

/

העולים מרצחם אל חיק אמותיהם

יינעדר הרחלים שעלו מן הרחצה" )שיה"ש

ד; 2 ,

שם

ו(; 6 ,

"בהשתפך

נפשם אל חיק אמרתיהם" )איכה ב ()=(; 12 ,המלה "לרחצה" באה במקורות
בהקשר של דיני מקדש וכהובה" :כיור נחושת לרחצה"" ,הים לרחצה
לכוהנים בו" ועוד)ס( .

זכים ומאירים יבואו חלוצים

"זכו

נזיריה משלג צחו מחלב"

)איכה ד" (; 0 ()=() 7 ,חלוצים תעברו לפבי אחיכם" )דברים ג()+(; 18 ,
"והחלוץ הלך לפנ י הכה נ ים" )יה ושע ו . ( 0 ) )+( ( 9 ,
"ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה" )נדה

נח,א(.

וכולם כאחד תורתם יחלו

כעזרא

ו(; 0 () 20 ,

"כי הטהרו הכהנים והלרים כאחד כלם טהורים"

"ולתורתו איים ייחלו" )ישעיהו מב) (4 ,דמיון צליל(.
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שן

: 174

ינערו

שן

: 175

יתחננו ירננו וכמו יתפללו
"כהניך  ----וחפידיך ירננו" )תהליט
אליך" )מל"א ח ; 33 .דבהי"ב ו(. 0 () 24 ,

שן

: 176

שן

: 177

שן

: 178

שן

: 180-7179

שן

: 182-181

שן

: 184-183

שן

: 185

שן

: 186

שן

: 187

שן

: 188

שן

: 189

גם אלון הזקן עזובת החרש

שן

: 190

העומד עליה מימים קדמונים

שן

: 191

"בערו כגורי אריות"

נחורימ כגורי אריות

בא. ( 38 .

)ירמיהו

"פצחו ורבנו וזמרו" )תהלימ צח; ( 4 .

קלב(9 ,

ויזמרו לאדני כל קרב וכליות

"נוחן כליות ולב" )ירמיהו
המכפה את הקרב"

)שמות

הדרור תעיר קנה

-

ט; 12 ,

םח(; 33 ,

"זמרו לאדני"

יא( 20 ,

)תהלימ

ועוד; "ואת שתי הכליות ואת החלב

כט(. 0) ( 13 ,

מחוץ על משקופי חלוני הישיבה

ועל השמקוף ) ttשמות

ועוד; "והתפללו

ויתחננו

יב(7 ,

"ןלחקו מו הדט  -ונתנו על שתי המזוזות

ועוד; "בעד
"כנשר

בניה הרכימ

ועוד.

תחלון בשקפה )שןפטימ ה( 28 ,
יעיר קבו" )דנרימ לב" (; 11 ,אדני
If

יודע כי הילדימ רכימ" )בראשית לג(. 13 ,
לתנות תהלת השמש הנדיבה

/

"שמ

את צדקת פזרונה ביושבי משחכימ

יתנו

צדקות הן צדקת פרזונו בישראלןן )שופטימ

ה(; 11 ,

חילוף צלילימ :פזרובנה

פרזובו; ""תושיבני במחשכימ כמתי עולמ"
חשך" )תהלימ קז(. 10 ,

)תהלימ

קפג( 3 ,

/

כי גם עיו העולם להביט שמחה

את עין הארץ" )שמות

י( 5 ,

-

ועוד; "יושבי

בבקר הפקתה לישיבה פנימה

ועוד;  IIהוא פימא עינו של עולם

"וכפה

---

ילך

ויתעפק בעינו של עולם" )ב"ב ;(ס)(א,ד "הן משמים  -אל ארץ הביט"
)תהלים קב" ; ( 20 ,גל עיני ואביטה נפלאות" )תהלים קיט" ; ( 18 ,הביטו
אליו

ונהרו"

)תהלים

לד(; 6 ,

"לא הובא

---

)ויקרא

אל הקדש פנימה"

י . ( 0 ) ( 18 ,
ולטאטא מתוכה את צללי החשכה

/

במטאטא הזהב

-

"וטאטאתיה

באורה הנעימה

במטאטא השמד" )ישעיהו יד 4)(x () 23 ,פעמימ בשירת ביאליק(; "עד שיפוח
היום ונפו הצללים" כשיה"ש
"וירא

---

את הארץ כי

נעמה"

ימלא האור עיו הישיבה הכהה
"ותכהינה עיניו
כו יקרא

מראות"

ב(; 17 ,

"כחשכה כאורה"

)בראשית

"ועיו

כבראשית

)תהלים

קלט(; 12 ,

מט(. 15 ,

ימינו כהה תכהה"

כז(; 1 ,

כזכריה

---

"והנה כהה הנגע

יא(; 17 ,
בעור"

יג =( (0 ) ( 6 ,כ .

ורפד בזהב את שחור קירותיה

"ויצפהו מפנימה זהב טהור"

"רפידתו

)דבהי"ב

זהב ומרכבו

ג(4 ,

ארגמו"

)שיה"ש

ועוד )".( Oרפידתו

זהב"

ג(; 10 ,
)ב"ב

יד,א(.

"והוציא את האבו הראשה תשןאות חו חו לה"
ותשואות מבית הישיבה מלאה
)זכריה ג" (; 0 () 7 ,ותשואות ' מלאה" )ישעיהו כנ,ב(; "מבית ומחוץ תצפנו"
)שמות כה ( 11 ,ועוד)ס( ;השווה :שן " ; 188,186וינן לו מנית לדביר"

)מל"א ו . ( 0 ) ( 16 ,
"פנו ציוו
ורננת צפרים מחוץ תקיפנה
"הקיפה הזעקה את גניל מועב" )ישעיהו
"בעזובת

"נימים

עומד עליהם" )במדבר יד+(. (0() 14 ,כ

והקיפוה"

)תהלים

מח(; 13 ,

טו()+()=(. 8 ,

החרש והאמיר" כישעיהו יז. ()=()+( 9 ,
קדמונים" כיחזקאל ,ח; " (; 17וענני

שכנר מלאו ימיו ו יבש השרש "כי מלאו ימי" )בראשית כט( 21 ,
יזקיו בארץ שרשו" )איוב יד" (; 8 ,שרשם יבש" )הושע ט; 26 ,

ועוד;

איוב

"אם

לח()=(. 17 ,
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שן

: 192

שן

: 193

שן

: 194

שן

: 195

שן

: 196

שן

: 197

וכנחל עדנים ישטפו החיים

שן

: 198

יציפר הארץ היקום יאגפיי
יא( 4 ,כ (x
ז" (; 4 ,אמח המים שכלו אגפיה" ככ"ב צט,כ(; "גשם שרטף יאכני אלגביש---
אמטיר אליר רעל אגפיו" כיחזקאל לח()=(. 22 ,

שן

: 200-199

שן

: 201

שן

: 202

מאחרי ו

שן

: 203

ומה אתה שמיר מה אחה חלמיש

ראה :שן

שן

: 204

לפני נער עכרי החשק בתירה

ראה :שז

שן

: 206-205

שן

: 208-207

שן

: 209

שן

: 210

"רלא ימיש ספר התורה הזה מפיך" )ברכות לה,ב(; "רמשרתר יהרשע
בו

נער לא ימיש מתרך האהל" )כרכות סג,ב; מנחיזו צט,כ; תמררה

נוו

טז,א(;

שן

ראה גם:

. 153

"
גם היא כמי יתנער יייטב קרחתו

"לא יקרחה קרחה בראשם" )ייקרא

(

(

;

"התנערי מעפר
כא  5 ,כס( ;  Iיבקרחתו או בגבחתויי כו יקרא י ג  42 ,כס(
קומי" )ישעיהו נב I ; ( 2 ,יותיטיב את ראשהן ,כמלייב ט=( 30 ,כ

(

שרטבה בר לילה מטל רעננה
ערשנו

רעננה"

)שיה"ש

"שבר לי?ה

היה 11

ראה גם:

שורה

א(; 16 ,

ד ; ( 10 ,

)יו נה

; 123

.

"אף

"הא ברטיבתא

הא ביבשתא" כברכית לו,ב( בפרק "כיצד מברכיו על פירות האילו".
יירא הצפרים כראית בני שמפחתו

)בראשית

לב(; 10 ,

דמייו צלילים כבני-פני(.

הבאים לברכו בבקר ברננה

"כאו לפניו ברננה" )תהלים
)תהלים

"ראיתי פניך כראית פני אלהים"

"ויסב דיד ?ברך את ביתו" כדבהי"א

"אשיר עוזך יארנו לבקר חסדך"

ק(; 2 ,

נט(. 17 ,
"ונחל עדניך" כתהלים

מלפניר" כדניאל יא(. 40 ; 22 ,

לו(; 9 ,

"ישטפו

)דברים

"הציף את מי ים סיף על פניהם"

כ  3פעמים בשירת ביאליק(; "ומחית את כי היקרם" כבראשית

"מי אשר

ישכיע את עיניי מי בעל עינים!/יתענג מי אשר נשמה באפיי

לא עלה כקהל" )שופטים כא 5 ,ימ"';"( כער שמפטי י'גשאליוז )ישעיהי נ(; 8 ,
"רנשמת מי

יצאה ממך"

)אייב

"ועיני האדם לא תשבענה"

כר(; 4 ,

)משלי

כז(. 20 ,

אך אחד הנער ממקומי לא ימיש
והלאה החי ים האורה

"אשר נשמה כאפם"

כישעיהר

נג(; 11 ,

ראה :שן

. 192,153

"ה נה החצים ממך יהלאה" )שמ"א כ . )+( ( 22 ,

/

כה יעמד הנער יום יום על מקימי

• 155
156

'  I .נפשי חשקה כתורה")יכמות סג,ב(

מאז אור הכקר עד ראש האשמורה

"עד ארר הבקר" )שופטים טז ( 2 ,ועוד; "לראש אשמורות" )איכה כ(; 19 ,
ראה גם :שן " , 114.91עד סרף האשמורה" )ברכות (.ג,א
כי חלק יחלק לידרת את ירמו

/

"שתי ידות

האחת לצרכו השלש לתורה

לקרש" )שמות כר" (; 0() 17 ,רידרת האופנים כמכרנה" )מל"א ז(; 0() 32 ,
"וידרת נזיררת כנזירות" )נזיר ב,א; ראה :שן " (; 209נכרת עצים
ככל צרכך" )דבהי"ב ב 7)(x () 15 ,פעמים כשירת ביאליק(.
"ולדקקד נזיר אחיו"

וככודד נזיר רעים אסיר 'אל פגתו

)בראשית

מט ; 26 ,דברים לג" (; 16 ,כצפרר ברדד על גג" )תהלים קכ(. 8 ,
יעמד הנער לכר

פנים קמרט מצח

"אשר קמטר ולא עת" )אירב
על דברי תררה בערה"ז"

"ולכו שנים מחלב"

כב(; 15 ,

ככראשית

מט(; 12 .

"אלן תלמידי חכמים שמקמטיו עצמו

)חגיגה יד,א(.
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שי

: 211

ש'

: 212

ש'

שי

: 213
: 214

ש'

: 216 ~ 215

שי

: 217

שי

: 218

שי

: 219

שי

: 220

שי

: 221

שי

: 222

ש'

: 223

שי

: 224

ש'

: 225

ש'

: 226

שי

: 227

שי

: 228

שי

: 229

ריצר בגמרא את מלא כל נשמתו

כה(. 29 .

)שמ"א

"ויסגר אדני בעדו"

ויצר ויסגר בעדו לנצח
"הי,

"נפש אדני צרורת בצריר החיים"

אמר רבא,

הי

הוי אמר אביי!"

הפה בית הייצר לנשמת האמה?

ש'

. 157

"בית הייצר" )ירמיהי

הפה מקור דמיה ,הנוטעים בה חיי

"יאיש אשר ישכב את אשה דוה
כ (' 18 ,יעיד (=) ; "בהמה גסה ששפעה

---

;(א,ג "שהיא בתולה לדמים

ראה:

)בראשית

---

/

ז(. 17 ,

יח. ( 3=2 ,

עולמים השופעים בה אשה לחמה?

והיא גלתה את מקור דמיה" )ויקרא

---

דם"

)ר"א בן

יעקב ,בכירים

ואפילי שיפעת כל שבעה לזכר" )ירישי

נדה (.ג,א

"נמו רעיך  ---ישכנו אדיריך"
הפה דאיריה  -מאירית עתידים
ג" (; 18 ,מאירות" ;(*) "העתידים עירר לייתן" )איוב ג(. 8 ,

הייצרים את ררחה על האבנים

יח(; 3 ,

)נחמיה

"רהנהר עישה מלאכה על האבנים" )ירמיהו

. 214

השררה:שי

כי מה הם הקילרת למה הלפידים

"יכל העם רואים את הקללות ראל

הלפידים" )שמית כ(. 15 ,
"עד

הנישאים את הנפש עד לב השמים "נשאתי נפשיי' )תהלים קמג; ( 8 ,
לב השמים" )דברים ד (; 11 ,השויה :ש' ) 219מעמד הר-סיני( .

קיט; 11 ,

מי צפן הקסמים בגרילים הבלים "בלבי צפנתי אמרתך" )תהלים
השויה :שי " 222אמרות"(; "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך" )תהלים

לא" (; 20 ,לא ימצא בך מעביר בנו ובתר באש קוסם קסמים" )סנהדרין
נו,ב(; "גויליו נשרפיו ואותיות פורחות" )ע"ז יח()ראה גם :שי (. 76

מי נתו הכח לאמרות עבשות?' ",עבשו פרודות תחת מגרפותיהם" )יואל
א 3)(x () 17 ,פעמים בשירת ביאליק; ראה גם :שי " (; 524אמרות" ראה:
שי " ; 221מי נתי לשכרי בינה" )איוב לח) ( x () 36 ,פעמיים בשירת ביאליק(;
"הנותו לך כח" )דברים ח('. 18 ,

"חצב להבות אש" )תהלים

לחצב להבות מלבבות חללים

חלל" )תהלים קט(. 22 ,

כט(; 7 .

"ולבי

ו(; 8 ,

"עששת מכעס עיני" )תהלים
ולהתז ניצוצות מעינים עששות
"ואת הנטישות הסיר התז" )ישעיהו יח 9) (x ) ( 5 ,פעמים בשירת

ביאליק( ;

"רהיה החםון לנעורתפיועלו' לניצוץ" )ישעיהו טו  20) (x ) ( 31 ,פעמים
בשירת ביאליק(.
הו,

-

הי אמר רבא!"

)קהלת

חיץ ממני"

התשמע,

הטרם יקרעו
"אם בשרי

ראה:

ב(. 25 ,

את כליוו הנפש החבה העזה?

לבבך הנחוש

נחוש"

התחוש

ש'

. 213,157

"ומי

יחוש

)אייב

"כלתה נפשי"

)תהלים

פד; 3 .

שם קיט(. 81 ,

"יגיד ברזל ערפך וצמחך נחושה" )ישעיהו

מח(; 4 ,

ו(. 12 ,

כל אמר אש חוצב ,כל מלה דם מזה? "חוצב להברת אש" )תהלים כט( 7 ,
ראה גס :ש' " ; 223והזה מן הדם" )ויקרא ד. ( 0 ) ( 6 ,
האם לא תזרקך יד גדולה

"יד גדולה" )שמרת

נאדרה

יד(; 31 ,

"ימינך הי

נאדרי בכח"

)שמות

טז(; 6 .

"כשראה כהן גדול שנשרף בית-המקדש ,עלה

לראש גגי של היכל ועמו כתות כתות של פרחי כהינה ומפתחות ההיכל
בידיהם  ---יזרקום כלפי מעלה .יצאה כמיו פסת יד וקבלתם" )פסיק"ר
כי;

תענית (.ס)(טכ
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שן

: 230

שן

: 231

שן

: 232

שן

: 233
: 234

שן

: 235

בפנה החשכה בקיל תפלה זכה

שן

: 236

השפיכה עט לבו בגוילי התורה

שן

: 237

מאז עלה שחר לא יחלש לבבי

שן

: 238

שן

: 239

שן

: 240

שן

: 241

שן

: 242

שן

: 244-243

אל גבה לא נחקר אל מרחק לא נרדע?

!!לא נחקר משקל הנחרשת!!

)מל!!א

ז j47 ,דבהי"ב ד" (; 0() 18 ,רלא נודע מקרמר איט" )נחרט ג(. 17 ,

שן

האט לא יכנף ררחך בסערה

)יחזקאל

א(; 4 ,

"רלא יכנף"

)ישעיהר

"רוח בסערה" )חגיגה יב,ב(.

ילבבך כדג שנאחז במצרדה?

ל(; 20 ,

"כדגיט שנאחזים במצרדה"

"ררח סערה"

)קוהלת

ט; ( 12 ,

"לא ידע האדט את עתי כדגיט שנאחזיט בצמרדה רעה" )סנהדרין ()=(.ב,אפ
"ותגיד לאדט מה שחו" )עמרס ד()=(. 13 ,

התגיד מה שח הצפור הרכה

לח; 14 ,

"אהגה כיינה" )ישעיהו
מה יהגה הגיזל המצפצף שט גלמיד
ישם כט" (; ll ,כסיס עגור כו אצפצף" )ישעיהו לח") ( 14 ,גלמיד"
מלה אופיינית לסן' ~ייב בלבד(.
!!יתפילתי זכה"

)איוב

-

טז(. 17 ,

"יאת כל דט הפר תשפך אל יסוד

מזבח הערלה" )ייקרא ד" (; 0 () 7 ,ואשפך אח בפשי לפני ה ) " tשמ"א א(; 15 ,
"גי יליט" :ראה גם ש . 221;76 t
"כי עלה השחר"

"וגבר ימוח ריחלש ליגרע" )אייב
)ברכרת

!!דהיא חליש לבאי ילא מציבא!!

כח,ב( .

וברכיל כשלון

)נחיט

יד(; 10 ,

)בראשיח

לב; 27 ,

שט

יט16 ,

( j

ב(; ll ,

ופיק לא תדעבה" ,ברכי כשלו"

)תהליט קט" j ( 24 ,ופיק ברכיט"

"ולא אכשל בדבר הלכה" )ברכות כח,ב(.
"והייט רד מאד"

מקרא "אמר רבא" ,השמש רד לביא

)צררה

יחידה במקרא;

 5פעמיט בשירת ביאליק(; "כביא השמש" )יהשרע ח()+(. 29 ,

"בשפל קיל הטחבהן) ,קהלת יב; ( 4 ,
הקולןת ישפלין ,הנפשית תיגענה
"יהגבהיט ישפלי" )ישעיהי י()=(. 33 ,
כל שפה נבלת ,כל גריו

"עד שיבלו שפתיתיכט"

נחרה

כב,ב ועוד(; בעקבית" :ונבלה שט שפתט" )בראשית
)תהליט סט. ( 4 ,
הלשונות יבשו

יבכליוו עיביט

/

יחכו לשמש שיבוא וקרא

)שבח לב,ב; תענית

יא(; 7 ,

"יכלייו עיניט" )דבריט

"נחר גרוני"

כח(. 65 ,

למודי אדבי לתפילת ערביט

"שמש"

בהוראת משרת ביהכ"נ בא לראשונה ב"פנקס ארבע הארצות" )"בעת

שיקרא השמש"(" .תפלת הערב" )ברכות ;(א,ד "תפלה של ערבית"
)ברכות ;(ד "למודי הן" )ישעיהו בד(. 13 ,
שן

: 245

שן

: 246

על צפת הארין

שן

: 247

כיקר חסד אל ,מלאתי רצון ,הנאה

שן

: 248

שן

: 249

ובבגה שיצקה השמש הבאה

"ובאה השמש"

)מיכה

ג(6 ,

ועוד;

!!ונגה

לו סביב" )יחזקאל א" ()*(; 27 ; 4 ,ואת הדט יצק אל יסוד המזבח"
)ויקרא

ח( 15 ,

ועוד

) (. 0
"והצפת אשר על ראשו" )דבהי"א

וכרוביו מלמעלה

ג)( x () 0 () 15 ,פעט אחת בשירת ביאליקר

"חסד אל כל הייטי'ן )תהליט נב; ( 3 ,

"כיקר כריט כלו בעשו כלו" כתהליט לז (20 ,כ ) ( xפעמייט בשירת ביאליק( )(; 0
י משפט" )ישעיהו א=( ( 21 ,כ כ  (xכ פעמייט בשירת ביאליק( .
"מ

oo

תסתלק השכינה וכביד אל נעלה

"ומשחרב בית המקדש נסתלקה השכיבה"

כרן שמואל ברן נחמן ,מד"ר שמית ;(ב !!ויעל הן מעל תוך העיר" )יחזקאל
יא• ( 23 ,
ובשבט אור אחד השמש פוקדת

שבט אור = שבט עיר

"ופקדתי בשבט פשעם" )תהליט פט()=(. 33 ,

)רציעת המלמד(;

 - 354"והנה אימה חשכה גדולה" )בראשית
גם זוית הנער החשכה ,הצרה
טו" (; 12 ,שתעמידנו בקרך אורה ואל תעמידנו בקרך חשכה" )ברכות

שן

: 250

שן

: 251

"בהרת" )ויקרא יג( בהוראת "כתם עור"
ועלתה עליה בהרת יוקדת
וכאך" :כתם אור"; השווה :שן " . 249אש יוקדת כל היום" )ישעיהו
סה" (; 5 ,אש תמיד תוקד על המזבח" )ויקרא ו()=(. 0() 6,5,2 ,

שן

: 252

"בהרת לבנה אדמדמת" )ויקרא יג כולו(;
באש אדמדמת רועדת בנהרה
ראה גם :שן " ; 251עבדו את הן וגילו ברעדה" )תהלים ב" (; II ,ואל
תופע עליו נהרה" )איוב ג 4)(x ) ( 4 ,פעמים בשירת ביאליק(.

שן

: 253

שן

: 254

שן

: 255

שן

: 256

שן

: 257

ש'

: 258

שן

 259ר : 260

יז (א. ,

)זוית

= קרך( .

אז קול אחד מלא עז

"קול עז"

ישמע

סח(; 34 ,

)תהלים

לא ישמע" )שמ"א א. ( 3 ,
הקול קול הנער לא ידע חלושה

"וקולה

"הjוול קול יעקב" )בראשית כז(; 22 ,

"ואיך קול ענות חלושה" )שמות לב()+(. 18 ,
כילד מתרפק כבך

ביאליק( ;

מתגעגע

"מתרפקת על

"מתרפקת על דודה כמו

לריב"ג ,רפק(;

דודה") 14)(x

ימתגעגעתייי )רן אב-ך תיבוך

"בו שיש לו געגועיך על אביו"

הוא שונה את פרקו

פעמים בשירת

בנעימה בקדושה

)שבת סו,ב

 Iהשרשיםן

ועוד( .
)רב

"אשכים ואשנה פרק זה"

נדרים,ח(; "ובנעימה קדושה כולם כאחד עונים" )תפילת שחרית,
תתברך(.

רכקו אור המנופץ אל רצי מי שחו

מז(; 5 ,

"כאבני

)תהלים

סח. ( 31 ,

גיר מנופצות"

רך קולו מתפוצץ ביו

כה( x()+() 18 ,
ג18)(x () 6 ,

"כי גאו המלם מי שחו"

)ישעיהו

קולות נחשלים

)פעמיים בשירת

כז(; 9 ,

"מתרפס ברצי כסף"

"כל הנחשלים אחריך"

ביא' 'Sזק( ;

)יחזקאל

)דברים

"ויתפרצצו הרי עד" )חבקוק

פעמים בשירת ביאליק(.

גליונות יברחו

כחץ ירוץ דברו

/

דף לרדף דף העמודים נאכלים

"ירוץ דברו" )תהלים קמז";( 15 ,חץ""ירדף"

מלים תמחום המלחמה),(+

-

תוך ניצול הצירוף האליטראטיבי "דף ירדף דף".
שן

: 263-261

שן

: 264-263

שן

: 266-265

שן

: 268-267

"הו ,תנו רבנו"

-

מי

ידע ידע

/

אם לא כי אקריבה את נפשי

"ובכל נשפך ובכל מאדך" )דברים
על מזבח התורה - --
על מזבח הי" )דבהי  IIב כט ( 21 ,יעיד.
אז מו

/

המקצע

אתרומם ומלאה האר ץ כבודי

ו(; 5 ,

ומאדי/

"להעלות

"וימלא כבודו את כל הארץ"

)תהלים עב" ()*(; 19 ,עתה אתרומם עתה אנשא" )ישעיהו לג()*(. 10 ,
גם רבי עקיבא

/

ובער

עד שנת הארבעים ריק היה

)תהלים ל ( 20 ,ועוד; "רקים ופוחזים" )שופטים
בני בליעל" )דבהי"ב יג. ( 7 ,
ויקם וילך אל בית הישיבה

ויקם" )בראשית
)ירמיהו

שן

: 269

שן

: 270

אדני!

א(; 6 ,

ודמו"

נשבעתי בך
הקדושה"

"לנס עמים" )ישעלהו

"עודהו הטל על ראשו" )זבחים

קח מה תקח!

ודמי" )ברכרת
חלבו

כה(; 34 ,

/

ויהי נס לעמו

את חלבי ודמי

יז (א; ,

"ועכשיו

ט; 4 ,

"כי בער אנכי"

שם

יא(; 3 ,

ואני עודני נער

יא,ס(; 1
צט,א( .

"רקים
"וילך

"כל נער אנכי"

ישבתי בתענית ונתמעט חלבי

"אדם חוטא ' ומקרוי ב קרבו

ואיו מקריביו ממנו אלא

כברכות ()=(.ס)(א,זי
ובתורתך הקדרשה

כמנחות קנאות,

"בי

קופמו

נשבעתי"

(. 18

)בראשית

כב(; 17 ,

"התורה

- 355 -

אם אחשך ניד שפתי ולקולי יהי דמי

שי

: 271

ש

I

: 272

ש

I

: 2747273

"אל דמי לך אל תחרש" )תהלים פג(. 2 ,
אם אמוש ממקומי ,מקצועי אטושה

לב(; 15 ,

"ויטש אלה" )דברים

"ממקימו לא ימיש"

אם ידע לבבי מרגע ולעיבי

ידע לבבך" )מל"א

I

(; 201,153

"כחוב אחד אומר ותביאבו בית ה

וכתוב אחד אומר ויטש משכך שילה"

ב; (44 ,

"וניד שפתי יחשך"
)ש

)איוב

/

טז(; 5 ,

שילה

r

א;ב( .

)זבחים קיח

שנת אתך עד צמאי לדברך אשברה "אשר

"ומצאו מרגע

)ירמיהו

לנפשכםr':

ו ; ( 15 ,

"אם

אתך שנת לעיני לעפעפי תנומה" )תהלים קלב~ " (; 0 () 4אם אבוא באהל ביתי
אם אתך שנת לעיני ולעפעפי תנומה עד אמצא מקום לה וז) ,זבחים נד( ) ; ( 0
"ישברו פראים צמאם" )תהלים קד(. l l ,
שr

: 275

ש I

: 276

"אעירה שרח"

השחר יעירני ,חצות ליל תישנני

"מעולם

)תהיים'בז(; 9 ,

לא עבר עלי חצות לילה בשינה" כברכות ;(ב,ג 'יוכיוך .השגיע חצות לילה

 --מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעל;ן עמוד השחר""ותישבהו"  -צירה יחידאית )  6פעמים בשירת ביאליק(.

עד אגמר הש"ס וחכמתי בתורה'

)ברכות ;(ב,ג

"תפילןת ממתידיך גמרו תפלת השחר"

כברכות (.א,ד

נ: 277 ' \1

רבא " ...

ובכך רמא.,..

"נעיה" ,ראה :ש

ומלא עז בעלה

r

ן י ו נ ק ים י סדת עז " )תה ל ים ח  ; ( 3 ,ו ה ש ו ו ה  :שי . 281
קול ~לול יזעזע האויר בסערה

ש'

: 278

שי

: 280-279

)חבקוק

ב26)(x ! 7 ,

"פתע יקומו

פעמים בשירת ביאליק{;

; 253,248

"מפי עוללים

בושכיך ויקצו מזעזעיך"
דעתך שאם הסיתה את

'יתו

הדיך שאתה מזעזע את העולם שהוא אחד מרגליו" כמד"ר דברים ;(ה
"וקולות הזקנים חדיו מקולות הישישים והבחורים  ---חד וצלול"
כר"מ אלדבי ,שבילי אמונה ;(ב,ד "והכתיב ויעל אליהו בסערה השמים"
)סיכה ;(א,ה

ראה:

שי

. 231

כמדמה לי ,שם על הארוך מלמעלה

/

כשחיק' צדיק תמים הופיעה נהרה

"ואל תופע עליו בהרה" )איוב ג (4 ,האר)'(=) גם:
)איוב

צדיק תמים"

יב()=(; 4 ,

ש .; ( 252 r

"שחוק

"כמדומה אבי ששחוק שחקו בי היהודים"

)מנחית פה,ב(.
I

: 281

שי

: 282

שי

: 283

שי

: 284

שי

: 285

שי

: 286

ש

"מפי עוללים ,ויונקים יסדת עז'י

השכינה תתענג על הבל פי תינוק

לה; ( 15 ,

)תהלים ח' ; (3 ,ייאיוב הבל יפצה 'פיהו" כאיוב
שדי תתענג ) Ifאייב כב" (; 26 ,איך הערלם מתקיים אלא בשביל הבל
תינוקות של בית רבך

)שבת,

"כי ז<ז על

קיט( .

או אולי היא תלעג לקרבנותיה

"למסת נקיים ילעג" )איוב

ילעג למי" )שם כב(. 19 ,
הקוברים חייהם במחשך ,בצינוק

כט(; 26 ,

"והיה במחשך מעשיהם"

בז יר טי (א,

"אל המהפכת יאל הציניק" )ירמיהו
)ישעיהי כט=(; 15 ,כ(

"הקובר את מתו"

(=כ .

המוסרים בגבירה את נפשם עליה

מישראל"

ט(; 23 ,

"ינקי

)תוספתא תרומה

;(כ,ז

ותשקע הששמ ותרד במצולות
זורחת ממערב

ושיקעת במזרח

ויעל הנגה מראשי הכרובים

i

 IIיהרגו כולם ולא ימסרו
"דבר המוסר נפשו עליו"

בפש

)ב"מ

"ירדו במצולות" )שמות טו()+(; 5 ,
)תוספתא סוטה

אחת

קיא,ב( .
"חמה

י (ב. ,

"וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב"

)מל"א י ( 32 ,ועיד; "נעלה מעל הכריב" )יחזקאל ט If ()*(; 0() 3 ,מראה
הבגה סביב" )יחזקאל א ( 4 ,ועוד ;(*) "ועל דרכיך נגה איר" )תענית כג,א(.
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שן

: 287

שן

: 288

שן

: 289

שן

: 291-290

שן

: 292

שן

 : 294-293החרשה השדה  -במקום שתצהלנח /
"תגלנה צעמית -ידכית" )תהלים נא; ( 10 ,

"יישכר המים" )בראשית ח" ; ( l ,רימכו
עוד יותר ימכו ישכי הקולות
בעיונם" )תחלים קו ()=(; 43 ,השווח :שן  II ) 288למכו"" ,ישכי" ~
"כמשק",

"כחמים"(.

"הורד שאול גאונך חמית נבליד"

כמשק חדבורים ,כהמית הזבובים

כישעיהו יד( x ()=() 11 ,כ  8פעמים בשירת ביאליק(; "כרכשמגבים שקקו
בו" כישעיהו לג ( 4 ,כ  6) (xפעמים בשירת ביאליק( ; "זבוב וצרעה

יד,א( .

לא חיו מתריעיו אלא צועקיו" כתענית
השמש המקיה
אברהם,

בו

החרישההגים

בא,

חזוק אמונה ;(א,א

"המשיח האמיתי המקווה"
'ידביך

לתפלת המנחה התפלה במריצה

mבןrו  -ר י דחשירן t

כיצחק

יא. ( 2 ,

) א יוב

נגמרת; בחורי הישיבה נמוגים

j

"כלח שב במררצותם" כירמיהו ;(=)(,-ח "נמוגים ארץ וכל יושביה"
)תהלים עה• ( 4 ,
"נשמט השני והלך יר" כתמיד

נשמטימ לברח החוצה החוצה

ז (ב; ,

"ו יעזב

בגדר בידה וינס ויצא החוצה" )בראשית לט()=(. 22 ,
לא ידער עלומים

גם עצמית דכאו

!  Iעצמותיו מלאו עלומיי" כאיוב

כ()=(. 11 ,
שן

: 296-295

אל מירד הגבעה

-

/

במקרם שתגדלנה

בתולרת אדמוניות ותפוחים אדמים

"עולה הייתי במעלה אדומים" )ר"ה כב,ב(; "חרראה

בית חיריו"
בתפרחים"

)ברכות נד,א(;

)שיה"ש

ראדרם"

"דרדי צח

---

)שיה"ש

אבני אלגביש במורד

ה(; 10 ,

"רפדרני

ב. ( 5 ,

ומה ירחב הלב ומה תשאף הראה ! "כי תרחיב לבי" )תהלים קיט; ( 32 ,
לכבך" כישעיהו ס" ; ( 5 ,פי פערתי ואשאפה" )תהלים קיט; ( 131 ,
ישאף צל" )איוב ז" (; 2 ,ראה שראבת י כל מיני משקיו" )ברכות סא,ב( .

"ורחב

שן

: 297

שן

: 298

שן

: 300 "' 299

"כעבד

"הזהב המסונו"

הרוח כמסונו ,רך צלרל ומצונו

"הייו זך וצלול" )פרוש המשנה לרמב"ם; שבת
כרן

בתירה ,אדר"נ א( ;
הוא מוחה הזעה  /הדלוחה

יהודה בו

ובידו הרכה

מקומות באדם שאינו

"ומחה הן

"והצרעת זרחה במצחו"

שן

"דממה אפלה"
שן

-

; 21

מקמטי המצח המענו

)סנהד!

מח,ב(

"ומעיו

"אלו

; 49

הקמטים והקמטים בצרא ,ר"

דמעה מעל כל פנים" )ישעיהו

בישיבה דומיה ארבעת הכתלים

הכתלים" ,ראה :שן

: 304-303

בבחרת

---

כב( .

)רש"י חגיגה

יום ב ,איו כמדח(; השרוה :ש'

מטמאיו

)נגעים ;(=)(ס)(ח,ו

: 302-301

ב,א( ;

"מסנניו הייו"

חתרם נרפס דלרח" )סליחן

)מד"ר במדבר ;(ס)(ד

"ומצנניו לו ייו"

כה(; 8 ,

ועוד.

יעמדו כשקועים בדממה אפלה "ארבעת

/

"השעה אפלה לחם כלילה" )מד"ר ויקרא ;(ט

דינסתזיה.

מכל תלמידיה רק שנל פרושים בלים

/

ראה :

נשארו לשיח שיחה בטלה

"גוילים בלים" בשורה ") 221תפיליו שבלר" ,שבת עט; "ספר תורה שבלה",

שבת קטר; כחנות כהונה
בטלים" ,ז"ע) טז(.
ש!

: 306-305

אז קול

שבלר , II

נער ברדד בוקע ועולה

קדושיו,פ(;

/

"זקו שכמוד יעסוק בדברים

מנהמ כיונה מזוית הישיבה

"שמעתי

בת קול שמנהמת כיונה" כר' יוסי ,ברכות ;(ג "טומאה בוקעת ועולה"
)נזיר נד,א(

וערד;

"טומאה רצוצה בוקעת ועולה" )חוליו עא,א(.
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: 307

שן

: 308

שן

: 310-309

מה יהמה ,ישתוחח לבבו החולה? "מה תשןןרחחי
)תהלים מב ( 12 ,ועוד.
נגינתי המעציבה?

מה תהגה מה תבך
ממשתה

')תהלים

שן

אהובה

קכד(; 7 ,
)תהלים

"יחרדו

פד(; 2 ,

"יינתך נזכרת"

שן

כאשר

יח(; 46 ,

כצפור"

"כי

שן

:-בוב; ( 2

ויערג אליהם

יעיד; "אמרתי לו מפני מה

'/

נכפפת במשכת לשבע פניהם

יא(; 11 ,

)הושע

"נכפפה וגם כלתה

נכפף נכפפתה לבית אביך" )בראשית

"ויחרגו
נפשייי

לא(; 30 ,

)כתובות פג,א(.

"עיניך תראינה ארץ מרחקים

: 316-315

ורש

-

"עני

ירש !l

"כצפור נמ"לטה מפח יוקשים" )תהלים

/

יזכירי גם ההם ממרחקי tJ

)ישעיהו

 IIקיל מצהלית חתנים

---

ינערים

נזכרתיוז )יומא לח,א(.

ונפשו כצפור חורגת מכיובה

ממסגרותיהם" )תהלים

: 314-313

/

אב עני

"תערג א"ליך" )תה"לים י

בכית אמר לי כבוד אבותי

: 312-311

( ;

נהגה"

)ישע ,יהי

נט(; 11 ,

)כתובית (.א,ח

הזיכר עתה אם טובה,

פב,ק( ;

נפשי

"וכיינים כגה

 IIושבתי בחירים מנגינתםןן )איכה ה14 ',
נגינתם"

ומה תהמי עלי"

II

יום יום שם ננם ,בתפלתם הטהורה

)ישעיהי

לז(; 17 ,

"ממעי אמי הזכיר שמי

II

מט. ( 1 ,

/

יכחכי משיח הם יישנים ומחכלם

א'ש גדידים" )הושע
תיכה ~ וכתר כהונה

י ~ ; )+( ( 9

שנשינ אליהם נכתר התירה "וכחכי

"רי שעז.ןוו אומר  : ,שלשה " כתרים י: ',ום ' כתר

וכתר מלכות

)אבות

וכתר שם טוב עילה על גניהו"

ד,יג(.

ידע? "כי הוא ידע תעלימות לנ" )תהלים

שי

: 317

נפתולי לב נער מי

שן

: 318

אך תמיד בעבר יראי אל על הישיבה

ש'

 : 320-319יהטו את אזנפ ועמדו לשמע /
הטי את אזנם" )ירמיהו ז()=(; 24 ,
כד ( 16 ,צירה יחידה בהוראת ק.ב.ב=ק.ל.ל

מד; ( 22 ,

"נפתילי אלהים נפתלתי" )נראשית ל ()+(- 8 ,ייידע תדע כי אתה תצא
במחנה ) IIשמ"א כח; • )+( ( 1

"אנשי חיל יראי אלהים" )שמית

יחII ()+(; 21 ,אל תעברו אחורי בית הכנפת בשעה שהצבור מתפלליו"
)ברכות

ח( .
את קולו הנוקב,
"ונוקב שם הן

"מקרא זה
כויקרא

נוקב

ויורד עד תהום"

זמרתו המדיבה "ולא
מות

יומת"

)ויקרא

)פעמיים בשירת ביאליק(;

)פנהדריו צז,ב(;

"ימדיבת

נפש"

כו(. 16 ,
"כי תשגיא פעלו" )איוב

שן

: 321

יעמדו הזקנים ישגיאו פעלי

שן

: 322

"וימו אלהים רוח קדים חרישית" )צורה
יתפלה חרישית מלב יתפללו
יחידה במקרא;  17פעמים בשירת ביאליק( )תפלה חרישית  -תפלת שחרית
חילוף צלילים( .

שי

: 324-323

"ובמישב זקנים יהללוהי" כתהלים קז(. 32 ,

אשרי הבך שבתירה עמלו

שלמדו תותר

II

מי שגדל בתורה

שן

: 326-325

"הי ,הו אמר

"מראש הרים

/

ועמלו בתורה"

רבא " ...

יצוחו"

)לשעיהו

ש'

אזניך גם שמץ מנהו

מב11 ,

פיו"

)תהלים

"אשרי אביו

כ(; 7 ,

"אשרי

( ;

/

בקולל קולותם החיים ושאונם

 Iרמת רחם שמכניפלן

בו

בחשאל

)ברכות טי,ב(.

לא לקחו

/

יגנב ותקח אזני שמץ מנהו" )איוב

לח(. 14 ,

-

)ברכות יז,א(.

ואשר יצוחו

מיציאלן ממני בקולל קולית"

: 328-327

ואשרי האבות כמיהו גדלו

)יומא פו,א(; "אשרי בניו אחריו" )משלי

לו()=(; 24 ,

וכחרש וכאלם לא תשמע לשונם "ואלל דבר

ד(; 12 ,

"וכחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח

 - 358שן

: 330-329

שן

: 331

שן

: 333-332

שן

: 334

שן

: 335

שן

: 336

שן

: 338-337

שן

: 340-339

ש!

ג : 342-34

שן

: 344-343

שן

: 346-345

שן

: 348-347

שן

: 350-349

שן

: 351

שן

: 352

שן

: 354-353

ולשועת נפשך

/

מגרונך תנחר יוט יוט תשוע  IIינפש ,חלליט תשוע"

)איוב כד" ()+(; 12 ,אל תעלם אזבן לרוחתי לשועתי" )איכת ג(; 56 ,
בחר גרובי"

"בקראי

םט(. 4 ,

)תתליט

"כחי וראשית אובי  ---כלי חמם
מחמס ראש_ית או נת משד ראש כחך
מכרותיתט" )בראשית מט-" (; 3 ,מס ושד אקרא" )ירמיתו כ" (; 9 ,ועל
קדקדו חמסו ירד" )תהליט ז (; 17 ,במתדירת  1951באה בטעית המלת
"חמת" )עפ"י "חמת תנ י נ יט י י נט וראש פתב יט אכזריןן ,דבריט לב ( 33 ,

תעליט אזניך ותהי כלא שימע

יתהי כלא שומע יתשתט תפילתה "אל

/

תעלט אזנך לרוחתי ולשועתי" )איכת ב) ( 56 ,ראה גט :שן
)תהליט

כאיש אשר לא שמע"

.

לה ; ( 15 ,

"שתט תפילתיןן

(; 329

)איכה

"ואהי

ג . (8,
עד(; 14 ,

"רצצת ראשי לויתך" )תהליט
ותוסף לרצץ ראש כל מאוייה
"אל תתך הן מאויי רשע" )תהליט קמ 11)(x ) ( 9 ,פעמים בשירת
ולחבק בחשכה את קטך

"קטוו"

תאותה

-

צורה יחידה במקרא;

בשירת ביאליק; "מחנק ללבאותיו" )בחמיה ב13 ,
)תהליט

תאותי"

( j

6

פעמיט

"אדני נגדך כל

לח(. 10 ,

לעקר י ולרמס את אחרוך פרחיה
ה ש ו ו ת :שן

ביאליק( .

צא(; 13 ,

"תרמוס כפיר ותניך" )תהליט

. 334

עד יגעה נפשך בשועה,

באבחתי" )תהלים
נחר גרובי"

יגעה

ו(; 7 ,

/

ותישך

לנצח יבשה ורעבה

"בשועה" :ראה שן

)תהליט סט j ( 4 ,ראה גט :שן

. 332,329
330

"יגעתי

"יגעתי בקראי

"תחרב לנצח נצחיט".

בצמא לא נשבר ובתאוה לא באה  /מבלי שנאהבה מבלי שאהבה "תאוה
באה" )משלי יג" (; 12 ,ישברו פראיט צאמtנ" )תהליט קד(. l l ,
~ Iתי
ושתי העינים שלראות נבראו  /שלדאות יכלו הארץ ומלאה
העיניט"  -ראה :שן " ; 109ויאכלן ארץ ומלואה" )ירמיהו ח()+(; 16 ,
"כל מה שבראת  ---לא בראת לבטלה  -עינים לראות ") ---ברכות לא,ב(
תדעכנה ,תחשכנה

/

ומאומה לא ראו

.

ובלי חמד מאומה תכלינה בשואה

"נר רשאיט ידעך" )משלי יג" ():::(; 9 ,והנער לא ידע מאומה" )שמ"א
כ" ; ( 39 ,ומאומה איך בידו" )שופטיט יד" j )+( ( 6 ,לתהו והבל כחי
)ישעיהו

כליתי"

מט(. 4 ,

ובחיים כבר בטלו כצלט תנוע

יתהלך  ,איש" )תהליט
תתפש"

)משלי

ל( 28 ,

לט(; 7 ,

/

"חדלו ארחות" )שופטיט

השווה :שן

ולמה זה נוצרו לשוא,

ימדיע

ותתפש כשממית במסילות חדלו

/

; 28

"ינועו כשכור"

ה(; 6 ,

"אך בצלם

"שממית בידים

)ברכות נד,ב(.

תאבדנה על חנט הנשמות האלי? 'יעל מה

שוא בראת" )תהליט פט" ()*(; 48 ,על חנט בראתני בעולט" )מד"ר שמות

(()*():::אמ .
ויש אשר שממה גם

 ,קצת בלחט הקלקל"

רוח הנער /
)במדבר כא(; 5 ,

בעמלה הקליקל וכמו התמרמרה  Iיונפשנו

"כאשר שממו עלין רביט" )ישעיהו

הב. ( 14 ,
ילעתות בחרף במשל קר יסער

שן

;9

 Iיולעתות בצרה"

)תהליט

"ולמשל ביום ובלילה" )בראשית א. )*( ( 18 ,

ט( 10 ,

,השו

וה :

שמים כעשך תארץ נעכרה "כי שמלט כעשו נמלחו" )ישעיהו נא)=(; ( 6 ,
"ובתבואת רשע נעכרתן' כמשלי טו :::( ( 6 ,כ .
וימי סגריר דולפיט טעוני ענניט

"דלף טירד ביוט סגריר" )משלי
)ספרי,

דבריט מג(.

/

עיפים וקודריט נגרריט נגרריט

כז ; ( 16 ,

"ענניט טעיניט בשמיט"

- 359 -

שי

: 356-355

שי

: 358-357

שי

: 360-359

שי

: 362-361

שי

: 364-363

שי

: 366-365

השמש לר רגע קט תאיר הפנים  /אר תררמת ארר דלה השמש לר תרים!
"ברגע קטן" )ישעיהו נד" (; 7 ,האירה פניך" )תהלים לא" (; 17 ,תרימר
תררמה"

)במדבר טר

. ( 0 ) ( 19 ,

/

ושממית ירוקה אי מזה תבוא

לתקוע מסכתה בקיררת הפינה "אי מזה

תבוא" )שמ"ב א" (; 3 ,תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת ותתקע
ביתד" )שופטיט טז)+(. ( 0() 14 ,

/

ומשנה אפלה בפנה בלבבו

נפשו רעדה

ובכל חדרי

וצנה "פחד קראני

ורעדה" )איוב ד" (; 14 ,כצינת שלג בווט קציר" )משלי כה(; l -,
"חדרי בטן" )משלי עח(. 8 ,
אז

ידע הנער כי

/

נשכח הנהו

נפשו

כי

שוממה

נשכחתי נעזבת "כי בטרם

ידע הנער" )ישעיהו ז ; 16 ,השורה :שי " (; 47נשכחתי כמח מלב" )תהליט
לא" ; ( 13 ,רי לחרבות השוממות ולערים הנעזבות" )יחזקאל לו " ; ( 4 ,נער
הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב" )יבמות טז (א. ,

/

ויחש כי חלש רילא כחהו

)במדבר

יד()=(; 2 ,

ותשקע בנפשו כמעט הלהבת "רתשקע האש"

"כי עתה תבוא לאיך ותלא

II

)איוב

ד()=(; 5 ,

"ויסר כוחו מעליו" )שופטיט טז" ()+(; 10 ,וגבר ימות ויחלש"
)איוב

שי

ש'

יד. ( 10 ,

/

ונשמע קולהו כאלו הוא עולה

מנפש עיפה שלמות הולכת "ונשמע קולר"

)שמות כח" ; ( 0 ) ( 35 ,נפש עיפה" )ירמיהו לא ; 24 ,משלי כה; ( 25 ,

"הנת אנכי הרלך למרת" )סוטה יבנב( .
 : 368-367קרל לב הוא המכה כעשב ,לב חלה  /המלא תחנוניט ומררה נשפכת "הכה
כעשב ר יבש לבי" )תהלים קב!' ; (5 ,ישפך לארץ מררתי!! )אירב טז ( 13 ,
השר ו ה  :ש ! . 236
י~!
 : 370-369ויהי לו תלמודו לקינת תמרררים !ריבך ויתעטף ויחנן קולהו
יחנן קולו" )משלי כו" (; 25 ,בכי תמרורים" )ירמיהו לא" (; 14 ,שאי
קינה ותמרור" )ציון תקונני ,קינה(; "התעטף עלי נפשי" )יונה ב(. 8 ,

ש'

: 372-371

ש'

: 374-373

שן

: 376-375

ש'

: 378-377

שן

: 380-379

שי

: 382-381

חביבים עליך בו

יקיר,

"בו יקיר" )ירמלחו

יסורים?

לא(; 9 ,

/

הידע האומלל כי אומלל הנהו?

"חביבין עליך לסוריט" )ברכות ;(ב,ה

"חנני ה' כי אומלל אני" )תהלים ו . ( 3 ,
יוכל הוכח

האומלל? מדוע? מי

/

כי נרצר האדם למרחב ידים? "במרחב

רגלי" )תהיים לא" (; 9 ,מרחב יה" )תהליט קיח" (; 5 ,ויצד ה' את האדט"
)בראשית ב" ()*(; 7 ,כי אדם לעמל יולד" )איוב ה()*(. 7 ,
ולמה לא יהיה הנער שמח
)ב"מ נט,ב(;

/

באמת פנתו די מעמד רגלים?
)דברים

"די מחסורו"

התררה הרחבה ,התורה המאירה

/

"בד' אמותיו"

טו(. 8 ,

מחשכלם ומצריט מעולם בקשה !!במחשכים

הושיבני כמתל עולם" )איכה עולט{; "מצות ה' ברה מאירת עינים" )תהליט

יט(. 9 ,

השורית בנריות בתקברלת כיאסטית:

מגטו החשך יד אל העבירה

/

רחבה מאירה

מאבות לבניט את אורה ירשה

t

מחשכים מצרים.
"נזיר אלהים

יג( 5 ,

יעוד);(+

"הי

"רהיה אדים ירשה"

)במדבר

כד( x ) ( 18 ,

)פעם אחת נשירת ביאליק(.

במאררות ,על גגות

-

אני מבטן"

)שופטים

שט ישבר בנינו

/

מבטו

קראני"

)ישעיהו

מט(; l ,

גם הגו בגננה בסתר למדר "ראסור

להעלות ולהוריד מו זוגגיו" )ערובין צא,א(; "לעולם ילמד אדם ראחר
כך

יהגה"

)ברכרת

()=(.א,זנ

 - 360שן

: 384-383

שן

: 386-385

שן

; 388-387

שן

: 390-389

שן

: 392-391

שן

 : 394-393שני סדרים שלמים מה כעים גורלר/ r
"מעי למואב כככור יהמן" )ישעיהו טז ; ):( ( 11 ,
)שיה"ש ה" ; ( 4 ,הנה מה טוב ומה נעים" )תהלים קלג. ( 1 ,
 : 396-395אם כבר עיכיו רוארת שלומת עמלו /כי מתמיד רעלוי לו קרא קראו
"והנה ע-יכיכם רוארת" )בראשית מה ( 12 ,יערד; "רשלרמת רשעים
תראה" )תהלים צא( ( 8 ,ב) )  4) (xפעמים בשירת ביאליק( .
 : 398-397רק ציץ זה;:.ן אחד על מצח כהנים  /עטרת פז אחת בראשי השרים "רעשית
ציץ זהב טהור" )שמות כח" (; 0() 36 ,ציץ נזר הדקש" כשמות לט(; 0 () 30 ,

ריעלו מאוררת ממארררת אלינו

שן

וגארניט מגגרת אלינו

משחק מ?יט משכילי :מאורות-מאררות )עלה(

; 382-381

-גגות

/

ירדו השררה:

)ירד( ,בתקבולת כיאסטית; השורה :שן

/

כי יפים לתררה חיי הצער

גם עמה

-

גאונים

• 378-377

ובניר בעני נשמרר" "לפרם צערא

אגרא" )אברת ה,כג(; "?רלא תררתר שעשעי אז אבדתי בעני" )תהלים
קיט,

. ( 92
ירע בעלנל הנער

רלמה זה

בעיניך על הנער" )בראשית
ו

/

אם ארץ ומלראה בפיר

כא; ( 12 ,

סגרר? "אל ירע

"והס-גרתי עיר רמלואה" כעמוס

. (8,

שני סדרים שלמים ערוכים ושמרריט

"ברית ערלם
)משלי

---

/

על  -שפתי הנער

עררכה בכל רשמררת" )שמ"ב

כג(; 5 ,

-

שני סדרים תמימים

"על שפתי מלר"

טז(. 10 ,

רבקנאה

ובחמתי -
"כלר

שן

שן

יביטו בר כל הבחורים /
דברתי" )יחזקאל לו ; (6 ,

ימידב נעימים "בקנאתי

רבלבם יחרשו לו

"וחש עתידות למו" )דברים לב; )=( ( 35 ,

ימיהם בטוב ושניהם בנעימים" )אירב

לר . ( 11 ,

ואיך לא ישישו בני מעיו

יהמיו

"רמעי המר עליר"

"בציץ כתיב והיה על מצח אהרון"
עטרת פז"

)תהלים

)זבחים ;(ס)(ב,חפ "תשית לראשו

כא(. 0() 4 ,

שן

: 400-399

שן

: 402-401

שן

: 404-403

רכפשע בינם ובין מעלת הגארנים /הרביט הזרכים לגדרלה כמוה?
"כי כפשע ביני רבין המרת" )שמ"א כ(; 3 ,ב)( "חרב גדלתי"
כתהלים עא ( 72 ,רערד; "מחלוקת במעלות דרבנן" )חגיגה יט,א( .

שן

: 406-405

/

למשורר לגברר זר אחד של דפגים /על ראש נערנו

"ועשית עליו זר זהב סביב" )שמות

כח(; 0 () 11 ,

יציצו שני כתרים

"עליו יציץ נזרו"

)תהלים קבל" (; 18 ,קשרר לו שנל כתרים אחד כנגד נעשה ואחד ככגד
כשמע" )שבת פח,א(; "כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה קושרים
לר שני כתרים" )שם שם,ב(.

גם מתמיד גם עלוי שני שלבים עללוניט

בסרלם התורה הרם הגבוה

/

בכתב-היד" :שני לולים עליונים" ,ע?-פי" :ו'לו?ין היו פתוחים
בעליה לבית קדשי הקדשים" )מדות ;(ס)(ה,ד "סולם תורת פתח עליו
ותררת מחיצה עליו" )ערובין נט,ב(; "לול הפתוח מן ביח לעליה
צריך סולם קבוע להתירו" )שם ער,ב(.

וירחל הנער

-

כי פרחי תרחלת

 IIתרחלת ממרשכה מחלת לב" כמשלי
למרעד

13

;(

II

)שמ  IIא יג)( 8 ,צורה

 IIרפדרני

בתפרחים II

"כי תפרחי חרiגלת".

גם ררחר הנכאה בסתר רפדר

יג· (; 12 ,

וירירחל שבעח ימים

יחידאית(; "ררח נכאה"

כשיה  IIש

ב- ( 5 ,

כמשלי טו,

בכתב-היד כתוב:

- 361 -

I

שן

: 408-407

שן

: 410-409

שן

: 412-411

שן

: 414-413

שן

: 416-415

שי

 : 418-417אז תצא תתקות יקלעה מקלעת I
תבית קלע פתוחי מקלעות כרובים ---

ויראו לו אחרית שכר בחרות נגזלת

יחדו !!אראת

ולבבו ?אתבת פנתי

מה אחריתם" )דברים לב" (; 20 ,לא יראת את אחריתנו" )ירמיתו יב( 4 ,
(=) ; "יחד לבבי ליראה שמך" )תהלים פו . )=( ( 11 ,
וכלוטש על גלגל מלטשתו

---

ינוע

כי ידודי אש יתמלטו" )איוב מא,

כז ( 19 ,
~ת

I

וימלט כידודים מפי ברזל עשית

יחידאי( ;

)צירוף

ילטש את מחו

; )*( ( 1,1

גם  ,תוא במקצוע

ממורט"

)בראשית

מן אלדבי ,י שא ;(א !!נחושת

)

ז(. 45 ,

I
א; )=( ( 10 ,

וכטוב לב תנער בלילות תחרף

כי נפתל ויוכל

"כטוב לב תמלן ביין" ) ,אסתר
)בראשית ל()+(. 8 ,
ששחטה את מחו

ד . ( 22 ,

ומרטו בסוגיות התלמוד תקשית

"וצרין כל בעל שכל ללטוש רעיוניו"
)מל"א

"ברזל עשית!! )יחזקאל

"לוטש כל חרש נחושת וברזל"

I

"מפיו

ותבא בו

I

חרב

-

,ונפתלתי

לסוגיא חמורת

גם יכולתיין

---

והיה בעיגיו כמוריד עיר נצורת

"ויעש תמלך שלמת מאתים צנה זהב ו!)חוט" )מל"א

"והערים

י(; 0) ( 15 ,

תחרבות  ~--בצורות ישבו" )יחזקאל לו" ()+(; 35 ,עיר גבורים עלת
חכם ויורד עז מבטחת" )משלי כא?" ()+(; 22 ,פי שאיו מורידיו מקדישה
חמורת לקדושת קלת" )שבת עט,ב(; השוות :שי . 414
לראש גבורני משכרת נצחונו "יאת קירות

כא(; 4 ,

"ותשית לראשו עטרת פז" כתהלים
כתו

סותר את שערהיי

)סוטת ט,א(

"היא קלעה לו את שערת לפיכן

). (0

I

שי

: 420-419

ש'

: 422-421

שן

 : 424-423תתילתו בעיר חדות הוריו בביתו I
"תהילתו מקצה תארץ" )תתלים מב(; 10 ,

וחלם חלום נעים במניחת תדעת

ופטורי ציציםיי ' )מל"א ו ; ( 0 ) ( 29 ,

יאחז כצפור בחב?י דמיונו "כצפרים

תאחוזות בפח" )קתלת ט)( 12 ,השווה :שי " 232כדג הכאחז
"אחוז בחבלי בוץ וארגמן" )אסתר א; (6 ,תשווה :שי
איו מראיו לו חלום טוב" )ברכות נונב(.
אז

יחלם יום שובו אל עירו בשאתו

"וישובו איש לעירו" כעזרא
מנחות ;(ס)(גי,י
בני

ב( 1 ,

I

במצידת"( ;

; 413

"לאדם טיב

כתב סמיכת בכים ש"ס ופוסקים במעלן

ועוד; "סמיכת ניתגת בנהנים" כתוספתא

"ש"ס ופוסקים במעיו"

-

משחק מלים עם ש

t

: 394

"ישישן

מעיו".

תקנאת תגדולה ביו חבריו

ורעיו

"קנאה גדולת" )זכרית א()=(; 14 ,

"חלמא טבא חדו ית מסתייה" )ברכות נה,:א( ; "כל שיש לו קכאת על חברו
ודומם שוכו עדי עד עושת לו דיןיי )גטין (.א,ז

I

שן

: 426-425

שי

: 428-427

ש'

 : 431-429ובכן " -אמר רבא  1---וככל אשר יחלם כן ידבק ?בבו I
בגמרא הרחבת "ותדבק נפשו בדינה" כבראשית לד(; 3 ,
השוות :ש' " : 377תתורת הרחבה".

ושמו אשר כסת כיים בשמאין

יופיע כברק ממיר עד ולזון

במשאון" כמשלי כו" ()=(; 26 ,ובחשך שמו יכסת" )קתלת
)זכרית

ט(. 14 ,

ותיה לברכת לתתלת

ולגאון

כברק חצו"

ברכה" )בראשית

יב(; 2 ,

I

י(; 4 ,

"תכסת שנאת

"ויצא

ולגאון? תאמנם? תיקום תחזון? "ותית

"ושמתין לגאוו עולם" )ישעיהו

לי לעם ןלשם רלתהלה" כירמיתו
כדמיון צלילים(.

יג; ( 11 ,

ס(; 15 ,

"וקם החוזה" )ישעיהו

"לתיות

כח; ( 18 ,

בפכה תצרה

"בגמרא תצרת"

-

- 362 -

; 371

שן

: 432

לאהב יסיריי עניתי
ענית עני" )תהלים

שן

: 436 ~ 433

אז מי היא המטיל הטפה המרה

שן

: 438-437

שן

חצרת לילה בשינה" )ברכית ג,ב( .
 : 440-439ובעד חלרן מאיר אזני הקשיבה  /קרל בודד ישורר זמיר מתמיד מאחו
"תקשיב אזנר" )תהלים י" (; 17 ,וכצפרו ברדד על גג" )תהלים קב(; 8 ,

ורעבו

כב(. 25 ,

"מרה זררקת בי

שן

: 444-443

I

: 446-445

שן

: 448-447

שו

: 450-449

שו

: 452-451

שן

: 454-453

ש'

: 456-455

שן

: 458- 457

ש

)ברכית סא,ב(;

טפה"

לב ואחריתה שמחה תיגה" )משלי

יד(. 13 ,

רק מי אשר עבר על בית הישיבה

/

"חצות לילה" )תהלים

"קול ישירר בחלון"
שן

/

לקרע לבנו בתרגה עצירה

/

הכרוכה

יצפינה בזמירית הגמרא? "המטיל טיפין" )מקואות ח" (; 3 ,וקרעו
לבבכם" )ייאל ב (; 13 ,ייחרבי שלופה בידר וטפה של מוה תלייה בו"
)ע"ז ;(ב,כ

: 442-441

השווה :שן

"לא בזה רלא שקץ

קיט(; 62 ,

)צפניה

רק חיא הבין

בדמי חצרת הליל או בדממת השחר

השרוה :שן

. 275

"מערלם לא עבר עלי

ב(. 14 ,

השופר בלאט על הריח הלואט

א; דרד בלט" )שמ"א

"גם בשחק כאב

יח; ( 22 ,

/

מויררתו המתוקה ,מתיקותו המרה "דברי

"לואט"~ לרחש וגט לרה'ט.

/

יוכל מה דוקר מה לרהט

מה מכאיב מה גרגה זה נגרן

הגמוא "לוהט" :רן שן " ; 441לא ידעו הבין'ו )ישעיהו ני ; ( 11 ,
"מה נורא מעשיר" )תחלים סר" (; 3 ,מה טיב ימה נעים" )תהלים קלג(. 1 ,
מה ירעיל את קילכם מי

/

ימסר נכאים

אסירי הפנית בזמרתכם הניגה?

'"ואנשי חיל למסך שכר" )ישעיהו ה" ()=(; 22 ,לדכא כל אסירי ארץ"
)איכה ג()=(. 34 ,
התבכי

רבאיט

ימיכם הקבוריט

/

נשמתכט הרציצה,

רוחכם המיובע?

"קבוריט ובאים" כמשחק מלים על "קרבים ובאים"(; "ינפשי
רצוצה"

אדני"( ;

)ר"י הלרי וואתה

"באים"

העל שממות עולמכם בוא תבו~ ~ינתכם?

/

-

---

קרבים יגם שוקעים.

תערו את נפשכם ,כל מרת רוחכם

"ובנו חובות עולם שממות ראשינים יקוממו" )ישעיהו

"על ההרים

סא(; 4 ,

אשא  ---קינה" )יימא נד,א(; "אל תער נפשי" )תהלים קמא" (; 8 ,ישפך
לארץ מררתי יעדיין אירב קייס" )חילין מג,א(; "מרת נפשי" כמשלי

יד(. 10 ,
התאמרי לחיות בתמצית נשמתכם

עץ לח" )יחזקאל יז24 ,
יג" (; 19 ,דט התמצית" ככריתות
;(

התשיעי

"ישועי
)עמיס

(.ס)(בכ

לישועה ,התקראר גראלכם /
יאין מרשיע" )תהלים יח(; 42 ,

אולל

ישמע מרחם ויגיא לחנבכם?

"אילי יחנן הי אלוהי צבאות"

ה. ( 15 ,

רואה" )משלי

כ(; 12 ,

מרת נפשי" )משלי
אהה אמלליס!

תגלי"

המלים היבשית הרבישו

 IIילחירת נפשרת אשר לא תחיינה" )יחזקאל

יתהי עין רראה ציפיה עמלכם

)נחמיה

/

לחכם? ~ Iרבשתו

אין

א(; 6 ,
)ישעיהו

/

ויהי לב יודע המבין אבדנכם? "ועין

"צופיה הליכות ביתה" )משלי

יד(; 10 ,
אזן

"ילבבר

יבין" )ישעיהי

קשבת! /כתפלה

"תפילה נדחת" )דברים

טז(; 3 ,

לא(; 27 ,
ו(. 10 ,

נדחת וכנפש נודדת

יג(; 11 ,

"לב ירדע

"אזנך קשבת"

"סתרי נדחים נידד אל

"מה היהודיט האמללים עןשים"

)נחמיה

ג. ( 34 ,
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/

שן

: 460-459

שן

: 462-461

שן

: 464-463

שן

: 465

שן

: 467-466

שן

: 468

שן

: 470-469

שן

: 472-471

שן

: 474-473

שן

: 476-475

שן

: 478-477

שן

: 480-479

שן

: 481

שן

 : 483-482ומה אפוא זקן ,כה נפעם רוחד?  /הן
"ותפעם רוחו" כבראשית מא  ,' 8 ,דניאל ב "(' 3

שן

: 484

שן

 : 486-485או אולי יראך לבבך בחזון /
"ככלות כחי" )תהלים עא: (9 ,
"רוח
 : 488-487בנשב בנו רוח שדפון ורזון  /ביום סור צלבו ונבל כעלה?
בשבה בו" כישעיהו מ" (; 7 ,סר צלמ מעליהם" )במדבר יד" (; 9 ,ונבל
כעלה כלנו" )ישעיהו סד" ; ( 5 ,שדפון וידקון" )דבהי"ב ו . ( 28 ,

בחשכת הלילה ובדממת המות

מבלי שתשמע אנחתכם אבדח

ביגון חיי ושנותי באנחה" )תהלים
תבוא

ויתכו

כמים שאגותי"

יש אזן רק אחת הקרובה לשמע

"אזן לשמע כלמודים" )ישעיהו
קום מאחרי שבת"

)תהלים

המית בחור משכים הי מתמיד מאחר

"המית" :ראה

נ(; 4 ,

"משכימי

שד ; 17

קכז(. 2 ,

הערה להקשיב תמרורי הנה

נכי תמרורים" · )ירמיהו

ג(. 24 ,

)איוב

/

לא(; 11 ,

"כי כלו

"כי לפני לחמי אנחתי

/

הנשואים אליה על כנפי השחר "נהי

"אשא כנפי שחר" )תהלים קלט(. 9 ,

לא(; 14 ,

"וה יה אדירו ממנו

הוא דאש הישיבה אדירה ומושלה

ומושלו

מקדבו יצא" )ידמיהו ל(. 21 ,
שקריאת הגבר

-

 jמקימה מיצועה גויתו הכושלה

קול מתמיד הראשון

"בכל יום תודמין את המזבח בקריאת הגבר" )יומא ;(ס)(ה,א "והנה
איש אחד לבוש בדים  ---וגויתו כתדשיש"
"יזכר אדיריו יכשלו בהלוכתם" כנחום

)דניאל י,

(; 0 () 6-5

נ(. 6 ,

יצפצוף צפורו לא ינח לו

ה(; 11 ,

לישון

כקוהלת

"איננו מניח לו לישון"

"ויקום לקול הצפיר שאפילו צפור מנערתו משנתו" )שבת קנב,א(.

/

ובשמעו קול מתמיד מעורד השחד

בז ; (9 ,

"אעירה שחר" כתהלים

הוא אוהב להקשיב רב קשב בדממה

" -והקשיב קשב רב קשב" )לשעיהו כא. ( 7 ,

ושמע את הד קול בחרותו וזכר  /שלשלת ארכה של חיי נשמה
שן " ; 119מפני שצפה נח שלשלת האבות עומדת ממנו" )מד"ר
וזכר

-

ושתי טפות דמעות תרדנה

"תרדנה

ולאור

/

עיני

דמעה"

)ירמיהו

השווה:

במדבד,ד( .

ונתלו בשער כסף זקנו הלבן

יד. ( 17 ,

נר המתמיד הכהה תרעדנה

/

כשחי אבני אש ממשבצות זהבן

"ואור נר" )ירמיהו כה" (; 10 ,בתוך אבני אש" )יחזקאל כח(; 14 ,
"ממשבצות זהב" כתהלים מה ; 14 ,שמות כח( 11 ,כס( .
מה יהמה לבבן השב? ההזכירד

/

כל שנות ענותך

"זכר את כל ענותו" )תהלים קלב,
)ירמיהו

(; l

-

זה מראה הנער?

"על כן לבי למואב

---

יהמה"

מח=( ( 36 ,כ .

יום צאתך מביתך וגלותן מעירד  /ימי נודך ,בחרותן  -כל חיי הצעד?
"את יום צאתך" כדברים טז" (; 2 ,נודי ספרתה אתה" כתהלים נו(. 9 ,
גם שני התמדתן באהבה

זכרת :

"כמה

ימי שני חיין"
אמנם ענית מאד

"נפתלתי

כבראשית מז

---

. (8,

אן גברת!

גם יכלתי"

כבראשית ל()+(. 8 ,

ובדרן מחשכים לאור אל נחן

"יהי דרכם חשך"

)תהלים

לה)=(; 6 ,

"בדרכי חשד" כמשלי ב" (; 13 ,נתני אדני" )בראשית כד(. 27 ,
כוחנך האדלר האובד וכלה

"ואראה בחזון" )דניאל ח. ( 2 ,

שן

הן

 - 364שן

: 490-489

שן

: 492-491

שן

: 494-493

שן

: 496-495

שן

: 498-497

שן

: 500-499

שן

: 502-501

שן

: 504-503

שן

: 506-505

שן

: 508-507

שן

: 510-509

שן

: 512-511

שן

: 514-513

/

או לנד יגדד עתידות הנער

"וחש

ותרא שה תועה ,ךןדלעת עורת

עתידות למו" )דנריט לנ"" ; ( 35 ,לנד יגדד" )ראה :שן ; ( 485
"תעיתי כשה אובד" )תהליט קיט" (; 176 ,תולעת יעקב" )ישעיהו
מא(. 14 ,

-

שה תועה

אובדת בישימון

/

וסער

תולעת אלמת

-

באפל נסגרת?

"תעו במדבר ובישימרן" )תחל'זט קז" (; 5 ,תגויתי כזה אובד"
)תהליט קיט" (; 176 ,שה פזורה " ישראל" )ירמיהו נ(. 17 ,

/

בנעורי שמעתי את אלה הקולות

ראיתי העונדים האלמים הללו

"וכל העם רואים את הקולות" כשמות
)תהליט

מנעורי"

עא(. 17 ,

I

מצחותם הקמוטיט ,עיניהט הגדולית

ראה :

כ(; 0 () 18 ,

ופניהט החוריט

" ; 300שמיט וארץ נקשו עלי

שן

כל קמט ומבט לי דומם הביע

/

רחמיםזן

רגשות נחנקו,

החסו לנערת ופעלו לניצוץ ובערו
) ) )=( ( xישעיהו א. ( 31 ,

"וה יה
מכבה"

"אלהים למדני

כל קמט ומבט מורשי הניע

/

ויסלד לבבי

רחמים שאלו

כמו

(.זי,ז'"ע)
ניצוצות

שכבו

יחדיו

ואין

שניהם

וקרבי

"נתקו מורשי

נצרבו

לבבי" )איוב יז " ; ( 11 ,ואסלדה נחי"הל " אל ו 'חמל~ן )איוב ו ; ( 10 ,

כא( 3 ,

"ו נצרבו בה כל פנ ים" )יחזקאל

כצורה

יחידאית( ;

"וכל

קרבי את שט קדשו" )תהליט קג(. l ,
אד מדי אזכרה אi.ר קולם ,הה קולט

/

חבוכה בלילות כאנקת החללים

"בכה תבכה בלילה" )איכה א" (; 2 ,נאקדת חלל" )יחזקאל ל(; 24 ,
"אנקת אסיר" )תהליט

עט(; ll ,

"אזכרה אלהים" )תהלים עז. ( 4 ,

ישוע לבבי :רבונו של עולט! /
"ונפש חללים תשוע" )איוב כד; 12 ,
כחי" כתהלים עא ; 9 ,ראה גם :שן (. 486
לא גרם מזלי כי אבד עמכם  /עמליט עניים -

הכוחות האלה על מה הם כלים

ראה גם :שן

"ככלות

(; 502

מספכם נפרדתי

"לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גירם" )שבת קנו(; "ובתןרה

אתה עמל"

)אב ית

ן (ד. ,

נשטתי תורתי פשעתי על לחם

תטש תורת אמד" )משלי
גבר"

)שם

א; 8 ,

/

שט

ובדרר אחרת לבדי אבדתי "ואל

"ועל פת לחם יפשע

י(; 20 ,

כח. ( 21 ,

העתים השתנו

והרחק מגבולכם

/

הצבתי מזבחי,

"למען הרחיקם מעל גבולם" כיואל

לג(; 20 ,

)בראשית
אשר עברו עליו"

ד(; 6 ,

נתתי את ספי

"ויצב שם מזבח"

"נתתם ספם את ספי" )יחזקאל
)דבהי"א כט. ( 30 ,

מג(; 8 ,

"והעתים

אד זוכר עודני את כלכם את כלכם /
"אשבעה בהקיץ תמונתר" )תהלים יז(; 18 ,
)תיספתא שבת יז (ג-ב" ; ,הקיצותי ועודי עמד" )תהליט קלט. ( 18 ,
יזכורני מה חזק הגרעין מה בריאה  /הפרודה הטמונה בחלקתכט

תמונתכם תלוני ,לא תמוש מלבי

"מלאכי השרת מלוויו אותו"

הזעומה

"זכורני שאני תינוק"

)כתובות כו,א(;

)תרומות ;(ס)(ה,אי "וכל חלקה טובה"
זעומה"

)מיכה

ו(. 10 ,

)מל"ב

"גרעיני תרומה"

ג(; 25 ,

"ואיפת  :רזוו
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: 516-515

לי קרו אור אחת יחמתה בחמה

מה רבה הברכה אליני הביאה

/
נא(; 7 ,

"בחטא יחמתני אמי" )תהלים
)חבקיק
שן

: 518-517

שן

: 520-519

שן

 521ר: 522 -

שן

: 524-523

'יונגה כאור תהיה קרנים"

ג(. 4 ,

מה רבי הצנתים ברנה קצרכו /לו

"תשלי לה מו הצנתיםיי כרית

קכו(; 5 ,

"ורוח

נדיבה"

נשבה בכם רןח אחת נדינה

נ(; 16 ,

)תהלים

"ברנה יקצרי" )תהלים

נא(. 14 ,

ידרכה של תורהי סוררני

/

יזכירני אחריתכם מה מוראה נגאלה

/

ופנתה את

יפללה נתינ חיים עד בית הישיב ה

"ופנה דרך לפני" )מלאכי ג" (; 1 ,ייפלו עלי דרכם" כאייב יט(; 12 ,
"דרכי פורח  ---שמני שומם" )איכה ג(. 11 ,
"מיראה ונגאלה העיר היונה" )צפניה_
"עליך יעזב חלכה"

)תהלים

ג(; 1 ,

י. ( 14 ,

~ה צחיחה החלקה ומה מקיללה

עS

הה  Iצר לי מאד ,צר לי עמי חלכה

"צר לי מאד" )שמ"א כחC-15 ,

/

אם פרודית כאלת תעבשנה בתיכה

המלים "פרידית" י"עבש" ראה " :חקר מלים" ג"-כ" ; ( 310 , ).עבשי

פרודות תחת מגרפותיהם"
)תהלים פח(. 7 ,

*

)יואל

*

א,ך(; 1

*

"אן פוררים שכנו צחיחה"

*

 - 366נספח בי

שירי ביאליק )חר"ו-תרוזס(
מראי-מקום

מ

ק

ראה

(ב"ב)

בית ביאליק

(ג"כ)

כתבים גנוזים

)

חC

(

] I0

תוספת לכל כתבי ח"נ ביאליק,
בתור :כל כתבי ח"נ ביאליק
)מהדורת תרצ"ח ואילו( בכרו

תוספת

אחד,

דביר,

כל כתבי

(כ"כ)

שסג-שצב.

)בכרו אחד( ,מהדורת

תרצ"ח ואילו ,דבירו שצב עמ'.

*פ)C

פראגמנט

שפ השיר

כתב-יד

אברם

אברם,
האגדה
אגרת

קטנה

(*פ)

אד ירד

אוי מלב בוקעת
האן פן;

אחד
אחדי

אי
אין

ב"ב

קונטרס

 ljlב 2j

ב"ב

קונטרס

33

ב"ב קונטרס  13א
ב"ב

דינרים

ב"ב

הדמעות

שכר?
זאת כי

אל האגדה

ראה:

אל

ב"ב קונטרס  17א

והכתף

מוצא

33

כ"ג,

147

ב"ב קונטרס

ראה:

מראה-מקרפ  -בספר

קונטרס  3ב
קונטרס

4 ; 00

כ"כ,ט-י
כ"ג,

100

כ"ג133 ,
כ"ג,

137

כ"ג,

146-145

כ"ג,

74-73

תוספת,

רבת

צדדתנ ו

האגדה

כ"כ,כ • -'t

שפא-שפב
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שם השיר

כתב-יד

אכילת אשם
אכו

העם

חציר

כ י י ג C1) 13-11 ,

בייב

קונטרס

~1

בייב

קונטרס

2

בייב

קונטרס

 l ; 1יג; 2

כייכ ,ה-ו ;

בייב

קונטרס

2; 1

תוספת,שסג

אל

האגדה

אל

האריה

אל

המינים

ראה :

המת

מרהא-מקום בפםר · --

ג

כי ז כ ,יז-יח
א

ראה:

במנגינה
א

אל

המשורר

בייב

קונטרס

אל

הצפור

ב י יב

קונטרס

 1 ; 1א;  1יג; 2

אלילי הנעררים

בייב

קונטרס

2; 1

אל תראו *פ)C

בזיב

קו נטרס 2

אם השטו

א

צעיר רודם

אשריר

השוכב)פ*C

את הניציץ
באהל

התורה

בואה

נערי

תוספת,

כ"ג,
כ"כ,

כ-כא

ב"ב

קונטרס

4 · ~1

כ"ג,

20-19

ב"ב

קונטרס

8

כ"ג 129-128 ,

ב"ב קונטרס

ו

ג'

ב"ב קונטרס  3ב
קונטרס

00

בזיב קונטרס  3ב

לא כונס

כזיג 10-9 ,
כ"ג 145 ,

ב י יב

קונטרס

12

לא כונס

בייב

קונטרס

2; 1

כזיכ,

כז

בייב

קונטרס

2; 1

כזיכ,

טז

בזיב

קונטרס

24

כזיג

בלב ים

בייב

קונטרס

25

כ"ג,

בליל הרעש

בייב

קונטרס

המנגינה

בזוב

קונטרס

הניר אשר שתך
בי ים

סתר

בל ום

קלץ

בכרכי

יום

ממני

חם

ים

*פ)C

שסד-שסה

140

ביזב

(*פ)

כייג ; 24-22 ,

כייכ,

כייג 139 ,

אם יש את נפשר לדעת

ארץ שחולה כפנינים

במנג י נה

כזיג 14 ,

ג'· 25
-1

בי יתעלל)פ*(

כ"ג,

131
80

כייג 117-114 ,
א

32 ,· 2 ,· 1 ·-1:
ג'

תוספת ,שסח-שסט)( 2

הבעל

תשובה

ראה:

אכילת

אשם

ראה:

אכילת

בערב

הירם

ב"ב קונטרס

2; 1

כזיכ,

י  -יא

אשם

) ( 1נקרא גם "הבעל תשרבהיי .הגירסה שנדפסה בתור כזיג הלא זר ,שכרתרתה
זיהבעל תשובהזי.

)( 2ראה גם" :מנגינה לאהבהיי.

18-15

א-ב
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כתב  -היד

שט השיר

בפגות הי ים
ברכת

ראה:

בערב

ב"ב קיגטרס

עם

מראה-מקרם נספ-ר

היום

ראה :

בערב

2; 1

כ"כ,

י -ז

כ"כ,

יט-כ

כ"כ,

ח-ט

כ"כ ,
כ"כ ,

ב-ג

יא-יב

כ"ג,

95-94

לא כונס

בשל תפוח

2; 1

כשדה

כ"ב

קונטרס

בתשובתי

כ"כ

2; 1

גמדי ליל

ב"כ

2; 1

גסיסת חולה

כ"ב

קונטרס

12

דל מתעשר

ב"ב

קונטרס

21

ב"ב

קונטרס

2; 1

ב"ב

קונטרס

1 ; 00ג; 26 ; 25 ; 4

נאמנה

דמעה

דמעית אם
הדעה

כ"כ,
א

יקרפיפית

ההגדה

הסכת

הרהירי

המ-ד

הרהירי לילה

אילי ברזל *פ)C

ואתו

כוככי

והיה

ביום

אל מפרשי כפ*C
ההוא

ראה:

שירה

יתומה

ראה :

תקות

ענל

ראה:

תקות עני

כ"כ

קינטרס

2; 1

כ"כ ,

ד

ב"ב

קונטרס

12

כ"ג,

92

ב"כ

קינטרס  3כ

כ"כ

קונטרס  17א

זמ  .יר מוקדם

חבל
חוה

והנחש

הדעת

*פ)C
המלמדים

רופאים

חלוט כתיד חלום
חלום חז יי ו

ילדית

אביב

שפא

ראה :

ראה:

חושו

אל האגדה

ראה:

אל האגדה

שירה

יתנפנף החסידה

חוכרי

7

תוספת,

כ"ב

קבצנים

תוספת,

שסח

כ"ג 141-140 ,

אחי

ישמע

התראו

כ"ב קונטרס

ראה :

היה שלום

יכ

כ"ג 127-126 ,

החיטית

דרד גנית

היום

קינטרס
של ר ה

16 ; 2 ; 1

לא כונס
כ"ג,

130

תוספת,

שסז-שסח

ראה:

שירה

ב"ב

קונטרס

12

כ"ג,

93

ב"ב

קונטרס

~1

כ"ג,

28-26

ב?כ

קונטרס

20

כ"ג,

99-96

כ!!ב

קונטרס

21

כ"ג 55-54 ,

ב"כ

קונטרס

ב"ב

קונטרס

ב"ב

קינטרס

לתומה

ג

21
~1

כ"ג,

51

כ"ג,

31-29

24

כ"כ,

יח

ג

יתימה

יתימה
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שמ השיר

מראה '":מקו ם; :בפt.גב ..•.:

כתב-יד

יעקב

ועשו

ב"ב

קונטרס

~ 25 -25 ~-1

כ"ג,

ישני

עפר

ב"ב

קונטרס

23

תוספת,

בזוב

יש שיתגעגע הלב
כוכב

נדח

כלמו
כמה

ג•

קונטרס  25ג

כ"ג,

108

ב'זב קונטרס  17א

כ"כ ,

כג

את צואריכם)פ*(

ב"ב

קונטרס

41

נאים האילנות)פ*(

ב"ב

קונטרס

21

כזוג 53-52 ,

לא
לא

תמת

כ"ג,

ירדר

~1

לכי

דודה

למי

אוצרות קורח

ב"ב קונטרס  13א

למשורר

למתנדבים
מבני

בעם

קונטרס

רב או י

ג

ראה :אל המשורר

ראה:

ב"ב קןנטרס  17א;  25א

כ"כ,

כז-כח

תוספת שעח-שעט
רב

ב"ב קונטרס

2; 1

מועד

ערב ·

מזרח

ומערב

בזיב

קונטרס

מחוץ

לעיר

ב"ב

קונטרס  17א

המחפש
קטר

לי כתבה

המלאך העף שם הרמה כפ*(

שעח-שעט

תוספת

כ"ג 132 ,

ב"ב

קונטרס

ב"ב

קונטרס

2; 1

כ"כ,

ב"ב מכתביםכפרידמו(

מנג י נה לאהבה

ראה:

טז-יז

אגרות א ,לח;

קונטרס  1ה

כ"ג,

50-37

במנגינה

ראה:

במנגינה

ב"ב

קונטרס

~ 25,25

כ"ג,

102-101

זכרוו

ב"ב

קונטרס

-1
ג

כ"ג 91 ,

צ יוו

המצר

משיט

2;1

ראה:

נושנות

25

מלכת שבא

מקראי

נושנ ות

כוזכ,

יב-יג

כ"ג 79 ,

ב"ב

מצבת

כ"ג 142 ,
אל המשורר

ראה:

מכתב

כ"ג ( 3) 36-32 ,

העניים
מה

113

כ"כ ,כט-ל

ב"ב קונטרס  17א
ב"ב

מו

שעב-שעה

לא כונס

מגדות

מה

,

א

64-56

במרחקים

)  ( 3ראה גם :קו מ ל י צאי ל ו_

א

ב

ב"ב

קונטרס

2

כ"כ,

יט

ב"ב

קונטרס

2; 1

כ"כ ,

ב

כ"ג 25 ,
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שם השיר

משירי

ב"ב

הקיץ

משמרים לבקר

ב"ב,

כתב-יד

מראה-מקום  .בסרפ

2; 1

ב"ב ,
ב"נ ,

בי

ב"ב,

טו-טז

קינטרס

יד-טי

ב"ב

קינטרס

2; 1

המתמיד

ב"ב

קינטרס

נישנית

ב"ב

קינטרס

ב"ב

קונטרס

 2 ; 2ב;  17 ; 15 ; 14א ב"ב ,
37 ; 2 ; 1
בוזב  ,ה
ב"ג 138 ,
53

ב"ב

קינטרס

ב"ג,

136

עיניה

ב"ב

קונטרס

25 ; 2 ; 1

נ"ב,

ד-ה

עינר בהירה

ב"ב

קונטרס

33

לא בינס

מדבר

מתי

עבר

האחרונים

הקיץ

ימפשפש

ערמד

על אילת

השחר

עלי ערש

רעננה

פד-צ

כ"ב ,
ב"ב

21

קונטרס

על לבבכם ששמם

על

מקרא

על

סף

הציונים

בית המדרש

בבזל

ראה:

ב"ב

מקראי

קונטרס

על

קבר

אברת

ב"ב,

על

ראש

הראל

ב"ב

קונטרס

בנסתררת

ב"ב

קןנטרס

עסק

קונטרס

כ"כ,

יח

צי ו ו

ראה:

מקראי

 1 ; 1ג; 2

ב"כ,

ז-ח

כ"ג,

72-65

23 ; 2 ; 1

כ"ב,

ר

23 ; 2 ; 1

כ"ג,

125-121

4

תוספת

עקברת המשיח

עצה בתפילה

ג-ד

כ "ג ( 4 ) 5 3- 5 2

37

שסט-שע

כ"ג,

120-118
בו-כז

יג-יד

ב"ב

קונטרס

פעמי

אביב

ב"ב

קינטרס  17א

כ"כ,

הצרר

ןהגל

ב"ב

2; 1

כ"ב ,
כ"כ ,

בט

ב"ב

קןנטרס

25

כ"ג,

78-75

בוזב

קינטרס

~1

כוזג,

87-81

קינטרס

צפרירים

קימי
הקיץ

יצאי לך

ג

)( 4המשך השיר "חרשו רופאים" ,נדפס בטעות כשיר נפרד,

ציו ו
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שם השיר

רבי

זרח

רזי

לילה

רחרכ

שירח
שיר

כתב-יד

כ"כ קונטרס  17 ; 2 ; 1א

ממחפררת)פ*C

כ"כ

קונטרס

2; 1

כ"כ

קונטרס

7

מאיו

שירי

קיץ

שירת

ישראל

כ"כ קונטרס

תמצא

ראה:

כ"ג,
כ"כ,

כח

ראה:

ארץ

16

כ  IIג,

107

קיץ

ראה:

משירי

כ"כ ,

ז

כ"כ

יוניט

התהפרכה

תענית

צכור

לעצירת צדיק

~l

כ"ג,

ג

*

112-109

כ"ג

קונטרס

כ"כ

קונטרס

כ"ג 28 ,

קונטרס

42

כ  IIכ,

כ"ג קונטרס  17א

תקות עני

קיץ

כ  IIג 106-103 ,

כ"כ

חצרת

קונטרס

שחולה

לא כרנס

כ"ג קונטרס  17א

שתי עינ יך המאיררת
תאמי

משירי

שסח-שסז

140

ראה :ארץ שחולה

צ ירו

שעז-שעח

כא-כג

תוספת,

יתרמה

השירה

תקון

תוספת,

כ"כ,

היהודיט

שכ אנכי

מרהא -מק ן ם בסרפ

*

*

כ II

*

*

כ,

*

כא

כד-כר
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ביאליק

-

חייו

ויצירותיו

ביבליוגראפיה

 . 1אביטל., ,א ישירת ביאליק והתנ"ךי ,דביר ,תשי"ב371 ,

נבחרת *

עמ'.

 . 2א .נינרי ,יצחק .ימלוו חדושי ביאליקי ,דביר ,תל-אביב ,תרצ"ה103 ,

.3

אבו-שושו ,א.
תש"ך,

.4

336

עמ'

וי.

סגל.

יקונקורדאנציה לשירת ח"נ ביאליקי ,קרית-ספר,

ימחקרים בלשוו ביאליק ויל"גי,

ביאליק ,תל-אביב ,תשי"ג,

.6

262

ירושלים ,תשכ"ז 168 ,עמי.

'ביבליוגראפיה על ביאליק לבתי-הספרי ,דביר ,תל-אביב ,תש"ך,

.

 6א.

.
מסי

יעד הלשון העברית ומיסד

 359עמי .

יביאליק בשירתו' ,הוצאת ניומו,

אונגרפלד ,משה.
עמי

ירושלים,

.

אברוניו ,אברהם.

. 5אדר ,צבי.

עמי.

יהספריתי ,בי,

"על התהוותי של השיר ינושניתי לביאליק",

. 89- 85 , 1969 , 1

 6ב.

.

"איר חדש על ראשית יצירתן של ח"ג ביאליק"

-

"שמונים שנה

ל'אל הצפורייי ,יהספריתי ,בי כמארס . 855-842 (, 1971
 6ג.

.7

' .ביאליק יסופרי דירן ',עם-הספר ,תל-אביב ,תשל"ד351 ,
אירינובסקי ,א .

"הארכיטקטוניקה בשירת ביאליק",

יספר ביאליקי

עמ'

.

כבעריכת

יעקב פיכמו( ,היצאת אומנית ,תל-אביב ,תרצ"ד. 140-134 ,
 . 8בהט ,יעקב" .בשולי שירתו של ביאליק" ,יאורלןגיןי ,חיבי בי )אפריל (, 1951
.90-87
"עיוני מקרא בימתי מדבר'",

 8א.
מסדה,

ימאסף ביאליקי

כבעריכת הלל ברזל(

. 144-113 , 1975

* מפאת ריבוי הספרים והמאמרים על ביאליק ,חיין ויצירותיו ,נכללי כאן רק
חיבורים מרכזיים ,כלי  -עזר חשובים לחקר יצירתן ,אן חיבורים שנדיבי בעבידתי

אי השפיעו עליה.
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.9

בורנשטיין ,ד"י.

"לםקורות יאל הצפורייי,

ראשוו )דביר ,תל-אביב,
. ( 106-85

ראה גם :טנא )
.

 9א.

"לםקורות

תרצ"ו(102-81 ,
נ 28

 9ב.

"למקורות

 9ג.

)בעריכת חי
בתור:

] 28

[

28J

יהרהורי לילהייי,

. ( 44-43 ,

] [ 28

)

ילוו( ,קונטרס בי

. ( 48-45 ,

-

יבתשובתיייי,

)ירושלים ,תרצ"ו(,

מי אונגרפלד(,

. 61-51

)

[28 J

יהפועל הצעיר',

:כו נס גם

בתור :

טנא

כ

כהמלביה"ד:

 9ו.

)על השירים

יאל האגדהי,

נו ,חובי

נ

[ 28

, 40

. ( 61-55,

גם בתור :טנא )
. 10

נ

"על

יעל לבבכם

י"ז בתמוז תשכ"ג. 24-23 ,

. ( 62 ,

מ' אונגרפלד(" ,לםקורות שירי ח"נ ביאליק"
יאגרת קטנה' ,בערוב היוםי,

ימאסף לדברי ספרות ,ביקורת והגותי ,כרו

[ 28

-

)דביר ,תל-אביב,

כהמלביה"ד :מ' אונגרפלד(" ,םדרש שירה":
ששמם",

כונס גם

"למקורות שירי ביאליק

יכנסת לזכר ביאליקי ,ספר תשיעי

תש"ה( ,סד-עו .כונס גם בתור :טנא
 9ה.

יקונטרסיםי,

. (54-51 ,

)המלביה"ד:

 9ד.

)

[

"למקורות שירי ביאליק

)

טנא

• ( 42-32 ,

יעל אילת השחרי" ,מוסף לידברי ,כי בתםוז

תרצ"ו .כונס גם בתור :טנא
.

 .כינס גם :שקד )

נ.[ 58ב

ימשוט במרחקיםייי ,םוסף לידברי ,חי בטבח '.

תרצ"ו .כונס גם בתור :טנא
.

[

יכנסת לזכר ביאליקי ,ספר

יגםדי לילה

ד  , tתשכ"ד. 380-369 ,

(, f

כונס

. ( 68-63 ,

ביאליק ,ח"נ .אוצר כתבי-היד שבארכיוו בית-ביאליק .ראה:

 I0א.

'שיריםי,

הוצאת תושיה,

 10ב.

ישיריםי,

הוצאת חובבי

 10ג.

ישיריםי ,הוצאת חובבי השירה העברית ,ברליו ,תרפ"ג.

 10ד.
 10ה.

.

ורשה,

נספח בי.

תרס"ב.

השירה העברית,

קרקוב,

תרס"ח.

'כתבי ח"נ ביאליקי ,הוצאת ועד היובל ,תל-אביב ,תרצ"ג.
יכל כתבן' ח " נ ביאליקי ,דביר ,תל-אביב ,תרצ"ח)כולל

ה"תוספת" לכל כתביו בעמי

שסג-שצב( .
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 10ו.

ביאליק ,ח"ב.

 10ז .

.

ידברימ שבעל פהי ,אי-בי ,דביר ,תל-אביב ,תרצ"ה.
יאגרות ח"ב ביאליקי

פ' לחובר( ,אי-הי ,דביר .תל-אביב,

)ערר:

תרצ"ח-תרצ"ט.

יכתבימ גבוזימי

 10ח.

ע"י דביר ,תל-אביב ,תשל"א,
י"ח.

. 11

בילצקי,

. 12

בלושר ,אבא.

)המלביה"ד :מ'

359

ארבגרפלד( ,הוצאת בית-ביאליק

עמי.

יח"ב ביאליק ויידיש' ,הרצאת י"ל פרץ ,תל-אביב ,תש"ל,
"ביאליק בררלרזיו",

162

עמ'.

ימאזבימי ,כרד די ,חרבי בי ,תמוז תרצ"ר,

.136-120
בו-הלל הכהו ,מרדכי.

. 13

תרצ"ג,

 66עמ' .

בו-יחזקאל ,מרדכי.

. 14

יחיימ בחמו ביאליק

"ספר

)דביר ,חל-אביב ,תש"א(,

בו,\J-לרמ ,בבצירו,

. 15
.

המגמה והסביבה בשירחרי,

-

בדפס גמ:

יויהי היומי",

. 63-29

יכבסת לזכר ביאליקי ,ספר שישי,

כובס גמ בתרד :שקד

נ 58ב • [

)

ימשקליו של ביאליקי ,הרצאת גזית ,תל-אביב,

יכבסת לזכר ביאליקי ,ספר שביעי

כרבס גמ בחוד:

שקד

)

נ 58ב [.

.(372-337 ,

תש"ב 29 ,עמ' .

)דביר ,חל-אביב ,תש"ב(,

. 52-28

. ( 81-52 ,

"בקרדת השחר" )על חיאררי השחר של חיימ בחמו ביאליק(,

 15א.

יכנסתי
תש"ד,

כסידרה חדשה( בעריכת אברהמ קריב ,קיבץ ראשוו ,מוסיד ביאליק,

. 176-156

כונס בספרו:

ומסדה ,רמת-גו 966 ,ג,
 15ב.

•

יארחרת

יצירהי,

ספריח מקור,

.

 :15ג .

 IIשבילי תהו בחקר ביאליק",

יתחומימי ,רבערו לביטרי עברי,

ביאליק",

 15ד .

.
חשכ"ט(,

ברזל ,הלל

100

"קריאת דררר לחררז המרבוסילאבי :על

יהספררתי ,א,

אגרדת הסופרימ

. 65-44

חרבי אי ,ירשה ,תרצ"ז . 142-140 ,כובס גמ בתרד :טבא

. 1 ',6

יררשלימ,

מס1 .

)אביב

] 28

)

[

(. 80 ,

יבערוב הירמי לח"ב

. 175-161 (, 1968

"כריתת ברית עמ ההכסמטר",

ימאזבימי,

כז,

חרבי

הי

)תשרי

• 331-318
)עורד(.

ימאסףי,

יי ,מוקדש ליצירת חיימ נחמו

ביאליק

שבה להרלדח המשורר( ,ספריח מקור ,אגודת הסרפרימ העברימ,

" .ביאליק וטשרביחרבסקי" כברזל

 1 ',6א.

כ  iבס גמ בתוד:

כ [ 16

)במלאת

. 1975

, (271-247 ,

ימשוררימ בגדולתמי ,הרצאת יחדיו ,בשיתוף עמ אגי

הסופרימ. 1979 ,

 - 375ברנר,

. 17

י"ח" .הנאמו" )לדמות דיוקנו של ביאליק(,
יפו,

הוצאת העבודה,

תרע"ו,

יבשעה זוי ,קובץ בי,

. 25-8

גולדשטיין ,דב" .מתחילתו של ביאליק" ,מוסף לידברי ,מיום ט"ז בכסלו תרצ"ה.

. 18
. 19

גורן

)גרינבלט(,

. 20

ד.ל.

-

יפרקי ביאליקי ,טברסקי ,תל-אביב ,תש"ט,

נתן.

.,ש.ד "הערות למאמרו של בורנשטיין

200

עמי.

ילמקורות על אילת השחרי",

מוסף לידברי ,כ"ז בתמוז תרצ"ו )  (. 17.7.36כינס גם בתיך :טנא ) [ 28J
. (111

. 21

האפרתי,

ייסף ימנחם פרי" ,על כמה מתכינות אמנית השירה של ביאליק",

יעכשוי,

. 77-43 (, 1966

)

. 22

חיבי

]  58ב [.

האפרתי,

18-17

)קיץ-סתיו

כונס גם בתוך:

שקד

. ( 49-17 ,

יוסף "דרכי התיאור בשירת ההשכלה",

יהספרותי ,ב

)ספטמבר

.39-26 ,(1969

----- .~22
)אביב,
 22ב.

'"מתי

מדברי

-

פואימה תיאורית",

יהספרותי,

א,

מס1 .

. 129-101 (, 1968
יהמראות יהלשוןי ,הוצאת סימן קריאה ומכוו כץ ,תל-אביב,

---- 175 , 1975עמי .

. 23

. 24

יעשרה פרקים לשירי ח"נ ביאליקי ,המכון העברי להשכלה

הלמן,

י"ס.

בכתב,

ירושלים ,תשי"ז,

הלקין ,שמעין.

"דמות החוזה בשירת ביאליק",

)תמוז תשי"ט(,

. 264-262

בי ,אקדמין,

. 25

 159עמי .

ורסס ,שמואל.

כרנס גם בתוך:

ירושלים ,תש"ל,

ימילדי,

ידרכים

יצדי

יז ,חובי

131

דרכים בספריתי,

. 17-9

ייישירתני הצעירהי של ביאליק",

יספיר ושורשוי ,מסדה ,רמת-גן,

.1971
"הספרית העברית בעיני ביאליק",

 25א.

)אפריל
 25ב.

ימולדי ,כח ,חיבי

28

. 416-394 (, 1973
"שלבים ראשונים בחקר ביאליק"

)ברזל

J

[ 16

. (35-11 ,
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. 26

ילשוננוי,

זיידמן ,י"א" .לחקר לשיבו של ביאליקיי,

חרצ"ו,

,5

 26א.

.

"עיוני לשון במישנח ביאליק",

'העילםי ,חשט"ו,

 26ב.

.

"משנה ראשונה במסכח ביאליק",

יהעילם' ,חש"א,

"עירנים בלשון חנ"ב",

 26ג.

"על .ראש הראל",

 26ד.

כרנס גט בחרר:

תשכ"ג,

. 27

זיק,
טנא

. 17

מ"א.

)

תרצ"ד,

 27ב.

 27ג.

יא ,חש"ר,

בד ,חיב'

, 41

J

יהפועל הצעירי,

. 196-167

חשכ"א,

. 20-19

',ב

ימאזניטי,

בו ,חוב'

, 14

. (114 ,

[ 28

חרצ"ד-

. 282-471

.כןנס

לי
י ס פר ביא יק

גם בתיד:

) בעריכתי  ,פיכמו ( ,

נ

)

טבא

[ 28

"מאוצר לשיבי של ח"ב ביאליק",

ילשובביי,

. 119 ~ 91

נ

כובס גם בתוד :טנא )
.

. 646-644

כונס גם בחור:

.(120-115 ,

"סמוכין",

108-98

. 664-663

. (113 ,

)

טנא

"צררפי אותיית",

][ 28

 27א.

] [ 28

כובס גם בתיר:

.

'הפיעל הצעירי,

"יסוד האידיש בלשון ביאליק",

.

 26ה.

טנא

)

ילשוננו לעם',

. 82-74

"שירח הלשין

ולשון

[ 28

השירה",

ת ל -אביב,

. ( 126-121 ,

י ,חובי ב-ג

)חרצ"ה(,

.(141-127 ,
יכבסת לזכר ביאליקי ,ספר

עשירי) ,דביר ,תל-אביב ,חש"ז( ,סד-פה .כונס גם בתוד :טבא )

נ

[ 28

.(152-142

. 28

. 29

טנא ,ד.

)עורר(.

אקדמין,

ירושליט ,חשל"ג,

טרטנר ,שמואל.

"הלשון בשירי ח"ב ביאליק" )מקראה וביבליוגרפיה(,

"הפיאמה

 273עמ' .

יהמתמיד'

לח"נ ביאליק :מבבה ומשמעות" ,עבודת

גמר לקראת התואר מוסמר למדעי הרוח ,בהנחיית פרופ' דן מירון ,אוניברסיטת
תל-אביב ,תשל"ר

. 30

כגן ,אליעזר.

לפילוסופיה,

)סטנסיל(.

ימראות שחיה בשירת ביאליק',

חיבור לשם קבלח תואר דוקטור

ירושלים ,תשי"ט.

 30א" .השלד האפי לשיר הלירי של ביאליק",

ידברי הקובגרס השישי למדעי היהדותי,

כרו גי ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,חשל"ז,

. 222-219

- 377 -

 . 31לוז ,צבי " .לפני השער האפל" ,ימולד' ,כב ,גיל' ) 190-189יולי (, 1964
.224-218
 31א.

"השפעות בין ביאליק לבני דורו",

.

בר-אילו ,חוב' , 8-7

. 32

לחובר,

פישל.

1975

'ביקורת ופרשנותי ,אוניברסיטת

. 44-41 ,
'כנסת לזכר ביאליקן,

 I ,הסמל בשירת ביאליק",

)דביר ,תל-אביב ,תרצ"ו( . 80-54 ,כונס גם בתוד :שקד )

ראה גם  :טנא
 32א.

)

נ

[

28

].[ 58ב

(; 51-42 ,

. ( 169-156 ,

'  Iלמבוכת המתמיד",

•

ספר ראשון,

 Iכנסת לזכר ביאליק' ,ספר שני

כרגיר,

c

תל-אביב ,תרצ"ז(. 149-138 ,
 32ב.

"ימי ביאליק הראשונים",

.

'כנסת לזכר ביאליקן ,ספר שלישי

)דביר ,תל-אביב ,תרצ"ח(• 78-48 ,
 32ג.

"'מתי מדבר האחרונים'

.

ספר חמישי)דביר ,תל-אביב,
 32ד.

יביאליק

.
738

עמי

-

(,ש"ת

חייו

ו'מתי מדברייי,

 Iכנסת לזכר ביאליק',

. 80-72

ויצירותיו" ,א-ג ,דביר ,תל-אביב,

תש"ד,

.

 32ה.

יתולדות הספרות העברית החדשהי ,די ,דביר ,תל-אביב ,תש"ח,

.
.188-37

32

ישירה

ו.

. 33

ליפשיץ ,א"מ.

. 69-59
ראה גם:
 33א.

ומחשבהי,

"סגנונו של ביאליק",

כונס גם בתוך:
טנא

דביר ,תל-אביב,

נ

)

תשי"ג.

'בשעה זוי ,קובץ בי
',ב

יכתבים נבחריםי,

ירושלים,

)יפו ,סירו תרע"ר(,

תש"י ,קעא-קפר.

. (174-170 ,

[ 28

"המשקל הנעלם בשירת ביאליק",
)דביר ,תל-אביב ,תרצ"ז(,

. 112-105

ירושלים ,תש"י ,קפז-קצז.

ראה גם:

יכנסת לזכר ביאליק' ,ספר שני,

כונס גם בתוד:
טנא

)

]28

יכתבים נבחריםי ,בי,

[

. (178-175 ,

 . 34מיריו,דו" .לתולדות התלתל" ,ילמרחבי ,ימשאי ,י"א בטבת תשי"ח ) (. 3.1.58
 34א.

"דמות המתמיד והעולם החווייתי של ביאליק" ,יהארץ'. 24.7.59 ,

כונס בתרד :שקד )

נ  58ב[

. (227-221 ,

- 378 -

 34ב .מירין .דן" .הערית ל  Iאגדת שלישה וארבעהי".
כרן ט.

חיבי

.

 34ג.

ספטמבר

בן,

תשי"ט-תש"ן,

; 99-85

חיבן

"על המושג ידירי של ביאליקי".

ימאזניםי
ג-ד.

)ירחין(.

. 200-194
יג .איגיסט-

ימאזניםי,

. 213-206 , 1961

.

 34ד.

"ביאליק הצעיר יזמנו".

תמוז-אב תשל"ג,

. 294-270

ולילי רתוק

 34ה.

יבצריןי ,שנה לד .חיבי

י,

)עורכים( .

ביאליקי •

ימאמרים ורשימות על

הוצאת מפעל השכפול ,אוניברסיטת תל-אביב ,ח.ש.ד.

34

ן

)עורן(.

.

ימחשבת השירה העברית בדורית האחרוניםן ,אוניברסיטת

תל-אביב ,תש"ל.
)ערן והוסיף

 34ז.

נוסח .מבוא ונספחית,

מבןא( .
המכון

יח"נ ביאליק :המתמידי ,בלוויית חילופי
לחקר הספרית והוצאת הקיבוץ המאוחד ,תשל"ח,

 107עמי .
. 35

מלאכי ,א"ר.

יביבליוגרפיה של יצירות ח"נ ביאליקי,

יטפן ' ביאליקי

)בעריכת יי פיכמן( ,היצאת וועד היובל ,בהשתתפות הוצאת "אמנות",
תל-אביב ,תרצ"ד,

162-159

•

 Iמאזניםי

)ירחון( ,כרן שני ,חובי הי,

.522-499

. 36

סדן ,דב.

תל-אביב,

יאבני בחןי ,מחברות לספרות,

תשיי~,

יאבני בדקי .הק:ובוץ המאוחד ,תל-אביב ,תשכ"ב,

 36א.

"אל השיתין" ,בתון:

 36ב--- .

. 77-60
. 66-59

יבין דין לחשבוןי ,דביר ,תל-אביב,

 . 13-3 , 1963כונס גם :שקד ) ] .[ 58ב (. 23-13 ,
 36ג:
 36ד.

יסוגית יידיש במסכת ביאליקי ,אקדמון,

.

"בין מעין

אגודת הסופרים
 36ה.

ליובליו" ,בתון:

ימסדה,

ירושלים ,תשכ"ה.

יאבני גדרי ,ספרית מקור,

. 45-9 , 1970

)בחתימת דב שטיק(,

"שעשועים בשירת ביאליק",

ימאזניםי,

גילי כח-כט ,ז יבטבת תרצ"ג . 38-33 ,כונס גם :טנא ] ) [ 28
 36י.

)בחתימת דב !)זטוק(,

חרצ"ד . 57-34 ,כי נס גם:

"מכיתת שביבים",

טנא )

כ 28

[

ד,

. ( 232-226 ,

יס'פר ביאליקי ,אמנית,

• (244-233 ,

 - 379 36ז .סדן ,דב )בחתימת דב שטוק(" .נגינת לואי" )לדרך החריזה הפנימית בשירת

ביאליק( ,יכנסת לזכר ביאליקי ,ספר ראשון ,דביר ,תרצ"ו. 115-111 ,

כונס גס בתור:

טנא ) J

(. 246-245 , [ 28

)בחתימת דב שטוק(" ,תאומים בבטוי",

 36ח.

ספר שלישי ,דביר ,תל-אביב~ תרצ"ח. 87-79 ,

יכנסת לזכר ביאליקי,

כונס גם בתור :טנא ) ] 28

[

• ( 2:52":- ,24,7
"הדבר ינשמע?"

 36ט.

סימון לחקר תולדות הלשון של התנ"ר

כעל מאמרו של אי

בשירת שילר ובשירת ביאליק( ,ימאזניםי ,ה ,תרצ"ז• 236-233 ,

 36י.

"על הנר הדלוק",

כבחתימת דב שטוק(.

יכנסת לזכר ביאליקי,

ספר שלישי ,דביר ,תל-אביב ,תרצ"ח. 87-79 ,
 36יא.

"כף הדמיון

כבחתימת דב שטוק(,

ואחיותיה",

ביאליקי ,ספר חמישי ,דביר ,תל-אביב ,ת"ש,
)בחתימת דב שטוק(.

 36יב.

61-50

"שפונות חרוז",

)אייר-סיון תש"ד( . 24-20 ,כונס גם בתוך :טנא
)בחתימת דב שטוק(.

 36יג.
כרך שני,

תש"ו,

.טנא )

יגזיתי,

] ) [ 28

"בת יונים הומיה",

ו,

נ28

[ . ( 258:....253 ,

חובי

ט-י

. ( 261-259 ,

ירשומותי,

סידרה חדשה,

. 177-174

"בשוב שירה למולדתה",

 36יד.

יכנסת לזכר

ימחברות לספרותי ,ד ,חובי

ג-ד )אוקטובר

.1.5-5 ,(1949

 36טר .

.

 36טז.

.
חובי

1

"דמעה בלי שפוכה" ,ימרלד' ,י ,תשי"ג• 101-98 ,
"ועשן

)אב תשי"ד(,

.

 36יז.

הארובות " ...
.3

)בסוד הצירופים(,

כונס גם בתור:

"בין הגות לחזון"

טנא

)

]28

ימבואותי,

שנה בי,

[ . (189 ,

)לבדיקת רישומו של אחד-העם בשירת ביאליק(

ימולדי ,יד ,חובי ) 99-98חשון-כסלו תשי'  Iז( .
 36יח.

.

יט.

.

36

"בין פזמוו לחזוןן' ,ימולדי ,יז ,תשי"ט/תש"ר. 306-300 ,
"בפתח השממה",

יכנסתן

כבעריכת אברהם קריב( ,מוסד ביאליק,

ירושלים ,תש"ך. 199-177 ,

.

 36כ.

.295-283

"על המפתן",

ימאסף לדברי ספרות ,ביקירת והגיתי ,א ,תש"ך,
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 36כא .

סדן,

דב .

"החורש

ומשמרת

קודשו ",

',א

'הספרות',

1

מס'

)אב יב

(, 1968

.42-36

.

 36כב.

. 37

פיכמן,

"על ספרותכו

-

.

 37א.

פישמן ,ז.

. 39

"ביבליוגראפיה וביוגראפיהיי,

נח.

פרי ,מנחם.

ירושלים ,תשי"ג,

יח-כה.

'עין הקורא' ,חוב' ב-ג ,ברלין,

. 134-97

"האוצר האסוציאטיבי בשירי ביאליק",

לחקר המקרא(,

. 40

162 + 118 + 162

עמ'.

ישירת ביאליק' ,הוצאת מוסד ביאליק,

ניסן-אלרל תרפ"ג,

פניאל,

מסת חיתום",

יעקב) ,עורך(' .ספר ביאליק' ,הוצאת ועד היובל בהשתתפות הוצאת

"אמנות" ,תל-אביב ,תרצייד,

. 38

'ירושלים',

יא-יב

)תשל"ז(,

. 171-162

ירושלים ,תשי"ט,

"השיר המתהפך",

)כתבי החברה

'ספר נייגר'

. 39-38

'הספררת' ,א,

4/3

)סתו-חורף

(, 1969-1968

.631-607

.

 40א.

כספטמבר

"התבונכוירת במיבנה התימאטי של שירי ביאליק",

. 82-40 (, 1969

.

 40ב.

'המבנה הסימאכטי של שלרי ביאליקי ,הוצאת המכוו

רסמיוטיקה ע"ש פורטר ,אוניברסיטת תל-אביב,

. 41

פרידלנדר,

יהודה.

. 42

. 43

. 44
 44א.

צור ,ראובן.

עמ'.

244

] [ 16

. ( 297-288 ,

"'המתמיד' של ח"כ ביאליק",

תל-אביב ,תרצ"ז,

לפואטיקה

"עקבותיה של שירת ה'השכלה' בשירת חיים כחמן ביאליק".

כונס בתרך :ברזל כ
פרכס ,א.

'הספרות' ,ב1 /

'כנסת לזכר ביאליק' ,ספר שכי ,דביר,

. 137-121

'דברימ כחוויתם :עיונים בשירי ביאליק' ,ספרי דגה ,תל-אביב,

.,ד.ש.ח

102

צמח ,ש.

"ביאליק והשפעתו",

עמ'.

'על ביאליק:

'אדם עמ אחרים' ,תל-אביב ,תשי"ד.

עשרה מאמרים' ,דביר ,תל-אביב ,תשל"ח,
'אורלוגין' ,חיב'

 44ב.

"בשטף המליצה",

 44ג .

"שאלות ותשובות",

'בחינות' ,חוב'

,1

דצמבר

, 10

 ~44צמח ,עדי' .הלביא המסתתר' ,קרית-ספר ,ירושלימ,

 93עמ' .

. 126-123 , 1950

תשט'יז,

. 13-3

207 , 1966

עמ'.
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•45

קורצוייל ,בררר.

-

 349עמ' .

תשכ"א,

. 46

'ביאליק ושטרניחובסקי

מחקרים בשירתם' ,שרקן ,ירושלים~

קלוזנר,

'יוצרים ובונים' ,כרן שלישי ,ספר ראשון ,דביר,

יוסף.

ירושלים,

• 67-1

תרפ"ט,
 46א.

.

'הסטוריה של הספרות העברית החדשה' ,כרן חמישי,

 46ב.

.

'ח'ינ ביאליק ושירת חייו ',דביר ,תל-אביב ,תשיייא,

ירושלים ,תש"י.

 189עמ' .

הערר "ביאליק" באנציקלופדיה העברית ,כרן ח ,תשט"ז,

 46ג.

. 47

קרסל ,גצל.

. 48

רבינוביץ,

• 257:"240

'לכסיקון הספרות העברית בדירות האחרינים' ,ספרית פועלים ,תשכ"ז.
יעקב.

יפו ,תרע"ו,

"שירתנו

. 58-26

החדשה",

כונס בתור:

יבשעה זוי

,קובץ בו,

הוצאת העבודה,

ימסלולי ספרית' ,א ,הוצאת ניומן,

, 1971

.124-90

. 49

רבניצקי,

. 50

רשף ,אליהי~יהערית קצרות"

'דיר וסופריוי ,א-ב ,דביר ,תל-אביב ,תרפ  IIז-תרצ  IIח.

י"ח.

-

"לשונות מסכת יברכות' ביהמתמידייי,

הצעירי ,נט ,חיב' יד )תשכ"ה() . 25 ,כינס גם :טנא
. 51
. 52

u

שאנן~ ,בר ם.

שביט,

עוזי .

תשל"ה(,

] 28

[

'הפועל

. ( 225 ,

יהספרית העברית החדשה לזרמיהי ,מסדה ,תל-אביב.

"גלגוליו של שיר ערש",

'מאזניםי ,מא ,חובי

4-3

)אב-אלול

. 221-214

.

 52א.

"בין חרוז למשמעות:

יעל שירה וספורתי

תל-אביב ,תשל"ז,

.

 52ב.

לאפיו של החרוז הדקטילי בשירת ביאליק",

כערד :צבי מלאכי( ,מכון כץ לחקר הספררת העברית ,אוניברסיטת

. 262-229

~לבטים והתפתחויות בשיטות משקל ונגינה ביצירת ביאליקי ,חיבור

לשם קבלת תואר דוקטור ,בהדרכת הפרופי דן מירון ,איניברסיטת תל-אביב,

 364 , 1978עמ' .
.

 52ג.

חובי

. 53

, 15

מרץ

שבייד ,אלי.

.

 53א.

פועלים,

"התבנית האנאפורית ומקומה בשירת כיאליק",

, 1980

אוניברסיטת בר-אילן

j

. 151-141

'שלוש אשמורות בספרות העבריתי ,עם-עובד,
"אלמלא כנעלו שערי אמונה",

. 81-71 , 1968

וביקורת ופרשנות',

. 49-13 , 1967

'הערגה למואות ההווייה' ,ספרית
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. 54

יבדרכי הספריתי ,מיסד  .ביאליק,

שטראיס ,אריה לידויג.

ירושלים ,תשי"ט,

.147-105

. 55

שמרוק ,חבא.

,2
. 56

מס.

1

"הקריאה לבביא :שביאור ,ביאליק ,פרץ יבאדסוו",

)ספטמבר

שביאור ,זלמו.
תרצ"ד,

. 244-241 (, 1969

"ביאליק בשבת תרס"א",
כובס גם בתוד:

. 21-18

יהספריתי,

יספר ביאליקי ,אמבית ,תל-אביב,

יביאליק יבבי דורוי ,דביר ,תל-אביב,

, 1958

.147--151

. 57

יביאליק ביצירותיו '.הוצאת יוסף שמעיבי ,תל-אביב ,תשי"א,

שפירא ,זושא.

 248עמ' .
'דרכים בשירת ביאליקי ,היצאת ייסף שמעיבי ,תל-אביב ,תשכ"ב.

 57א.

.

 57ב.

 .יריתמים בשירת ביאליקי ,היצאת אמ"ש ,תל-אביב ,תשכ"ו157 ,
"ח"נ ביאליק בנתיבות שירתי :עייו

 57ג.

עמ'

תשל"ד206 ,
 57ד.

ימחקר" ,הוצאת אמ"ש ,תל-אביב,

.

"האסוציאציה התנ"כית בשירת ביאליק",

.

יגזיתי ,חוב'

)אדר-שבט תשי"ד( . 35-33 ,כובס בידרכים בשירת ביאליק" ) ].[ 57א

ראה גם:

טבא )

כ 28

ו-י,

. ( 185-183 ,

[ • ( 265-264 ,

"למקורות האסוציאציה המקראית בילבדיייי,

 57ה.

עמ'

.

יגזיתי ,טו ,חובי

ג-ר )שבט-אב תשי"ז( . 97-95 ,כינס בידרכים בשירת ביאליקי ) ].[ 57א . ( 210-203 ,
ראה גם :טבא )

] 28

[

. ( 268-266 ,

 . 58שקד ,גרשוו" .היסידות המיתיים בימתי מדבר'" ,ימשאי ,ילמרחבי. 3- • 12.60 ,
"ריתמוס וסמל בימתי מדברייי,

 58א.

.

 58ב.

).עורד(.
ירושלים ,תשל"ד,

 58ג.
 58ד.

454

יביאליק

-

יצירתו

ימשאי,

ילמרחבי,

. 6.1.61

וסוגיה בראי הביקורתי ,מוסד ביאליק,

עמי.

"המראות הראשונים" מאסף ביאליק ,תשל"ה. 160-145 ,
'הסיפורת העברית

תל;'אביב ,תשל"ח.

', 1970-1880

אי,

הוצאת כתר

והקיבוץ המאוחד,

 - 383שירת "חיבת ציוו"

. 59

אז"ר )אלכסנדר זיסקינר רבינוביץ(" ,ספרים חרשים",
)טבת-סיוו

תרנ"\ג(,

. 60

אחד-העם

.. 61

ברייניו ,ראובו.
פרוג'

'השלח'', ,ח חוב' כה-ל,

. 365-364

)גינצברג ,אשר( ,חקדמה ל'כל שירי קאמינר' ,אוריסה ,תרס"ב.
.ש.ש" פרוג

-

תולדותיו

ותכונות שירתו" ,מבוא ל'כל שירי

)בתרגום יעקב קאפלאו( ,חוצאת תושיה,
"יחןדה ליב גארדאן"

 61א.

)חשוו-אדר תרנ"ז(,

וארשה ,תרנ"ח.

)זכרונות ומחשבות(,

'השלח' ,א ,חוב' א-ו

. 68-62

.הקדמה ליחזיונות ומנגינות' של שאול טשרניחובסקי ,חוצאת

 61ב.

תושיח,

. 62

-

ביבליוגראפיה נבחרח

תרנ"ט .

וארשה,

גוברין ,נורית.

'הספרות' ,א,

"ביןגראפיה של משורר נשכח",

4-3

)סתיו-חורף

.716-697 ,(1968/9

. 63

יהשירה העברית ביו שלהי ההשכלה לראשית התחיהי ,חיבור לשם

הראל ,שלמה.

קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,בהדרכת חר"ר ראובו קריץ ,אוניברסיטת ת"א,

.1979
ישירת של"גי

 . 64הלקיו ,שמעיו .

)מבוא לקובץ השירים יעם שחר'( ,תל-אביב,

תשט"ז ,

.240-217

. 65

זאגארדסקי,

"אברהם בער הכהו

ח.

גאטלאבער",

'ספר השנה'

)בעריכת נחום סוקולוב(,

.314-308 ,1900

. 66

לחובר ,פישל.

יתילדות הספרות העברית החדשהי ,ספר שלישי ,חלק ',א תל-אביב,

תש"ז.

.bt66

. 67
. 68

.

"י"ל פרץ" ,וראשונים ואחרוניםי,

נייגר ,ש".י"ל פרץ וכתביר העבריים",

סדו ,רב" .ביו השמשות

-

. 69

יהתקרפהי ,ל-לא ,תש"ר,

. 502-439

עם כל שירי אימבן" ,מברא ל'כל שיןי אימברי ,תל-אביב,

 . 1950כונס גם בתור :יאבני בחו'
פייטלזוו ,מ"מ.

,1

דביר ,תל-אביב ,תרצ"ד,

. 119-.;101

)

] [ 36

.(17-11 ,

"יהל"ל" ,מבוא ליכתבים נבחריםי ,הוצאת תושיה,וןשה ,תרע"א.
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•70

יעקב.

פיכמן,

"מאנה",

כינס גם בתרך:
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)ירשה  ,תרע"א( .
)שיר נפרץ ,שכרנם

 . 180שץ )רינשעל( ' .שירים נבחריט' )ררשה. ( 1911 ,

בקבציט<שרניט( .
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• 181
. 182

אייזענשטיין ,יהודה דוד ' .אוצר מאמרי חז"ל' ,ניו-יורק. 1929 ,
הימאן,

 fתורה הכתיבה יהמטורה',

אהרו.

א-ג

)תורה,

נביאים,

כתובים(,

דביור,

תרצ"ז.

. 183

ליונשטאם שמואל ויהושע בלאו,

תנ"כית,

• 184
. 185
. 186

ירושלים.

מאנדלקרו ,שלמה.

'קונקורדנציה לתנ " ',ך הוצאת שוקו,

סבר ,משה.

'מכלול המאמרים והפתגמים' ,מוטד הרב קוק,

קוטובסקי,

בנימי ו .

ירושלים ,תשכ"א

.

'אוצר השמות לתלמוד הבבלי' ,הוצאת משרד החינוך והתרבות

. 187

קאסאווםקי ,חיים יהישע.

באמריקה,

לרבנים באמריקה ,תשט"ז

------

ירושלים ,תשכ"א (.ג-א)

(.ה-א)

 186א.

.

ירושלים ותל-אביב.

'אוצר לשו ו התנאים' ,הוצאת ביהמ"ד לרבנ ים באמריקה,

-----וביהמ"ד לרבנים

 187א.

'אוצר לשוו המקראי,

א-ג ,ה וצאת קונקורדנציה

ירושלים,

תשל"ו .

'איצר לשוו התלמוד' ,משרד החינוך וביהמ"ד
(.חל-א)

'אוצר לשוו המשנה' ,הוצאת מסדה ,תל-אביב,ד 195

*

*

*

*

(ד-א) .
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A BST RACT

This study presents a descriptive survey of

thr~e

predominant genres

in Byalik•s early poetry (1890-1900).
These early poems, including the poet•s juvenilia, remained - to a
certain extent- unknown to the reading and .literary public, for several
reasons:
(a). More than half of the 110 poems, complete and fragmentary, written
between the years 1890 and 1900 (Byalik•s first creative decade)
had never been published during the poet•s lifetime, and only some
of them were collected in the posthumous editions of his works.
(b). 48 of the early poems , although published by the poet in various
periodicals and magazines, and sometimes highly appreciated by him
at the time, were not collected in any of the editions, published
during the poet•s lifetime.
(c). Some of the poems were first published in contemporaryperiodicals,
then collected in the early editions and then deleted from the later
ones by the poet himself, for variousreasons, literary as well as
non-literary. These poems have naturally beenneglected, despite
their obvious historical significance.
(d). A small part of Byalik s collected poems were repeatedly amended
1

by him, so that they now rarely reveal their original nature.

.. VIII -

One subsidiary purpose of this study, along with the main purpose
stated above, is to focus critical attention on this virgin territory:
to shed light on an unexplored group of poems, written by the major modern
Hebrew poet.
Another subsidiary purpose is to trace the influence of some of these
early poems on Byalik s mature poetry. It can be clearly demonstrated that
1

some of the poems, witheld by the poet in his archives for several decades,
subsequently contributed to later works. This significant fact has generally
escaped the eyes of Byalik•s critics.
Obviously, this study cannot cover all aspects offue vast bulk of poetry
written by the young poet between the years 1890-1900 (for a definitive list
of the early poems, see: Appendix II, pp. 366-371),and is necessarily limited
to relatively few generic problems, theoretical as well as interpretative.
This body of poetic works is examined deductively in the light of a
few style-markes which are manifest in the small units of the texts, as well
as in their main structural units. This scrutiny attempts at isolating those
elements which reveal clear inter-textual relationships, such as between a
literal and a latent text. These style-markers: allusion and certain allegorical
and parodical devices, are all characterized by a subtle interplay between
several levels of meaning, which are intended for the reader and interpreter
to unfold. These style-markers serve here as a synchronical paradigm for the
examination of the poems, but at the same time assist in formulating some
diachronical suggestions, revealing the evolutionary nature of the poet•s
development during the first decade of his literary career.

- IX -

Three main poetic genres have been selected for close examination:
allegory, satire and the ode. These three genres have been isolated for detailed
scrutiny, primarily because they have proven most dominant, quantitatively
and otherwise, in Byalik s early poetry. They have also been selected because
1

of their fundamental

11

Maskilic 11 , Neoclassical nature. Through the examination

of genres and style-markers characteristic to a perishing literary generation,
Byalik s poetic innovations can more easily be traced. It is interesting to
1

note that these three genres which had predominated the poet•s early writing,
have subsequently been neglected in the course ofhis literary career,or else
radically changed their original nature.
Chapter One portrays a synchronical survey of oneof the most dominant
style-markers within Byalik•s early writing - the use of allusive patterns.
A close lexical scrutiny of these early poems reveals that in most
of them a dense texture of allusive phrases can be traced,eventually
resulting in a semantic stratification of the poems· The subtle interplay
between the context and the alluded source - whether Biblical or post-Biblical contributes to the elaboration and enrichment of these poetic texts.
In order to present the various possibilities of this stylistic device,
Byalik•s

longest and most important poem of the decade -

Talmud Student 11 )

-

11

Ha•matmid 11

( 11

The

has been thoroughly scrutinized and analyzed (for Apparatus

Criticus , refer to 11 Appendix I 11 , pp. 341-365). It has been found, for instance,
that the main figures of speech in this poem tend to organize in overlapping
semantic fields, and that certain pejorative & ameliorative changes are
frequently used by the poet, in order to achievelinguistic idiosyncrasies.

- X~

Chapter Two surveys the allegorical features of some of Byalik's early
poems, arriving at a conclusion that that his writing had undergone
during the decade some significant changes, such as the transition from
the impersonal national allegory to the more personal, individualistic
mode of writing.
Na'i ve a11 egory whi eh characterized the 1itera1 leve 1 of some
of the earliest poems, has been succeeded by a multilateral and
idiosyncratic mode of writing.
Pure allegory in which all levels of the text - literal and
latent - are being simultaneously activated, has been substituted by
allegorism (or freestyle allegory), i.e., thecdmixture of allegorical
11

11

segments and purely mimetic passages.
Impersonal allegory, a residuum of the old poetic norms, has been
substituted by the pseudo-autubiographical poems of 1899, and has finally
been replaced by a personal mode of writing, stimulated by autobiographical
experience.
Chapter Three traces some of the major changes within the early satirical
and parodical writing. In the first decade of his literary career, Byalik
was attracted by two strong contradictory (and complementary) forces:
the one was the calculated style with the emphasis on ironical-satirical
quality, of Y.L.Gordon. S."Y. Abramovits and other contemporary Hebrew
writers he admired; the second - the high seriousness of some of the
11

11

Russian Romantics. Among these, he specially valued the poetry of the
Russian-Jewish author - S.S. Frug - whose ecstatic hymns and sensitive
elegies enchanted him.
Between these polar attractions, Byalik was first drawn by
the ironical and satirical, and only at the endof the decade decided
in favour of the serious and the sincere.
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The early satirical writing is characterized by some cardinal
changes, such as the shift from the Neoclassical witty pun to the
ambiguous, connotative irony- a distinguishing feature of many of the
poet's later works; as well as the shift from the single-faceted, blunt
satire to the subtle, sophisticated self-irony, constituting the peculiar
quality of the fully developed writing.
It is also quite obvious that some of the early poems which had initially
been written as parodies, have later on altered their original nature and
have finally been completed as serious & ceremonial national poems, with
no apparent humourous trend in them.
Chapter Four depicts the generic features of the ode (and of the national .
hymn, as a poetic sub-genre)in Byalik's early writing. The ode and the hymn
are constituent elements of the poet's 11 Sublime 11 mode of writing, opposed
to the ironical mode which had predominated much of his early writing.
The early serious and ceremonial poems are also marked by some
significant changes, such as the shift from the Neoclassical composure,
characterizing such early poems as 11 Be'ohel Ha'torah 11

( 11

In the Tent of Torah 11 ) ,

to Romantic ecstasy, characterizing such odes as'Ha'yesh Et Nafshe'cha La'daat 11
( 11

lf Thou Art Willing to Know 11 ) . In some of the early odes, a simple-minded

attitude (generally Qne of unabound admiration) is revealed towards the
central glorified object of the ode. On the contrary, the more mature odes,
written towards the turn of the century, reveal an ambivalent attitude,
unfolding simultaneous feelings of attraction and repugnance towards the
central object of the ode.

Chapter Five analyses an autobiographical poem written on the threshold
of the second decade of Byalik 1 s literary career- 11 Shirati 11

( 11

My Poetry 11 )

-

which also inaugurates the twentieth century.
This elaborate poem, which has generally been regarded by critics
with high seriousness, as the embodiment of tragic experience, in fact
maintains many comic elements, which have

~bw.

hithert~disregarded

and which

are specified here in great detail.
It is also shown that this personal poem, which is primarily
based on autobiographical experience, in fact contains many allegorical
ingredients, based on the collective treasure of images, rather than on
concrete personal materia.

II

Towards the turn of the

century,~alik

seemingly discarded many

of the themes and techniques which he had previously used in abundance.
He moderated the use of satire and parody, and put a new emphasis on the
ode, in it's modified fonn, with its pathos much subdued. He has a1so
innitiated his Romantic, autobiographical writing, creating a personal
11

myth 11 of his own. In this new phase, his poems are characterized tr1 a

seemingly sincere, confessional tone, contrary to much of his earlier
practice, and reveal mimetic amplitude and semanticprecision.
He continued, however, to useimost of the style-markers and thematic
topoi practised hitherto, but much subdued and transformed. For example,
after 1900, he stopped writing national allegories which had been a major
generic feature of his early writing, but various ·indicators of this

- XIII -

11

Maskilic 11 genre continued to feature prominently even in his mature

poetry.
Byalik's critics have usually taken one stance: most of them
objected to allegorical interpretation of the fully fledged poetry,
claiming that these are the reflection of personal experience, whereas
some eccentric critics (Mordechai Ben Hillel Hacohen, for instance)
insisted on na1ve allegorical reading of all the poems, including
the so-called "personal" ones. A more balanced approach would show

t~1=t

mature poems are not allegorical per se, and show a marked

inclination towards realism and mimetic amplitude, they definitely possess
a considerable amount of allegorical elements. Even such intricate and
elaborate poem as "Shirati" ( My Poetry
11

11 )

which is inherently autobiographical,

simultaneously activates an allegorical level, which in itself consists
of two parallel stories: the historical and the a-historical.
This admixture of realism and allegory, of the personal and the
impersonal, makes Byalik's writing in Northrop Frye's terms a "freestyle"
allegory (or: "freistimmige style"), whereallegory can be used or dropped
at the writer's will. The simultaneous use of parallel stories also bears
a basic resemblance to the Mediaeval (JJadrilateral scheme, advocated by
Dante and practised throughout the Middle-Ages and the Renaissance, in
which four theological levels are being simultaneously activated: the
literal, the allegorical, the tropological and the anagogic: However., this
scheme of quadrilateral meaning functions in Byalik's more mature poems
only sporadically: at times, he abandons this multi-level style temporarily,
interpolating passages of description, dianoia etc., and then, after a while,
returns to the polysemrius trend.

- XIV This technique is analogous to the previously mentioned "fristiiTI11ige"
style, which is common in modern allegories. It is interesting to notethat
just as there is always a minor place for autobiographical, idiosyncratic
hints within the objective narrative genres, similarly, there is always
~.

a place for external, objective stories within a purely personal framework.
This osmotic convergence of opposites is a key to the understanding of
Byalik's style: it always maintains a compromise between stylistic extremesthe use of personal & impersonal materia, concretization &generalization,
pathos & bathos, seriousness & irony, vision & pragmatism, exaggeration &
understatement, the use of the hyperbole & the use of the metonym. Byalik's
poetry, as a rule, synthesizes extremes and paradoxes, in all levels of the
text. This synthesis is doneso

element is somehow tainted with its

thate~ery

polar extreme (the use of polar oppositions, rather than the use of binary
oppositions).

III
A marginal by-product of this study is an analysis of the rhetorical
framework of the early poems. Byalik's poetic world at this early stage
abounds in fictional speakers (old men, pedants, folkstips etc.) whose
identity has to be deduced in indirect ways. For example, both "gesisath
Hole .. ( The Agony of a Dying Man )a1d
11

11

11

Hushu Rof'im" ("Hasten, Doctors!")

are national allegories in which the Nation is compared to a sick, dying
man and its leaders to his doctors. However, rhetorical differences, such
as the identity of the speaker (which is only hinted at), can account for
differences in tone and atmosphere, as well as for thematic and ideological
differences. The ideological basis of the two poems is so contradictory
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and is in such poignant contrast to the poet's fully declared ideas,
that it is almost hard to believe that these two national allegories
and a declarative manifesto uRa'ayon Ha'yishuv" ("The Idea of Settlement")
could have been written at the same time by the same person.
The nature of the style-markers and generic features selected here
for examination which include various dimensions oftextual units, from the
smallest to the largest, dictates a certain balance within this study:
hermeneutical preoccupation may at times obscure the critical-historical
study, by sheer quantity. According to E. D. Hirsch in his exemplary Validity
in Interpretation, it is only the latter which determines the "significance"
of a given text, whereas the minute textual study determines only the
"meaning" of the chosen text.
These two complementary approaches- the hermeneutical and the
critical - prevail this study, with some emphasis on the first, but with
constant care that the most important points in the second are given
sufficient attention.

*

*

*

*
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