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סאטירותבכתיבתביאליקהירבהשבה ,) 1900-1896 (סוסנוביץתקופתגם

מגוריומקוםאתהמשוררהעתיקתר"סבשנתלגניזה,דורובןשאתארכניות,

שבהוקצרות,תקופות(למעטשנהמעשריםיותרבמשךישבשבהלאודיסה,

, 
אברמוביץ,שיייאחד-העם,במחיצת"השלח"),בעריכתעבודתולרגל i1בוורשישב

ביאליקמסרתר"סבשנתביצירתו,חדשפרקפתחובהואחרים,רבניצקיי"ח

והעורךהמו"ללידיתרס"ב)בשנתאורלראותהיתה(שעתידהשיריואסופתאת

כמיעצמואתראהלאואילך,מכאו"תושיה",הוצאתשלבעליהבו-אביגדור,

בשירה,יעודןאתראהאלאמצוא,לעתבאקראי,בספרותשעיסק

II 

רקעעלאלהמוקדמיםמשיריםכמהשלבדיקתםהיאזהמחקרשלאחרתמטרה

פיוטייםעקרונותביאליקשגיבשקודםהיכתבם,בעתשרווחוהספרותיות,הנורמות

בשנותמרובים,ונסיונותגישושיםערךדבר,לכלכמשוררעצמושראהוקודםמשלו

"משכיליים"ולז'אנריםלקונבנציותבזיקתורבגיווומסתמווהתעייההגישוש

משל,דרךכך.והבשלה,הבוגרתלשירתואופיינייםשאינםציוניים",ו"חיבת

ים","משכיליהזדמנותשיריבכתיבתנותהראשייצירתובשנותכוחואתביאליקניסה

 ) 3האפיתאלאמיוו( ,) 2האפיטאף(כגווקאלאמבור,עלאןאנקדוטהעלהמבוססים

בכתיבתאו ,) Sלפסחכאולפוריםהמיועדיםמערכונים,בכתיבתהירבהכו . ) 4והאלבהכ

גוריההאליגםרבהובמידהועמוד""חזקנ"לקדושים" ,"וזכרו"מצבתושיריראה ) 2כ
אבות",קבר"על

דרדה".ו"לכיכסף""שיריונים","תאמישיריו)כגןו 3 (

יותר,מאוחריםבשירי-פרידהניכריםשדפוסיואחי",שלום"היהשירו)כגוו 4כ
צליל"."צילושיר-העםהנעלם""לנתיבךמעמי",את"חולכתכדוגמת

) S לפסח)כמערכוווהכתף""האופהשפיל),פוריםכמעיווהנחש""חוה)כדןגמת
ועשיו".ויייעקב
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שיריוחטיבת.בתוך ) 7ופארךדיות(סאטירותוכו ) 6לאומיות(אליגוריות

נוסטאלגיהשיריציוו","שיריכמהמצוייםזו,בתקופהשנכתבוהליריים,

הגעגועיםעלאירופהבלשונותשנכתבוליריים,לשיריםהדומיםוגעגועים,

דמיוניים,זהב""אייאל-אוטופיתמציאותאלהכמיההועללארקאדיה

עלמעידהללוהקונבנציותומוהזיאנריםמובחלקהשימושלים.שמעבר

הולמותביטוידרכיאחרשתרהמשורר,עלבת-הזמןהעבריתהשירההשפעת

בת-הזמו,השירהשלחיקוייהכדיתוךושךנים.רביםבסגנונותוהתנסה

עקרונותלגיבושאותוהוליכהזןוסלידתךממנה,שאט-נפשלהביעביאליקהחל

באגרותיו.ביטוינתןלהםמקוריים,פןאטיים

זיךרנאליסטייםושיריםהזדמנות""שיריבכתיבתשהירבהאחרלדוגמה,

אתרבניצקיי"חלעורכובאיגרתהביעהראשונות,כתיבתובשנותלמכביר

ואינהתוכנית,על-פיהכתובההמוזמנת,היצירהמרעיווהמשועשעתסלידתן

ספונטאניתנובעתרבות,בהזדמנוייתטעןכךהאמיתית,היצירהההשראה.פרי

ובהשתדלות:ברצוןתלויהואינההשראהנרגעימצורכי-הנפש

וברצוןבנסיוואטו-ליאביבךיספורלערוךלנסותממני"בקשת
לעשות.כמצוהלאלעצמי,נסיתיעתהכייכלתילואמלתא?תליא
---אליגםושנשלחהבקיץשנתפרסמההמודעהליעשתהצחוק

היותרהלאומיהש(רעכור---פראנק 150או 100פרסהקובעת
הגורמיםהםוהםבתשלומיןאלאתלןיהדבראיןכאלושיחבר,טוב

שיבוא".לשיר

ביאליק"נחמןחיים("אגרות
קה). ,א, rיאגרות~הלו

 Lז 10נ

תוככית,על-פיושיריםידמכות" rה"שיריבכתיבתביאליק,המשיךכופיעלאף

ליצירתו;הראשוןהעשורלאחרגםועמוד"),ו"חזק"לקדושים"(כגוואפיטאפיםוכתב

בעם""למתנדביםאביב","פעמיכגוןמסויימת,תכליתלשםשיריםבכתיבתהתמידכו

שלהלן.האליגןרלסטילם,היסודותעלבפרק 5העי)ראה: 6כ

שלהלן.והפארודיה,הסאטלרהעלבפרק 3,2הע')ראה: 7 (
___ ---' 
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מתרס"ג.העם""לאחדשיר-ההקדשהוכדוגמת ) 8 (תר"ס)(עדלבקר"י"משומרים

יובלבחציתל-אביב,עירייתמטעםהזמנהעל-פיכתבהאחרונהחייובשנת

שילשים"."עלהאחרוןשירוהואתל-אביב,לעירהימנוןהעיר,ליסוד

שגיבשהפואטיים,העקרוניתאתחופףהיצירהמהלרנמצאתמידלאמשמע,

מלמדיםאלהכן,פיעלאףשבעל-פה.ודבריומסותיובאגרותיו,ביאליק

לממשהושניסהעיניולנגדהמשוררשראההאידיאלית,השירתפישתעלהרבה

ביצירתו.

ביאליקהירבההראשונות,יצירתושבשנותהיא,היסודמהנחותאחת

שלהסטרוקטוראלייםןבעקרוניתבתימאטיקהןפארודיסאטירישימושלעשות

מניגדותזיקיתשתיביןפנימיבמאבקנתוןהיהעת,אותהזמנו.שירת

נוסחהעוקצנית,הסאטיריתלשירהזיקתוזו:אתזוומשלימותלזוזו

בשנותפרוג.ש"שניסחיהמרוממת,הרציניתלשירהוזיקתוגורדון,י"ל

מןוהפארודיה,הסאטירהלטובתהכףנטתהעדייןהראשונות,כתיבתו

במוצהרביאליקהביע ,) 1892 (תרנ"בבשנתכברזאת,עםהכמותית.הבחינה

כנותמתורהכותבפרוג,בנוסחרןמאנטי,למשוררלהפודמשאלתואתךבמפורש

בפךאימההדיוןשמוכיחכפיביאליק,שלהבשלה.שירתו ) 9הרוחכרוממותומתור

סאטירייםיסודותוביןאודייםיסודותביןהארמוניתסינתיזההלא"שירתי",

בכיפה,ישלטואלהאושאלהמבללפארודיים,

111 

הרקעשהיאחיבת-ציוו,כשירתגדול-ממדיםשירירצףשלהמדוקדקתבדיקתו

שהיקפךמבצע,הואומגיונים,רביםאספקטיםמתורהצעיר,ביאליקשללצמיחתי

זוהיארהציפןר,ממעןףסינאןפטיתראייהאןמנםתיתכןצןות.עבןדתמצריד

בעם""למתנדביםרבניצקי;י"חשל"האביב"פתיחתלכבודנכתבאביב"),,פעמי 8כ
פרישמן).דוד(בעריכת'יהךור"שלהראשןןבגליונןנתפרסםהדור!")(!!הקימו

השיר:בנוישעליההסכימה,אתהמשורררשםלבקר""משומריםשלבכתב-היד
ביאליק,משמע,ותחייתך".עמנןבקרעלבתיםושניהיוםבקרעלבתים"שני

על-פישיריםמכתיבתנמנעלאמאליה,הנובעתהספונטאנית,השירהאתשהעריך
תוכנית.

) 9 ( 
אגרותנא,מב-מך~
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הסוגיותוהיקףהנסקרהשדהשלותיחרםהגדרההמעדיףזה,מחקרמגמתאינה

שיטתית.מבדיקהנובעתשאינההכללה,פניעלבחשבון,שתובאנההתיאורטיות,

למימושווהשוואתוחיבת-צירןבשירתאחדאספקטשלבידרדוגםהשני,הצדמן

יסודשלבידודושכומהותית,תועלתמביאהיהלאהמוקדמתביאליקבשירת

חידושותליייםזהביסודכישתשכנעחותכת,הנמקהלושתהייהראויאחד

עיקרוןכלמוטיב,כלסגנון,צייןכלוהנה,הצעיר.המשוררשלומקוריותן

איזובמודהכבר,הסתמומוקדמת,בדיקהשנבדקריטורי,אוסטרוקטוראלי

נעוץהחידוששלשעוקרוכן,אםנותנת,הדעתביאליק.שלקודמיךאצלאחרת,

שםזעירפהזעירכברנתגלושאולימחדשים,יסודותהמכשלבצררופם

ניכרתשאכןהוכיחה,ביאליקשלהמוקדמיםשיריובדיקתקודמיו.בשירת

ובהדגשיםבפרופורציותהמצטרפיםמחדשים,יסודותכמהשלמיוחדתמזיגה

לעמוד.אנסהטיבםשעלמסויימים,

שביאליקוהמובהקת,הברורההאינטואיטיביתהתחושהאףשעלכו,אםנראה,

אספקטשלבידודומתוךזההבדללנסחאיןקודמיו,מאשרחרתכתבא

הריטוריקה,התימאטיקה,המטאפוריקה,התחביר,הלקסיקון,הפרוזודיה,מתחומיאחד

אתשתסמןקואורדינאטות,מערכתפיעלאםכיהזיאנרי,השימושאוהקומפןזיציה

המשורראתשהינחןהנררמךתשלקביעתןעלתקלהשרבים,האספקטלםביוהיחסים

שניתן.ככללאמתקררבהמהימנה,תמונהותעלה

בתוךהסגולישמשקלםזיאנרים,שלושהשלבבדיקתםלהתמקדהחלטתילפיכך,

התמורותתיאורושבעזרתונכבד,רבאלאופחות,מועטאיננרהנדוןהשיריםרצף

שלהשירתפישתהתפתחךתאחרלהתחקותניתןהתקופה,במרוצתבהםבשימוששחלן

כאןמשמשים-והאודההסאטירההאליגוריה,-שנבחרןהזיאנריםשלרשתביאליק.

הבלעדיים,בתחומיהםשחויצירותורקאךהמעמידיםמגןבשים,כזיאנריםרקלא

בדיקתםכויעלשונלם.כתיבהסוגלעלהחליםפרה-זיאנריים,כעקרונותגםאלא

הזיאנרית.הבחינהמואחרתלסווגםשניתןרבים,שיריםגםמקיפה
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 ,המוקדמתביאליקטירתאתרקמליחדותאלנןיהאודההסאטלרההאליגרריה,

הפואטיקהלסידיתעמאחדכקנחועוליתבכלל,הדורבנללטירתופליניותאםאכי

לפיכך,וחיכת-צייו,ההשכךהשירתשלנככדותבחטיבותשטלטהת,קלאסיואהני

אחרים,ולמשוררלםלביאליקהמטותפלםלסודרת,אותםחראיקאדולעקובלומעני

מנוסחביאליקחרגכיצדלהראיתכדיהיייט,המאהשלהתשעלםבטנותטכתכו

שימושמתוךדייקאאלאהמקובל,בנוסחמרדמתיךלאן,כדורחשרווהכתיכה,

חישנה,הפןאטיקהחורבותעלקודמיו,שלרתאתינןייפשאהיסורות,כאותם

שהשתמטהחדטה,פואטיקהשלעקרוניתננהללסטית,מנטאנטיסהןהניאוקלאסלת

בחדשים,ולחמירםלהגחיכםלנפצם,כדי ,יםשניהםמרלוחבתכופות

IV 

האליגךריהובמרוחר-וחיבת-ציווההשכלהשירתאתאיםיינושהזיאנרים,

הרומזלםחות:סלמולטאנילם,טקסטלםכשנימרוכדכטימוטינוטלהצ-ודלחראיהפ

מאמץהמחילביםמרובדלם,כתיבהבסוגיהמכוווהשימוטלהסמוי,,גלולווהנרמז,

היוצרביןסמולייחוזה"מעליעלהתבסםא-המפענח,הקורטלמצלדואינטלקטואלי

אינטר-סןבייקטיביתרחבהחפיםהטלבקרומהאמןנההלענולדחייקהל-קוראיו,

הסיפורמאחוריהנעלמיתהמטמעויותאתלחטוףמוריםאה ,בלםהריםאהקורבין

הקוראיםמורבלםשלהמשותףהתרבותיכררקעםזןובלעתמנחה iוהליטראלי.הגלוי,

גומללןיחסי~להואףהמסתמכותספרןתיןת,זיותונאירבמוטיטגםאיפטרה

נרמז,טקסטוימזרטטקסבין

שירתזהונכללהיייט,המאהטירתמלטבטלמעמיקהבדיקהןכתיתטלאדוםה,

הבין-טקסטואליים,היחסיםחרטוףתוךבשיר,המליםצלרופיבדיקתללאהמיקדמת,ביאליק

ביאללקבטיריכזומבדיקהבמקורית,דומיםככוליםירופיםצלביןהטירבלןהנוצרים

לעלתיםהמלמדיםאלןםיבירם,צירופיםטלןמורכבצפןףמלרקםעטויהשלטונםעולה,

צפונותיו.אתומבהלרלםהטירטליותויןהשתמעמלואעליתנרוק
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ביאליקשירישלמבדיקתםהמתגלהאלוסיביים,צירופיםשלהצפוףהמררקם

אתשצמצמההמשכילית,"המליצה"ללשווקהיזלעבהכרחמלמדאינוהראשונים,

שנלקחוצירופים,שלמוגבללאוצראותווכבלההמשןררשלהאפשרויןתקשת

עשיר,עולםעלמעידהביאליקשלהאלוסיביתןנלשוכנתינתם.המקורותמן

חדשה'ימליצה"שלבריאתהעלןמלמדתבאפשרויותיומוגבלובלתיאידיוסינקרטי

הישנה.שלןתיהורבחעל

ה"שיבוצית",הלשוןנגדרחבהמערכהשלבעיצןמהכתיבתואתהחלביאליק

בשניהמשכילית.השקר""לשוועםבני-הזמןוהלשןןהספרותישב:אבקרבשזוהתה

שאינהלשוןהעברית,בספרותנתאזרחןכברהי"ט,המאהשלהאחרונרםהעשורים

) 10 ( 
-שראשיתהזו,·.נורמהיבעיקר"שיבוצי"שאינווסגנוןבעיקרהמקראית

קאטאליזאטורהיתהופינס,יעבץשלהמסאיתבפרוזה- ) llליפשיץ(רא"םלדעת

השירהללשוועורףפנווןיחיבת-צמשוררימרביתהשירה.בלשוולתמורות

חופשיותלשוולתבניותונדרשן\.ורדוןי"לשלוהמכולכלתהמורכבתהאלןסיבית

המשכיליתללשווהתנגדושלוהלשוותפישתוחסידיבו-יהוז'האליעזריותר.

i1 המליצה.מכבליהמשוחררת"ירושלמיתיי,לשוןשלהלהשלטתוחתרו"מליציתיי

התפישהאלחזרה-כביכול-רגרסיהמשוםאפוא,היתה,ביאליקשלבגישתן

ומיוחדתאישיתפיוטיתלשוןביאליקבנה ,למעשהאךהמיןשנת;המשכילית

ממקןריןתה.ואיבדההבשבסתאהמשכילית,תהשיבוציהלשוןשלחורבותיהעל

v 

צותרבמוהתבגדוחדשביים,חדשיםבחומריםשימושגרסלאאליקיב

זריסחומריםראהבו-יהרדהשלבחידושיוהמלים.אוצרבתחוםלכודאבות

תועדאתהביערבותןבהזדמנולןתהביבה,שהוא,כפל ) 12ן(והלשלרוח

בהרחבתהודרכיהםההשכלהסופרישל"דעותיויםיוסף.,יצחקי)ראה: 10 (
 . 59-39תשל"א),(תשרי, 1חובי , 35ילשובבו',וחידושה",

) l 69-59 ] 33רביאליק"שלנ),,סגבובו . 

 .שלהלן .תהאלןסיביןהתבניותל vרrןר(;ל~הוו! ':ר<..וד') 12 (
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לצורןולגיטימיים,"ישנים"חומריםברירתובזכותחפוזיםחידושיםבגנות

במבע.מאקפימאלידיוק

השאיפהולעורכיו.לידידיוזוהתכוונותלהפבירביאליקטרחושובשוב

השניםמןהשירה,דברעלבדבריןוראשיקבועטיעוןהפכה"דיוק"ל

נורמותלשירתוגוררשהואעלבביאליקהיתרהרבניצקיי"חתרנ"ג-תרנ"ח.

יחידאיותבמליםהאורנאמנטאליהשימושוכמוהקאלאמבורכמו"משכיליות"

) Hapax Legomena ( ברצונושאיןלעורכו-ידידו,והפבירוחזרהפבלר,וביאליק

חותרהואבעזרתםוהתהדרות.קישוטשלאפקטיםאלהפגנוןפממניבעזרתלהשיג

מירבי.לדיוסמאודובכל

רבניצקילפניביאליק,התנצל ) 13תרנ"גכבטבתבימיוםבאיגרתלדוגמה,

ולמשחקילקאלאמבוריםדומיםאינםהמת"האריהב"אלמשחקי-המליטכילווהפביר

למטרהבלשון-נופל-על-לשוןהשתמשושאלהבעודההשכלה.פופרישלהשנינה

 . ) 14סימאנטית(העשרהשללמטרהזהלציין-סגנוןנדרשהואאורנאמנטאלית,

יחידאיות,מליםבשיריולשבץנטייתועלביאליקבאוזניקבלאףרבניצקי

כל"כמעטביאליק:לוענהטענתןעלהמיושן.המשכילילטעםעדיתבהווראה

שמנולאאוליאזנתלמודע"ינתפשטוי Iואלמלאבתנ"ןהןבודדותהאלההמלות

חפרונחוצותמלותכמה-ואזבדעתן,להחזיקרוציםהיינולואכלל,לבאליהם

שלפני.בעודימליצהיכאלהלמלותקוראהייתאתה Lספי~בליובל"פלנו!

ראההיתירה.ופשטותןתלמודלןתןמפניבהולהשתמשמליצינובושושניםעשרות

 ,) 15הרעיוויי(דיוקהואהעיקריפודם.ובשקרומתהפכיםמשתניםהטעמיםאין

) 13 ( 
אגרות,א,נז,

האודה,עלבפרק 6א.בפעלףהמת"האריה"אלבשירדיו;ן)ראה 14כ

) 15 ( 
אגרות,א,קיג.
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איפייןמשוםלאיחידאיותבמליםעדותו,על-פיאפוא,השתמש,ביאליק

ת,וקויידממליםאחרחתירתומשוםאטכיה"מליצי",האירודיטיבי

שיטתואתמלא.רפרנציאלידיוקלהשיגיוכלושבעזרתןכוונותיואתשתהלומנה

לידילהביאיותרשטובהולך,לשיטתי"אניכדלהלן:תיארהמללםאוצרבתחום

----מליםמחדשמדולקת,הוראתןאךאםשבתנ"ך,הבודדותהמלותאת---שלמוש

כליהעליהולגזורבגניזהלדוועלינוהבודדתהמלהאתלאוענף.שורשלהןשאין

תחפץלא !אדרבה---ידנאבאותהוהעמומההסתומההנזלהאתא~י ~כ"א---

 . ) 16יוקרתן"כולהפשיטאיתןלפשטמחפציכ"אנודדות,במלותלהשתמשמעוררנילהתקשט

חז"ללשוןהמקרא,לשוןאתהמערבסינתיטי,באוצר-מליםהשימושבדבר

ניסחשאותהומוצקה,מגןבשתדעהלביאליקהיתהיותר,מאוחרלטרבדיםואף

בתוךהדבריםבאוביותרוהבהירהמובהקבניסוחבאגרותיו.פעמיםוכמהכמה

הילדיט,לספרותהמתאיםאוצר-המליםעלדיברשבהתרנ"ח,משנתלרבניצקיאיגרת

במבע:לדיוקהחתירהלצורךהשפה,אוצרותבכלמרובדבשימושצידדבהואשר

סגנוניםנעלתאחתעבריתלשוןכ"אתלמוד,לשוןולאתנ"ךלשוןלאלנו"איו

-אחתהשתדלותכ"ארקאיוהסופרולפניהתפתחות.ל .1\ 'שונותובמדרגותשונים

תלמודיתתנ"כית,תהיהיפה,היאהרלהראויבמקימההבאהמלהכל .יוקדה

 • ) 17שלא"(וביןוקלהמצויהשהיאביולועזית,או

ובלתי-שגורות,נדירותבמליטהשימושמוסלדוהמבקרהעורךךבניצקי

התנגדביאליקאך"קשות",מליםביאליקשלהראשוניםמשיריומחקאחתולא

וצירופיהו.המליטבבחירתכוונתואתוהטעיםוחזרעורכושללמדיניותך

מוצקהודעהנחושהכוונהאםכיאפולוגטית,נימהשומעיםאנואיומדברין

ביתסף"עלשירועללרבניצקיכתבתדמה","אלדרכו.לצידקתבאשרואיתנה

באחדאלישכתבתככמוההבנהקשותבמלותבכוונהלפעמיטנוחר"שאניהמדרש",

במקור).כההדגשהעה-עושט,)שם, 16 (

במקור).(ההדגשהקלגשם, ,שט ) 17 (
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אתהיטבהמצינותמדו?קותמלותאחריתמידומחטטמבקשאניכיממכתביך),

 . ) 18כונתי"(

לכאירהעימדתבאגרותיו,ביאליקתעכבמשעליהרפרנציאלי,לדיוקהחתירה

כאמור,עומדת,ביאליקשללשונושלו.השירהלשוןשלהאלוסלבילאופיבסתירה

כנתינתםחלקםהמקורות,מןובני-צירופיםצירופיםשלומורכבצפןףמררקםעל

השאיפהבדברביאליקשלטענתןסימאנטיות.אופראציןתמינישעברןאחריוחלקם

שהשלמושלחשוב,נהוגשירתן.לשוושלהכבולבאופייהכביכול,מתנגשת,לדיוק

לגרוםדווקאעשויוידועים,מוכריםממקורותהנטוליםכבוללם,בצירופיםהשיטתי

חותרשהואטועוביאליקוהנהרפרנציאלי,ולאי-דיוקהלשוןשללאדטומאטיזאציה

פסוקים.שברישל"פסיפס"בעזרתלדיוק

לדיאוטומאטיזאציההביאביאליקולמעשה,לכאורה,פתירהאלאכאןאיואולם,

אופראציותשלבעזרתן .ולההכבממשמעותןהמקראותתוקלני-תוהמקורלשוןשל

משמעיתכנוליםלצירופיםלקלהענבידןעלהלהלן,שתלדונהשונית,סימאנטלות

את .שחוקהוההבאנאליתממשמעותוולניתוקומליםשללהחייאהלהבלארעננה,

מ"מןרו!'השאר,ביוביאליק,למדןהמקןבליםהכנוליםןזצירופיסשלזהזרה" Iהשיטות

) 19 ( 
 ,"תרס"א'תבשבענדתוחיצשבמ~זברמוביץ,ש"י

מצויהאברמןביץש"ישלבמחיצתוביאללקשלעבודתןעלמעניינתעז'ית

 )' 20ן
שלהמשןתפתס Jענודןנץתךארת,שבו ,-ביאליק"{!!פרקיגורונתושלבספרו

ובלקסיקוניםבמילונלםעתיקים,בספריםלתורבהג,ביץאברמןמידיך.ןתל!יהזקויז

שביקרוהצעירים,זוסופרלםמוכמהכדלשמסילגלוכזוגהמדוליק", I !הצירוףאחר

היטיבהמרמזת,הלשןוברזיורגללהבקיב-אמו,רשלכזזשןליהזזבביתו.דרך-קבע

--------
) 8 --l l שםשם פג, , ,

להלן.האךטוביןגראפית,השירהניצניעלבפרק 88הע')ראה: 19כ

.1 8--16 , [19] (20) 
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בצירופיםלערוךשניתוהסימאנטיות,האופראציותסוגיאתללמודביאליק

עבודתולפנלעודלמעשה,אךחדשה.רוחבהםולנסוךלהחיותםכדיהכבוליט,

ללשוןזיקהביאליקגילההספרותית,דרכובראשיתוכבראברמוביץ,במחיצת

שנתעדנהוככלהפיוטיתתפישתושבשלהככלונשתכללה,שהלכההאלוסיבית,

 .כתיבתו

VI 

הצירופיםשלמקירותיהםלאיתורהוקדשהביאליקבביקורתנכבדהחטיבה

המבקרים,מו,וכמה ) 21הבתר-מקראית(ובספרותהמקראיתבספררתהביאליקאיים

תופעת-סגנוןכעלהתופעהעלהצביעומדוקדקת,מקורותבדיקתערכושלאאף

 . ) 22ביאליק(בשירתוקארדינאליתמרכזית

היובלמהדורתהתקנתעלרבותשטרחוהמדקדקיטמןלמשל,בורנשטייו,ד"י

גםשקדתיקוניהם,עלידיווסמךלתביעותיהםנענהשביאליקומאלההמשוררשל

לכלולהיהשאמורשירה","מדרשבשםביאליק,שירתעלפרשנותספרהבנתעל

ילוו",ב"קונטרסיב"דבר",נתפרדמוזהספרשלמפרקיוחלקמקורות.חקרגט

 . ) 23ועוד(ביאליק"לזכרב"כנסת

וספקני:דו-ערכיהיהבורנשטייןד"ישלזהלעיסוקיעצמוביאליקשליחסו

לפעמיםהשתוממתל---גדולהודקותחריפותכ"בעלתיארוהיאהאחד,הצדמו

הגנוזיםהמקורותאותםעלעמדכמהעדהאמת;אלהאישכווןכמהעדלראות

 ,.א 27 ,.ד 26 , 25 , 20 , 14 ,.ו-9א. 9 , 9 ,.א 8 , 4 , 1פריטיםלמשל:)ראה, 21 (
ביאליק.עלבביבליוגראפיה ,.ה-57ג. 57 ,.א 57 , 50 , 43 , 39טז.~ 36 ,.ג 27

 . J 3] ,69-59 :למשלראה, ) 22 (

והבטיחספריאתלסליםבורנשטילואתעודדביאליקבלכליוג~~פיה.)ראה: 23 (
"דביר"שהוצאתביניהם,סוכםאףלאור.הספרשלבהוצאתןבידולסייע
אולםביאליק.לידיהגיעיאףההגההנועלייחלקשירה","מדרשאתתךציא

בורנשטייונתממשה.לאהספרוהוצאתכתב-ההתקשרותאתהישההבןרנשטייו
מבואוראה:הספר,פרקייתרשלבגורלםעלהמהידועולאבשראה,ניספה

 . 24-23 , ].ה 9נשירה"ל"מדרשנגרפלדאושל
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נימתגםביאליקשלבדבריונשמעהאר ;) 24היצירה"כשלהפרגודמאחורי

"פרושיםעלוטורחבברליןהיושבמשונה","יהודיאותוכלפימטותרתלעג

בורנשטייןשלמחקרועלביאליקשל.דבריו ) 25כתביוכלכלפילולוגיים"

ביקורתיתדיטציפלינהשלזהבסוגיופקפוקאי-אמוןגםאפוא,חדורים,היו

קלערבותשפעמיםהמפורשת,הודאתןלמרותבבדיחות-הדעת,אףמהוליטוהיו

הדברים.שלליבםאלהפרשן

ואמוטיביתמאדשליליתנגדבתגובתגטנתקלובורנשטייןשלמחקריו

 , ) 26ביאליק"כבחקרתהו"שביליברשימתובנשלים,בנציוןשלמצידובהתבטאויותיה

הפרזות"מלאהערר","חסרתשיטהבורנשטייושלהפרשניתשיטתןאתכינהשבה

דבריוכלהיו"לושנשלום:בנציוושליטעמובלימה";עלתלויותוהשערות

כלום,מנפשוחצבלאשהמשוררלהוכיחבידועלההרינכונים,בורנשטייושל

יהאיריושםשפהשונות,השפעותפריורקארהםותמונותיוצרופיוכלשכמעט

פנומנלי,זכרוובעלהיהשהמשוררניב,איזהלוינצנץיושםמקראאיזהלו

פיוטית".אינבנציהשלזיקאףברקנןלאאד

באמונההצרה,הפילולוגיתגישתומתוךהפריז,שבורנשטייושכשםדומה,

ןשלכלהיצירה,רזיעללעמידכדימקורןתשלרשימהבהעמדתשדלהנאיבית,

לדורותיה;ו;יהודיתבספרותהאדקוואטימקורואתלמצואניתןבשלרצירוף

שלמחקריומבוססיםאימנטשאטבהנחת-השגגה,בנשלוטבנצייןגטלקהכר

שלדברלווכבורא.כממציאהמשוררשלומערכןממעמדונגרעבורנשטייו,

נובעהיצירהשלשערכהבעיקרה,רןמאנטלתיסוד,הנחתעלמבוססיםבנשלוט

' 24 ( 
כב-כד.שני,ספר I ].ו 1 ~פהישבעלידבריממגילת-האש",על"משחו (

 .כג Jשמ Jשט- ) 25ן

(26) 
] lS 142-140 ].ב I • 
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העברתקדימיעלוהעקביתהשיטתיתההסתמכותוכיממקוריותה,ובראשונהבראש

יוצרה.שלהפיוטית"ה"אינבנציהומוהיצירהשלהסגולימערכהגורעת

האמוטיביהיסודמונתעלםאם-בנשלוםבנציוושלרשימתוכו,פיעלאף

חקרעלהמתבססתהפרשנית,הביקורתהטייתכדיבהיש-ש~ההחזקוהפולמוסי

ספרותית-אסתטית,מגישהדבר,שלביסודונןבעת,ביקורתןחדש.לאפיקמקירות,

עלבהצבעהדישאיוהמובלעת,בהנחהונעיצהדקדוקית-פילולוגית,מגישהלהבדיל

המקררותשלאיתןרםשתהא,ככלןמהימנהיסודיתמקיפה,זוותהאהמקורות,

עללהבהירתפקידוועיקרהפרשו,שלבעבודתובלבדראשרושלבהואהנרמזים

תיפקודםמהוהמודרני,בטקסטהצירופיםהשתבצןכיצדהנרמזיםהמקורותסמך

ןכדומה,משמעותשלתבניותלכללהתארגנותםדרכימהםהאסתטי,

-לדעתי-נובעותזו,בסוגיהבביקורתהשוררותואי-ההסכמה,אי-הבהירות

בפולמוסושמתגלעזהכגיוביקורתיות,יסודובהנחותבתפישהיסודימהבדלרקלא

שתיביןמטשטוש-גבוליובעיקרנובעותאלהבורנשטיין.ד"יעםבנשלוםבנציוןשל

בצירופיםהמשובצתאבוקאטיבית,בלשוושונים,שימושיםשניאושונות,קאטגךריות

המקורות.מןכבולים

אתמחייבתהספרותיבטקסטשנוכחותההאלוזיה,הלאהראשונההקאטגוריה

הלשונייםהבינטקסטואליים,הקישוריםאתהקריאהבמהלדלהפעילהפרשו

מובחנתצורהאפוא,היא,האלוזיהבהפעלתם.רצהשהיוצרוהסיטואטלביים,

לקוראיך,יוצרביוממויהסכממעיובהשישבמקורות,שימוששלומכוונת

מערכתסוגסטיביותבדרכיםלהעלותכדיומרומז,עקיףבאיזכורדילפיו

אםכיושרירותי,אקראיהאוזכוראיוולפיוקשרים,שלומסועפתעניפה

היטב.ומחושבמכולכל

היוצרכאשרערלהשלה,ובאפקטיםבפונקציותשונהאחרת,קאטגוריה

עבורוהמהקאנוניימשהמקורותמשוםהמקורות,מןבצירופיממשתמש

מוכנים,צלרופלמלדליית-תלזורוסאומללןןמעין-לשוניאינוונטאר
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שיבוציתלשוושלאלהטגוריותאקשתיהתממשוקביאלישלשירתובלשון

כבתיזורוס.במקורותוהשימושןהמובחנתהמכוונתבאלוזיההשימושאלוסיבית:

רביםפילולוגיםשהטעתההיאאחתבכפיפהאלהקאטגוריותשתישלהימצאן

שמחקריהםלכןוגרמה ,ואחריםאביטלזיק,זיידמן,אברוניו,כבורנשטיין,

שבהסמקומותבאותםשהריוכלתי-משכנעים,חלשיסקישוריםבהפעלתילקו

כבולים,צירופיםשללדלייתםוסרכתיזוביאליקאתמשל,דרךהמקרא,שימש

תקפותלעיתים,ואזמילוןשללמעמדנרמזטקסטשלממעמדמעמדויורד

בספק.מוטלתליים\אכהבינטקסשוריםיהק

להבחיןהפרשןואתהקוראאתיבתימחהספרותיבטקסטותיאלוזשלןתנוכחו

עליו :) 27וקו-טקסטואליים(קסטואלייםטקונהקשריםשלמורכבתבדיאלקטיקה

הלשוניההקשרמהוהרומז;בטקסטהסיטואציהומהיבמקורהסיטואציהמהילבחון

אופראציותסוגיעלדעתולתתאףעליוהרומז;בטקסטהלשוניההקשרימהובמקור

זאת,לעומתהרומז.לטקסטהעתקתוכדיתוךהמקורי,בצירןףשנערכושונים,

אהקוראיןמוכנים,צירופיםלדלייתזורוסיכתהקאנונייםהמקורותמשמשיםכאשר

ברשמיםדיולעיתיםם,יהקשרשלכךכלמורכבמנגנוןלהפעילםיחייבוהפרשו

נטולהנרמזהציריףאםכלמשל,הבינטקסטואלייםהיחסיםטיבעלביותרכלליים

וכדי).שליליאןחיוביהקשרךומת

מקורות,חקרעלפרשנותואתהמבסספרשו,שלבדרכןהניצביםהקשיים,אחד

שתישביוהגבולותלעיל.שתוארןהקאטגוריןת,שתישביןהגבולין-טשטןשאוה

אחדרצףשלקצותיושניאתמשקפןתהןוכשובלתי-מוגדר,רופסאלהותיקאטגור

בצורותיהןאולםכןוו),מהבלתי-האקראי,והשימושוןוהמכמושיהששביו(הרצף

והמכיונתהמודעתהאלוזיהשלביותרובחנתמהצורתהביניהן.להבחיןקלהמןבהקןת

היוצראיןכאשרגםאך-כפולוחמרכאותבתוךהנתוןהקאנוניהצירוף-הציטטהאיה

אתלהסיקהפרשו,שכווכלמן,לןהמהקוראיעשו ,מובהקכחטיפןגראפיסממולנדרש

משמעות.שלתבניותלכללמצטברותאלהיכאשראםביחודוכוונותיו,מגמותיו

) 27 ( 
השימוש'ידרכימרגליתואבישיטוריגדעוןשלמאמרםראהאלה,מושגיםלכיריר .

 . 129-99יג,/תשל , 1ד/יהספרותי,הכבול",בצירוףהסוטה
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ראשו~פרק
ב"המתמיד"אלוסיביתלשוושתבניות

ב"המתמיכ"ופיגוראטיביתאלוסיביתלשורא,

מןוחלקביאליקשלהפייטיותמהתכוונויותייחלקכאולהדגיםאנסה

בדיקתמתוךשלו,האלוסיביתללשוןהאופייניותהסימאנטיות,האופראציות

סיבות,כמהנשלההדגמהלצורךנבחרהזופואימה"המתמיד",בפואימההצירופים

ביאליקיצירתשלהישגיהפיסגתאתרבותמבחינותבהתולראניתוראשית,

להדגיםניתןזו,יצירהשלהיחסיאורכהמפאתשנית,לכתיבתו,הראשוןבעשור

ומובהקות,מובחנותסימאנטיותתבניותלכללהעולותמשמעויות,שלהצטברותבה

כלפיתרנ"ד-נייההשניםפניעלמשתרעיםהתהוותהשגלגוליזו,יצירהשלישית,

) -28 ( 
בחשבוונקחכאםתרנ"ב-תר"סהשניםפביעל,ולמעשהביאליק)שלסימונו

 , ) 29 (תרס"ב)במהדורתהכללתהלקראתהפואימהשלמחדשעריכתהיאתהתורה""באהלאת

בחשבוןהמובאותשנות-היצירה,שלהאריחלקאת-השונותחטיבותיהעל-משקפת

זו,בעבידה

בעזרתנעשתבבעיזבון)שנותרוהקטעיםללאכהפואימהצירופיבדיקת

שללשוניכיכאמור,עלה,,וממנה ) 30ןקוסובסקיכמאנדלקרןשלהקונקורדאנציות

וכיהבתר-מקראית,הספרותומןהמקראמןרופיםיצשלצפוףמירקםעשויהביאליק

הנילווההאפאראט,בזה,אפרטטיבןשאתשובות,אופראציותאלהבצירופיםרכןעב

לשיטתהדגמהומשמשזן,לעבןדהאזבבספחמובא"המתמיד"הפואימהלבדיקת

הראשון,העשורמוהשיריםיתרשלהבדוקה

סומןהפואימהשלא'בכתב-ודהשירום,במהדןרותהשירבשןלושצוייו)כפי 28 (
תרב"ו-נ"ז,התאריך:

מירוןדןבעריכתונספחות,נוסחחילופיבלןייית"ר~תמיד",)ראה: 29כ
 ,) ,L 35-11ז 34 [ (

) 30 ( 
 ,) 391(עמ'עזר""כליביבליוגראפית,רשימהראה:
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ב"המתמיב"נהלנהכההפנבשעבלדתתמלמ 1 .א

היאהאלןסיביתבלשווביאליקשללשימושוהאופיינליתהברכיםאמח

כוחרותבנייתאגבבטקסט,סומאנטישבהמאותושוניטחוםריטשלפיזלרםברר

היצירה,שלהתלמאטיקהאתהמאייכות·'מרחפרת",פיגוראטיביות

עבובת-הקובש,מתחוטהלקוחיטכבוללם,צירופימשלבעזרתטלבוגמה,

בםקרא-והגבורההמלחמהיםתחוטהברזלחרושתםתחוםדיני-הקורבנות,םתחוט

"מרחפרת",כותריתמעיןב·'חמתםיב"ביאליקבנה-תיחבתר-םקראבספררתו

לסופי:ועדמתחילתובשיר,הפיגוראטיביחמישיראתחמכריחות

כקודשהמשרתכחו =חמתםיד

קורבו =וההתמדההליםוב
ברזלחרש =המתמיד
ואיש-מלחמהגיבור =המתמוד

הןשאיומשוטמרספות","כותרותלכינויכאוזוכותאלהכיתרות

בדררניבנותאלאבטקסט,מקוםבשוםומפורשיתישירותריתמאנ

הפזוריטשינים,רמזיםמתירוהפרשו,הקוראשלבתידעתרסוגסטיבית

 .השירלשהשוניםבמלקיו

בולטירובומעלה,המתמיד" rבפיטירוהצשלמדוקדקתבביקהלמשל,

ענידת-הקודשמתמוםהנטוליםוצירופיהט,לקסיקאלייםפריטיטשלוםלבהק

למנותאפשרוכוי).והמקדשהםשכןבנייתר,יונזכהוקורבנלת,(דיני

זהלתמימבעקיפיואובמישריןהמתקשרימצירופיט,שלדבותעשרות

והאסמכותהרמיזותמריבויכתוצאחזו).לעבודהאזבנספחאפאראטה:א(ר

המלכדותשונות,פיגוראטיביותכותרותבפואימהנוצריתמוגדר,סימאנטילשדה

אחדותה:אתלהומקנותהשוניטחלקיהאת

התירהמזבמעלקירבןנזיר,איכהן =המתמיד
 ,מקדש:םשכו,מועד,אוהל =שיבהיה

גדילכהן =הישינהראש
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ככחינתכמעטלמעשה,הו,רכותא:כהואיוכשלעצמו,אלהכותרות

כלילשאכדכמעטהמיטאפוריערכהלמשל,"קורכו",המלהשחוקות.מיטאפורות

מאונסעליושנכפהאוהישג,למעואדםשמעלהתשלום,וכלהלשונות,כמרכית

המושגשלהראשרניתהריגשיתאיהויזואליתשאיכותומכלי"קורכו",נקרא

קורבו" ="המתמידהפיגוראטיביתהכותרתשלערכה .בחשבוויובאו

למסומו),הסימו(ביו te ~ס~-ל vehieleה-שביוביחסאפוא,כאו,נמדדאינו

שבהוהמעודנת,הדקההמורככת,כדררכעיקראםכי ,) 31ונתרפט(שנשתחקיחס

כשיר.ניכניתזוכותרת

רמזיםשלרכותמעשרותכשירניבניתהקודש""עבודתכותרת

ומפורשת,אמירתיתכדררכועולההיאאיוולעולםכיותר,ומעודניםעקיפים.

שהמשוררהעניים","מכניהפואימהמוהשירשלהמוקדמיםחלקיולמעט

 . ) 32"המתמיד"(הפואימהכתורהטמיעם

כ"המתמיד"ומתוארהמואנשכיקר,לפנותהיקוםכתיאורלדוגמה,

שוליכיומסתתרורגש /נאדרהכדממהפניואת"ומליטחלומוהחולםכאדם,

המתאחותעכודת-הקודש,לתחוםרמיזותשתיכלולות ,) 98-97(שורותשמלתו"

כמעמדאליהואתגםכיאליקמאזכראלהכשורות .הכרלכליעדכזוזו

אתוגם ,) 13-12יט,מל"א(השווה:הכעלככוהנימלחמתואחריהר-חורב,

מוכהקתדוגמהכאויש .) 34כח,שמות(השווה:הגדולהכוהושללכושיו

אחד,מצד :לעילשתוארוהאבוקאטיבית,הלשוושלהקאטגוריותבשתילשימוש

הצדומוהכהונה,מתחומוצירופיםלדלייתכתיזורוסהמקראיהמקורמשמש

להלו.שיוכהרכפימכוונת,כאלוסיהמכוקר ·שימושלפנינוישהשני,

פנים"מיעוטשככיץכעזשלמאמרו :ראה"קפואות",לשוומטבעות)על 3 ~(
 . 396-374תשכ"ח,לז,יתרכיץי,כדימוי",פניםוריכוי

שהוטמעה (העניים""מכניהפואימהמתורטורים 112בתלחטיכה)הכוונה 32 (
ההכדלעל .)-324ו 213השורות(כיו"המתמיד"הפואימהשלהסופיבנוסח
שלהמאוחריםחלקיהושלזוחטיכהשלוהפיגוראטיניתהאלוסיכיתכלשוו

להלו.ראההפואימה,
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התבניתהעשרתומגוונות:רבותמטרותביאליקהשיגזהבאיזכור

מתןחדשים;לקסיקאלייםבפריטיםעבודת-הקוד~,שעניינההפיגוראטיבית,

בספירההמתחוללתלטומאה,קדושהשביןהפנימית,למלחמהעקיףביטוי

יצורלמעיןוהפיכתוהיקוםהאנשתבטבע;ניכרותושהשלכותיההאנושית

בעזרתהעלילה",ית"סמויתתבניצירת ; ) 3 ' 3 (קוסמיגדולכהו-.מיתולוגי

שלבהמשכההבאהרוח,שלפיתוייהכביכול,הפיגוראטיבית:הכותרתשל

דממהבקולמפתההואלוחשהוא---הרוחירד("אזהפואימה"עלילת"

מלחמתושבמרכזההמקראית,העלילהשלכהמשכהנתפש ) 122-121(שורותדקה"

אפתנו",אניויאמר---הרוח"ויצא(השווה:הבעלובנביאיבאחאבאליהושל

 .) 12יט,שםדקה",דממהקולהאש"ואחרוכו: ; 21כב,מל"א

שאינהבפואימה,שוניםחלקים-כביכול-נקשריםזו,בדרד

רציפותבושישהמקראי,בסיפורשוניםלחלקיםהדוק,סיפורירצףעלעומדת

מרוממותציפיותיוצרהר-חורבשמעמדכפילדוגמה,וסיבתית.ליניארית

התיאורבסיועכאו,גםכך-האללהתגלותאליהושלציפייתו-ומוגבהות

נשגבלמשהווציפייהמתחשלאווירהנוצרתבוקר,לפנותהיקוםשלהמופלא

באתטיבמיפנהמתנפצתזומרוממתשציפייהאלאלהתחולל;שעתידוחשוב,

גדרוגםכפשוטהגדרגםשהיאבגדר,המתמידהנערשנחבטהחבטה-קומי

אותוהמחזירההיאזוחבטההאידיומאטית-אליגורית.השאולה,במשמעות

שיצרוהאלוסיביות,התבניותאת,ומהפכתהשגרתיה"תקיו",חייולמסלול

 .פיהועלונשגבת,מרוממתאוירה

שעניינההפיגוראטיבית,התבניתאתהיוצריםהאלמנטים,מרבית

בפואימההקובעיםקונקרטיים,שמות-עצםהםמיד" nב"המעבודת-הקודש,

עליהם.דעתולתתהקוראאתמחייבתשכיחותםעצםושאפייילעצמם,קביצה

"מגילתשל Iובפרקהנזירלתיאורזהתיאור)השווה 33 (
מגילת Iשב'זהלביוב"המתמיד"הציוריםמכלולשביו

החייייתיוהעולםהמתמיד"דמותבמאמרומי]רווי 4ד
) 3j 211 ,א ( . 

הזהותעלהאש".
בהרחבהעמדהאש"

ביאליק"של
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בקונטקסטבמקורותהבאיםקונקרטיים,שמות-עצםבפואימהריוחיםלמשל,

משבצות-זהבמקלעת,זר,צפת,ידות,פינה,מקצוע,כיתל,והמקדש:המשכובנייתשל

רב-תפארת,בית-מקדשלמעיןהדלההישיבהאת,ההופכים ) c(34מוקדם(בנוסחלולים

מתחוםבצירופיםהשימושאתלהביןגםכמובן,ניתן,ואבזריו:כליוכלעל

לצורןומפוארים,מקודשיםבאלמנטיםפארודיכשימושוהמקדשהמשכןמלאכת

ויומיומית.עלובההווייהשלתיאורה

במקורותהבאיםקונקרטיים,שמות-עצםשלגודשבפיאימהבאכו

ערבים,קרבריחותדשן,לוחשות,גחליםכגוו:קורבנות,דינישלבקונטקסט

עצמםהממיתיםהמתמידים,ואתההתמדהאתההופכים ,)~ 5ודםכחלבוכליות,

התורה.מזבחעלהמועליםקורבנות,למעיןתורה,שלבאוהלה

במקירותהבאיםרבים,קונקרטייםשמות-עצםבפואימהבאיםגםכן

זהב,ציץתרומה,קרחה,כותנת,המעיל,שוליתורת-כוהנים:שלבקונטקסט

ואתבקודש,המשרתלכוהר,המתמידאתהופכים.אלה ) 36אשמורותכעטרה,

אלוהיו.-לביתהאחראיגדול,כוהןלמעיןראש-הישיבה

ואלמנטיםמותחמים,אינםהסימאנטיהשדהגבולותקרובות,לעיתים

שדותעםאוסמוטייחסמקיימיםאםכיאחד,לשדהמתייחדיםאינםשונים

ולתחוםעבודת-הקודשלתחוםמשותפיםוהעטרההמקלעתלדוגמה,אחרים.

עבידת-בתחוםאלהאלמנטיםמיפיעיםהמקוריבהקשרםאםוהגבורה.המלחמה

הספרותמו"גיבור"כמיןהמתמידאתדווקאהםמייצגיםכאןהריהקודש,

הקלאסי,הגיבורשלהניצחיןבאביזריהמולבשגיבור,-כאיאוהקלאסית,

האחוזגיבור-הרוח,והגחכתו.הלעגתולצררןמנצחים,למקלעתהמצפה

חלומוכדיותיןהאולימפית,בתחרותלנצחשעתידכמידמיונו,בחבלי

דומהחמורה",סוגיה"עםלאותללאהיאבקועלזר-דפנים,למעיןזוכה

 , 286,246,2Q7,186,177,53,26,21שירית: ,'אבנספחאפאראט)ראה: 34 (
476,417,401,399 . 

) 3S :282,269,176,164,129,4שורות:כנ"ל,אפאראט)ראה . 

 , 251,206,193,171,134,98,97,40-39 :יתשיר ,ל"כנפאראט.א :ראה ) 36 (
398,397,356 . 
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ערלהשאשנורא,דראקוועםהנלחםלאכיר,אוהקלאסית,הספרותמולגיבור

מנחירין.לו

השדותאתייiומתמיד"בפואימהכוניםקרנקרטייםשמות-עצםרקלאאך

לאורכהמפרזריםכמרהם,והאלר~יכית.הפיגוראטיכיתהלשו~שלהסימאנטיים

בדרכיהמעליםאבוקאטיביים,פועלייםוצירופיםפעליםגםהפואימהשל

הנרמזים.התחומיםאתעקיפיו

כדוגמת:צירופי-פועל,כ"המתמיד"מצוייםלמשל,הכהרנה,מתחרם

במקררשנאמר , 13כב,ריקראאביה",ביתאל"ושבה(על-פיביתו"איש"ושב

קולו""רנשמעכגווצירופיםוכוזרע)להקיםהצליחהשלאכוהו,בתעל

נטוליםוהמקדש,המשכומתחום .)'אכנספחאפאראט(ראהירננן"ן"כמו

"כנסאכנים",שהסיע"כאישפנתו",אל"רץהנער",נעור"אזהצירופים:

כנספחאפאראט(ראה:פחותמובהקיםאחרים,רביםצירופיםוכיהחטא",מו

"מקטראלהינו","הותירהבאים:הצירופיםנטוליםהקורבנות,.מתחוםאן)

המעלותנרספות,ופעולותהמסיכתהיציקת,הדם,הזייתתיאוריוכימקטרתו"

אי).כנספחאפאראט(ראה:קורבנותכהעלאתהפולחיסידריאתמרומזבאורח

גזירהלגזורואייהאחרונים,כהריהראשוניםהרישלאברור,

האבוקאטיכיים.הפועלייםהצירופיםעלהקונקרטייםמשמות-העצםשווה

וקישירםלעין-הקוראייתרמזדקריםשהםטיבםהקונקרטייםשמית-העצם

אבךקאטיכייםפעליםשלנוכחותםיותר.וכרורמרבהקתנדוילשדה

רלפעמיםפחות,ומובהקיםיותרעקיפיםקישוריםהפעלתמחייבתבטקסט,

ייתכן,הרלכאנטי.ההקשרשלמעומעמתבת-קולרקאלהבצירופיםנותרת

שמות-העצםשלהתדירהנוכחותםאלמלאעליהם,דעתונותןהיהלאישהקורא

מתעשרתהפואימהנמצאתוכךהסתום,עלהקוראלמדהמפורשמושבטקסט.

נרמזותמקראיותפרשות 2א.משמעות.שלנוספיםברבדים

זעיריםטקסטמחלקיניבניתאינההפיגוראטיניתהכותרתאולם,

tןיפור_ג 2ל-כ-ת t'-ל-'ו YiT--רחכות,חטיכותגםבכנייתתמשתתפיםאדרבא,כלבד.

לתחוםהרומזיםשונים,סיטואטיבייםהקשריםכ"המתמיד"למשל,יש,שלם.
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?פנית-ביקרהיקיםבתיאירשינים.רקעבסיפיריאותיעשירים Pועבודת-הקודש

חומריםגםמשיקעיםובואליהוסיפירשלמרישומוכאמור,יש, ) 98-93(שורות.

אחריםמקראייםסיפוריםגםאךהכוהו),מלבושי(תיאורהקודש,עבודתמתחום

הפיאימה.משמעיייתבבנייתשונותפונקציותממלאים iב"המתמיד"נרמזים

שמוא?,סיפורשלחיתמואתלמש?,נושאית,בשירהסיטואציותמוכמה

בבירורמתלכדיםאךיעקיפות,סובטיליותבדרכיםבפואימהמפוזריםשחומריו

בביתופרח~כהונהששימשהנער,שמואלשלחייוסיפורמשמעית:שלתבניתלכ?ל

משמשבקידש,לעבידכדילו,ייחלישכהמהיריו,והורחקהגדולהכוהועלישל

השגתםלצירךוכןהמתמיד,שלחייילסיפורוקינטראסטאנאליגיהלצורכיכאו

ישונים.רביםאפקטיםשל

לשרתהיעידוחייושגירלרך,נערהואכמתמיד,כמוהוהנער,שמואל

מביגרתדמיתשלבמחיצתהמהוריו,בריחיקועלומיינעיריואתולבלותבקודש

המוקדםבנוסחההכזיבוהו.שבנייומפוכח,זקןגדולכוהן-ואותוריטאטיבית

כהזרו,"מההכזיבוהו:שבניוכעליהזקן,ראש-הישיבהקובלהפואימה,של

שכב""שוב.הצירוף ) 37מעתה"(תהיהבני---מזהאקחךכועל---בניליזרי

(שורותדילקשעודוהנרבמובהק.זהמקראיסיפורמעלה ) 115שורה("המתמיד",

עמלות ) 24(שורההכבותהעיניםעלי;בביתשמואלסיפורמהדיבויש ) 149,2

(שורההתפללו"ש"כמוהשפתיםהכהית;עליעיניעלהנאמראתאסוציאטיבית

וכלישמע";לאו"קולהבתפילהשדובבוחבה,שפתיעלהבאמראתמזכירות ) 175

תבניית-תחבירכמירבים,וצירופיםמלים-בנסתרותהביגלית.ביןאלה

ימימה""מימיםהצירוףלמשל,שמיאל.שלסיפורימהדבהןשישאופייניות,

והנער IIאי ) 36,23שורית(השווה:הנער"יגמל"עדוכן ) 176שורה(ראה:

חזק,שרישומה"טרםזןהמלהואפילו ,) 344שורה :וה(השומאומה"ידעלא

פעמיםשלושבאה(המלהשלפנינובפואימהוגםשמואלבסיפירורב-משמעות

 ],ז 3(מירוו,~"המתמיד" , 30-29,7שוריתזן,קטע , 211חטיבה)ראח: 37 (
94-92 ( . 
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סיפירמהדהדכן .ב"המתמידי))פעמימיחמשגי,פרקבשמ"א,מפתחבמשפטי

האהיבלמתמידיהישיבהראששביןהדראמאטית,ההתיודעותסצינתמתודשמואל

המשורר.שלבעזבינוששרדההפואימה,שלבטיוטה

סיפררבאמצעותעקיפיןבדרכיעולהמקראיותסיטואציותשלאחרתצימת

חפיפהשליחסיםמקייםהנזירילייעודווהקדשתוהניסייתלידתושפרשתשמשון,

בקודש,לשמשאותוהקדישהשאימיהנער,שמואלמהשמואל.סיפורעמהשקהושל

לייעודושהיקדשהנזיר,שמשוןכןממושכות,עקרותשנית,אחרלהשניתןהגמ

עקרותשנותאחרבבן,חננמשאלוהיםהעריריים,הוריישנדרינדר,בעקבות

-למעשה-משרתכשמשין,האלוסיביברובדהמתמידשלתיאירואריכית.

שהקדישכנזיר,המתמידאתמציגהיאהאחד,הצדמןומכופלת:כפולהמטרה

מלחמה,-כאישחיל,כגיבורמציגיהואהשני,הצדמןרוחני;לייעודחייואת

כגיביר-הרוח.הירואי,באורהמצח"וקמוטהפנימ"לבןהמתמידמוצגיכד

התפתותוגבורתו,הנזירי,לייעודוהקדשתושמשון,שללידתופרשת

תיאוריעםחפיפהשליחסמקיימיםההירואי-המרוסופוולדלילהליצריו

למצואניתוהפואימה.אורדלכלב"המתמיד"הרווחיםוהנזירות,הכהונה

שוניתסיטואציותלביןבפואימהשונותסיטואציותביןהקבלהשלנקודות

שלשערואת ·המסלסnלהריח,שלפיתוייהלמשל,המקראי.בסיפורדומות

בסצינתעומדהמתמידדלילה.שלכפיתוייההוא ) 144-105(שירותהמתמיד

ויעף",אבנימשהסיע"כאישעצמושחשוכמישכרון""שהשקוהוכמיבפיתוי,

הבריח.עמהעירשעריאתושהסיעשיכרוןהשקוהושרעיולשמשון,במקביל

שורהכוחהו",וילאחלשכי("ויחשודכאונושממונוברגעיהמתמידתיאור

מחפשהמתמיד=שמשון .) 20טז,שופטימ(השווה:שמשווסיפירמהדבויש ) 363

כשורהנבראו"שלראותהעיניםו"שתיונחבל,נופלאד ,) 139כשורהמנוח

מעידיםוהעיוורון ·השיערגזיזתשבושמשין,כבסיפורוכלות,דועכות ) 341
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הפינה"בקירותמסכתה"לתקועבאה ) 38השממיתכאפילוהפיסי.הכוחכלותעל

המסכת"עםשמשוןראשמחלפותאתשארגהלדלילה,בדומה ,) 358-357כשורות

כשמשון,האלוסיביברובדהמתמידשלהצגתו .) 14טז,כשופטיםביתד"ותתקע

כלמדן,רקלאדמותולהבנתהירואי,באןרלראייתוגם-כאמור-תורמת

בפינתו.וכיתדכמסמרהתקוע

עלוםנשארשסופוהמתמיד,שלהטראגיחייוסיפוראתמאייךשמשוןסיפור

לשונואתהמבריחיםסימאנטיים,שדותשנישלבהצטלבותםומסייעובלתי-מוגדר,

והשדהונזיר,כוהןשעניינוהסימאנטי,השדההשיר:שלהפיגוראטיבית

אחתובעונהבעתשהואמתמיד,לפנינוואבירות.גבורהשבמרכזוהסימאנטי,

רבארוך,למסע,היוצאגיבור-חילוגםאורח-חייולפיונזירכוהןגם

הגיבורשנוחללשכר-התהילת,ומקווההזהב""גיזתבעקבותומהמורות,חתחתים

הרוחכאבירהמתמיד 3א.והמייגע.הארוךממסעוהשבהמנצח,

המועמדשלחייוממהלךבהרבהשונהאינההמתמידשלהביוגראפיה

שכברלימודים,שנותששעלמלמדתהפואימהשלההווהנקודתלאבירות:

שולייתושנותכמנייןעברי,עבדשלעבודתושנלתכמנייןהמתמיד,עלחלפו

לאבירותהמועמדשלשירותושנותוכמנייןבימי-הבינייםאומןבסדנתנערשל

חצרבשעשועיהפנאיבשעותעצמםשהעסיקוהאבירים,כמנהגיהנסיך.בחצר

רכיבהתחרויותהחצר,נערותעםריקלדיםוסיוף,נשקמשחקיכגוןשונים,

מהתנצחויות-שוניםלשעשועיםפנאיהישיבה"מיסדר"בניגםמוצאיםכךוכדי,

הראשיהגיבורהמתמיד,רקאדמוניות"."בתולותעםלהתעלסותועדופילפול

ולמנעמיהעיתיםלחליפותליבושתואינונטועכמסמרעומדהפואימה,של

החיים.

 , 28ל,למשלירש'יישלתרגומובעקביתכעכביש,בטעותביאליקתפשהשממית)את 38כ
אבינרייישלבגלוסאר"שממית"בערךעייןלאשורה.זויחידאיתמלההביןשלא

בלכסיקון"שממית"בערךוכן: . 1949קוק,הרבמוסדבי,כרךרש"יי,יהיכל
תשכ"ה.דביר,בי,ברכוז,ומשהסוליאלימנחםבעריכתמקראי,

ב"המתמיד",קוריםהשממיתאורגתביאליק,לשירישנתגלגלהרש"י,שלטעותובשל
ביאליקבשירתוהפאונההפלורהתיאורימגליםהרובעללעכביש.חשבהביאליקשכו

בשמם,י'וכדחרקפטריה,פרח,כלשכינהלטשרניחובסקי,בניגודהספר.לעולםזיקה
אתגםהמקורות.מןוצמחיםחיותשלמוגבלתקשתמתוךהדזיגנאציותאתבחרביאליק

המשמיעחגבכלבבו";לוב"ינםרלבנהציציםריקמתהעוטהכתדהרזהבתחוםהטעויות
לדורותיה.היהודיתבספררתלחפשיששבא")ב"מלכתשריקהקו~
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מתואריםהרעש"),"בלבשל(בפראגמנטיםהיצירהשלהמוקדמיםבנוסחיה

גבוהות",חומות"כשניטוריםבשניהעומדאבירים,כמיסררהישיבהתלמידי

אביריו.אתבחיבהוסוקרעובר-הישיבהראשהוא-"הפיאודל":צועדוביניהם

המליםאתוחורץקולואתהאדוןוכשמרעיםלאדוניו,נאמןאינוהמיסדראולם,

היתהמשלבמלכות,מרידהמעיןפורצת-תואות"לא"הרבנית-הגורלהרות

החורצתהביניימית,הרומאנסהמןהגבירהונערצה,כל-יכולהמלכהמעיןהרבנית

 . ) 39 (אצבעהבהינףגורלות

בסידרהלעמודעליוושומהוקשה,ארוכהלדרדיוצאכאביר-הרוח,המתמיד,

לעטרת-התהילה,ראויאותיוהיפכיםאיפייאתהמחשליםקשים,ונסיונותפיתיייםשל

איר-השמש,הםמדרן-המסעאותוהמדיחיםהכוחותבחריתי.ומוכלחותרהואשלקראתה

גבורהבמעלותשניחןכמיאדהכוכבים,ורמיזתןהדשאיםהעשביםהאביב,ריחות

מיידהוא-הפואימהלדבוי-הפיסיתהגבירהעלבטיבההעילהפנימית,נפשית,

המזבח.קרנותאלהנסכחיטאבית-הישיבה,אלובסומתחזקמתעשת

בדרכילהולחםאףצרידתהפוכות,רבתלאודיסואההייצאכגיבירהמתמיד,

וברומאנסיתכבאפיסיםממשבראשיתית,קדימיםמפלצתבמעיןאידראקון,במעין

כראשיהעיליתתאוותיו,אתומחניקהמאיךייםראשאתמרצץהואהיומין.עתיקות

והמלחמהומתישמעייףכשהמסעהתלאה,ברגעילאלה.יכולואףמחיריהם,פתנים

כש"גיזתמולדתו,לעירשוביייםעלבחלומותשוגהאףהיאיקשה,רבהעדיין

כזר-הדפגיםנצחוגו,כתרראשוועלבחיקולרבנות,כתב-הסמיכההיאהזהב",

המנצח:הגיבורראששעל

כהניםמצחעלאחדזהבציץרק
השרים,בראשיאחתפזעטרת

-רפניםשלאחדזרלגיבורלמשורר,
כתרים!שנייציצונערנוראשעל

 ) 400-397שורות("המתמיר",

 . 64-49שירות , 88-87 , ].ז 3 ~מירין)דך(בעריכת),המתמידי 39כ
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מתוךוכאבקמליאהבאופטימיותשרויכשהואוהתוחלת,ההתעלותברגעי

מלטשתו"גלגלעל"כלוטשהריהוקשה,תלמודסוגיתשלכיבושהעליתירהכוונה

אביריםשריוןהמתקיןברזל,כחרש-עשות"ברזלמפי"כידודיםשממלטוכמי

החיל,כאישהריהוהמלחמה,קשייעללהתגברבידןעולהכאשרוכלי-מלחמה.

מנצחים:בתהילתולזכותבצורהעירלהבקיעשהצליח

החרףבלילותהנערלבוכטוב
חמורהלסוגיא-ויוכלנפתלכי

חרב,בוןתבאמיחואתששחטה

-בצורהעירכמורידבעיניווהיה
מקלעתוקלעההתקוהתצאאז

---נצחינומשכרתגבורנילראש

 ) 418-413שורות("המתמיד",

בפסוקבגבורה,נאזרבקולופורץקולונותןהרוחואבירהחילוגיבור

גיבורנושלמסעורבא".אמרהו"הו,היצירה:אורךלכלכלייטמוטיבהחוזר

עלהמהיודעיםואיןבערפל,אפוףנשארסופוהפואימה.עלילתתוםעמתםלא

ומלחמתונצחונושכרלזר-דפכים,זכההאומנםפרי.מאמציונשאווהאםבגורלו

עלמדוקר .(זב)'ו 1עניינועלעני"עודבמתמידותוהוסיףשמאאוהמתמדת,

בסוףהעניים"."מבכיהפואימהבסוףהדוברשלשאלתובנוסחהחללימ",כובד

משמע,אחרת;בדרךאבדעצמוהיאכיהדובר,ה"אני"מספר"המתמיד"הפואימה

גיזת-הזהבאלההגיענודעו.לאועקבותיושלובדרכוהואאףאבדהגיבור-האביר

 .מעכה,ללאפתיח,כשארהסיוםלרבנות?ה"סמיכה"כתב-המיוחלבגמולוזכח

מחוללתכנערההתקווח,יצאהלעירושובוביוםאכואםיודע,הקוראואין

לראשו.מנצחיממקלעתקלעהאכוואםהגיבור-המנצחלקראת

לנוסחמנוסחבמעברוהתפתחותתמורה 4א.

שלמומנטלאתראףניתןב"המתמיד",עבודת-הקודששדהאתלבדוקבבואנו

שחלחתמורהעלהשאר,ביןמרמז,קו-ההתפתחותלנוסח.מנוסחוהשתכללותהתפתחות

העניים",ב"מבניזו.מציאותשלהעיצובובדרכיהמשוררשלהמציאותבתפישת
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ב"המתמיד" .לרובוכרוביםשרפיםבמלאכים,וגדושהיותרבאריקיתהמציאות

להיירארכיהזכרכמעטבהשאיויותר,רומאנטיתמציאות-תפישתביטוילידיבאה

העניים"."מבניהפואימה,שביסוד ) 40הגדולה"(ההווייה"שרשרתשל

הראשוושיריובקובץלראשונה"המתמיד"הפואימההתפרסמההמוגמרת,בצורתה

טורים 112הראשונהבפעםשולבוובהתרס"ב),(ורשה,"תושיה"בהוצאתביאליקשל

כינסהלאושביאליק(תרנ"ו)ב"הזמו"שנדפסההעניים","מבניהפואימהמתון

בנוסחהוטמעההעניים""מבנימתוןהטורים 112בתזוחטיבהשיריו.במהדורות

רבא---אמרהוב"הי,(תחילתה-324ו 213השורותביו"המתמיד",הפואימהשלהסופי

גדלו").כמוהיהאביתואשרי /עמלישבתורההבוב"אשרייסופה "---הירצרביתהזה

ילפחיתבפראימה,היטבמשתלבתזושחטיבהנראההפררזידיות,הבחיניתמו

הקימפוזיציינאליות,הבחינןתמוגם . ) 41 (כלשהובילטותבזרויותממנהחירגתאלנה

אותהמעשירהיאפיליהמוגמרת,הפואימהשלמגמותיהעםיפהזיחטיבהעולה

להלו.שידווהבהרת,מיטיבכגיוחדשים,במוטיבים

מלמד,זיבחטיבהיהאלוסיבייםהפיגיראטיבייםהצירופיםבדיקתזאת,לעימת

מורכבותבדרכיםזובחטיבהבאיםלמשל,עבודת-הקודש,לתחוםהמתקשריםשהצירופים

הכותרותאיוזובחטיבההפואימה.שלהמאוחריםברבדיםמאשרפחית,ומפתיאותפחות

, d Picture, Vintage Books ןizabethan Wor וhe E ז,. yard, E.M.W ןוi )40ז ( 
 New-York ).ד.ש.ח( .
he Great Chain of Being, Cambridge, Mass., Harvard ז,. Lovejoy, A.O . 

• 1936 ,. U. P 

 .) 34-31 ,ב) S2 [(שביט)ראה: 41 (
כהמ~יד""למבוכתלחובר,גם:ראה
 ].ז 34J (!המתמיד!מירווגם:ראה

 .) 149-138 , ].א 32 [
, 18-11 ( . 
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כבאותוועקיפות,מעודנותבדרכיםות'נלמדואינו"מרחפות",הפיגוראטיביות

כאוהקישוריםונערכתהוא,נהפוךל"המתמיד".מלכתחילהשהשתייכוחטיבות

ופשוט:ישיראופיבעלתהיא

התורה"מזבחעל /ומאודינפשיאקריבה "
-263ושכ-רות 262 (. 

ודמי".חלביאתתקחמהקח"אדוני!
 .) 269כשורה

לקרבנותיהייתלעגחיאאולי"או
 • ) 282כשורה

הקורבנות,דינימתחוםובמיוחדעבודת-הקודש,מתחוםהיסודותבאיםכאו

כמעטאלהבצירופיםהפיגוראטיביכשהאלמנטהסוואה,ובלאריושימב

ניכר.שאינו

ןמתןב"המתמיד'ןשנטמעהו,זבחטיבהיםיגוראטיבהפישהצירופיםמאחר

כצירופיםכמעטנתפשיםהםבאיכותם,ושחוקיםקפואיםהעניימ","מבניהפואימה

בחלקימהלשוושלאיכותהלפיכן,רמז.בחינתולאפשטבחינתדנוטאטיביים,

הטוןוממילאהעיונית-הפובליציסטית,הכתיבהללשוןמתקרבתזוחטיבהשלרבימ

שלהמאוחרותבחטיבותיהמאשריותר,ודידאקטיימ"משכיליימ"כאווהאווירה

הפואימה.

שינויים,כלבלאמתוכהניטלהזושחטיבההעניים","מבניהפואימהואכו,

המכרעתהשפעתםתחתהביאליקאית,הפואטיקההתפתחותשליותרמוקדםבשלבנכתבה

עלמעלדלםאפילומתוכהאחדלמטוריםפרוג.ש"שושיריגורדוןי"לשידישל

הפןאימותבשתיהאלוסיביןתהתבניות.בדיקת ) 42ופרוג(יל"גשידישלישירההשפעה

בלתי-מתוחכמתפיגוראטיביתבלשןןהעניים"ב"מבנישמוצגשמהכו.אםמלמדת,

ובני-הדיםהדימשלומעודנתמשולבתמערכתלהיעשותהיהעתידושחיקה,

המוגמרת.ה~צירהשלבמסגרתהאסוציאטיביימ

מושפעת ) 9שירההעניימ",("מבניעוני"בובחורעליןלי"צרהשורה)למשל: 42 (
לאכימ"המ.תיאוראוני")בוהמשןררעליןלי("צריל"גשלשכינה"מ"סלוק
והדעת""האמונהשלהפתיחהמשורותמושפענררכוהנעראתהמלווימהטובים,

-226בשורותהאקסטאטיתהקריאחיל"ג.של כליוךאת /התחושכייהתשמע 225
אתהחותמותובשורותהקרש""כתניפיוגשלשירולפתיחתרומח )"---שפנה
יה"."שדהפרוגשלבשירוהחתימהשורותהשפעתניכרתהפואימה
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בתורטגטמעההמוקדמת,החטיבהטלאי-טכלולהבעגייולהכלילאיוואולמ,

המציאיתטלועטירהמורכבתלתפיטהותיעדולעיתימ.יטבהגמ ."המתמיד"

היוקדתהבהרתבתיאורלמטל,זו.מציאותכלפיורב-פגיםמורכבוליחסהמתוארת

זויתעל,העולה;העגיים")ב"מבני 130-123טורותב"המתמיד"; 253-245כטורות

לדרכומובהקתדוגמהמטוםיטמלמעלה",וכרוביוהארוו"צפתאלונודדתהנער

אחדותלכללטוניםמיטורי-מטמעותבליכידביאליקטלוהמעידנתהמורכבת

יצירתו.טלזהמוקדםבטלבכברבטיבה,וייחודיתחד-פעמית

דיניטלבהקטרבמקראובאהעבודת-הקודטמתחוםגטולההרתבה

אותוהפוסלבקורבו,מוםגםחיאמהויותיהיתרביוכוהנים.ותורתקורבנות

טלתפקידהמטתנהב"המתמיד"כולך).י"גפרקויקרא,כראהכקורבומלטמט

טלהטתמעויותבעלת,ממלהאורטללכתםרךעטלמכתםהבהרת

ו"בל "התאריםגםוהדר.יקרטלהטתמעויותבעלתלמלהוטלילה,פחת

בנגעהעוסקי"ג,פרקבויקרא,גבוההבתדירות,הבאיםם"דמדאו"

 :)~ 3חיוביכבהקטרביאליקטלבטירובאיםהנגע,צבעציוולטםהבהרת,

פוקדתהטמטאחדאורובטבט

הצרה,החטכה,הנערזויתגמ

יוקדתבהרתעליהועלתה
---בגהרה.רועדתאדמדמתבאט

' W ,ידמיחלביאתתקח!מהקחדוני-

העגיים","מבגיבפואימהכברבאוחלב,דםביוולבו,אדומטביוהמטחק

ומתארתהאדומימ,והתפוחיםהאדמוגיותהבתולותעםהפגיםלבוהמתמידאת'המעמתת

המקריבמחלב",גמולטלחדטפחב"הבלביטיבההפינהאויראתטמציתכמיהנעראת

ודמו.חלבןאתהתורהמזבחעל

עלבמקרא,המלהבאהפעמים 27כדלהלו:היאבמקרא"לבו"המלהטל)תפוצתה 43כ
יג,בויקרא, ) 66%כפעמים 18מתוכך,יהרבים).הנקבהצורותככוללצורותיהכל

מתוכוצוררתיה;בכלפעמיםטטבמקראבאה"אדמדם"המלההבהרת.עגייוטבמרכזו
טאחריך.בפרקאתתופעםיג,בויקראחמט
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שביסודובוקר,לעתהישיבהתיאורגםמצטרףמשמעות,שלתבניתלאותה

הבהרת:לנגעהואאףומרמזאור-עור/ Iבהומוניםשימושהעושהמשחק-מלים,

שמחהלהביטהעולםעיוגםכי
פנימהלישיבההפקחהבבקר

החשכהצלליאתמתוכהולטאטא
הנעימהבאורה-הזהבבמטאטא

הכהה,הישיבהעיוהאורומלא
קירותיה;שחוראתבזהבורפד

 ) 186-181שורית("המתמיד",

הבהרתלנגעהמרמזשנינתו,צירוףהוא "~הישיבהעין ~"ומלא

כהה"איולפסוקמרמזוכו ) 6יג,ויקראבעור",---הנגע ?.!!פ"והנה(השורה:

נוספתאףכאו,וריפויה.מחלהנגעיהסרתעניינושאף ,) 19ג,(נחוםלשברך"

שלהמשמעויותריבוימצטרףשאליה·/איו-עין/,ההומונימיותבמליםהשתעשעות

המצוטטרתבשורותהעולם","עיןמראה).גווו,צבע,הראיה,(איבר"עיו"המלה

מאורההנותבתלשמש,כינויכאן,משמש ) 44העם(לראשימליציכינוישהואלעיל,

כוהו,שלאוהישיבה,שלמחלתהאתלהסירהבארופא,שלתפקידכאןלהונועד

ביתאתמטאטאתסגולה)(שיייןהשמשמבית-הישיבה.הבהרתנגעיאתלהסירהבא

אתהפוקדדוכנא,רישלמעיןאופתוחה),(שיייןשמשלמעיוגםוהופכתהישיבה

כאילופוקדת",השמשאחדאור"ובשבט : 249שורה(השווה:נוור"ב"שבטתלמידיו

תלמידיה).עלמלמדברציעתהשמשמצליפה

שעניינוהסימאנטל,לשדהגםהשתמעויותלה,יתרבלואפוא,מתקשרת,הבהרת

גםבפואימהמתפקדתהיאכךוהדוחה.נעיםהבלתימצידואךוקורבנות,כוהנים

המתמידכלפיהדוברשלהאמביוואלנטייחסועלהמלמדאובייקטיבי,כקררלאטיב

ודחייהמשיכהרזלזול,אפותיאוזהושלילה,שחיוביחסהישיבה,עולםוכלפי

בערבוביה.בומשמשלם

בתרא,·בבא(על-פיהעםולראשיהסנהדריןלאנשיכינולהואעולם"של·),,עלנר 44 (
 .)א,ד
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המקורותבלשוןסימאנטיותאופראציותכמהב.

והשליליהחינגיבינמשמעיתמעתקי 1ב.

המקורותבלשוןביאליקשערךביותר,החשובותהםימאנטינתהאנפראצינתאחת

שינויתוךנצירופיםמליםשלהחייאתםהיאכה,עדהדיוןבמהלךנרמזהושכבר

ולהפך.חיובי,בהקשרושיבוצםשלישימהקשרתלישתםהקננטקסטואלי:מעמדם

 ," Pejorat;ve & Ame;ו orat;ve Deveו opments "בפרקהנדוניםאלה,משמעותשינויי

לצירךביאליקאתכאן,משמשים ) 45הסימאנטיקה(יסנדותעלארלמארםישלבספרר

מפוכחת.וראיהאשלייהוזלזול,סגידהנשלילה,חינבשלאנירת uהסימולקביעת

שלילי-דרנגאטיבי,להקשרוהעתיקרחיובימהקשרמליםניתקביאליקכלנמר,

אמביונאלנטיות.שלתחושהליצנרכדיאלאמשמענתר,אתלשננתכזילאילהיפך,

בגנותומדבריםאנזעם,מנביאנתהנטרליםבצירופיםלהשתמשלמשל,הירבה,ביאליק

נוצרכךננעימנת.חיוביותמהויותשלעיצובןלצורךנהחוטא,האיילהרשע,של

וסכימאטיתבינאריתחליקהונמנעתוהשלילי,החיוביביראיסמנטייחסמעיר

בשירייביאליקיוצרבינאריים,ניגודיםשליצירתםתחתנהרע.הטובביר

משנהו.בצבעינצבעקיטבכלשבהםפולאריים,ניגודים

הסמויהנמעראלהפנאימהשלהפתיחהבקטעהדוברפונהכאשרלדוגמה,

מעליםעיניךיי,תראינהבנשףמאחר /הכלאיםמבתיבאחדמתמיד'יאזבמלים:

 .) llה,שםידליקם",יירבנשף("מאחריהרשעיםעלבישעיהוהנאמראתהדברים

חטא,נאפופתמסתוריתאיכותהפתיחהלקטעמקנההנרמזהדרוגאטיביההקשר

 ,) 46 () 12(שורההרנחות""ומספרותהצירוףמרהעולההאלוזיה,באמצעותהמתעצמת

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

והקניטתנבצורתבשנתהשנהראשבערבלענידינרשנתראחדבחסיד),,מעשח 46 (
 r ."י~עםזושמספרותרנחותשתיושמעהקברית,בביתולןוהלךרשתו,

 ' L28 J (טנאגם:ראה .) 25 , ] 50 [ (רשףגם:ראהיח,ב).(ברכות
225 (. 
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השלילייתמהשתמעויותייבנשףי~"מאחריהצירוףשלניטרולובעזרתאומנט,

חדשה,חיותלולהעניקהכבולהממשמעותוזהצירוף.ביאליקשיחררהמלבהקלת,

"מאחרהצירלףזאת,עטיחדהדברים.ברקעזאתבכלמהדהדיםהשלילייםהדיואך

הפואימהשלהפתיחהקטעשלהלשלניהמירקםשביוהזיקהאתגםחרשףבנשף"

תלמידישלחייהםבאורחותגםהעיסקתברכית,מסכתשללשונהעט"המתמיד"

ניטראלית,בהוראהפעמיםמספרברכותבמסכתחוזרבנשף""מאחר(הצירוףחכמים

 • ) 47 (שלילית)בהיראהילא

יצירתלצירךלחייבי,השלילימומשמעיתשללמעתקייתרמיבהקתדלגמה

שירית("המתמיד",הפיתויסצינתשלבפתיחתהמצלייהאמבייואלנטילת,תחישת

בסיימהואשרלבית-הישיבה,לעת-שחרלכתיבזמוהמתמירעומדשבה ,) 144-105

הגינה:במשיכתבמפתיעהיאנחבל

לקראתיירקדאשרישאז
התכלתמשפעתהפיחזהרלח

 .) 106-105שורית("המתמיד",

לומרקרהשטולחטיאארםשהולך"בשעהחז"ל:מאמרזכראתמעלהזהצירוף

במקורהקונטקסטשביוהצורטהעימותמוכתוצאה .במרבר,כ)כמד"רהעבורה"שגלמרעד

באנאלוגיהשמקורהזוכפולה:אירוניהכאונוצרתביאליק,שלבשירךהקונטקסטלביו

הילךהואשבההשעה,לביולחטואהללךארטשבההשעהשביולכאורה,המגיחכת,

עימראכו-רברשללאמיתי-הלוואי,,שהמתמידבתחושתשמקלרהיזי,תירה;למקים

במישיראללגלר~ת,סטייהכפילה:חריגההיאהדרךמו.החריגההדררמולסטות

צריךשהלבשעההטבע,ביפיהתבוננותהישר;מדרךכסטייההאידיאיההתרחשות

המציאות","רמויתההתרחשותבמישירהדרךמולחריגהתורה)לעגיינינתיולהיות

מתחשלליצירתוגטהאירוניהתורמתכךעזה.בחבטהומסתיימתדעתמבליהנעשית

שהרוחמתמיד,אותישלגורליועלעתירועלהקוראשלמתהייתוהגובעדראמאטי,

דברלשמרמזלט:כפיויחטא,הישרמדרךיסטה.האטכשטולקראתומד.רקהפוחז

 .מרלעלל) 46(העורשףראהברכות,מסכתללשיו"המתמיר"זיקת)על 47 (
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יצררעליתגברארליארהרעת,בהיסחכביכרללתיארר,המשררבביםחז"ל,

 .) 48המזבח(קרנרתאלהנמלטכחרטאהאפילה,זריתראלרינרם

יהבזייהביקלהלהאלהתמקיבשיתמחלילתחיללן 2ב.

לקונטקסטשלילימקונטקםטצירוףאומלחהמעתיקההםימאנטית,המגמהבתוך

בשירתהרורחםימאנטי,מעתקהיאשאףמישנה,מגמתלסמןניתןלהיפך,אוחיובי,

חילוניות,מהוירתשלוקידושןהאלהתן(רלהפך,מקודשרתמהויותשלחילרנן-ביאליק

המשרררנטלשארתההבהרת,בענייןכברכאןהרדגמהזרקאטגרריהנפםדרת).ראפילר

רשליקרשלהשתמעוירתרבעלמערדןענייןבעזרתהרהעלהשבטרמאהענייןמתרך

למראההנרגש,הדרברקררארחגיגי,ארדיישטיבובפראימה,אחרבקטעקדרשה.

בית-הישיבה:

האמה?לנשמתהיוצרביתהפה
חייבההנרטעיםדמיה~מקררהפה

רחמה?אשהבההשופעיםערלמים,

 ) 216-214שררות("המתמיד",

דמיה""מקורהציריףשהרישבטומאה,ענייניםמעירריםאלהטוריםגם

להנלח,מותרמקרמית).יבערד ; 18כ,(ייקרארנידהפרישיתבעניינינאמר

בשבחהדררשאקםטאטי,קטעבתרךדמיה""מקורכמרצירוףשלהראשונישהאפקט

המקוררתעלהאמויביאליק,שלבן-תקופתוהקוראעלהתררה,ולימררהישיבה

הנרמז.והקונטקסטהרומזהקרנטקםטשביןהפערמןתדהמהבתדהמה:גבלהיטב,

מהיירתעםניקליםענייניםשלהעיררבמןתדהמתואתהביעאברוניןאןאכן,

ביאליק"איןביאליק":שלהשירה"מסממניבמאמרווהעירומקרדשות,נשגבות

 .) 49בעינינרן,(אסתטילאממקוראףכצירתומאמרמלהביאאםטניס

המזבח.קרנותאלהנמלטלחיטאמקבילהחטא"מן"כנספינתואלהנמלט)המתמיד 48 (

 . ) J 4] ,30 ()אברונין 49כ



- 33 -

לאזהשצירוףמגלה,כולהבפואימההאלוסיבייםהצירופיםבדיקת

קונדסית.התחכמותלמטריתנועדולאיד,.וכלאחרבאקראילכאןשירבב

וזיווג,פרישותדיניאלהובכללוהטוהרה,הטומאהמתחומירביםיסידות

שלמקורהורבת-פנים.עשירהפיגרראטיביתתבניתלכללבפואימהמצטרפים

"ביתו(על-פילאשההביתשביןהבסיסיתבאנאלוגיהזופיגוראטיביתתבנית

נשית,יישותכמעיןהישיבהנתפשתלפיהקיח),שבתב;יומאאשתר",זו

ו"לו ) 215(שורהדמיה""מקורכגוו:אמירותיאיםשלהנרקבא","בחינת

 .) 316(שורהבחומה"יחמתהאחתאורקרו

שהיאאףבעונתה,בקבועותשנפקדתכמיגםהישיבהמתוארתלפיכי

 .) 51-49שורות(ראה:חומד"יצרחילבלבניהגם"כינרפש,מיםאגם

לכלולאפשראישית,עניינישבמרכזהזו,פיגוראטיביתתבניתשלבמסגרתה

וחשכתהלבנההשחר,כאשרהישיבה,אלבדרכיההוליהמתמיד,תיאוראתגם

 ,) 82-81(שורות "דיועומתאםדעי"יולבדםהלילה

בעלי-הכנףשלהייחוםמועדישעניינובירמיהו,הפסוקזכראתהמעלה

האובניים""עלהיולגתנקבית,כמהותאפוא,מוצגת,הישיבה .) 7ח,(שם

אותהשמפריםכמיהמתמידיםובני-הישיבההאומה,שליציריהמיטבאת

אפוא,כאו,מוסטדמיה""מקורהצירוףבעינתה.עותהופוקדיםבלמדנותם

חוסנהלמקורלשם-נרדףיהופיפשוטומידיכאןמוצאהפחות,ההקשרמן

 '.איסורים"התרת" 3 •ב . ) 50 (האומהשלועוצמתה

שלוחילינוהפחותושלהניקלהשלהאלהההמתירהמגמה,לאותה

ריטוריסממוהיאשאףמישנית,תופעהנילוויתונשגבות,קדושותמהויות

מפורשיםאיסיריםשל"התרתם"ביאליק:שלדמת ?iהמילכתיבתיאופייני

ריוחתזיתיפעהכביכיל.ואקראית,מיתממתבדריימדרבנו,מדאורייתא

לעיד""מrניץבשיריםבדייולהלן(ראהביאליקשלהמיקדמיםמשידייברבים

ביאליק.שלתיאוריועליל"גיתבהשפעהמקורודמיה""מקורשהצירוףייתכו ), $0 (
הקשורלםצירופיםכוגםנמצאשמעוו",בויוסףב"שניבית-הכנסתבתיאור

קהלנו".חדרשםהטימאה,מקירשםהשניה,---בקומההכנסתבית"עלבנידה:
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תמידשלקונדס'ת-היתוליתמגמהעללהעידכדיבהישו ~ )· 51 (ו"שירתי")

באותםגמורהחירותלנהוג"להכעיס",כאילולעצמו,ומרשהש"נתפקר"ישיבה

מפורש.לאונאמרשבהםעניינים,

 ,) 9(שורהבלילה"לעיתותיחידי"ובצאתוכביכולהתמימהבאמירהלדוגמה,

שנאמרמג,ב),(ברכותבלילה"יחידייצא"ואלהמפורשהאיסוראתלנגחכדייש

ממנושפרשלפניהישיבה,לעולםבעברשהשתייוהדוברוכאו,חכם,תלמידעל

שלבתיאורםגםממנו.ומתעלםבאיסורכביכולמקל ,) 506(שררהמסיפורונפרד

בעבור("תמידלמדניהשללתפילתםאוזנםהמטיםבית-הישיבה,פניעלהעוברים

חילולמשוםיש ,) 319-318שורותוגוי,אוזנם"אתוהטו /הישיבהעלאליראי

יוז ,)ח(ברכותמתפלליו"שהציבורבשעההכנסתביתאחוריתעברו"אלהאיסור

לכאורההתמימהבקביעהגםאל"."יראיבשםהעבירהעוברישלכינרייםתוו

,שורותלמדו"בסתרבגניבההגוגם /בנינוישבושםגגותעל"במאורות

ואחרתורהאדםילמוד"לעולםההוראהשלהמיתמםעיוותהמשוםיש ,) 382-381

בחשיכהברקרלפנותהמתלבשהמתמיד,שלבתיאורוגםסג).(ברכות "~כו

ותלבש"השמשמידבשחריתחלוקותיטול"אלהאיסורהפרתמשוםיש ,) 100(שורה

 ) 419(שורהנעים"חלום"יחלוםכגוותמימה,אמירהואפילונא),(ברכות

(ברכותטוב"חלוםלומראיואיוטוב"לאדםהאיסוראתאירוניבאורמעמידה

שנתםאחריתהעירגריעתשחר,לעתבית-הישיבהאלהמתמידשליציאתונת).

עדותכביכולשהיא ,) 90(שורהקורא"שכויקולגםרבצםאתירגיז"לאינומו

לאיסורלמעשהמנוגדתלבטלה,מזמנורגעמאבדשאינומישלהנפשלכוחות

 .כא)(יומאבראשויידמוהגברקריאתקודםלדרך"היוצאהמפורש:

בהדגישותורה,שלעולהשפרקחכם,תלמידמינהגביאליקנהגאלהבכל

בישיבהחבריוכביכול.ממנו,התעלמותתווהאיסור,התרתאתגליבריש

קונדסית,ללשווהמשוררשלבנטייתוהנראה,ככלהבחינו,ישראל""נצחובאגודת

) Sl האליגוריה.עלבפרק 8א.סעיף)ראה
האוטוביוגראפית.השירהניצניעלבפרק 8ג.סעיףגם:ראה
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לביאליק,ניסנבייםהרבשלבאיגרתולמצואניתרלכךמהעדיתימתחכמת.

מפורשות:במשיררהיתרהאךישראל","נצחאגידתלמערפיאימההזמירשבה

---שיריךמאחדמעטהמבצבצתראשקלותתנהגיאלהדתברוחכתוב---"אר
) 52 ( 

והגשמההפשטה 4ב. .עטך"פיאתהפחותלכלבלום

נוספת,כלליתסימאנטיתבמגמהכריכהיהפילחניהדתישלהחילירמגמת

נהגביאליקוההגשמה.ההפשטהוהיאהמלים,אוצרבתחיםבמייחדהניכרת

בדוגמה,ולהיפך.וארציים,לגשמייםולהפכםמיפשטיםמהקשריםענייניםליטיל

להבדילזרע),(שארית,המושאלתבמשמעותבמקראבאה ) 4(בשורה"גחלת"המלה

המלהבאהב"המתמיד" ;(ריצפת-אש)נקרטיהקיאתהמצי,ינת"גחלים",המלהמר

הבא ,) 80(שורהניתו"אלישיב"מתיהצירוףגםכמוהווהגשמית.בהוראתה

שאוליורד("כראיובלתלונתרומזאךהשגורה,הקונקרטיתבמשמעותכאר

המשמעותדווקאעולהשבה ,) 10ז,שםלביתו",עודישובלאיעלה,לא

ממנו.מתפרשיםומוותחייםשעגייניהצירוף,שלהמופשטתהפיגוראטיבית

עומדתמונמךקונקרטילבושוהלבשתםערטילאייםענייניםשלנטילתם

שלהמודוסמרלדורותיה.היהודיתהספרותמרהעולהלמגמה,גמדרבניגוד

הגדולוהכוהראדירקוסמיככוחלמשל,המקיש,נתפשלפיוהגבוה,החיקוי

למודוסהמעברגיכרביאליקבשירתחז"ל),(כבספרותהעולםהנהגתכגציג

כוהרמעירהואהפניםוקמוטהמצחלברהחיוור,המתמידלפיויותר,נמוך

כלייכלעלבית-מקדש,היאלנפול,מטיםשכתליהוהישיבה,בקידשהמשרת

יאבזריי.

כיהדת,ערכישלמוחלטתדגראדאציהמשוםזובמגמהלראותאיראולם,

הגשמהביאליקבשיריישהאחד,הצדמרכלפיהם:די-ערכייחסשלגילויאם

באוהלהעצמוהממיתהמתמיד,שלהרוחניקורבנוכגירמופשטים,דתערכישל

השני,הצדמרקורבנות.מדיניקונקרטייםעצמיםבעזרתכארהמיצגתירה,של

שלהאפירעולמהכגורויומיומיות,עלובותקונקרטיות,מהויותכארנצבעות

שפירא,ייבעריכתניסנבויםי,הרביאגריתראה:תרנ"ד.משנת)איגרת 52 (
 . 21תשט"ז,ירישלים,
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ליצירתוהראשיןבעשורביאליקשלהאליגוריתבנתינתוותמורההתפתחותשלקווים

שמוררושלהפואטיקהרסעעלביאליס,שלממיקכמתבנעירתוהלאומיתהאליגוריהא.

נחיבת-ציונההשכלהתסנפת

 PIוהאליגוריהאליגוריה . 1א

מןאחדהםפרה-ז'אנריעיקרוןבתורתהאליגוריזםיכןהאליגיריהז'אנר

לטעוןאףניתןביאליק.ח"נשלהמוקדמתשירתושלוהמובהקיםהבולטיםהמאפיינים

לפחות-נעניםליצירתו,הראשוןבעשירביאליקשכתבהשיריםשמרביתהכללה,בכרד

המוקדמיםשיריועללאמרניתןמקום,מכלאליגוריפטית.לפרשנות-חלקיתבמידה

כפשוטם,למשמעותםבשימת-לבדיאיןקריאתםשבמהלדבוודאות,כמעטביאליק,של

ובמפורש.בגלויבהםמצוייםשאינםנופפים,רבדיםבהםלחשיףויש

 ) 7 'מע], 8 ~(פלטשראנגיפבעקבותהאליגוריה,תוגכרהכיוןלצורד

פיפוריםשנילפחותמשוקעיםבהאשרכיצירה, ,) ] 93 [ (מאקוויווג'וו

פמוי-;השני"כפשוטו")(משתמעוליטראליגלויהאחדופימולטאנוום:מקבילים

פחותומוכרים,קבועיםפמליםשלמערכתפיענוחבעזרתלחישוף'ניתואדומובלע,

מעיניוייעלםפןמחששהחישוף,פעולתאתלקוראמותיראינושהמחבריש .יותראו

אמירתיתבדרד-האליגוריהמימדאת-ה"נמשל"אתלפניוופורשהפמוי,המפר

האליגןריהמפרהעברתשלזןאחרונהדרדהליטראלי.הפיפןרפרישתאחרמפורשת,

האליגוךיהשירהואזהמכלליוצאביאליק.בשירתנדירהאדההשכלה,בפפרותרווחה

האנוש,החולהעלשהפיפורבגלוי,נאמרשבו-(תרנ"ב)רופאים""חושו-המוקדם
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הדיריההאומהשלקורותיהאתהמגרללסיפורדבר,שללאמיתוהוא,למיטתו,הרתרק

בגרלה.

סיפוריםסביבבשלימותומאורגושאינובטקסט,מקרמי~תופעההיאהאליגוריזם

כפלשלמקוטעקיוםמתמחששבהם"מובלעות",אוקטעים,בומצוייםארמקבילים,

סיפררלם.

המדרש",ביתסף"עלבשלרלמצראניתוהאליגוריזםלתופעתדרגמה

פלייטרו.שלצלרחיתעםהגרייםביוהסרבבהלארמים",נזיר"הסבעלבקטע

מרבהק,אליגרריארפלבעלהראהנדרוהקטעארהגותי,שלרהואבעיקרר,השיר,

משילביםאליגרריסטירתביציררתכולך.השירשלה"אליגוריסטית"התכרנהומכאו

לסיפוראיושבהםבלתל-אליגוריים,רצפיםבתוראליגורייםסיפרריםקרוברתלעיתים

אתמכנה ) 91-90 ,] 87כ[פרלינורתררפכלשהו.סמויבסיפררמקבילההגלרי

לאליגרריהמרדרניתחליףבה,ורואה , freestyle allegoryבשםהאליגרריזםתופעת

הי"ח.במאההרומאנטיהזרםעלייתעםירד,שקרנה ) lה"נאיבית"כ

ongs רegory is a disguised form of discursive writing, and be ןןNai've a )ווl ( 
Its .)---( וeve וementary ןiterature on an e ןרy to educationa רchief 

e habi tua 1 or cus tomary i deas fos tered by educati on and ךbas i s i s tl 
legory has its center of gravity in the pictorial ןritual (---). Nai've a . 

as art when recognized to be a form of רarts, and is most successfu 
emn and וitical cartoon. The more so ןwit, as it is in the po רoc·casiona 

legories of official murals and statuary show a marked וpermanent naive a 
tendency to date (---). Na;ve allegory (is) so anxious to make its own 

as no hypothetical center.(It) will have חpoints that it ו.allegorica 
to be treated less as literature than as a document in the history of 

 i deas .וו .

בעיקרשייכתוהיאעיונלת,כתיבהשלמוסוויתצורההיאהנאיביתכייהאליגרריה
והשגרתיים,הרווחיםהרעיונותביסודה, .)---כהבסיסיתברמתההחינור,לספרות
באומנויותהנאיביתהאליגוריהשלמרכז-הכובד .)---כוהטכסהחינורמטפחיםשאותם

שנינה-לעת-מצוא,שלצורהבהרואיםכאשרבמיוחד,לפהערלהוהיאהחזרתלות,
האליגוריהשליותררהקבועותהחגיגיות.צורותיההפוליטית.בקאריקאטורהכמו

 .)---כלהתיישומהרהעדנוטיתרשמי,איפיבעליובפסליםקירכבציוריהנאיבית,
אתמאבדתשהיאעדשלה,ההשכל""מוסרבמסירתטרודהכההנאיביתהאליגוריה .

תולדות-הררח,שלמסמךבהלראותיש .)---כשלההספררתי-ההיפךתיטיהציר
 .ספרותיו.)יצירתמאשריותר
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בתתקופהאחריהאליגוריהשלקרנהירד ,) ] 89נ (האףגראהאםלפי

בדברהראשוניםהרומאנטיקוניםשלדבריהםעקבבכיפה,הז'אנרמשלשבהשנים,מאות

הזרמיםחסידישלמצידםנלהבתתמיכהקיבלהזודעההזיאנר.שלנחיתותו

הא-מימטית,האליגוריהמןנוחההיתהלאשדעתםוהאקספרסיוניסטיים,הרואליסטיים

ספונטאנית.לכתיבהמקוםמותירהשאינהוהמכולכלת,המחושבת

יצירותלהיכתבהחליהריאליסטית,לספרותריאקציהמתוךהמודרנית,בתקיפה

הסופראלאכילה,היצירהפניעלמשתרעהאליגוריהריבודאיןשבהןאליגוריסטיות,

על-הרובמשמשיםאלהביצירית .למשלקאפקא,כבסיפוריכרצונו,זונחיאולונזקק

פרשנותהתובעהא-מימטי,ה"מוזר"והמימדהמימטיה"הגיוני"המימדבערבוביה

 .תי Jכריסוליגא

ואליגוריסטינתאליגוריותיצירותשלהפירישדרו . 2א

השיטהשלעקרונותיהאתמטעים ) ] 84 [ (בלוםוארדאדושלמאמרי

בימי-הביניים,האליגוריתבכתיבהשרויחההרבדים,ארבעהבתהקוואדרילוגית,

ישהמקרא,פרשנותשלפרד"סשיטתאתהמזכירהזו,שיטהעל-פיובפרשנותה.

הנלמד,אוהנרמז,הלקחמהותעלהמבוססותקריאה,שלאופנייותארבעבאליגוריה

היצירהאתתיאוסךפי:בניסוחזהעיקרוןשנוסחכפיאוהסמוי,הסיפורמן

עלהמלמדותדרכים,בארבעלהביןניתןהאליגורית

המשלי.הסיפור

מן,העולהאמתה

כפשוטם,הדבריםנתפשיםובההליטראלית,הקריאההיאהראשונההקריאה

ולבר-החלוף.לארעישמעבראמיתות,עלמרמזיםהםואין

ארצית-אמתמושגתשממנההאליגורית,הקריאההיאהשנייההקריאה

הגלויהסיפורמקושרזהבמישורכיפסיכולוגית","אמתלכנותהשניתןבסיסית,
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כיולעשייה,לפעולהקוויםמתווהאינההמושגתהאמתהאנושי.נתחוםסמוימקביללסיפור

בלבד.ולעיוןלאמינהקיויםאם

ואמיתות-מוסר-השכלעוליםשממנההטרופולוגית,הקריאההיאהשלישיתהקריאה

הפסיכולוגיות,האמיתותעלהתיאוסופות,אמת-המידהעל-פינערכן,העולותשונות,מוסר

זהבתחוםולעשייה.לפעולההמעייןאתהמנחותוהוהאליגורית,הקריאהמוהנלמדות

והציבור.החברהופעילויותהפוליטייםהענייניםכלאףנכללים

לסיפורהגלויהסיפורמקושרשבההאנאגוגית,הקריאההיאהרביעיתהקריאה

על-זמניתנצחית-מיסטית,מוחלטת,אמתמושגתוממנוהאלוהי-הטראנסצנדנטי,נתחוםמקביל

ואוניברסאלית.

לאלוהי,האנושיביוברורההיירארכיהנקבעהזו,קוואדרילוגיתשיטהעל-פי

הםיותרועקרונייםחשוביםעצמו;לביוהאדםשביוהענייניםניצביםהסולםבתחתית

ניצביםהסולםבראשלציבור;הפרטביולחברו,אדםשביוהטרופולוגיים,העניינים

למקום.אדםשביוהעניינים

תיאוסופיים,עקרונותהםהקיואדרילוגיתהאליגוריהשלשעקרונותיהלמרות

שבהובתקופותאליגוריות,כותנישלעיניהםלנגדשעמדההסכימה,עלמלמדתוהיא

שלכוחםועירוב-רשויות,שיתוףמתוריפעלובזיזוכרוכותהיווהדתהספרות

ביאליקשלכאלואליגרריותלרבותהמאוחרת,האליגוריהלהבנתגםיפהאלהעקרונות

נוסחהקוואדרילוגי,לריבודהדומהריבוד,קרונותלעיתיםמסתמושבהוהצעיר,

המקרא.פרשנותשלפרד"סשיטת

הלאומיתiב.אליגוכיה . 3א

היסודמתבלטשבההקרואדרילוגית,בדררהרובעלמתפרשתהלאומיתהאליגוריה

שתפקידהוביוהאומהשללסבלותיהאהדהלגלותשמטרתהביוהיסודות.יתרעלהטרופולוגי
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ומגמתית.ברורהפאתטיתעמדהבהניכרתהרובעלומשוגותיה,פגעיהאתלהוקיע

ואילובפעולה, , praxisב-עיקרוהגלויהסיפורבדרן-כללהלאומיתבאליגוריה

נציגההאומה.שלגורלהסביבונסבבהגות, , dianoiaב-עיקרוהסמויהסיפור

הקבועים,הסמליםאחדהרובעלהואהגלויבסיפורהאומהשלהמטונימי-הסינקדוכי

ם:יהיהודיהסמליםמאוצרכלדוגמהמשכילקוראכלשלבתודעתוהאומהאתהמייצגים

באלהוכיוצאעוטת-השחורים,האלמנההניצחי,הנוודהנידף,העלההשושנה,היונה,

האנאלוגיותבאמצעותרחג).אינטר-סובייקטיביבסיסבעלילאומיים,סמלים

הקשריםהופכיםהסמוי,והסיפורהגלויהסיפורביןהקוראשעורןוההיקשים,

הגותית-מערכתבתוןומסובבסיבהלקשריהגלויהסיפורשלהעלילתיים-הסיבתיים

כלמשל:מקבילההסטוריתבמערכתסיפוריים-לינארייםלרצפיםאואידיאית,

סיפורלביוט Ifהיהמאהבשלהימרוסיההיציאהשביןההיסטורית,האנאלוגיה

האליגוריותמובהרבההרוסי).הצארלביןהניגשפרעהביןיציאת-מצרים;

במישורהתבוננותהמאפשרמשלו,אוטונומיקיוםהגלוילסיפורישהלאומיות

הסמוי.בסיפורתלותילאהליטראלי,

בנות-הלאומיותהאליגןריותמןבחלקלירידוברשלנוכחותואףעל

ניתואלה.ביצירותהסיפוריהיסידשלהתפוררותיעלמלמדהדבראיןהתקופה,

צירהרובעלהואהלאומיתהאליגוריהניטוויתשסביבוהצירכיולומר,להכליל

להעלאתריטוריתתחבילהבדרן-כללהיאהליריהדוברשלונוכחותוסיפורי,

כלפיו.פאתטייחסולקביעתהעםשלסיפורו

בשניהעבריתבספרותופופולארינפוץז'אנרהיתההלאומיתהאליגיריה

העם.בחייוגזירותגירושיםפרעות,שלתקופה-הי"טהמאהשלהאחרוניםהעשורים

משיריםורביםבקובצי-שיריהם,לאומיותאליגוריותכללוחיבת-ציוומשוררימרבית

ברוראמפאתטייחסבדרן-כללקבעואלהשיריםמרובה.לאהדהוזכוהולחנואףאלה

אףאלה,שיריםלעתיד.ותקוותיהובעברבהווהגורלההאומה,כלפיוחד-ערכי

-אובניחום,לפעולה,קוויםבהתווייתהעם,בעידידנכבדציביריתפקידשמילאו
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יוצאיםמחורז.מאמרשלזועלהפיוטיתרמתםעלתהלאהרובעלבתוכחה~-לחילופיו

דחףמתוובחלקםנכתביאומנםאשרל·גורדיו, IIישלהלאומייםשיריוהיוזהמכלל

על-לכאורה-ובלתי-מתוכננתספונטאניתתגובהלהגיבר~יוימתודפובליציסטי

אסתטיתלא.יכיתזאתעטחתרואדוהפרספקטיבה,הריחוקית'ריוללאענייני-דיומא,

הנידעתהלאומיתהאליגוריההיאבולטתדוגמהעל-זמניים.אונייקטיבייםולערכים

היהידיבציבורגליטהיכתה I ) 2היומית(בעיתונותלראשונהשנדפסהרוחמה"""אחותי

רבים.לחיקוייםואףובמסהבשירומסתייגות,אוהדותרבות;לתגובותוזכתה

בתקופתהלאומיתבאליגוריההמרובההשימוששלהאטיולוגיההבהרתלצורר

הקשיריתהכלליות,הפואטייתהסיביתביןלהפרידכדאיחיבת-ציון,ובתקופתההשכלה

הענריתהספרותשלבמצבההקשירותהמייחדות,הסיביתלביןהטעמים,שלבהיסטוריה

הי"ט.המאהשלהאחרוניםהעשוריםבשני

האליגיריהושלבכלל,האליגוריהזיאנרשללשכיחיתוהעקרונייתהסלנותאחח

("סיפורגלולמסיפורמריבדזיאנרהיותוהיאהעבריתההשכלהבתקופתנפרט,הלאומית

ריבודהמוכרת.סמליםמערכתשלבעזרתהלחישוףהיתוומובלע,סמויוממסרפשוט")

הפוליטייםהחנרתיים,התנאיטאתוהןהתקופהטעםאתהןהלטהאליגוריתהיצירהשל

אחדבקנהעלההתקופהטעטהעברלת.הספרותנחינההיתהשבהםהמיוחדיט,וההיסטורייט

יחיבת-ההשכלהספרותשלנכבדותחטלבותשאלפילנההניאוקלאסלת,הפואטיקהכלליעם

והמובחנים.הברורלםהמיתאריםואלוההארמוניהסימטריאלנטוההעדפותצייו.

זהונחשפיטזהאתזההמאיריטלפחות,מקניליטסיפוריטמשניהבנויההאליגוריה,

האידיאיתוהשקיפותהאיזוןאלה.אסתטינתתביעותעלבמובהקענחהזה,שלבסיועי

יהמליץי,של 20לגיליון"מגדנות"בנספחלראשונהנדפסרוחמה""אחרתל)השיר 2 (
קליזנר,ראה:גורדוןשללשלרוהרביט .והחיקיןיםהרביתהתגובותעלתרמ"ג.
 . 546העי , 385עמ' , Sספרהחדשהי,העבריתהטפריתשליהסטוריהיוסף,
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אחדת iלהיהאליגוריהאתהכשירווהמסומןהסימןשביוהברורהמערכת-היחסיםוכו

 . ) 3וחיבת-צייוכההשכלהבתקופתביותרהפופולאריותמדרכי-הביטוי

צורר;לסמוייס,רעיונותלשאתגסאותההכשירהאליגוריתהיצירהשלריבודה

שלבתקופהוברוריסחד-משמעייםרעיונותהחדרתמאפשרתהאליגוריההצנזורה.עקיפת

הגלויבסיפורהיצירהשלשעיקרהבתואנה,הצנזורהעקיפתתוךתרבותי,מאבק

שהרמזמבטיחה,הסמוישבסיפורההגותשלהיחסיתששקיפותהבעודוהליטראלי,

להשתמש,הירבוזובתואנהציבור-הקוראיס.שלרחבותשכבותבקרביובוהאליגורי

מאידו-הרשמייס,השלטונותושלמחד-גיסא,קהל-הקוראיס,שלהתרבותי-מנטאליכשהרקע

ניכרחיבת-ציווובתקופתההשכלהבתקופתואכו,מזה.זהרכשונישונההיהגיסא,

כדיגסוזאתעצמאי,מעמדהגלוילסיפורלהעניקאליגוריותכותבישלמאמצס

כיצירה,המובלעתוסופית,ההיסטוריאוההגותיתהמערכתאתתזההלאשהצנזורה

 . ) 4הגלויכלסיפורבמקביל

האליגוריההנדונה.בתקופההזיאנרשללשכיחותוגרםבלבדהריבודלאאר

שפיראח"נ ל!\ Iהקצרדיונווכו ,) 43עמ'כסקרטאודומיניקשלספרו)ראה 3כ *
האמנית : 88 ,.ד.ש.חדביר,החדשה',העבריתהספרותיתולדותבספרר

מוחלט"סדרגמור'ה,הרמונזהמשוכללת,"סימטריהבסימועמדההניאוקלאסית
 .) 86כשם,המחשבה"ושקיפותהמושגים"ברירותותבעה

 :.) J 86 ] ,7כ"האליגוריה"פלטשראנגוסשלספרוראהכך)על 4כ

The whole point of allegory is that it does not n e e d to read " 
that makes goos enough וeve ו] exegetically; it often has a litera 

.". sense in itself 

בהישקרובותלעיתיםלפרש.חייביםאיןהאליגוריהשאתלצייןכייראוי
עצמו".).בזכיתהעומדליטראלי,מישור

, The Critical I-diom , M.ethuen ~ assic:jsm ןSecretan, Dominique. C * 
. 1973 , London 
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טעמהעמאחדבקנהשעלההדידאקטי-השכלתני,אופיהבשלגםהתקופהרוחאתתאמה

הלאומיתוהאליגוריההאליגוריה,ההשכלה.כתקופתומגמתיתמיליטאנטיתתקופהשל

וחד-פעמיים,אישייםענייניםולאציבורית,חשיבותבעליענייניםמעלהבפרט,

אחדבקנהעולההאליגוריהשלזהמאפייוגמ .היחידחווייתשלבחותמההטבועים

וחותרתהאינדיווידואלי-ייחודימוהמתרחקתהניאוקלאסית,הפואטיקהסממניעמ

אתלהטעימאליגוריןתכותבינטוההשכלהבתקופתאמוהקאטגוריאלי.הכללילעבר

הטעמתבסימןעמדווהתשעימהשמוניםשנותהריהאליגורי-האוניברסאלי,המישור

לשאיפותיו ~הפארטיקולאריתללאומיותהדגשת-יתרניתנהובוהטרופולוגי,המישור

האבות.-ארץאללחזורהקולקטיבשל

לבודדאפשרלכתיבתו,הראשוובעשורביאליקשכתבהשירימ,כמאהבתוך

מהשירימגדולחלק ;) Sמובהקות(לאומיותאליגוריותשהמשירימ, 13בתקבוצה

מובלעותלאתרניחוהמוקדמימהשיריםובמרביתספק-אליגוריותהמהאחרים

אליגוריסטיות.

הראשוניםביאליקשיריביוכאליגוריהמובהקמשכיליז'אנרשלתוושכיח

העדפותיואתולהבהירהצעיר,המשוררשלהפואטיקההתגבשותעלאורלשפוךעשויה

 .הראשוגותכתיבתובשנותהאסתטיות

לכתובהירבההתקופה,בניאחריםרביםכמשורריםשביאליק,נותנתהדעת

בכמהמוליכות-שיללמישנה-לכותרותנזקקאףשהריהצנזורה,מאימתאליגוריות

 ,)"ךלוצאי("קומירומניה"מארץ---גורשתי"ביומכגווהמוקדמים,משיריו

במרוקו"היהודיממחיי"תמונההחסידה"),("ותנפנףרומניה"יושבתעמי"לבת

) S רופאימ","חושילך",וצאי"קומידודה","לכיהחסידה","ותנפנףהם:)השירים
ראש"עליעשו","יעקבאם","דמעותים","בלבחולה","גסיסתמתעשר","דל

חלום"..ךבתו"חלוםקבצנים","חבלאבות",קבר"עלהראל",
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הימיםבאיתםמקיבלתדרדהיתהאלהמעיוכיתרית-מישנהמתוהיהידים").("רחיב

למשל,לרימניה,השיר"תפאירת"העתקתהצארית;בריסיהשהמדיברלקירא,לרמיז

 . ) 6המפירשת(בעצתואחתולאהצנזור,שלדעתיפייסלצורדנעשתה

ואליגיריותאליגיריות,לכתיבתביאליקפנהבלבדפראגמאטיותמסיבותלאאד

פתחפיתחהמוקדמיםשיריובמרביתהאליגיריהעיקרוושלשכיחותובפרט.לאימיות

בשלבכילהניח,מיתרבבחירתי.ביאליקאתהינחיאסתטייםשיקיליםשגםלהשערה,

אתשהעדיףבו-הזמו,הספרותילטעםביאליקנטהעדייו ,יצירתושלזהמוקדם

מערכת-ופיעניחסמויריבדשלחישיפוהקיראמוהתיבעיםהדידאקטיים,אנרים Iהז

המכיליםהסיגיםאלהספרותית,דרכישלזהבשלבביאליק,נטהכוכיינותיי.

לציריתיה.והפארידיהמכתמי-החיכמההאליגיריה,כגיושעשיעי-שנינה,

להערכהביטיימשיםגםהיההלאימיתהאליגוריהאלביאליקשלבפנייתי

בשיריויל"ג,שהציבהפייטיים,המידליםמולכמההצעירהמשיררשרחשהרבה,

שלוהלאומיתבאליגוריהביאליקשלפנייתואתלמשל,להשוית,(ראייהנודעים

("קימיגורדוושללפנייתו-קריאתוהתמה")יינתילדוצאי("קימידה"יד"לכי

מופתלביאליקהייגירדיןשלהלאימייםשיריירוחמה").אחותי---נלכה

הואשלקראתההשיריתהמזיגהשלכמופתזהבשלב IIביאליקעבירוגילמינערץ

 • ) 288 , ].ד 34 [(יזמני"הצעיר"ביאליקבמאמרומירוודוכדבריחיתר",

המסורתייםבסמליהיהשתמשומובהקאליגורימימדבעלילריבהיואלהשירים

כצאןהאומהרוחמה";ב"אחותיהמחוללתיעקב=ישראלבתכדינה(האומההאימהשל

וכדומה).עמל?"אניב"למיבודדות"כ"שבליםהאומההי";ב"עדרלטבחמובל

נעשהלמשל,נמירוב",ל"משאההרגה"מ"בעירביאליקשלשירוכותרת)שינוי 6 (
 .כפולהנאמנותעללשמורוניסהמימר,יהודישהיהלנדאו,הצנזורבמצוות

רוסיה),יהודישלבהיסטיריהשנה (n ~ 50יזכרינוכץבנ~יוושלספרי :ראה
 . 13 ' 7-133תשכ"ג, ,תל-אביב"טברסקו,היצ'קרוא, Iביערן:תירגם
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 : ) 7לרבניצקי(באיגרתודבריוגםיעידןלגורדווהרבתהערצתועל

בעצםעמיאתיהראוניגרדווי"לשבשירדלתותושלוש"שתים
מאלפייותרלנויגידוהשחרי)(יבעלות---וכוישפלותו
בעתמשירריניבידיעשויותמרותואשבידםכתובותקינית

ישליששתים ;ירידמקונוהיהשגרדוומפניההיא,
מאלפייותרהפעםעידלניתגדנהרחמהייאחיתישבשירדלתית

 "---קיניתינו
במקור).(ההדגשה

אתשהיפנוחיצוניים,כיחיתגםביאליקעלפעלויצירתו,שלזהבשלב

שירים,לפרסםסיכוייומעטיםכילמשל,ידע,ביאליקלאומיים.לאפיקיםכתיבתו

ברצוומתקבליםאינםואהבהטבעשיריוכילאומי,רובדכלמכיליםשאינם

עורןלרבניצקי,החיבת-ציונית.האוריינטאציהבעלתבת-התקופה,בעיתונות

 : ) 8למשל(ביאליק,כתביפרדסי,

מפאתאולםובתוכנםבסגנינםמאדלפיםשיריםאתי"נמצאים
לאהלאומית,מסגרתפרדסן,בוהצטמצםאשרהצרההמסגרת
בשעריו".לבואיתכנו

כתב-העת,לריחבמודעעצמוהתאיםהצעירשביאליקכן,עלמעידזהמכתב

למרותרבניצקי,הספרותיךת.תקוותיואתתלהושבןמשיריולראשונהפירסםשבו

ביפרדסילהדפיס,הירבה ) 9בביקורת( ,הרומאנטיהחדש,הטעםשלממבשרלישהיה

ע-עא.(ך)אגרות,א,

שם)שם 8 ( נב. . ,

ללמודני~ותיכנושעל"ביאליק,אלרבניצקישלמאגרותיושמצטייר)כפי 9 (
מחליפת-האגרותביאליקי);יאגרותשלאיבכרן(בעיקרביאליקשלמאגרותיו

"קבורת-בשמועוד,ביפרדסיב'המליץ',(שנתפרסמהשלרם-עליכםעםרבניצקישל
וסופריוי,דורידוררבנוצקישלבספרוכונסשחלקםומידד),אלדד(מכתביסופרים'י

ביהשלחירבניצקיי"חשפירסםהביקורת,ממאמריוכןקנד-קצא;תרצ"ח,דביר,
נר-קציו.בחתימת
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שעמדוהטפרותיות,האכטניותרובלאומיות.אליגוריותובמיוחדאליגוריים,שלרלם

הכיתבלםמריתבעי ,) 10ציונלת(לאומיתמגמהבעליתהירהצעירביאליקלרשרת

הרעיוני.מצערעםאחדבקנהשתעלינהיצירות,

) 11 ( 
 •כת-התקופההעיתונותושלהמו"לותשלנכבדחלקעלשחלשאחד-העם,גם

בגנותהדעתיאתביטאאחתילאהלאימי,הענייראתלשרתצריכההעבריתשהשירהגרט

אלהלדעיתיולאימי.מהקשרהמניתקת-עבדיתשירהיבמייחד-עבריתספריתשל

קודםעיד,ולמעשה ) 12 (השלח")("תעידתיהשלחישלבפריגראמהמפירטביטרינתר

והטפררת",הלשרר"לשאלתהכרתרתתחתלראשרנהשנתפרטםוטפרותה","הלשררבמאמרילכר

מעיובאחד-העםלרארתששאףביאליק,תרנ"ג).(ורשה,תרנ"דלשנתאחיאטףיבילרח

שנטירנותיראחרשיריו,קובץאתלאורלהוציאחשבאףובחטותורוחניפאטררר

למעו,כתב ) 13בתוהי(עלרבקרבץשיריראתלהוציאחרנ"ד-תרנ"ז)(כשניםהקרדמים

שמגמתכך,כתיבתראתרכיויונכבד,לאומימיטערבעלישיריםאחד-העםשלעיתוניו

העברית"העיתונותפרובטטמישלהביבליוגראפיתרשימתולמשל,מעידה,כך)על 10 (
 254-(תרפ"ג), 13כ, ,יאחיאטףיבחוך: . ) 1920-1728 (הכרונולרגיתבהתפתחותה

כה"ע.שלומגמתונטייתועלהשאר,ביוללמוד,ניתוזומרשימה . 278-276 ; 258

הוצאחשלמבעליהוהיהיהשלח'אתערךאחיאסף',ילוחשלמעורכיוהיה)אחד-העם 11 (
המכוונחידוניכרה'האביבי)(יפרדט~,רבניצקיי"חשערךבקבציםגםיאחיאטףי.

אחד-העם.של

) 12 ( fI ת~דתP "חשוור,כתב-העתשלהראשונהבחוברתנדפטהשלח).(מיזרורדותרנ"ז
קודםעודבציבורהופצהכה"עשלהפרוגראמהכימוכיח, ) 3העי , l ,271ד 34 (

הפתיחה.בחוברתאררתהשד

אחד-העםרבחסות"אחיאטף"בהרצאתשיריוקובץאתלהוציאביאליקשלנטיונו)גם 13 (
לביאליקאחד-העםהחזיראחדים,חודשיםשנמשךמשא-ומתו,אחרייפה.עלהלא
הוצאת .) 117תרפ"ג,ירושלים-ברליר, , 1אחה"עי,(יאגרותשיריומחברתאת

תרנ"גמשנתהתמהמההלמעשה,ושיב;שובאפוא,נדחחה,הראשווקובץ-השירים
בו-אביגדור.רבעריכת"חרשיה"בהוצאת'שיריםי,הקובץהוצאתשנתתרס"ב,שנתעד
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אתב iשחיהמשכילי,הטעט_אלנטהלאשאחד-העמאףאחד-העמ.בעיניחןתישאשיריו

אליגוריותלריבויבעקיפיןגרמהבשירהל"לאןמיות"דרישתוהאליגורי,הזיאנר

מנטיית-גמאיהצנזורה,מאימתבעיקרנבעההאליגוריבעיקרווהבחירה .לאומיות

 .האינטלקטואליימ-המרובדיםהזיאנרימאלהצעירביאליקשלליבו

שאליהישראל","נצחאגודתחברילביוביאליקשביןהאגרות,מחליפת

המשוררמותבעההחיבת-צירניתלאגודההזיקהשגמלהביןניתןבצעירותו,השתייי

בפרט.לאומיותאליגוריותולכתיבתבכלל,לאומיימלאפיקימיצירתוהפנייתאת

אבורובחסותהמשוררהאתבביאליקראתהבוולוזיין"נצח-ישראל"אגודת

אמורימהיוששיריה.במחברת,הראשוושיריוקובץאתלאורלהוציאביאליק

לטעמעצמולהתאימהצעירהמשוררשלהמגמהבולטתהבכררה,קרבץאתלאכלפ

יצחקהרבששלח.באיגרת ) 14רבימ(לאומיימשירימבקרבץרלכלרלהאגודה

תבעתרנ"ד,בתמיזחיביימלביאליקישראל","נצחאגידתראשניפנברימ,

 : ) lSבמפירש(המשוררמוהרב

עללחשמיציקיכנררימיתריהךלבנו?עלתשירלא"מדרע
גמנדעושעורה.תורהתצאשממנהארץעלוהלאומיית,הדת
ובאלילימתימבאריותמלאחחכדואם---אתהשלנוכיאנו,

לא---ישראלונצחזןתחלבמקורהיאכיהואאותנעורימ
בלבךיי.קנהמצאה

ראהישראל","נצחהלאומית-החשאיתלאגןדהביאליקשלהשתייכןתיפרשת)על 14 (
גם:ראה .) 69-60 ,ב] 32ך (הראשונים"ביאליק"ימילחיברפ'שלמאמרו
-151 ; 132-131 ,]ד 32נ (לחיבר -272 , ]ד '34(נמירוו ;) 150 יאגרית ;) 271

 . 20,18,13תשט"ז,ירישלים,שפירא,ייבעריכתניפנבוימי,הרכ

האגרדה,בחפותקובץלהוציאכורנהמתוך , 1893בשנתביאליקשהתקיןברשימה
"יעקבלך",וצאי"קומיאנרת",קבר"עלהצפור","אלהבאימ:השירים.נכללו

"דבריהדמעות","אחרי"למשירר",חלומ",בתוך"חלומ"המחפש",ועשו",
ים","בלב"עיניה", ,"ה tלאה"מנגינההמצר","מוהראשונימ","הימימהמת",

רוב .) 8העי , 112 , .ד 32(לחובר,נציוו""שיר"הקיץ",הראל",ראש"על
 .ולהשיןכחכפילארמיות,אליגוריותהםהללוהשירימ

במלואהצוטטהזואיגרת . 19מדלעיל), 14הע'(ראהניפננרימיהרביאגרות ) 15 (
 . ) 61 ,]ב 32 [ (לחוברשלבמאמרוגם
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האריהל Wוכגוזלשירים,התנגדותמובעתשבהניסנבוים,הרב'שלמאיגרתו

אנושיותתימותמכיליםאלא'ילאומיים",שיריםשאינםהנעורים",ו"אליליהמת"

מגוייסת,שירהלהייתחייבתשהשירההדרישה,נלמדתפאגאניות,ואפילואוניברסאליות,

עלוהלאומיות,הדת("עלהרבניתהיהדותשלובשירותההציוניהרעיוושלבשירותו

כטובקוסמופוליטיים,בנושאיםלשגותלהואל ) 16 (ושעורה")תורהתצאשממנהארץ , 

ביפרדסי,נתפרסמואשרששיריו,קבעו,ולאגודהלישיבהביאליקשלחבריוגםבעיניה.

דרשוזאת,ולעומתהצפור","אלביאליקשלמשיר-הבכורהבערכם"נופליםשני,ספר

,עדות ) 17אבותיי(קבר"עלכשירוומגמתית,ארכניתלאומיתאליגוריהשלבשיבחה

העיצובדרכיעלולאבלבד,היצירהשלתכניהעלשיפוטואתשביססהספרותי,לטעמם

לאומיים,לאפיקיםאפוא,הופנתה,ביאליקשלשירתוהאסתטית.איכותהעלולאשבה

חופשית.בחירהמתוךולאחיצוניים,אילוציםעקבבעיקר

אישיםלפניומהתבטלותוישראל""נצחבאגודתמתלותוביאליקמשהשתחרר

לגניזהדוהדרך,בראשיתכתיבתונוסחאת-אחרתאוזובמידה-שכיוונונערצים,

שירולמעטהראשוו,שיריובספרכללוולאשכתב,הלאומיותהאליגוריותמרביתאת

אומנם,משה"."בניואגודתאחד-העםלכבודנכתבאשרהראל",ראש"עלהאליגורי

שהיתההמחברת,אתשלחביאליקלאומיים:שיריםלכתיבתכשרההיתהעדייוהשעה

הראשון,הציוניהקונגרסהתכנסותשנתהיאתרנ"ז,בשנת'שיריםי,הקובץגרעיו

שיריהימנונית,ציוו,(שירילאומיתמגמהבעליקבצי-שירהשלגלליווהשאותה

 .מוקדםבשלבחדלואחרים,ודוליצקיכאימברשלאביאליק,וכיסופים).'געגועים

ושעורה""תורהכגוומשכיליים,קאלאמביריםרצופהניסנבויםהרבשל)כתיבתו 16 (
המלהאחריבאה"תורה"המלההאשכנזית.ההגייהעפ"יהומונימיותמלים(צמד

הספרותילטעמועדות- )/ sora /.נהגיתהיאועל-כובתנועה,המסתיימת"תהא",
הצעיר.בלאליקעללכפותניסהשאותוהמשכילי,

 .) 49 ,]ב 32 [ (הראשונים"ביאליק"ימי)לחובר~ 17 (
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כפנינים")שחןלה("ארץציןו""שירבנןסחלאןמייםשיריםמכתיבתיצירתןשלמאד

ושובאם",ו"דמעןתהחסידה""ותנפנףבנוסחמובהקות,לאומיותאליגוריןתומכתיבת

זה.כתיבהלנוסחנדרשלא

ביאליקשלהאליגוריתבכתיבתוותמורההתפתחותשלקווים . 4א

האליגוריתבכתיבתןהמסתמניםהקארדינאליים,והתמורהההתפתחותמקיויאחד

החד-ערכית,מדלעיל), 1העזכראהנאיבית" ttההאליגוריהמומולידהצעיר,ביאליקשל

ייחסכפל-ראיההמגלההמורכבת,האליגוריהעבראלאם","דמעותהמןקדםשירובנוסח

מושאיה.כלפיאמביוואלנטי

המעברהואביאליק,שלליצירחוהראשוובעשןריתמורההתפתחותשלנוסףכולטקן

"ותנפנףהמוקדםשירןבמתכונתהטקסט,חלקיכלאתהמקיפה"טוטאלית",מאליגוריה

אליגןריתאינהאדאליגןריןת,מובלעןתהמכילהה"אליגןריסטיח",היצירהאלהחסידה",

 .כשלימוחה

הואהצעיר,ביאליקשלבתפישת-השירשינןיעלהמעידנוסף,מרכזיתהליד

העושההאליגןריהאלןהקבוע,המיכרהסמלבעלתהלאומית,האליגןריהמןהמעבר

שלוהקןלקטיבי.האישישלשתחומיהםעדאישי.ספקלאןמיספקשהואבסמל,שימוש

הכר.לבליעדבאלה,אלהבשיריןהובלעווהקאטגוריאלי,האידיןסינקרטי

השיריםשלניתוחיהםמתודלהלן,יידגמוהללןקווי-ההחפתחותשלישה

אלה"נאיבית"האליגוריהמוהמעבראתאדגיםותחילההמוקדמים,האליגןריים

השיר.מושאיכלפירב-ערכי,אידי-ערכי,יחסמתגלהשבההמורכבת,האליגיריה

מתגלהשבה"נאיבית",אליגןריהעל-הרובהיאבת-התקופההאליגורית

"הציפורגוטלוברא"בשלשירוהואוידיעהמןבהקתדןגמהופשוט,חד-ערכייחס

כלפיבלתי-מסוייגת,אהדהשלימובהק,חד-ערכיפאתטייחסנקבעשבובכלוב",

והסיפירוהמסומן,הסימןביןברוריחסגםנקבעכאןוסבלותיה.הציפור=האימה

 .הגולה) =הכלובהאומה; =(הציפןריתירהבקלותנחשףהסמוי
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ביאליקשלהמןקדמתבכתיבתן trה"נאיכלתהאליגירלה . Sא

ל"מצכעדותכיראהלחוכראשר-אם""דמעות-ב'תרנימשנתביאליקשלשירו

iוךאאף < ) 18מאךדיtכהכלזייטומירשיביעםכינתיןהיהשהמשיררנכאים",שלריח

לעיל.שנזכרגוטלובר,שלכשירוחד-ערכית,"נאיבית",אליגרריהשלמובהקתדוגמה

נלגרותאינךשדמעותיהומנחמההאימה,אתאוהאם,אתהדוברמעודדזהריבש

עםשטנפגשיתהרחמים",אבכם"עדעוליתלtכבלותיה,העדותשהךהדמעות,לשוא.

למיעד.השמורןתיקרית,לאבניטוהיפכיתמעלהשלבהלכלאנאצריתואזהבורא,דמעות

שישממהשיותרומכאובהיכל-הכבוד,בשמים,היאזהשירשלההתרחשותזירת

ואתמטאפלסלת,כיישיתכאם=האומה,לרארתהישודם.בשרדמותהאלמנהנאםלראות

לככסת-ישראל,הקנייהשביוהיחtכיםלמערכתכביטוימכליותרלתפושישבכללוהשיר

מיתיים.ואםאבשלקיסמיתלמערכתכאספקלדיהלשכינה;

נמצאהמיתי,הקריאהמודוסעל-פילקריאישהשררשאתלהנחה,מהחיזוק

עלהמדברל"ב,ברכותשבמסכתחז"לבמאמראליפטישימושהעושההשיר,שלבמוטי

ננעלן").לאדמעותשעריננעלותפילהששעריפיעל("ואףמעלהשלהמקדששערי

ובודמעות,נאדתיבהיכלמצולביאליק.שלשירומבוססשעליההאגדה,על-פי

ישראל,שלישועתםתבוא-הכוסרלכשתמלאהאומה,דמעותרותאגנ

שירשלהשניהמיטישמצביעכפיבתהילים,שמקררןהדמעות","נאדמרטיב

מן,הוא ) 9 ,נושטבספרתךיי,הלאבנאדךדמעתישימ:ו .אתחספרתת("גדי ;וז

ביאליק,משיורברביסמצילאףיהיאהתקופה,בשירתוהאהוביטהשכיחיםהמוטיבים

וערד)ציון""מקראילילה",'יהרהרריהצפור","אל(שבהטחראשךגיםלמו

 .) 127-126 ,]ד 32 [(ויצירותיך"חיין-)ביאליק)לחןבר, 18 (
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מוטיבמצויעדייושלפנינו.בשירידכםיי)בקצרשוביראיתיכם I ("שבהםלאחרוניםועד

בסיס.לוהמהווההאגדה,מנוסחוחריגותסטיותללאהנאיבי-הפשטני,בגילומוזה

מוטיבהםגם ,) 18-17(שורותהאל"מעיניכרביביםהמתגלגליםהדמעות",אגלי"שני

נט:ברכות,ממסכתהואאףלקוחאשרידוע,אגדי

ביןבצערששרוייםבניואתזוכרה IIשהקב"ובשעה
נשמעוקולםהגדולליםדמעותבןמורידאוה"ע
סופו".ועדהעולםמסוף

בעלה;אתששכלהלמיאלאבניה,אתששכלהלמיהכוונה(איןהשכולה""האם

וחלקשלםביחסיעומדתוהיאבגולה,השרויההאומהאפוא,היא, ) 10-9שורותראה:

כאוהמתמחשתמופשטת,אונטולוגיתמהותכמעיומוצגתהאומהכלומר,בניה;עם

ודמעותיה.תחינותיהכנשואכאןמוצגיםהאומה,מוחלקיםהםשאףובניה,האם,בדמות

מיוחדערךבעלמטאפיסי,כוחנודעאחרות,כלדמעותשלאהאם=האומה,"שללדמעותיה

הבורא.דמעותאתלעורריכולותהו,ורקהן,במינו.
(' 

הדמעהשלהתקשותהשלבאתמתארבאגדהמקבילותלואףהשיר,שלסופו

בתהליךהדמעהשעוברתהטראנספורמאציה,מוטיבאףבוהקת.לאבן-חןהפיכתהואת

בכלהשגוריםהמוטיביםמוהואלאבו-ספיר,אולפנינהוהפיכתההתגבשותה

 . ) 19הספרויות(

שבלטוורווחות,שכיחותקונבנציותשלריכוזאפוא,יש,אם"ב"דמעית

השיראתגנזביאליקואכו,ופרוג;מאנהשלבשיריהםלמשלהתקופה,בשירת

בוסרשירילפרסםלעצמושהתירלאחרגםכתביי,ממהדורותאחתבאףכינסוולא

ולאי-הכללתוהשירלגניזתהסיבותידועים.מודליםבהשפעתשנכתבוושירים,

המוטיביםשלבשיגרתיותהנראהכפיחש,:ביאליקלמדימובנותהשוניתבמהדורות

אגדת"עלמירוודושלמאמרוראה:לאבו-חן,אןההופכ..ןילגבי]שהדמעה,)על 19 (
 . )ב 34Jוארבעה"(שלושה
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מאגרותיוללמודשניתןכפישאט-נפש,חששכלפיופאתטייחסהנושא,אלהפשטניוביחס

 ,) 20בת-הזמןכהדמעוניתהשירהבגנותלרבניצקי

ולשאילותלהשפעותהשיר,אתשגנזשעההנראה,ככלודע, bהיהאףביאליק

שלשירואתבעיצובומזכירכולוהשירבאקראי,ואםבמשיםאםבו,ששוקעוהרבות,

(אודיסה,ראשוןספרב'פרדסי,גינצבורגש"ישלבתרגומושהתפרסם"הכוס",פרוגש"ש

"דמעותאתכתבשביאליקייתכןבדפוס,שבאביאליק,שלהראשוןלשירובסמורתרנ"ב),

בתרגום-שלוכוחואתלהפגיןורצהביפרדסי,פרוגשלשירותרגוםאתשראהאחריאם",

כנהוגוהשלימות,השיכלולכתרעליצר-ההתנצחותמתורפרוג,שלהנודטשירושלעיבוד

לרבניצקיושלחואם""דמעותאתלפרסםניסהאף,ביאליק ) 21ההשכלהכמשורריבקרב

במאיחר,לבסוף,הדפיסיוהואריקם,הישבהפנייתיארביפרדסי,הטירהדפסתלשם

השחוקהסיגמןסנטימנטאליסטיתבשירהבחלילא,שעורכיי(תרנ"ה)יתלפיותיבקובץ

ביותר,יהבאנאלי

מרכיזימיטיבהיותיהיאהדמעות""כוסמוטיבשלולבאנאלייתלשכיחות)עדית 20כ
כלניצוקיספריהםשאלבני-התקופה,"אפיגינים"משירריםשלבכתביהםונכבד

למשל:ראה,איריפה,ספרויותושלהעבריתהספרותשלביותרהשגיריםהדפוסים
(ורשה,יהזמיריבקובץ-שיריודמעות",של"נאדליטובסקימ'שלהארורשירו

לצאתשהחלולילדים,השירהבספריתדירבאאףזהמוטיב , 118-115תרנ"ה),
עברי",ילד"אלליבושיצקיאישלבשירוהעשור,סוףלקראתבולטבריבוילאור
זהמוטיבבא , 16תר"ס,פיעטרקוב,תושיה,הקטנים,אחיילמעןבספרוהכלול

בת-הזמן,הפובליציסטיתבכתיבהונישנהחזראףהמוטיבופשטני,ארכניבגילום
מעיושהואיהודה",יאשם"אליל"גשלהאמירתי-האפולוגטישירילמשל:ראה,
הדמעות","נאדאגדתעלהמבוססב"קונסיט",המסתיימתמחורזת,מסה

אודומה,תימהבעלישיריםבכתיבתביניהםאחתלאהתחרוההשכלה)משוררי 21כ
רבניצקיי"חכשהזמיןוהשלימות,השיכלולכתרעלהתנצחיתמתורשיר,של~תרגום
שהניעוהמדרבו,הכוחעלהצעירהמשיררלוכתביל"ג,מותעלשיר-קינהמביאליק

 )---כלמותושב-יספידוהוואירמיז"ליל"גראה"לושיר-המיספד:אתלכתוב
קראתבל"סאשרהקינותיתראתוזכרתזאתקינתיאתבקראראיעצר,אדוניואתה

כביטויכאונתפשתאינההקינהנה),כאגרות,א,ביהמליץי---"וגםביהצפירהי
השירכתיבתעלאחריםמשורריםעםהתחריתכמעשהאלאהמקונו,שללצערולשלד
יותר,הטוב
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כשלושבתרנ"ה.אם""דמעותאתביאליקפירסם:מדועהשאלהאפוא. .•נותרת

ומשוכללתמורכבתפואימהשלכתיבתהעלשקדשכברשעההשיר.כתיבתאחרישנים

אשרפואטיקה,בעניינילמדימגובשותדעותלעצמוסיכםשכברישעהכ"המתמיד".

באגרותיו.ביטוינתולהו

העריד.שלאספרותיתבאכסניהזהשירפירסםשביאליקהוא.אחדאפשריהסבר

שעליוליתלפיותי.השיראתשלחיפה.עלהלאביפרדסיהשיראתלפרסםשנסיונואחר

שמתודייתכו . ) 22(לעם-הארץ)"(לע"המפתישנתתי"חבללאמר:היהעתידעירכיוועל

שיריו.שלהזיבוריתמובולתתביאליקחששלאהמאסף.שלאופיוידיעת

עדייושהואעיצובזה,בשלרהדמעהמוטיבשלעיצובובדרכינעוץאחרהסבר

בשירתולהתגלםהיושעתידיםהמקוריים.המוטיביםאחדאתמבשראדלחלוטיו.שגרתי

בת-הזמו,הדמעוניתבשירההרווחבגילומוהדמעהממוטיבשסלדביאליק,ביאליק.של

ניגרת.שאינההעצורה.הדמעההיאוכנה,אמיתיתאחרת,דמעהשלבחשיבותההכיר

 , ) 23הכלואה"("הדמעהשלחשיבותהבדברהמסתתר","הלביאבספרוצמח.עדישלהבחנתו

להסבריפה.כוחה ) 24והנאמנה"(הכמוסה'יהדמעהעללחוברבדבריקודםכברשהוכרה

הבולטות.מגרעותיואףעלזה,לשיר-בוסרהמשוררשנטההמאוחר.החסד

) 22 ( .. 
אגרות,א,סח.

 .עורכיוועליתלפיותיהמאסףעלביאליקהלעיג"סוחר"ברשימתוגם

 , 33-31) . (עדיצמח. ]* 44 [ ) 23 (

 .. ) 24כ
ד.החדשהי.העבריתהספרותיתולדותפי.לחובר,

 ,טו] 361 (שפוכה"בלי"דמעהדב.סדוגם:ראה
בשירתהדמ~של"המיתוסזושא,שפירא,גם:ראה

 . 13-9תשט"ו-ט"ז,ט-י,חובי

97- 96 . 
101-98 (. 

י"ב,יגזיתי.ביאליק",
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הדמעה-האחרתהדמעהלרעיווביטוילראשונהאפוא,ניתו,אט""דמעותבשיר

אתמעוררותלבדוטא-עותמדכס-הרחמיט.לפנילבואהראויההאמיתית,

שאייואףלגמרי,דפוסייעיצובבשירמעוצבתהאלמנההאישהשדמותואףהאל.דמעות

אוטוביוגראפיתאישית,קירבהחששהמשוררדומהוהדוויה,הסובלת'לאומהסמלאלאהיא

וכלפיכלפיהרוחששהואללא-סייגהאהדהימכאוהשיר,שבמרכזהנשית,הדמותכלפי

ודפוסייכלליעיצובדכא"עדששבההרוח"קשתהאישהמעוצבתאט"ב"דמעותכאמור,גורלה.

אט-הדובר,עטהאלמנהשלזיהוייהאתשיעודדאחד,קונקרטיפרטאפילובהניתוולאלגמרי,

רגשיאתוגורלההדמותעוררוהארכיטיפי-הקאטגוריאלי,בגילומהשאפילוייתכוזאת,עט

שעההייחוד,וחסרהבלתי-מעניייהנאיבי,לשירשנטההחסדומכאוהמשורר,שלאהדתו

תרנ"ה.בשנתשהדפיסו

מסתמישבהביאליק,שלהיחידההלאומיתהאליגוריהלמעשה,היא,אט""דמעות

המשקיףהלירי,הדוברמעמידהרוב,עלמושא-החיקוי.כלפילחלוטיוחד-ערכיפאתטייחס

האומה.אתהמייצגהסמל,כלפימורכביחסביאליק,שלבאליגוריותהאימה,שלגורלהעל

רב-אנפיולסמל"נאיבית"מאליגוריה . 6א

יחסמסתמוהחסידה","ותנפנףכדוגמתמובהקת,לאומיתבאליגוריהאפילו

לכאורה,הוא,החסידה""ותנפנף .האומהגורלכלפיובלתי-מוגדרבלתי-אחיד'פאתטי

זהו,שירית.ביצירהביאליקשהציבביותר,והמובהקהברורהאליגוריה"סיפור"

להימלטהציפורשלנסיונהבמעופה.אחריהרודףשהנץהנחמסת,הציפורשלסיפורה

הצוריט.ראשיאלמתנפצתוהיאבתוהו,עולה

רבותומבחינותומובהק,ברורונגישותגירושיטבעתהעטשללגורלוהרמז

הסטרופיעיצובואפילוההשכלה.לשירתטיפוסיתלאומיתכאליגוריהנראההשיר
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ים,משכיליקאלאמבוריםרצוףוהואההשכלה,לשירתאופיינייםשלוהחריזהוסכימת

עליןכרמלןמרחבת W 'למנותם:היטיב ) 25שלחובר(רבות,ופריפראזותמשחקי-שנינת

היתודיםבפנישנסגרתמוסקבאי,הקרמלעלדלחובר,אליבאמרמז, ) 13(שורהכלאו"

הצארותשלסימלההוא ) 7(שורההאיתו""הנשרתרנ"ב;בחוהמ"פמוסקבהגירושבעת

"ישמעאל"תכופותשכונתהטורקיה,לממשלתמרמז ) 48(שורהקשת"רובה"החץהרוסית;

והפרעות,הגירושיםפליטיבפניהעלייהדרכיאתושסגרהבת-התקופה,בפובליציסטיקה

להוסיףאףניתואלהאליגוריסטייםזיהוייםעלמרוסיה.לארץ-ישראללהגיעשהחלו

אףהופןזעיראורתוגראפישבהיפוןלציוו,פריפראסטי?ינויהתמרים","יעראת

ההיסטורית,לארץ-ישראלבשירת-התקופהמקובלכינוי-יריחוהיאהתמרים",ל"עיר

 . ) 26האגדיית(

שעליוהמרכזי,בטופוסהשימושהשירשלהמשכילילאופיותורםמכל,יותר

מוהאליגוריבסיפור,שמקורוובאנאלישגורטופוסלכאורה,',שהוא,השירמתבסס

להירגה:עליהקמות(הנץ)שאומית-העולם(היונה),כנסת-ישראלעלהמדרש,

שברחהליונהדימים?היולמהממצריםישראלשיצאו"בשעה
אםמקנו,הנחששםימצאההסלעלנקיקונכנסההנץמפני
הרי-לאחוריהתחזירבה,נושףהנחשהרילפנים,תכנס
ומטפחתצווחתהחלההיונה?עשתהמהלתפסה.בחוץעומדהנץ

 "---ויצילהייבואהשיבןבעלשישמעכדיבאגפיה

רבה,ב)(שיה"ש

החסידה":"ותנפנףשלרופית tהסכהמתכונתעלהעיר ) 137 ,ד] 32 [ ()לחובר 25 (
הביתההשכלה,בשירתמאדרגילשהיהזהכאןהואבית-השיר,הבית,"אף

האמצעית".החוליהע"יהמתקשריםהחרוזיםששהבעלמאד,ההגיוני

שירושלזועםביאליקשלזהשירושלהסטרופיתמתכינתואתלמשל,השויה,
דו-טורעם ,אאנגגנ-הסכימהעל-פיהכתובציונה","נסגיטליברא"בשל

מסיים.

לאיריחוהעירשימשהויפו,ירישליםכגוןהישן,הישיבמןאחרותערים)כמו 26 (
שלשירולמשל,ראה,לציון.לארץ-ישראל,מטונימיכציוןבשירת-התקופהאחת
לעירהאודהבאמצעותהנכספת,לציוןהדוברגעגועיאתהמבטא"יריחו",פינסנח

המדבר"."פנינת
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המקורותמןשגורהסיטואציהעלחזרה-לכאורה-ישהחסידה"ב"ותנפנף

הנרדפתהציפורהיא:ולאהנץ.בציפורניהנחמסתהאומה=הציפור,סיפורהיהודיים:

בתורתבמקראהנזכרתדווקא,ידהסחאםכיבמקורות,ככתוביונה,אינה

(בשררהשלפנינובשירהנזכריםוהעזניה",והפרס"הנשרעםאחתבכפיפהטמא,עוף

דמיוןשלוקוויםנקודות-השקהכביכול,כאן,נוצרותהחסידה.שלכמרדפיה ) 19

הינםאלהוגםזוגם-והעזניה)הפרס(הנשר,מרדפיהלנין(החסידה)האומהבין

כמאכל.כאסוריםויקרא,בספרי"אבפרקהנזכריםטמאים,עופות

שלאחריםבמישוריםגםחלהלמרדפיה,הנרדפתשביןהזו,החלקיתהחפיפה

כתקופהכיכאן,לצייןראויהסבר.ודורשתמוהוהענייולהלן,שיוכחכפיהטקסט,

ביצירתועצמואתלאפייןתדירהמשוררנהגהחסידה""ותנפנףאתביאליקכתבשבה

י"ד.וכדבריםיא Iיבויקראהנזכריםמאלהטמא,שרץאוטמאעוףבתורתובאגרותיו

"והנה :תמשנתבתורתעצמואתמתארהואמזזיטומיר,לרעיובאיגרתלמשל,

הלאופעמיםיתעופףכעוףשפעמיםהתנשמתככנפיכנפייםלועשה )---כדמיוני

האומה,ואתעצמואתהדוברמתארלילה"ורי"הרהבשיר . ) 27הארץ"(עלכשרץשורץ

בשירחרבות");ביןכוסכייבכיסכבתורתהסינקדוכי-מטונימי,נציגהשהוא

בתודהמתכנס("כחמטטמוחבתורתהדוברמאופייןהמדרש"ביתסף"על

תוכיאלמתכנסהנני"פהביאליק:שלכאגרותיומצוידומהאיפיון .קשקשותיו")

בחורתעצמואחתיאראחרתכאיגרת . ) 28קרבו"(אלהמתכנסיטלשבצכ

אתאוהדובראתמאידהטמאיםושרציםטמאיםעופותשלבחירתם .) 29ע(פררצ

גיסא,מחרונחות,מאוסכיצוראמביוואלנטי,באור-ובאגדותביצירות-ר~שורר

סמלגיסא.מאידדלהתגלות,שעתידיםאצורים,כוחותבחובוהטומןככזה,אר

למערכתאפוא,שייך,ולשלילה,לחיובלו,רבותפניםאשרשלפנינו,בשירהחסידה

יב.)אגרות,א, 27 (

שלי).(ההדגשהכטשם, ,)שם 28 (

 .גשם,שם, , ) 29 (
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כולםנטוליםאלהסמליםהצעיר.ביאליקאתששימשודו-ערכיים,סמליםשלשלימה

-השארבין-ומטרתםלמיניהן,הטמאהחימשפחותשעניינוהסימאנטי,התחוםמן

עצמו.עםמתמדתבמחלוקתונתוןבנפשוחצויוקרוע,שסועכיצורהדובראתלהציג

תורםהאליגוריה,גיבורתהחסידה,לסמלהמתלוותהשליליות,להשתמעויות

 hורויוצאותנשיםשתיםוהנהואראעיני"ואשאע"א:כד,בסנהדריןהמסופרגם

המהאנהביהדוברהמלאךאלואומר )---כהחסידהככנפיכגפיםולהנהבכנפיהם

זו )---כיוחנןע"אשנער.בארץביתלהלבנותאליויאמרהאיפהאתמוליכות

לצביעותזהמקורעל-פיאפוא,נקשרת,החסידותלבבל".שירדוהרוחוגסותחנופה

המשכיליםבקרבהמקובלתהדעההיתהשזוהילומר,צריךואיןולגסות-הרוח,

בת-הזמן.ביהדותהחסידיהזרםעלוהמתנגדים

בקונוטאצ~ותשמקורן'חיוביות,השתמעויותגםמכילהחסידהסמלזאת,עםיחד

אףהחסידההחסידה.שלהלבןלציבעה,וכן ) 30ח.ס.דכלשורשהמתלוותהחיוביות,

וחיבת-ההשכלהבספרותהאביבנוףתיאורשלמאביזרי-הקבעבלתי-נפרדחלקשימשה

פניושמגמתומכאןהחמות,לארצותחורףלעתהמדריםנודד,עוף.בהיותה ) 31ציוןכ

לאומיים-ציוניים.רמזיםגםהחסידהסמלמכילציונה,

רב-ערכי:ואפילודו-ערכי,פאראדוקסאלי,סמלאפוא,הוא,החסידהסמל

בצדשבטומאה,לענייניםהקשורותשליליות,השתמעויותלומתלוותאשרסמל

אפוא,כאן,המירביאליקבאביב.החייםבהתחדשותהקשירותחיוביות,השתמעויות

אתשימשהאשרהקונוונציונאלית,האליגוריהשלהקבועההסימליתהמערכתאת

שעושה'חסידרתחסידה?שמהנקראלמהלבנה.דייהזו"החסידהלמשל:)השווה 30כ
סג).כחוליןחברותיה"עם

ביותרהאהודיםהשיריםמןשהיהנפשי","משאתמאנהמ"צשלבשירולמשל:)ראה, 31כ
 .) 67 ,ב] 32נכוולוזייןישיבתבניבפימושרהיהאףזהשירבני-התקופה.על
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תרתישהםמסומניםמערכתהיוצרומורכב,חידתיבסמלה"נאיבי",בגילומוהז'אנר

סגורה,למערכתזאתעקבהופדהשירהשניות.בסימןכולההיצירהאתומעמידדסתרי

ורצופה,מליאהסיבתיתחוקיותבעלמקביל,סמויסיפורלהעמידאפשראישכנגדה

למסומך.סימךביךברוריםיחסיםתיצוראשר

בכמהבוהמחלחלתהפנימית,הסתירהלתחושתתורםבשירהאלוסיביהרובדגם

מספרהחסידה"ב"ותנפנףמועלותאסוציאטיביותאלוסיביותבדרכיםמישורים.וכמה

המסייעותשונות,נקודות-השקהבשירהסיפוריתההשתלשלותלביךבינךשישמקראיות,פרשות

וגורלה.האומהכלפיהפאתטיתהעמדהבקביעתאף

בדרדמעלים ) 15(שורההעץ"השחיתו!!ובלחמדלחסידההדוברדברילמשל,

מעלליהםאתשחשףהנביא,נפשאתלקחתענתותאנשישלמזימתםפרשתאתאסוציאטיבית

החסידהאלהדוברשלהאמפאתטיתבפנייתוגם ;) 19יא,ירמיהובלחמו",עץ("נשחיתה

מלוךבמדברלמצואהנרדףהנביאשלהנואשהלשאיפתוהדישהמדבר")ליני("פני

לביךהציפור;האומהביךהאנאלוגיהצדדי .) 1ט,(שםמשונאיוולהימלטאורחים

ושסופובכפו,עווללאעללבוגדשנחשבוהמעונה,המוכהצואר,עלהנרדףירמיהו

אתמעצימיםהמצוקים,ביךהציפורשלכסופהבאבנים,רגימההיההאגדהעל-פי

הגורמ~םהחסידה,שלמרדפיה-אויביהעשיר.אסוציאטיבימשקעלהומעניקיםהיצירה

ירמיהו,הנביאשללמרדפיוחלקיתהקבלהמקביליםהסלעים,ראשיאלשתנופץלכד

ביךלאויביו,הע'נביך"מרחפת"אנאלוגיהמתקיימתשובמשמע,עמו.בניקרי:

הרודף.לנץהנרדפתהציפור

אףוהתורמתהטקסט,שלבחלליפזוריםממנהשהדיםאחרת,מקראיתפרשה

והמעונה,החרופההשפחההגר,שלהטראגיגורלהפרשתהיאהסימאנטי,לעיבויוהיא

אלהדוברבפניית .) 30-28שורות(השווה:המדבראלגבירתהמפניהבורחת

אלוהמלאדלדבריזכריש ) 4,שורהכנפים"בעלתהויואנה,("מאיךהחסידה

הומלאדשללעצתובניגודאד ,) 8טז,(בראשיתתלכיזזואנהבאתמזה"איהגר:
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לחסידההדוברכאןמייעץ ,) 9שם,(שם,ידיה"תחתוהתעניגבירתןאל"שוביהגר:אל , 

שהרלנדוד",תרחיקיהרחקאן )---(במדברליניפני Jמגזלמעשקהמלטי"נוסיהנמלטת:

מרוסיההיציאהאלהלאומיתהאליגוריהשלהסמויבמישורמקבילההמדבראלההימלטות

הדוברשלעצתומכוונתציוניתולהתעוררותכמדבר,העזובההשוממה,ציוןאלהצארית

סימלישימושהואהאומהשלכבנציגההגרשלבדמותההשימושמקום,מכללאוהמ=החסידה.

הסימןביןהקונטראסטצדדיכיהחסידה,בסמללשימושבדומהודו-ערכי,בלתי-שגרתי

המשמשתשהגר,העובדה,מןנובעכאןהקונטראסטהאנאלוגיה.מצדדימעטיםאינםלמסומן

נפגעתהגר=החסידההאומה;לצורריהסינונימיאם-ישמעאל,גםהיאלעם-ישראל,סמלכאן

 ,) 20כא,בראשית(על-פילישמעאלפריפראסטיכינוישהוא ,) 48(שורהקשת"רובהמ"חץ

זה,שללרשותוזההניגודיםמחלחליםבשיר,המהדהדתהנביא,ירמיהובפרשתכמוושוב,

אחת.ליישותהופכיםומרדפיהוהאומה

גםולומה,זהותבשירנוצרתהאלןסיביןתהתבניןתשבאמצעןתאפןא,יוצא,

למדבר;הבורחתהנרדפת,(הגרעם-ישראלביןלצורריו,ישראלכיןומרומזת,עקיפה

החסידה;שללחייהקץהשםקשת","רובה(ישמעאל,מרדפיולביןטמא)כעוףהחסידה

זה,מרחףמכנה-משותףבאמצעותטמאים).כעופות ,העזניה"הנץ,הפרס"הנשר,או

מסתבר,הדוייה.האומהכלפיומענייןמורכביחסכאןנוצרכזכרי-מקרא,שמקורו

בקריאהעיקר.כלוברורחד-משמעיאינוהשטח,פניעלהמתגלההאוהד,שהיחס

אתומעודדותאוהדיחסעלרקואןמצכיעותהדוברשלשהצהרותיונדמה,חפוזה

ומה Jיודעתנפשיאתונקיהחפה("כיפניםלשנימשתמעתשאינהבצורה,האומה

-26שורותגוועת",לראותןלביימס האלוסיביים,הזותת-קרקעיים"-הרכדיםאן ;) 25

שאהדה,יחס-העשוקההאומהכלפיוכלתי-יציבדו-ערכייחסעלמלמדיםהשירשל

אחת.בכפיפהבודריםוכיקורתסלידה

שלדבריומשמעי.-ודומעורפליחסמגלההשירשלהריטוריכמערןהעיוןגם

אתמסווגיםואינםמוחלט.ורעמוחלטטוכשלבעולם-מושגיםנטועיםאינםוברדה
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ושלהאורכוחותשלכנציגיםגיםא,מאידךמרדפיה,ואתגיםא,מחדהנרדפת,האימה

מעמדהרבהבמהיריתנעותהחסידהאלהפוסטרופהשלבמסגרתההאמירותהאיפל.כיחית

וקובלנהטרוניהלעמדת ) 6-5כשורותהאומהשלמעשיהעלתמיההמעמדתלעמדה:

 ;) 22-19כשורותוהסברההבהרהלעמדת ;) 18-13כשורותייעוץלעמדת ;) 12-10כשורות

 ;) 30-28כשוריתלפעולהקריאהלעמדת ;) 27-25כשורותאהדהוהבעתםינגורלעמדת

שלספקשהיאהאופטימית,ההזייה .) 45-31(שורותונחמהעידידלעמדתולבםוף,

אלהחסידהשלהתנפצותהעםופתאומי,חדבמיפנהמתמוטטתהאומה,שלספקהדובר

שלהמדוייקמיפויואתמטשטשהואגםלעמדה,מעמדההמהירהשינויהצורים.ראשי

ובנחמהבעידודהואהשירשלמרכז-הכובדהאםהדובר:אתהמנחההנורמאטיבי,הקיד

הואהדוברשרקמתחוור,האליגוריה,אתהחותםמצמד-הטורים,האשמות?בהטחתאו

הוארקבמרומים;הנוראהלצעקתהעד-שמיעההואורקהציפורשללקיצהעד-ראיה

שמים.כלפיסמויההטחהמעיו-לאסונהשותף

בשמים?")קולךתבקשיכייהבקש 6-5בשורותהדוברשלהמיתממתמשאלתוגם

בספרלדבריםבניגודהאומה.וכלפיההשגחהכלפיסמויההטחת-אשמהובוקעתעולה

כל-יכולתואתהמביעים ,)'''הנאוםאורידךמשםקנךשיםכוכביםביו("ואםעובדיה

להתמודדהאלשלאינאונותומופגנתכאואויבי-העם,כלפיזרועו-כוחראתהאלשל

הדוברשלסקפטיכביטויאלהשררותלקרראאףניתומצוקה.בעיתותהעםאויביעם

ולבבותעוףלהגביהטעםמה : Itפורטיורי ~"תנאיהצגתמתרךהנמלטת,החסידהלמראה

העממייםהזרמיםכדוגמתשמים,בחםדילבטוחבמרומים;יהבהכלתלותבשמיםקו

הנמלטת~החסידהמועוףשמגניהמיהואהרודףאםנת-הזמו),ביהדרתהחםידיים

מאמציהוכלבריחת-שואהיאהחסידהשלבריחתהלמכשול.לואינוהקושלוגיבהו

בשאלהמתגברתההשגחהכלפיהמרומזת.ההאשמהלכישלוומלכתחילהבועדולהיבצל

בה'שיש ,) 8-7שורותגוזליך---",ויראהאיתו/הנשרקבךעל("הבעירהבאה

עלקנויעיר("כנשרהעםאלוהיעל"האזיבו"בשירתהנאמרשלוםירוסהיפוך
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כאןמתחלפיטברואיועלוהשגחתןהבוראשל,שהנחייתןבלבדזןלא ..ירחף")גרזליו

ביןתפקידיטהיפררהכתוב,כורנתשלנועזעיוותמתורכאן,שחלאלאבאדישות,

הרוסי),הצאר(הראהאייבשלסימלוהדורסני,האויבכאןהואןהנשרוהצר,חצרר

ברחמיט.גרזלייעלהמסוכרהאלןלא

המחברשלזוראףהדובר,שלעמדתןנשארתריטורירת,שאלןתשלבסיןען

האפשדויות.ביןהכרעהיכולתללאשונרת,לאינטרפרטאציותופתוחהחידתיתהמובלע,

מבשרר,ישא("זהחאומה=הציפורשלוהרוחניתהחומריתהתדלדלותהתיאוראחרילמשל,

כביכול,עליהן,שהתשובהריטוריות,שאלותסידרתבאה ,) 22שורהמגפר",נוצה-זה

 ,) 24-23(שורותהקן"לרכוננתובעוולה /בכפרחטאההדבקה"מדוע?ונחרצת:שלילית

אלהלשאלרתהתשובהאיןהדבריט,בתשתיתהמשוקעתהמקראית,לאלוסיהלבבשיטאר

קכ"ה:בתהיליטהתחינהנוסחאתאירוניבאררמעליטהדבריטעיקר.כלחד-משמעית

ידיהטבערלההצדיקיטישלחולאלמעןהצדיקיטגורלעלהרשעשבטינוחלא"כי

נאמר:הלאהחסידהרעלאון".פועליאתהויוליכטעקלקלותיהטוהמטיט )---(

שאיןכר,עלאלהטיריטמרמזיטשמא .) 2(שורהעקלקלות"ותט )---("רתעף

ועלהחשוף,הטיעוןמןשעולהכפיובנקיון-כפיט,בחסדדרכיהמכלכלתהחסידה

בעוולה?ידיהשלחהבאמתשמאהעקלקלות?מדרכיהפועל-יוצאהואהמרגורלהכן

הדבריטאתצייןרלאאינטרוגאטיבי.בניסוחזהענייןהמשוררהותירבמקרהלא

משפטי-חיווי.באמצעותכעובדה,

ומאלפת:מעניינתתופעת-גבוליןרבותמבחינרתהואהחסידה""ותנפנף

מייחד.אישימימדכלחסרמובהק,משכיליכשירמרשיטהשירראשונה,בקריאה

הריטוריהמעררשלובדיקתןהאלוסיבייטהמשקעיטשלהמדוקדקתבדיקתטואולט,

הסיפורכימתבררומהןהמאפייניט,עירפולועלהקונטוריטטישטושעלמלמדות

לזהזהמקביליטשאינטובוודאיעיקר,כלברוריטאינטהסמויוהסיפורהגלוי

ושלימה.מליאההקבלה
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יש ,) 32השיטיו(ביובשירהמרומזותהאוטוביוגראפיות,הפרשיותשלאיתורוגם

המעברביאליק:שלכתיבתושנשתכללהככלוהלרשהתרחבתהליר,שלתחילתוסימווכדיבו

הסובייקטיביתהכתיבהאלההשכלה,שירתנוסחוהמוכללת,האובייקטיביתהכתיבהמו

) 33 ( 
 .וההתנםותהחוויהשירת-הקךנקרטייםהסממניםבעלתוהמייחדת,

אתהיטבלהדגיםכדיזהבסיירשישמאחרהחסידה","ותנפנףעלבדיווהארכתי

יצירתו.בראשיתביאליק,שלהאליגוריתבכתיבתושחלוביותר,החשוביםהתהליכיםאחד

הניראותמפרי-עטו.אלהוגם"נאיביות",אליגוריות.בכתיבתהירבהלאביאליק

המכילותיסבוכות,חידתיותכאליגיריותמתגלותחפוזה.בקריאה"נאיביות"אליגוריית

כמו-משכילישירשבמרכזו.הענייוכלפימעורפליחסומגלותתרתי-דסתרישליסודית

האליגוריהאתובעיצובהברוחההמזכירהכאליגוריה.מדוקדקתבבדיקהמתגלהזה

 : ) 34"טאוטגוריה"כגםהמכונההמודרנית,

שהויל"ג,שלהלאומיותהאליגוריותרקעעלבמיוחדבולטביאליקשלחידושו

יל"גשלבאליגוריותגםלביאליק.שקדמהבתקופההזיאנרהישגישלגולת-הכותרת

לביווגורלההחסידהתיאורביווהרפרנציאליים,הלשונייםיחסי-הזיקה,)בולטים 32 (
עצמואתתיארביאליקהא~גרונית.בכתיבתוגורלוואתאת·עצמו.המשוררתיאורי

אתבושתקעהה"ארורה",ההשכלהלשיניטרףשהיהוכחסידטמא,כעוףתכופות.,
שבריאתש"רואהכמיעצמותיארכו(אגרות,א,ט).חסידותובוכשגברהצפרניה,
 .)ח(שם,שםעקלקלותיהם""מטיםשדרכיווכמיהסלע"אלמנופציםכשרונותי(ו)מכיתת
"נצח-ישראל"ובאגודתבישיבהביאליקשללחבריורמזיםכמהאףבשירשישדימה
ייתכן .)"נצח-ישראל"אגודתקמהשמתוכהציונה","נסאגודתשלכינויההוא(נ"ץ

לביאליקבתנויידעי-סודו,לחבריו,המיועדיםבשיר,הכליליםהאישיים,שהרמזים
(גירושהאקטואלישרובדושעהכתיבתו,אחרשניםארבעהשיראת.להדפיסהדחףאת

היהלאכברהטרופולוגי-הפרליטי,הצדומןהתיישן,כברבשיר,המררמזמוסקבה),
 .לפרסמוטעם

 :) Langbaum (לאבגבאוםרוברטשלבספרוהרומאנטי,הכתיבהנוסחמכונה)כד 33 (
. 1963 , The Poetry of Experi ence", Norton, New-York " 

) 34 (,, tautegoria " -ד"רמפיששמעתיו"טאוטולוגיח","אליגוריה"שלכלאייםמונח
שהיאליצירה,כוונתותל-אביב.באוניברסיטתצרפתלתרבותהחוגמוישועהיהושע
אוסיבתיתחוקיותבעלמקבילסמויסיפורלהעמידאפשראישכנגדהסגורה,מערכת

למסומן.סימוביו 1:1שלמערכת-יחסיםתיצוראשרורצופה,מליאהכרונולוגית
יכולתללאשובות,לפרשנויותןפתוחהחידתיתמערכת-היחסיםבשארתביאליקשלבשירו
יות.האפשריביןהכרעה
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האומהמוצגתלמשל,רוחמה",אחותי II(בהאומהכלפימרומזדו-ערכייחסלעיתיםמתגלה

במידההאשם,אתבהתלתההמסורתיתשהפרשנותחמור",בועינה"אשרכדינההמחוללת

הטיעוןמערכתמתודבעיקרהאמביוואלנטיהיחסמתבטאיל"גשלבשיריםאךמסויימת),

הדוברמעודדכאשרביאליק.כבשיריהטקסט,שלמדקויותיונרמזואינווהגלויההחשופה

בדבריואיןלמעניך",אםכיהחרפהלך"לאבאמירה:יל"ג,שלבשירוהאומה,את

ביאליק:שלבשירוהדוברטועוכאשרזאת,לעומתוהיפיכו.דברלכלילמרומזתכוונה

הטיעוןכיה"תת-קרקעי",האליסיביהרובדמלמדיודעת",נפשיאתונקיהחפה"כי

לאשורו.הכווניתכלאתמבטאאינוהחשוף

יזםגורילאלריהיגמאלי . 7א

בספר,לכינוסםיעדמכתיבתםביאליק,שיריעלשעברוהגלגולים,בדיקת

הטוטאליות,ה"שלימות",האליגוריותכלאתגנזביאליקמעניינת:תופעהמעלה

כלאת-והסמויהגלוי-המקביליםהסיפוריםצמד"בריח")(מלשוומבריחשבהו

הראל").ראש("עלאחדשירלמעטוזאתהטקסט,חלקי

הכתיבהמוהמשיררשלהתנערןתביטאהזושגניזהלהניח,כואםמותר,

אתאיבדהאשרהמשכילית,הישנה,בפואטיקהנטועהשהיתההמךקדמת,האליגורית

נמצאלאכך,משוםליצירתן.הראשוןהעשורבמרוצתכברהמשורר.בעיניחינה

אשרהראשונה,אסופת-שירייכדיגמתבקובץ liהחסידה"ותנפנףבנוסחלשירמקים

החסידה""ותנפנףאתמתחילהשכללביאליק,אכו"תושיה".בהוצאתיצאה

ופסלו.לבסוףהשיראתמחקשלו,"תושיה"אסיפתאתשהרכיבהשירים,ברשימת

ועשיו","יעקבחולה","גסיסתלך",וצאי"קימיכדוגמתאליגוריים,שירים

בקובץלהיכללמלכתחילההיישאמוריםואחרים,אם""דמעותאבות",קבר"על
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התפישהאתתאמוואשרישראל","נצחאגודתבחסותלאורלהוציאהתכווןשביאליקהמוקדם,

יותר,המאוחרקובץ-השיריםאתהלמולא ,) 35האגודה(אנשישלהסנטימנטאליסטיתהלאומית

בו.להיכללכמיועדיםנזכרולאוכלל

בכללהאליגוריתהכתיבהאתזנחשביאליקשיטען,מיבידיתהיהטעותזאת,עם

בנוסחשיריםמכתיבתלגמריחדלבלאליקאומנם,בפרט.האליגורית-הלאומיתהכתיבהואת

בעיקרוןדרר-קבעלהשתמשהמשירארחולה",ו"גסיסתאם""דמעותהחסידה","ותנפנף

הראשוןבעשורכברמסתמןזהתהלירהיחסי.משקלואתומיעטהצניעואםגםהאליגורי,

האליגוריתהיצירהמןהמעברהיטבניכרהראשוןהעשורמןהמוקדמיםבשיריםליצירתו.

בתוראליגוריהשלמובלעותבעלותןריסטיות,יגאליצירותשלכתיבתןאלהטוטאלית

הגות.דבריבתוראוריאליסטיים,תיאורייםדבריםגופי

פרסונהבתורתהמסגרתשבסיפורהדוברמשמשאבות"קבר"עלהמוקדםבשירו

בשפלות-(=האומה)האםקבראלהעולהבתשובה,החוזריםזרםשלכנציגואליגורית,

בתשובהוחזרהחרטהמבטאתאיננההאםקבראלהעלייהובהתחטאות.בהכנעהרוח,

העזובהארץ-ישראל,אלהעלייהמיסודהארץ,אלהשיבהמיסודגםבהישבלבד;

שבועתווכןרחוקה,מארץקבר-האםאלהשבהנודד,הדוברשלסלפורולקברים.

ההגותייםלחומריםומסגרתרקעמשמשיםהשיר,אתהחותמתהמתה,לאםהנרגשת

הוידוי.באמצעותאמירתית-ארכניתברררהנמסריםהמגוונים,וההיסטוריוסופיים

לפירוטםותחבולהתירוץכאןמשמשהאליגוריהמסגרתשסיפורלומר,ניתן

ומידותיההאןמהערכישלזהקאטאלוגומעלןתיה.האומהערכישלהקאטאלוגי

החומרשלבהמחזתולסייעשנועדהמסגרת,סיפורואילוהשיר,שלעיקרוהוא

בחשיבתן.וטפלמישניהואהעשיר,הפובליציסטי

 . 20,18,13מדלעיל), 14העז(ראהניסננויםהרב)אגרןת 35 (
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שההגותאףהמוקדמים,האליגורייםהשיריםביןלסווגניתןאבות"קבר"עלאת

ניתןסופו.עםהשירפתיחתאתהמלכדהאליגורי,המסגרתסיפורעלמאפילהבוהכלולה

"ותנפנףכגווהמוקדמים,האליגורייםהשיריםמןמעברחולייתמעיוזהבשירלראות

אליגוריסטיות,מובלעותבעליהגות,שיריוביןאםווווודמעותחולהיו"גסיסתהחסידה",

"המתמיד"המדרש",ביתסף"עללילה","הרהוריכגוןהראשין,העשורבמהלדשנכתבו

הסיפורי.המימדעלהאידיאיהמימדגיברשבהםועיד,

להמחזתהנטייהגוברתהאליגוריסטיות,המובלעיתבעלייים, rההגובשירים

שלמחשכיואלהחלוןבעדצפיה,כגון ) 36קינקרטיתכסיטואציהשלולעיצובהההגות

שלציליעלחשודרחובמתודצפיהשחרב,בית-מדרששלשרידיומולאלעמידההלילה,

אבית"קברב"עלגםאומנם,וכדומה.נר,שלהמבליחלאורובחלין,המתנודדלמדן,נער

היתקלותומעין-קונקרטית:סיטואציהשלבמסגרתהההגותיהחומראתכביכול,המחבר,קובע

אולםמהלד-חייו~כלאתהמשנהאירועשהיאהמצבה,שעל~גביבכתובתהנודדההלדשל

האליגוריהסטריאוטיפיהמימדחווייתי-חושיי,יסודכלמשוללזה"קונקרטי"אירוע

לענייניםשופרהמשמשלאומי-ציבורי,כדוברבונתפשהדוברן"האני"ביותרבולטשבו

על-אישיים.

מאפייניםלמשל,ו"המתמיד",המדרש"ביתסף"עללילה",ב"הרהוריזאת,לעומת

נציגיםבתורתהבנתםאתהמעודדיםקונקרטיים,מייחדים,צייני-אופיהדובריםאת

המשורר.נפששלהשלכותמעיןאינדיוידואליים,פרסונאליים

מפורטת,רוחניתביוגראפיהבעלהואמשל,דרדהמדרש",ביתסףב"עלהדובר

הואשחרב;המדרש-ביתספסליאתבעברחבשהדוברכרונולוגי.ברצףבשירהמוצגת

בדרכולהנחותוהיושעתידיםנכבד,רוחניובמיטעןבערכיםמצויידמבית-המדרשיצא

בתשובה,לחזורהחליטלו,בצרמשבר.עדובאניגףהחייםבמלחמתואולמ,בחיים.

 . ) 82-40 , ].א 40 [כ ; ) 631-607 , ] 40נכמנחםפרי, :ראה ) 36 (
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לתל-החורבות.תקומהתיתכךשעודמאמין,הואעתה,הישו.בית-מדרשוכותליאתלפקודובא

המימדגםבולטהמדרש"ביתסףב"עלהדוברשלהקונקרטיתהאישיתבביוגראפיה

המובלעתמןוגםהגלויהסיפורמוגםנלמדהקילקטיביהמימדהציבורי-הלאומי.

בית-המדרשאתשנטשהיחיד,אינושהדוברמתבררראשית,התשיעי.שבכיתהאליגורית,

הצוריםראשי!יאלחלקםבמרחקים,תועיםמחבריורביםאחרים"."בשדותלרעותויצא

ואיוהקרבמושנסכמיהישו.בית-המדרששלהשאנו""צלואלישובולאוכברנופצו"

אלומניצח"בוש"אומללבמלחמה,ניספומחבריושרביםהדובר,חוזרבפיו,בשורה

הכלולהלאימי,הסיפורשלסיכימיהזניח.המסורתעולםאתהמסמלותעיי-החירבית,

הדוברמעידשבההתשיעי,שבביתהאליגוריתבמובלעתהדובר,שלהאישיבסיפורו

אקסטאטית:נבואהשלבנוסח

הלאמיםנזירהשבהיהמיידעואז
זדיםביופליטוושלצלוחיתעמשבדד

עצומיםרביםגרייםויזויזרק

-השדיםויבערהרוחותויטהר
בבחשהדפםלאבקסמ~ם,גרשםלא
לחש.ובתפלתובתרמילבמקלכי

פלייטוושלצלוחיתעםשנדדהלאומים,בזיר"השבשבמרכזההאליגןריסטית,המובלעת

ועלהיעודההארץעבראלכשדיםמאוראברהםשליציאתועלהמדרשזכראתמעלהזדימ",ביו

לגויימ:אורלהיותתעודתו

וממולדתךימארצךלך!לךלאברהם:הואברוךהקדושלושאמר"בשעה
צמיד-פתילמוקפתשהיתהפוליטוושללצלוחיתדומה?היהלמה

היהממקומהשביטלטלהכיוונודף,ריחההיהולאבזויתימובחת
הרבהאברהם,לאברהמ:הואכרוךהקדושאמרכךאףבודף;ריחה

בעולמי;מתגדלושמךלמקומממקומעצמיטלטללך,ישטוכיםמעשים
גדול.".לגוייאעשך-לךילך

לט)רבה,(בראשית

ביופלייטוושלצליחיתעמינידדתרמיליואתמקליאתהנישאהדקן,תמונתגם

הדיברההריס.הימקדשולהקמתהגולהמוליציאהלך""לךקריאתבמובלעמכילהזדלמ,



- 68 -

אברהםשלהמיתית-אגדיתדמותובאמצעותגםכאןהמיוצגהעם,נציגאפוא,הוא,

בסיטואציהבשירהמוצגמעין-ריאליסטית,ביוגראפיהבעלדוברשלעיצןבואבינו.

שלדרכועלמעיד , Cישןבית-מדרששלהריסותיומולכבעמידהמעיי-קונקרטית

מתבררזה,בשירהאליגרריתהמרבלעתלאורהאליגורית.הכתיבהבשיכלולביאליק

כלגםאלאופארטיקולארית,פרסונאליתדמותרקאינוהדוברש"האני"במובהק,

 .החרבהביתלעברהחרבה,הארץלעברפעמיהםהשמיםבני-העמ,כלהשבימ,ציבור

יריעותיו,אתולהרחיבההררס Iהמקדשאתלקוממהשברעהבנוסחהמבטיחהדובר,

הדוברשלשתולדותיומתברר,עתההבית.בדקאלעיניוהנושאהקולקטיב,גמהוא

בשדותהתעייההבית,נטישתמאזלדורותיו,היהודיהעםלתולדותמשלגםהם

-ולבפוףהרוח,במבצרההתבצרותאומות-העולם,שלהמשטמהבאימיההתנפותזרים,

לגויים.אורשיהאחדש,רוחנימרכזשלוכינונואוהל-שםשלתקומתו

שלהאחרוניםהבתיםבשניהאליגוריסטיתהמובלעתשללשירבובהשעדדומה,

שלשיבהחרוייתהמתארפרסונאלי,כשירקושיללאלהיתפשהשירעשויהשיר,

מהישאףאחרות,לדרכיםממנוופרשבית-המדרשספסליאתבעברשחבשהיחיד,

הגיוגראפיהכתיארר-כאמור-להיתפשהשירעשויירתר,רחבבמעגלנואש.

הקואתשעזבורבימ,"גרזלים"שלכנציג-ודרברושלם,דורשלהררחנית

המשנהנוסף,מימדלשירומוסיפההאליגוריפטיתהמובלעתבאהלמרחקים.ונדדר

היהודיהעםשלקררותיוכתיאררלהיתפשהשירעשוילאורה,הדברים.פניאת

בלבד.החדשבזמןולאהדוררת,בכל

שנעזב,המפררתעולםאתהמייצגהישן,בית-המדרשרקאינוההררסהמקדש

פרעותאחרי ,-19ההמאהבשילהיטיפואתפקדבתשובהחרזריםשלזרםראשר

שעקבהשני,המקדש-ביתגמהיאההרוסהמקדשתשובה".ל"דרושהביאו , 1881

חרזריםעתה,תפוצות-הגולה.אלקצוי-ארץ,אלהבנימנפיצרחירבנו

אתעימםומביאיםןניבנית",אבנו"ערדבהבטחתהמרחקים,מןה"אסופים"

התחייה:בשורת
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ונבנית,גאנךעודשם!אהלתמוטלא
הכתלים;אחיהעפרךמערמות

בליתכאשרהיכלות,תבלהעוד
מגדלים.בנפלרב,הרסביום

-ההרוסיימקדשאתוברפאי
חלוני,לוואקרעיריעותיוארחיבה

הפרוש,צלוחשכתהאורוהדף
אדני;כבודירדהענוובעלות

גדולם,ועדלמקטנםבשרכלוראו
לעולם!ויי-צ~ץנבלחציר,לבשכי

החורבות""שיריבמתכונתשפתחהשיר,מסתייםזווהימנוניתחזוניתבנימה

) 37)(ruin poems ( דוברניצבושבהםוהרומאנטית,הפרה-רומאנטיתבשירה,שרווחו

כמוהמעיו-קונקרטית,הסיטואציההעבר.תפארתשלשרידיםלנוכחרפלקטיבי-מהורהר

הנכללתההגות,שלבדראמאטיזאציהמסייעיםהדובר,שלהמעיו-קונקרטייםקורותיו

סיפוריות=כביכול.במסגרותכאו

(בפואימותלמתמידבדומההמדרש",ביתסףב"עלהדוברמוצגהמיטאפורי,במישור

בקודש.המשרתכוהן,בתורתוכומלחמהכאישו"המתמיד"),העניים""מבניהרעש","בליל

ומונחיומלחמת-קודש,מלחמת-רוחמעיוהיא , 8-6בבתיםהאמורמושמתבררכפיהמלחמה,

ב"מלתעותלהוותוחונושלאהדובר,הממשית.הלחימהמתחומיפיגוראטיביתשאילההםהקרב

הצרופה,הרוחניותשהםנשקו,בכליחמושכשהואבדממה,הרוחבמיבצרמתבצר_ובצפרנים"

בית'יחומתבשירוההשכלה.בשירתומקובלנפוץפיוטיסוגהיזהחורבות)שירי 37 (
הרהוריועל ) 1882לייפציג, , 1עברי,שפת(ישירימאנדלקרוש'מספרהכנסת"
 ,הה"(התמההילדותבשבחדבריםאחרימולדתו.בעירהישובית-:-הכנסתלנוכח
הישו:בבית-הכנסתמתבונוהואבקוצים"),תביטילא---מאושרתילדות

פלתוחיהמ /רוחלכלנפזרותמנופצותאבניהם /הטוחנפלהנושנים'"מקירותיו
הביאזהבשיר ."---שחרומשחורשקערוריותופניהם Iנשברו,נהלמויחד

העמשלהתכחשותובדברביאליק,בשירתונישנההחוזרהרעיוו,אתגםמאנדלקרו
בניו.בכיריאל

ורשהתר"ס,לשנתאחיאסףי(ילוחהישן"המדרש"ביתדוליצקישלשירוגם:ראה
"ביאליקמירוודושלמאמרוראה:השירים,שניביוהקשרולהבהרתתרנ"ט),
 . ) .rד 341 (וזמכו"הצעיר

תרנ"דלשנתאחיאסף'בילוחרומני)משורר(בעקבותמב~יומשrכתרגוםגם:ראח
חוזרשבו"חנה",יל"גשלשירווכומובהק,שיר-חורבות,שהוא )ג, iתרנ(ורשה,
אל"ההולדאימברנ"השלשירווכושנה,שלושיםמקץהעבר,תפארתאלהדובר
"שירשליסודותבתיכימכילאךצייו",כ"שיראומנםהכתובהאבות",קברי

חורבות".



- 70 -

עלפרוגשירתהשפעתאתהיטבמשקפתאלה,בבתיםהמשוקעתההגות,למועד.ומחכה

המובעים·לאלהמאדעדדומים(רעיונותזהשירנכתבשבהבתקופהביאליק,שירת

שלמפרי-עטוהזורעים",ו"אלאלי""זהוגולית","דודבשיריםמצוייםכאן,

עבודת-הקודשמתחוםהמטאפוריקהישראל").ב"שירתהדיוולהלו:וראהפרוג,

ומביעהבית,נגעיאתהבודקכוהו,למעיוהמדרש"ביתסףב"עלהדובראתהופכת

מגביהההאחרונים,הבתיםבשניהכלולההנבואית,הנחמהבעתיד.לרפאםתקוותואת

מפיהיוצאיםהאחרון,בביתהנאמריםשהדבריםנידמה,כיעדהשיר,שלהמודוסאת

מעין-אלוהית.סמכותשל

השיראתמקום,מכלמאירה,המדרש"ביתסףב"עלהאליגוריסטיתהמובלעת

לחוויהכביטוילאהשיראתלתפושהקוראנוטההסיום,לאורחדש.באורכולו

שגוריםרעיונותשלכהמחשההגות,שלכדראמאטיזאציהאלאאישית-קונקרטית,

סף"עלאיןהזאת,הבחינהמולמשל.גרץ,שלההיסטוריוסופיהמוומקובלים,

אבות",קבר"עלההגותיתהאליגוריהשלומעודומשופרנוסחאלאהמדרש"בית

כאן,בתשובה.החוזריםזרםשלנצזגוהוא-אימוקבראלהעולה-הדוברשבה

לדמותסירובועלאבות",קברב"עלכמובמפורש,הדוברמצהירהששי,בבית

שלשנווהיפוךמתוךעדשים"),בנזידבכורתיאמכור("לאלגויל"עשין",

ענייןהיאהבכורהוכאילובאחים,הבכורהואיעקב=ישראל=העםכאילוהכתוב,

ומידותיו,ערכיואתבכורתו,אתלמכורכאומסרב(יעקבגשמיולארוחני,

מאזהאומהאתשייצגוהישנים,היהדותבערכילדבוקרצונועלומצהיר

השירואי-תוקפנות).כניעותסבל,כושרבמועט,הסתפקותענרוה,ומתמיד:

שברוחההאחד-העמית,הציוניתהאידיאולוגיהעםאחדבקנהכן,אםעולה,

וכוביאליק,השתייךשאליהישראליי,"נצחאגודתשלהרעיוניהמצעאףנוסח

הםהמדרש"ביתסףב"על 8-6.בתים ) 38לה(שקדמהציונה","נסאגודתשל

ומסמכיםי,תעודות-בוולוזיו"נס-ציונה"הישיבה'תולדותישראל,)קלאוזנר,· 38 (
עמ',קכדתשי"ד,ירושלים,קוק,הרבמוסד
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, 
עלהמבוססשלו,ה"אני-מאמין"אתהדוברפורששבואידיאולוגי,מאניפסטמעין

"עשיו",שלאומות-העולם,שלנחלתןוהאגרוף.הזרועלכוחהבוזועלהדוחעליונות

הגוי.

שלעיצובהבאמצעותמחורזתלפובליציסטיקההגלישהמןניצלשהשיראלא

בקריאהכאליגוריסטיתומתגלהראשונה,בקריאהקונקרטיתהניראיתסיטואציה,

בדברהיסטורייסופייםרעיונותלהעלותכדיהחרב,הביתאלהשיבהיהיאלאחור,

ביאליקמפקיעלעתיד,וסיכוייובהייהעליבותובעבר,העםשלהמוסריחיסנו

(סוכתהביתבנייתמתחוםהנטולותובאנאליות,שחוקותפיגיראטיביותמטבעות

חייםבהןונוסדהכבולההאידיומאטיתממשמעותןהבית)בדקהנופלת,ציין

אשרמתפורר,,ביתביתמולהיהודי,אתהדובר,אתמעמידהואחדשים.

"מקדשומרוממת:מוגבהתבפנייההביתאלפינהזהדונרחוסנו.אתבעברסימל

רב-תפארת,מקדשתחתאדורנת-הוד;נעלהלהוויהציפייההיוצרתנעורי",אל

הביתהיהבעברכיזאתאיןומתפורר.עלובבית-מדרשעינינולנגדמתגלה

אלוהיםלטובתאותונטשטרםאל-נעוריו,היההדוברשלשאלוהיוכשםמקדש,בבחינת

("גוילים"משמעתרתיהבית,גויליהימים,ברבותנואששמהםהשקראלוהיאחרים,

 ,)א"~ב,בבא-בתראעפ"יסותתו,שלאאבניםוגםספרי-הקודששלהקלףמגילותגםהם

שבביתהתיאוראתהמלווה ,/ kra /והמיצלולרקב,ריחמעליפגריםלמעיןכאןהופכים

שלתשומת-ליבואתממקדיקראן),נקרע,קרקעך,נקרה,המלים:מן(והעולההראשון

ומתכווניםהחורבותבירהגג,עלהשוכניםמבשרי-הרעות,קריאת-העורבים,אלהקורא

ושלאבלשלאיוירהגםסוגסטיביבאורחמעלההקריאה-הקריעההפגרים.עללעיט

וחילליהו.שבקעוהומבצר,שלקירותיווקרקורהרסשלנכאים,

הןאףתורמותהשיר,שלהאלגיהראשוןבחלקואיכה-למגילתהרביתהרמיזות

באב),(טןהשירשבשוליהתאריךאףומכאןהמתמוטט.,הביתולתמונתהנכאיםלאווירת

באימבליאבלותציון"דרכיהפסוקומגמתו.תוכנועלומלמדהשירמןחלקשהוא

 ,מועד"באימבליחרבתחרבה"משנה : Sבשורההאמורמןמהדהד ) 4א,(איכהמועד"
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המאנישהתיאורמרעולהלה")מף·והיאנוגות("כתולותיהזכר.הנהפסוקשלוהסיפא

פנהכלואכלה /אורהקרניתצצנהבפרצות("נוגותהביתפינותואתקרני-השמשאת

למראההמקינניתהשמש,קרנייחידאית).מלההיא"נוגות"המלה-זוית"כלובכתה

ימרהחרכיםמרהמציצותהאבלות,ציורלבתולותהרמיזהבאמצעותמידמותההרס,

נמלטהואועתהפשעו,נשלהעכורבעמקנסקלשחטא,כמיכארמוצגהדוברהפרצות.

המתפוררים.הכתליםביוומקלט,מחבאבולמצואימנסההביתשלהמזבחקרנותאל

מתבסס , 42בשורההדוברשלהתוודותובדבריהכלולמהי",נצחי"אבדהצירוףגם

התועיםהאובדים,הבניםותיאורמהי",ותוחלתינצחי"אבד : 18ג,כאיכההאמורעל

הנבואהעלמתבסס ) 35שורהנצו",נעוגוזליךמשולח,("הה!·קנךזריםבשדות

נעוגםנצוכיתגעואלסורוסורולמוקראוטמא("סורודיבאיכההאפוקאליפטית

-השירשללתכליתומרמזשסופה ,) 15שם,שםלגור",יוסיפולאבגוייםאמרו

ההרוסהומקדשעבראלולצאתלקוםוהמפוזריםהמפורדיםבני-העםשלידיהםחיזוק

הגויים.בארצותלגורלהוסיףולא

בנושאבמפורשלראשונהביאליקעסקזרים,בשדותהאובדיםהבנים,בתיאור

ביאליקעסקבמרומז,העם.משורותהלאומייםהכוחותמיטבשלוהעריקהההתבוללות

רעיוןניסחלימים,זה).בשירדיור(ראהישראל""שירתהקצרבשירוזהבנושא

למשל)אלוהים",מוסרזהגם("אכושלווהתוכחההזעםבשיריומודגשרחבניסוחזה

לבסוףהמוצאיםהבנים,בחירישלגורלםתיאורלמשל).פסטרנק", .ל.א"(ובמסותיו

הניגודשלפיררטווכולקבר-ישראל,אפילרנאספיםואינםהגרייםביומותםאת

המדרש"ביתסףב"עלמביאויעקנ=ישראל,הגוי"עשיו"שביווהאידיאי,ההיסטורי

גוזלים,שלתיאורםהואהתיאורלברכה.שהפכהקללת-בילעם,שלהמרומזלאיזכורה

בכאב:הדוברשואלועליהם ,הצוריםראשיאלמותםומוצאיםקינםאתהעוזבים

עלנילעםדבריאתמעליםאלהדברים .) 49 ; 47(שורהישרים?"מות"הימותו

משלר:אתהחותמיםהדברים,ואת ) 9כג,נמדבראראנו",צוריםמראש("כיישראל

לקללשנשכרבילעם, .) 11שםשם,כמוהו",אחריתירתהיישריםמותנפשי"תמות

אינוורסיהמתוךכאו,ישראל.למחנה-כביכול-ועורקאותומברךנמצאישראל,את
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ומברכתםחילםממיטבונותניםשכנגדהמחנהאלהבניםטוביעורקיםהכתוב,של

העולם.לאומות

שלהפיכתהלעברהראשוןצעדואתביאליקעשההמדרש"ביתסף"עלשבשירודומה,

אבות",קבר"על(כגון:שלהההיסטוריוסופיתבהגותשעיקרהנאיבית,לאומיתאליגוריה

המיטאפוריבררבדכלשהרבתיחכוםהמצטייןהגותי-לירי,לשירוערד)ועשיר""יעקב

אלומייגעתארוכהמדרראדםשל(שובומעין-קונקרטייםרשמיםוביצירתוהאלוסיבי

בשירהשיר.שלהמובהקתהאליגוריסטיתהאיכותאתשמטשטשיםוהחרב),הישןבית-מדרשו

מעין-אישיים,אואישיים,יסודותביןידי-אמןמעשהסינתיזהגםהשאר,ביןהושגה,זה

אלאבלבד,האומהכנציגלאבונתפשהדוברוה"אני"לאומיים-ציבוריים,יסודרתוביו

גורל-חייו.ושלהמשוררנפששלכהשלכהגם

האוטדביוגראפיתהכתיבהאלהאליגוריסטיתהכתיבהמןהמעבר . 8א

הובחןשכברכפיביאליק,שלהמוקדמתהאליגוריתבכתיבתואחרחשובתהליר

הכתיבהמןהמעברהואהמדרש",ביתסף"עלובעלהחסידה""ותנפנףעלבדיון

אואישימימדהמכילההאליגוריסטית,הכתיבהאלהאובייקטיביתהאליגוריסטית

בויששכןמיוחדת,עקריניתחשיברתבעלהראזהתהליךסמוי.אוטוביוגראפי

שלבמרכזיותםהמאמיןהניארקלאסי,המשכיליהנוסחמןהמעברסימוןכדי

ה"אני"אתהמעמידהרומאנטי,הנוסחאלואובייקטיביים,כללייםעניינים

במרכז.הירצרואת

ואתהכלליאתביצירהלהדגיששישגרסהניאוקלאסי,המשכילי,הנוסח

!",שהואעדי"אתם.בשירווהאידיוסינקרטיהאישיאתמתוכהולהרחיקהציבורי

שירתו:ועלעצמועלגורדוןי"להעידפואטיקה","ארסשלהצהרהמעיןגם

נשמעולאשירי-נולדוליבנים
 )---(באו,לאאנחותי-ומתוחלו

 )---(הקדשתי;אותךואלהיעמילבני
חובתימלאתיבעמוכסופרכי

מצאתי.לאאחרוןיוםעלומנוחה
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מילאאשרבעמן!!,!!סופרהיותועלשירתו,ועלעצמועלזכותמלמדגורדון

עשאהולאאישייםלאפיקיםשירתואתהיפנהולאוהלאומית,הציבוריתחובתואת

בעינינחשבהבשירי-הזדמנות,בעיקרהאישי-הפרסונאלי,עלהכתיבהבו.לחפורקרדום

עדי!"בייאתםביטאוהואוהכלל,הציבורענייניעלהכתיבהמןבערכההפחותהכתיבהג IIיל

הלאומי.הענייןמןהמנותקתהשירה,מוהסתייגותואת

פרוג,ש IIששלשיריהם-ג IIילמשלאחריםמודליםכברהיוהצעירלביאליקאולם

הלאומי,היסודיאתהאישיהיסודאתלשלבהשכילושכברואחרים,שפיראק"אמאנה,מ"צ

והכללי,הפרטישבהאחת,למסכתולהופכםהכרלבליעדבזהזהתחומיהםאתלהבליע

שללרשותוזהומחלחליםפולשיםוהקאטגוריאליהספציפיוהארבייקטיבי,הסובייקטיבי

זה.

בשניםכתבכאשרשגםמעלה,ביאליקשלהמוקדמיםשיריושלמדוקדקתבדיקה

האישימודבר-לכאורה-בהםשאיךמובהקים,לאומייםשיריםליצירתוהראשונות

פרשיות,כמההלאומיים-הציבורייםהדבריםשליבםללב-לשירבבהפרטי-הייחודי,ומן

עמוק.פרסונאליחותםבהןשטבוע

שללשיקופואמתלאלוששימשועשיו,יעקבשלסיפורםאתכשכתבלמשל,כך,

ישראלשביוהעימותשלובמיוחדהדורות,בכללגוייםישראלשכיךההיסטוריהעימות

הכלליים-האוניברסאלייםהדבריםגופיבתוךביאליקשיבץשלו,בדורוהרוסיוהגוי

כשירדיון(ראההמוזגהאבשלמצוקתוכגווספציפיים,אישייםענייניםכמהגם

סיפוראתהחסידה""ותנפנףבשירוכשסיפרמשל,דרך.כך, ) 39 (להלן)זהאליגןרי

שילבבגולה,העשוקההאומהשלסיפורהלמעשהשהואהנץ,מציפורניהנמלטתהציפור

עצמה,עתבאותהשלוהנדודיםסבלעלכיוגראפייםרמזיםגםהלאומיהסיפורבתוך

הלאומיים(בשיריונגולההנמקההאומהשלחייהסיפיראתהאליגןריהכדרךוכשהעלה

המתהפךהגווע,הזקןסבוזכראתגםבמרומזהעלהרופאלם"),ו"חושוחולה""גסיסת

אלה.גנוזיםשיריםשלהמשוערתכתיבתםשנתג, IIתרנבשנתשנפטרבערשו,

כלהלךלפיהובולטת,ברורהמגמההסתמנהביאליקשלהמוקדמתבכתיבתו

רחנות-ידיםמובלעותלעצמושכבשעדהאישי-האוטוביוגראפי,המימדוהתעצםהזמן

 .) 113 , ].ד 32 [ (לחוברבהרחבהעמדזהבשירהאישי-האןטוכיןגראפי.הרובד)על 39 (
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בעלותלאומיותאליגוריותבכתיבתסראסיתוזה,תהליךהציבוריים.הסיריםבתיך

יבסיטתייתבהדרגהחתר ,) 1893-1891בסנים(בעיקרמוצנעאיטוביוגראפייסיד

וברחסי-נפסי,בתולדותיוב"אני",המתמקדתהרומאנטית,האוסיתהכתיבהעבראל

החלביאליק,סלליצירתיהראסוןהעסירסלבסיומו , 1901-1900בסניםאסרעד

המרכזהםסלויהאוטוביוגראפיההפנימיעולמוסבהםסירים,בכתיבתהמסורר

והעיקר.

סירים,בתוךאוטובייגראפייםסממניםכאמור,הסתלבו,הראסוניםבסירים

הראסוןהעסירבסוףזאת,לעומתבתוכם.ונטמעובמובהק,לאומיים-ציבורייםסהם

פהזעירלצרכיו,ססיעבדבסירתי,עצמאינוסאהאוטוביוגראפיההפכהלכתיבתו,

הדומינאנטייםחומרי-היסודהיוסקידםציבוריים,לאומייםרקעחומריסם,וזעיר

רסות-אלמרסות-הרביםמרכז-הכובדהועתקעתה,הראסינים.האליגורייםבסירים

בתוןך.ןהוצבוהסןלייםמןניסןטןהרןחניועולמוהמסוררסלותןלדותיוהיחיד,

סביןהסילןבאתהיטבלהדגיםעסןילילה""הרהןרוביאליקסלהנודעסירו

האיסייםהעניניםלעצמםסקנןקןדםסנכתבוהמןקדמים,בסיריםןהציבוריהאיסי

פרטייםענייניםביאליקכרךכאן,המסורר.ביצירתמרכזימקוםהאוטובייגראפיים

ומסקליחלקועדייורבאםגםמליאה,אינטגראציהכדיבזה,זהוסילבםולאימיים

הרכיבים.יתרסלוממסקלםמחלקםהציבןרי-הלאומיהרכיבסל

כגזירהימתארוהקודר,גירליעלהלאימיהדוברזהבסירמקונןכאסר

העסוקה,ילדותוזכראתגםמעלההוא-ממנהמניססאיוגזירה-ומלידהמבטו

הבאים:כדבריםעליהומספר

חלכהמסכו,אלהקנניבבטו
לכה!לי:ויאמרמקלליויתו
הטלתי,כסיחהאספהאלמרחם

חתלתי;בסחבותמחלאהרחץלא
אבלה,עוטיה,אםחלצהליצמקסד

--~התרעלה.כיסאתמציתיממנו
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המרבהקהלארמיהצבירןבעלתהאגוהעלהאחד,הצדמןמברססים,אלהדברים

שמע","קריאתרלימדהרבאשפה"ומוטלתפוחשהיה"תינוקבירושליםשמצאאליהו,על

הלליהשירטרריהשני,הצדמן .)ג"ס(סנהדרין,יהדותרעלהתינוקשישמררכדי

בסיפירימירינקותרעלביאליקשלהמעין-אוטובירגראפייםדברייאתגםמזכירים

נכריהמינקתחיקאלהיטלתיגלית:עלינגזרה·לידתיאחרייםשלישים If"ספיח":

היתהלחלב,צייחיכשהייתיבמחילה,דדים,צמיקתהיתההמינקתסמרכה.בעיירה

למציצה".פיבתרדאגידליניתנת

היאקיבעת-התרעלה,אתהמצרמקהשדמןהיינקבאשפה,המרטלהתינוק,

וה"אניוו-המשורר,הלאומי,הציבררבחודהאחד,הפרטאחת,היהודיובעונהבעת

 . ) 40הכלל(לגורלבבואההאישיובגירלושלותולדותיואתהאימהבתולדותהרואה

חיץלתתשבניסיוןהפרובלימאטיקה,אתלהמחישכדיאףבהישזודוגמה

המשיררווהמחיזוואםבבירירלדעתאיך,שהרייהלאימיהאישיביןומובחיברור

אוהמקורית,מילסיפיריםשתתאמנהכדיכזת,באיפיעיצבוואםתולדותייאת

לדעתאיולאימיים.בגורניםארתןוצבעכתייייתן,ביוגראפיותעובדותשנטל

שמאאיכולי,העםגורלשלמוקטנתבביאהתאישיבגורלידאהתמשודראםבבידיד

אתרמדגימיםתממחישיםהיבטים,איתםדיוקאתפרטיבסיפיד-חייילהדגישבחר

חדירתביאליקשלתאיטיבייגראפיתשידתוכד,אוכדבכללי.היהידיהעםגורל

המקורותשלבצבעי-תמינסדתתמידנצבערתודמייותיתלאומייםיסידותתמיד

אישיים-סממניםלריברווייהשלישידת-הציבורבמקביל,לדוריתיהם.היתידיים

תליא.בתאותאאוטוביוגראפיים,

משתואיותרהדיברת"אנייוהמדרש",ביתסףב"עלכמילילה",ה"הרהידי

בעת-החדשההקילקטיבשלנציגיהריהיתמשידר,שלהפרסונאליתדמיתיאתמשקף

בחיץתמתחילל1ותסערה,הדירות.שבכלתידיעת,בה"אהיהידישלמייצגייאף

טפלתלאימייהמימדעיקרהיאהאיטיבייגדאפיהמימדשנישירשהיא)נ"שירתי", 40 (
הדמעהדרדחילדלנשמתמחלחלהטיפיסיהיחידיהיגרןדימה:טיפיסמתמחשלי,

בגלרת.האימהסמליהאבלה,הערטיההאםשלחלבהדרד-רכאןלעיסה,שנטפה
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פרעית~-אליגיריתסערההריהית~ Jקיכקרטית-ממשסערהמשהיאייתרחליני~עלימכה

 . ) 41עמי"(בת"מחזייכיתשפיראק"אשלהנידעשיריבסיףכמי-גירישיםגזירית~

אתלעת-ערבהנוטלכמשורר~הדיבראתהמציגלילה"~"הרהיריהשירשלסופו

אףהמשוררדמותביוגראפי.ריאליסטימימדהדיברשללאיפיוכותורםאינוכינורו,

המכגודידכיכוראוהערבים,עלהתלויהכינור-וכינורומוכר,פיוטיטופיסהיא

שלאהכידדת,האומהלגורלסמלניכר,אדמתעלהיהודישלסימלו-בלילה""בלילה

 • ) 42הזה(העולםמנעמילהנועדו

מתחלפתבשיר,השלטתהקובלנה,נימתוהאווירה:הטוומשתניםהאחרוו,בבית

מרעישות ) (חדשותדמעית"נאדמבת-השירהדורשתאופטימית-כביכול,בנימה

אד,בציוו.חדשעתידאלהגליתמוליציאההקוראתאקטיביסטית,ובנימהנפשות",

הארץ-ישראליתהמציאותעלמלעיגהנוקבתביקורתזהבביתכלילהדבר,שללאמיתו

חסד:לחםיאוכליקבצניםהמאוכלסתהישו,היישובשלארץ-ישראלתמונתעלדאז,

חדשית,דמעיתנאדשירי,בתדמעותנאד

נפשות.מרעישותלבבית,מרגיזות
חרבות,עייביונודיהתעיפפי,

האבות,קבריתאלמערבי,כתלאל
עמדי,התיצביגוליםדרדעל-יד

נאדי;אליתנדבאידולפיאישאיש
כנוריאלצקיקחיבחמוובעודו
ממזורי!ליונח-תמועדהדמעות

יוצאיםשהייהמשולחי?,בניסחמשילח,למעיובת-שיריאתכאוהיפדהמשורר

שיקיף·מתידכאו,הכוללים.יהידילמעוהתרמהלשםלארצית-הגולה,מארץ-ישראל

לארץהגולהמוהייצאכמשילח,בת-השיראתשולחהואעקימה,באספקלריההמציאות

בת-שירי,שבגילה.ה"שנוררים"למעוהאביוניםארץ-ישראל"נרבני"אתימתריםישראל,

החלוואללמהרציפירההבתאלהאליגיריתבקריאהמסתייםשפיראשל)שירו 41 (
משמע.תרתיהנר,יכבהפוהריברשליבחששיהריח"סיער"כיהפרציםאתילסתים

ישראל"."שירתעלבריווראהביאליק,ובשירתפרוגבשירתהכינורסמל)על 42 (
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בשירעולההעיים.ביןבהולנודהחרבההארץאללעופףנקראתהמכונפת,המוזההיא

שחולהב"ארץאוהציפור""אלבשירשהצטיירהמזוהארץ,שללחלוטיןשונחתמונהזה

שתושביהוחרבה,שוממהארץאםכיעולמים",ינווהבההאביב IIשארץזואיןכפניניםןן.

אתבתפוצות.היהודיהעםמכספיוניזוניםעוניחייחייםהישן,הישובאנשלהמעטלם,

להתייצבעליהומצווההאבות,קברותואלהמערביהכותלאלהדובר-המשוררשולחבת-שירו

הופכתבת-השירגםבקופסותיהם.וקשקשו bקבצניהסתופפושבובמקוםדרך-גולים,על-יד

נאדלתוךדמעותכאןנתרמותהכסף,מטבעותתחתמבקש-נדבות.למעיוקבצן,למעיןכאן

-התקופהנדבני-הירשהבארוןאורוטשילדהבארוןאינםהגדוליםוהתורמיםהדמעות,

מכספי-התרומותהניזוניםהקבצנים,והסבל.העוניידועיירושלים,קבצניאםכי

הארץשללקימומהבפועלתורמיםאינם(אךחורבן-העירעלדמעותיהםאתומגירלם

ליבו,ידבנוכאשראיש-אישהדמעות,נאדלתוךדמעותיהםאתתורמיםולהחליאתה),

 . ) 43 (וצערואידולפי

המיתית-התמונהעלנשענתהמשורר,שללנאדודמעותהתורמיםהקבצנים,תמונת

דמעות,שלכוסמעלהשלבהיכלישלפיהאם",דמעות I 'השירבנוישעליהאגדיית,

נאגרות,הןובהוהעשוקיםהמעוניםישראלבניכלשלדמעותיהםניגרותשלתוכה

בדמעותיהםהנאדנמלאכאןנט).(ברכותישראלשלגאולתםתבואהכוס,ולכשתימלא

לצקתלבת-שירתוקוראהמשוררזמנם.באטרםותחייתההארץגאולתאךהקבצנים,של

הפתרוןלמשורר.לו,ירווחואזמנגינות,מהןולהפיקכינורואלהחמותהדמעותאת

הדמעיתכולו.לציבורהמתאיםקולקטיבי,פתרוןולאאישי-אינדיווידואלי,פתרוןהוא

ולבניה.לארץוהמיוחלתהמקווההישועהאתתבאנהלא

! I והלאומי-פלליהאישי-ביוגראפיגבולשעלכשירהפותחלילהןן,הרהורי

ראלגקובלנהמשיראופייאתהמשנהסאטירית-אירונית,בנימהכן,אםמסתיים,

שלהאחרוןבביתהחלהמהפך,מרירה.נימהבעלסאטירי,תיכחהלשירומתחטא

האישי-המימדמןהביקורת,אלהוידוימוהשירשלמרכז-הכובדאתמסיטהשיר,

 . ) 297-288 , ] 41נ (פרידלנדריהודהשלבמאמרוראהאלה,לטורים(!'ונה)הסבר 43כ
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לילה""הרהרריתזאת.תבחינתמוהלארמית.התרכחהאלהטרופולרגי.המימדאלבירגראפי

ישוררן",ייכינורקררותאתהמגוללהאגדה".כ"אלאידיאי-היסטורירסופישירשלהמשכוהוא

שבניהבגלות,האומהסמלהואהכינורהשירים,בשניהחדשה.העתועדבבלגלותלמן

ההגותמסוכמתהשיריםבשניארמות-העולם.בעיניכ"תולעהווונחשביםהרוחווווגיבוריהם

באליגוריהוהגרי,היהרדישביןבדיאלוגהמומחזתהגויים,וביןישראלביוההבדלעל

 .שנגנזהאגדהו:וואלשלהראשוןבניסחובמיוחדבולטהשיריםביוהקשרועשיווו.וויעקב

יתים,וואניבמלים:המייבב,בכינורהאיחזהדובר,שלוידויימסתייםזה,בנוסח

שלהפתיחהלשורותהדומרת ."---חרבותכוסבבכיאבכה /לארץמטבראשאומלל

לילהוו."הרהורי

שירים,מספרישתרוון-תר"ס,השניםביושנכתבוהמוקדמים,השיריםביר

אוטוביוגראפימיטעןהטעוניםבעיקר,פרסונאלייםשיריםבהםראושהמבקרים

שדבקההתוויתשאיןמעלה,שלהםמדוקדקתבדיקהאךככאלה;והבינוםנכבד,

בלתי-בעיושובאלהבשיריםלקרואראויוכיעיקר,כלוברורהוודאיתבהם

טיבם.עללתהותולנסותמשוחדת

ץיר- Jכבביקורתנתפשבמרחקים""משוטביאליקשלהמיקדם,שירולמשל

-נדודיו Iמתקופךיטומירוזעיר-נעוריואלהמשוררשלתשרבה")"שיר(אושיבה

שישבשעההביתה,הדמיוניתהשיבהעלהמשוררשלכהזייתואורוסיה,במרחבי

 .) 44וממשפחתו~מביתומקוםבריחוקבאודיסה,

תאריךשביןהסתירהאתלתרץשניסה ,) 103-101 ,].ד 32 [ (לחוברלמשל:)ראה, 44 (
יהסביר(תרנ"ב),'יטומירלזורר I'Jהמשלשובומועדלביר(תרנ"א)השירחיבור

 .אצלמוצאיםשאנוהמואמו,ביתאלשובודברבחזון"ראההצעירהמשוררכי
במקור,ההדגשה-אבותי')"וזכרור(בשירומאנהמ,צ,אצל-קצתלושקדםאחרמשורר

 ,~~תשלוזדביר,ביאליקו,חוונ'שירתשלו(באנתולוגיהאורלרחייםגםניסהלחוברבעקבות
השיר:חיבורמועדלביייטומיר Iלזביאליקשלשובומועדשביןהסתירה,אתלהסביר ) 5

במרחקיםו'משוטבשורוחיברולאשביאליקנראה(תרנ"א)השירשלחיבורומועדפי"על
 !חזונןבדמיונורקראה---אמולביתשובודבראח---'במרחקים'עדיירבהיותואםכי

העיוןמישמתבררכפיבחרנ"ו,נכחבהשירשכימיוחר,הסחירהאחלתרץהניסיוי ,בג~}
המשורר,שלבארכיונוששרדבמרחקים","משוטשלבכתב-היד
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מחדש,בורנתנינןזה,נשירשדבקההתווית,אתלרגעלשכוחננסהאםואולם,

כשירנקראואםנהירות,ביתרשאףואפשרעצמה,מידהבאותהמתלכדיםשחלקיוניווכח

אישי"אני"ולאקולקטיבי,"אני"מייצגדוברואשרהרבים,ברשותהמעוגולאומי,

וייחודי.

מנדודיומולדתואלהשבשללרגשותיוביטויבמרחקים"נ"משוטנראהאם

שכה I---התמונות"ושניתכגווטורים,בנקליתבהרואזיבארצות-הגולה,בניכר,

הלקוחות ,} 8-5(שורותעפרו"ולחונוולנשקןולחבקן Iציארן,עללבכיתנפשיצמאה

דמעות"יגםכגוו:טורים,בנקלגםיובנוכןריה"ל.נוסחמשירי-ציון,כאילו

המכילים ,) 16-15(שיריתמילדתי!"ערישתנפלו,נאדןאל I-הורדתיבניכרעיני

בקונטקסטהיטבמשתלביםואשראליהם,ניליויםלאומייםובני-הדיםשהדיםצירופים

הללדותעללרתאלשיר-שיבהשלבקונטקסטמאשריותר.לארץ-המולדת,שלר-שיבהשל

כשימושבדוחקנתפשיםהיוביוגראפיאישישבהקשרואחרים,אלהצירופיםבגולה.

הפרסןנאלי,המישיראלהלאימיהמישורמוותמונותצירופיםהמגייספיגוראטיבי,

שלבמסגרתהמשתבציםוהטכלשהט,דחוקיםלתירוציםהלאומיבהקשרזקוקיםאינם

פשרואתלהביואףנקלהלאומי,נהקשרואךרגאנית.טבעיתבדרןלאומיתאליגוריה

הדיברשלערישת-מולדתוועלבית-אימועלהרובץהכבד,ענןהשלומהיתי

ציוועלכיסיפרה,רויחתעממיתאגדה .) 24שורהעלין!",הרובץהענןכבד("מה

להתפזרעתידזהענווכיבניה,ממנהשגלוביוםעליהשנפרשקודר,ענושרוי

הצפור",ב"אלגם . ) 45לגבילם(האובדיםהבניםישובושבוביוםרקכליל,ולהיעלם

ומבקשמציון,השבההציפור,אלהדוברפונהבדפוס,שבאביאליקשלשיריוראשוו

 Iהכבד,הענומעליהם("הסרהארץהרימעלהקודרענוהסרכבראםלדעת

לעיר-המשוררשללשיבתובבואהלשמשזהשירנועדאילו .צלמות?")ה, ryעלהפורש

) 45 ( . 
בפרוזהבשירה,ציוו:חיבתבספרותמאדרויחציוו,עלהשרויהקודר,הענןמוטיב

סוקולוב,נחוםשלהסטריאוטיפייםהלירייםבתיאוריולדוגמה,ובפובליציסטיקה.
פריששחורצעיף---עילמים"חידתהנ{זiקפת---אהבתיכ"ארץארץ-ישראלמתוארת

נבחרים','כתביםבתון:ישראל"("לארץנפשי".תהוםעלכרבצו---אהבתינאותעל
 .תרל"ט-תרס"ד)
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לתרץצריןהיההענותמונתאתאזיהביקורת,אותןטהבינהכפיבווהליניה,מולדתו

"מטוטטלהבנתוהמקובל,הלאומימאוצר-התמונותהשאולפיגוראטיבי,כשימוטבדוחק

בהנמקהאתהצןרךמבטלקולקטיבי,"אני"שלמפיוהנאמרלאומי.כשידבמרחקים"

טבטיר,הלאומיתלמיטאפןריקה

 ,) 12כטורהילדותיייו"זכרינית ) 2כטורהאמי'י'יביתכמולצירךפים,ובאטר

אתהמעודדיםאוטוביוגראפיים,כצייניםוניראיםאיטיבהקטרהיטבהמתייטבים

הציריףלאומי-ציבורי,בהקטרהיטבליישבםאףניתךפרסונאלי,כטירהטירהבנת

ייתפשילדותי""זכרונותהצירוףוגםלמולדת,כפריפראזהזאייתפט tlאמי"בית

-ארצואלהשבהנידדהיהודי-הלאומיהדיברמכייןשבומוטאפורי,כצירוףאז

התפיטהכעל-פיונעוריהילדותהמימיהאומה,שלמעברהואירלעיםתמינותלהעלות

מחזיריותיטרנ"ק,ומכתביאחד-העםמכתביהשאר,ביןהכירה,טביאליקהויקונית,

ושובזיקנה,-בגרית-בעורים-ילדותאומה:כלטלבחייהביולוגית-אורגאנית

. ) 46 ( 
מעיך-צירופיםשגםאפוא,.נראה,כקדם)נעוריהאתהאומהדטתחמשבהתחייה,

בקונטקסטגםהיטבמתייטביםילדותייי)'יזכרונותאמי","בית(אלהאןטוביוגראפיים

לגוףהמעברגםבנקליתבררבמרחקים","מטוטטלהלאומיתהפרטנותלאור ,ילאומ

הקולקטיבי-הציבוריהמימדטבהםזה,כטירנימהאחרוהכתיםבשלושתרבימראטון

במיוחד,לעייובילטמתגבר

התבסס ,! Iבמרחקיםל"מטוטהמבקריםטבתניהאיטי-האוטןביוגראפי,הפיריט

כקיבץבאבמרחקים"'ימטוטאולם,"בתשובתי";לשיר-השינהסמיכותיעלבמעטלא

טוריוששנילטערמקוםאף,יישהציפוריי,אל Trהלאומיהטירלאחרמידגטימיהטיר

מפורשביטוילידיבאהארמות,שלמחזוריזת-החייםבדברהולקינית)החפישה 46כ
האומהמחליפהטבולך",יצאי"קימיביאליקשלהגנוזבטירךיותרובהיר

הופכתהיאמטיר-הטירים,הרעיהבנוסחךמאהיבהצעירהמנערהחזותה:את

כקדם.נעוריהאתמחדשתושובבלח,לזקנה
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הםחרדתי")אמיביתאלמיםכצפור /נדדתי,ממקומותבמרחקים,("משוטהראשונים

שבשניהםבקובץ-השירים,הדאשוניםהשיריםשניביןאסוציאטיביתחולית-קישורמעין

הלאומיתהפרשנותאת .) 47הגולה(ארצותלביןהרחוקההמולדתביןהציפורמקשרת

ששרדבכתב-היד,שנרשמהכפיהראשונה,כותרתוגםמחזקתבמרחקים""משוטשל

מולדתי".ואלארציאל"בשוביהכותרת:נרשמההשיר,מעלהמשורר.שלבארכיונו

בסדרהמסודריםובקבציםבמחברות-השיריםלוהסמוך"בתשובתי",לשירמעל

וברורמכוווקשראפוא,יש,אבותי".ביתאל"בשוביהכותרת:נרשמהכרונולוגי,

מוטיביתימאטי,קשרגםהועידשהמשוררייתכואךאלה,שירי-שיבהשניביו

מיטעובעלישיריםשניהם-במרחקים"ו"משוטהצפור""אלביווריטורי

ב"משוטהרואההלאומית,שהפרשנותנראהמקום,מכלניכר.לאומיאסוציאטיבי

יותררביםיסודותבומלכדתלמולדתו,הנודדהיהודישלשיר-שיבהבמרחקים"

ממשילאירועזהשירלקשרשניסתההמקובלת,האישית-האוסוביוגראפיתהפרשניתמאשר

המשורר.שלבתולדותיוחזוניאו

הראשויהעשורמסופמעינ-אוטוביוגראפייםשיריםקבוצת . 9א

הלאימי,לרובדומשועבדטפלהאישיהרובדשבהםהראשונים,האללגורייםהשיריםמו

זהשקילים-והלאומיהאישי-הרבדיםשנישבהםאליגיריים,שיריםלכתיבתביאליקעבר

השיריםשבשניהמוטיביםאתשהישווה ,) 190-186 ,].א 57 [ (שפיראזישאשהבחלו)כפי 47 (
הצפורן,אל Iלפתיחתדומהבמרחקיםןמשוט I"פתיחתביאליק:שלבקובץ-שיריוהראשונים

-כאוהחום,ארצותממרחקיהמשורראלשםהשבההציפורלעומתהפוך:בוהסדראך
שפירא ."---הבשההצפורעצמווהואהמילדת,שלהחםלחיקקריםממרחקיםשבהמשורר

עודבמרחקים".ראויוט I.'Jב"מהציבורושירתהיחידשלרתביוהרשויותבעירובהבחלואף

ךשנתכוו"לפיכיוהעירמשל,בשיר,שראה ).א 9כבורנשטייושלהבחנתואתכאולהדגיש
אתבושאסףשני,בספרכאודיסה-קרקא)תרס"חבהוצאתהכניסוהכלל,לצרתהמשורר

הגולה".שירי
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דיוקנהדמותאתלימיםקבעואשרשיריםובחשיבותם;בערכםלזהזהישוויםזהכנגד

ובפרוזה.בשירהביאליק,שלהאוטוביוגראפיתהכתיבהשל

כשלושלכתיבתו,הראשוןהעשורמסוףכלומר- 1899משנתטיוטותבמחברת

בעלישירים,שלגירסאותכמהביאליקרשם _) 48במרחקים"("משוטכתיבתאחרישנים

ושלמעשהדבר,לכלאוטוביוגראפייםכשיריםלהיתפששעשוייםנכבד,אישי .מיטען

פרסונאלי.במסווהלאומיותאליגוריותאלאאינם

אבי""בביתבוקעת",מלב"אוילעיר","מחוץ-אלהוקטעי-שירשירים

אוטוביוגראפיות,ולרשימותלקטעי-זכרונותזמןבסמיכותנכתבו-נדח"ו"כוכב

 _לתוכם~-ל nחילנכבדאוטוביוגראפייסודואכןטיוטות,חברת qבאוחהבמחברשרשם

גנזמובהק)לאומישירשהואנדח",ל"כוכב(פרטכולםשאתאלה,שירים

בערובכתבשהמשורר"אבי",האוטוביוגראפיתלפואימהמסדלימיםשימשוביאליק,

"אויהגנוזהשירעלאלהדבריםאמוריםבמיוחדויותר.שנהשלושיםמקץימיו,

דלפקו,עללפניוהמונחפתוח,בספרתמעייומוזג,דמותתמתארבוקעת",מלב

סבואיח".מצהלות"ביוחיי-רוחלעצמוומבקש

ליצירותרבהבסמיכות-זמניםאףנכתבואלהמעיו-אךטוביוגראפילםשירים

 ) 1899-כתרנ"טעצמהשנהבאותהאורשראואחרים,מחבריםמשלממואריסטיות

הזכרונית,באליגוריהבעיקרניכרושרישומואחרים,ובכתבי-עת"השלח"בירחון

שתתקינוהנוסחעל-פיכאוידוןזהשלרבוקעת".מלב"אוירוויית-הפאתוס,

 . ) 49נשלמהכשלאהטיוטהמתודביאליקי,לזכריכנסתעורכי

בספריכמצוייותרנ"א,בשנתולאתרנ"ו,בשנתנכתבבמרחקים""משוט)השיר 48כ
מדלעיל. 44הע'ראה:ביאליק.שלהשירים

בשורותגםהשתמשתיהדיוןלצורד .גנוזיםייכתביםבספרהועתקאףזה)נוסח 49כ
בבית-ביאליק).אי 17כמחברתביאליקבארכיוןששרדשבכתב-היד,המחוקות
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הואהזההפאתיטיהשירכתיבתעל-הנראהככל-שהשפיעוהיצירות,אחת
ן

הואש-אףתרנ"ז),לשנתאחיאסףיכילוחעמי"בת"מחזיונותשפיראק"אשלשירו

ביאליק,שלשיררכמוהפותחססגוניות,היפרבולותשופענמלץ,לאומי-זכרונישיר

בותפתהאש )---כצרבתבלבביעולםמוקדי"באשגדותיו:עלעולהרגשותבפרץ

שלהראשוןנביתנודעיםעקבותיהאף V (דומה,פאתיטיתקריאההחוצה".פרץעצור

-טשרניחובסקישאולשלעז-הרגשבשירוהדוברקריאתהיאבוקעת"מלב"אוי

כאשרהשחת,מוקדישםבלבבי,תפתה )---כגעשהר"לבי :) 1892כרוחי""בעים

היכתבםשנת- 1899בשנתכימוסגר,במאמרכאן,יוזכרניתכת".חמתיצרבת

טשרניחובסקישלהראשוןשיריוקובץאורראה-אלהגנוזיםשיריםשל

שכברכפיליצירה,גדולדחףלביאליקשנתן ,'אחלקומנגינות","חזיונןת

 . ) 50לחוברכפיהבחין

מןשנטלהטיפוסית,יהודיתהוויהעלזכרונותהמעלהביאליק,שלשירו

באמצעותוהאנחות,הדמעותסוחטתהאנושיתשבדראמההרב,הפאתוסאתממתןהעולם,

הנוקביםהדבריםבלבהבאותאחת"),אנחהכ"עודוצמצוםהקטנהשלפרגורות

ובלבבי-לבימכוותיפגע /מחטכמדקרות---בוקעתמלבכ"אויוהמרעישים

ורווייעזי-הרגשכבשיריהםרבות,אנחותממלטזהבשירהדוברין I > •רצח")

היהודית,התמונהעלרבותדמעותמגירהואואיןוטשרניחוסקי,שפיראשלהפאתוס

השירמשמע,ויחידה.אחתהאנחעודבליבונותרהוכלה;הנכחדת

בעקבותיויר,המוחוהרס,התפוררותשלתהליךשלסופומתארבוקעת"מלב"אוי

ויבש.דללהדמעותמקוראפילומדאיבים.זכרונותרק

בתיםשלושהשלסידרהבאההראשון,בביתהכלולההפאתיטית,הקריאהאחרי

יהודיתלהוייהייזכוריקריאתמהדהדתזןומאנאפןרה"אזכור",באמירתהפותחים

בשירו.גל-עדהדוברלהמציבועתהפרנסתה,צינורותושכסתתמונתכווכהשכתדלדלה,

 , 295) . ].ד 32 [כויצירותיו'חייו-),ביאליק 50כ



- 85 -

אתגםאדהמשירר,אבישלכרשיתישהיהבית-המרזח,אתמצייןבשירהמתיארהכית

שלהעיקרייםהפרנסהממקיריתאחדהי"טהמאהלסיףעדשהיההיהידי,כית-המרזח

והגירישים.הגזירותעקבינתרוששושנישלוריסיה,יהידי

ורקמטה,שלגיהניםככמעיןבטימאה,שריייהעריריהגלמודבית-המרזח

המיזג,שלכביתיישתיהוהלאהאפילה,כתידמבליחיתזעיריתאירנקידיתשתי

 , 3מב,ישעיהי(עפ"י Iכההן"פשתהלכישיהסביאים.מצהליתביןריחחייהמחפש

שרידיככה,דועדכנריכיליהמקדש),מכליהמנורהפתילתהיאהכהההפשתה

עיניימתיאריתהשירשלהטייטהבניסחגדילה.רוחניתמהיויהלפליטהשניתר

מצטרפיםאלהיתיאיריםהנענה",ליביאפר IIיכושדעדוהאירהמוזגשלהדועכות

דועכת.לאימיתלמציאותכבואהשהיאהרועד,הנרלתמונת

רכ-התיאוראתרכהכמידהמזכירכקיאם,המתגולליםהשיכורים,תיאור

נניזו.-הסובאיםהערלים,טומאתאתהואאףהמעמת , IIאבי IIהפיאימהבפתחהעוצמה

מוומרחפיתנודדותומחשנותיובספרהמעייןהאב,שלטיהר-מידיתיועםהמרזח,

מלבאיי II(בישחתגיהניםתיאיריהםהתיאוריםהמקימות,בשנייהלאה.החלאה

 IIמיית"חדריהציריפיםאתילח"קיא"חרריהצירוףלמשל,מזכיר,ביקעתןן

לחסראדםשלגורליהחורץביום-הדין,אסיציאטיביתהנקשריםשאיל"),ו"חדרי

למוות.אילחייםלשבט,אי

"אייכמוובלתי-מליטשבלתי-גמורמשירכיולהיווכח,לעקובאפוא,ניתן,

האוטוביוגראפיתבשירתוהמרכזייםהדפיסיםמוכמהועלובקעובוקעת"מלנ

 ;)"ינא"(והטומאההחלאהמתידטוהרשלניצוצותהמעלההמוזג,דמותביאליק:של

("שירתי");הקודריםהכתליםגביעלצלליםהמרקידיםפתיליהם,עלהנריתתמינת

בליתומפרמגואל,שולחואצלהעומד-הארכיטיפיאוהביוגראפי-האבתמונת

קשריולמרותאדועוד.("שירתי")הנורמאטיבייםהפילחןסירריאתברירה

משיריוכמהעםהמשורר,שלבחייואירראהילאשנגנזזה,שירשלהברורים

אוטובייגראפישירבוולראיתלהיחפזאיוכיאליק,שלהנידעיםהאוטוניוגראפיים

הזועקאני" Iל'מיגדרשייםמשוייכתאינהשלפנינובשירהמוזגשלדמיתומיכהק.
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קשרייבשיר.הדיברשלאבייבתירתכללמיצגתהיאיאייהראשיי,הביתמייהנאנח

המעידדהיאהיאלי,המאיחריםהאיטיבייגראפייםהשיריםעםזהשירשלהמיבהקים

אייכשלעצמי,אישי-איטןבייגראפי,מימדבעלכשירביקעת"מלב"אןישלהבנתיאת

בשיראיןפנים,כלעלעיקר,כלאישי-איטיבייגראפישירבוקנו!ן"מלב"אייהשיר

ידעיבהיעדרהמשירר,שלאבייעםקשה-הייםהמיזגשלזיהיייאתשיעידדרמז,כל

איתייביילאמשפחתי,תילדיתיעלהמשיררשלתילדיתייעלחיצינייםממקירית

איטיבייגראפישיראינוביקעת"מלב"אייאיטיבייגראפי,כשירהפרשיאיהקירא

היסידיתבת-הזמו,יהידיתהיייהשלדעיכתההמבכהלאימי,שירמשהיאייתר

-שבשירהבניםחמשתאבי-האבדמיתלחליטיי,כאןמתמזגיםיהלאומייםהאישיים

האיטיבייגראפי,המוזגשהיאאפשרהמציאית:חיקיישלשוניםבמודיסיםלהתפרשעשייה

המיזגבדמיתכאןהמייצגהידיעה,בה"אהיהידישהיאגםאפשרהמשירר;שלאביו

כמיזגמיצגלמשל,(יעקב,האימהמאביתאחדשהיאגםאפשרבי-התקיפה;המרושש,

הגליתסמל-מיפשטתמטאפיסיתיישיתבילראיתאףניתןיעשיי");"יעקבבאליגיריה

היכתבמזמןיהידלתמציאיתשלנציגדויקאולאילדירותיה,הלהידיתיהדלותהמרה

השיר,

"אבי"הפיאימהשבייהקשר,עלהעלר , ) Slהמסתתר("הלביאבספריצמח,·עדי

הערלכישביאללקסיפרשללצירתי-זי"יצירה"בערביי:פייארברגמ"זשלסלפירילבלו

יבערבי.פללרברגמ,ז,שלסיפירוהיא-גירלייעםאלתיעצמילזהרתהגלעראףבייתר

עלשבכפר,המרזחביתבעללייסף,שנילרזקיניםבועלפייארברגמספרזהבסיפירי

שבכפר,הפריץהקליפהי,עםיהקדישהיהטהרה,הטימאהכיחיתנאבקיםזהילדשלנפשי

בצדריתמרפיעיםהטימאה)(כרחרת---הילדנשמתאתלשביתמבקשמהםמאלייניציץשהיא

פתחיייסקה,ייסף:אלהקיראיםאנשלםי'המיןבדמיתפעםהפריץ,בדמיתפעםשינית,

אתהאיימים,פנייאת Iהמתאריםאלהקטעיםשריף'---ייולשתרתחפציםאניהדלת,את

לדעתהם,האב"שלעמרקה'דאגההמביעיםקמטיםהמלאמצחייאתדםהמלארתעיניי

 ' 52-251 , ]@ 44 [ (צמח ) 51 (
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ב"בערב"המוזגתיאיר"אבי".האיטיבייגראפלתבפיאימההאבשלתיאירימקירצמח

מלב"אייהלאימיתבאליגוריההמוזגלתיאורגמבסיסכנראה,שימש,פילארברגשל

עיד /שמבביתיהןהעמיקית,עיניי /המעיננהמצחיריחבאתעיד"אזכירבוקעת":

נאלמצער )---(התרחבה,מצחי-שמהיבהשתקעו /'-~בתירההמאירכלהיעםלא

דראיןחלומאלזה /התחבטה,קרביכלואהחמסיכצעקת /מעיניהו,הציץנעכר

 /ופתוחגדולספראיזהאזכור / )---כיעלטהחשדהרהירייכענן /מצחהי,עלשכן

בתודשמ /ריחחייבקשסבואיממצהלותבין /שילחני,עלשמהתמידמינחהיה

התרחבה,מצחי /סרה,עניתוכמו-שמהיבהשתקעו / ...מעיניכלבישמהספר

-נבראתיןלכדלא I /קרא,מראהיכל-אני!'מיזגלא'לא! /בבותין.שתיאורי

בסמיכות'השלח',שלד'בכרןשנתפרסמפיארברג,שלסיפיריעצמותיי!".כלאמרי

שלדמיתיעיציבעלכנראה,השפיע,ביאליק,שלהאוטוביוגראפיימלקטעימזמנימ

המיזגשלדמותועםוהזדהיתזיקהתחישתחשאףשהמשיררייתכןהאב-המוזג.

נלקחבן-זקינליאשרביאליק),שלאביוככשמייסףששמופיארברג,שלבסיפירו

יהפרטימהבידייןביןשהחפיפהאפשרלזקונימ).לאביונולדביאליקכאףממנו

תיאירמקומ,וההזדהות.מכלהקירבהלתחושתתרמוהקונקרטיימהאוטוביןגראפיימ

המקומטומצחודמזילגותשעיניובבית-המרזח,לטהרהטומאהביןהשרייהאב,

לתיאירניכרדמייןדומהאכןאבי"), IIיבשלפניני(בקטעימדאגתיאתמשקף

פיארברג.שלב"בערב"המוזגייסף

ימעיצמת,טעינהפאתיטיתבעמדההמצטייןביקעת",מלב"אייהשירלעימת

שנכתבייתימ,שכילדלית,שלשיר-לעיר""מחיץאתיחד,בהחיברימיזעמשכאב

כמעטאנטי-פאתיטית,עמדהדווקאמאפיינת- ) II(52ביקעתמלבל"אויבסמיך

הקומישבהמיידילמ,שירי-עמשלהפשוטההדיקצלהאתהמזכירההומיריסטית,

אחת.בכפיפהדרימוהטראגי

 • ) 52כ
טיוטות.מחברתבאותהרוצפימדפימגביעלנכתביהשיריםשני
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ציפייתמיצירחבעיקריניבעמיפירי,טראגיהימירשהיאזה,בשירההימיר

'יוחהיהמלים:אחהדרבראומרכאשרלדוגמה,באחופ.שלבמיפנהימניפיצןהקיראאצל

הנפטרהאבשהיחידינכפים,קנייניםשללרשימהציפיותהקוראאצלנוצרותהירישהיי,

ושלחפציםשלפירוטבאהנחלה,חיאורותחתהרכוש,פירוטתחחאראחריר;לבניר

('יצרכיםמופשטרתמהוירחעםאחתבנשימההבזכריםוחפרי-ערר,עלרביםקנייבים

המגובביםילדים, ...עםביחדוכומחפרר)לבבירהרתירהאבמשמע,מריבים",

לעיר""מחרץמר.לגיחורהגורםפפבדו-הגיוני,בפדרזה,גביעלזהומעררמים

זוהמהממוו;ולאדלית,לבבירהנחילהאבמרה:מהחלהשבמרכזושיר,הוא

מתערבשפרחובהבפונדק),פרוחיםהשריעיםשיכוריםפריחים",("מרזחאברשית

המאופיםהפרטיםגדושהקאטאלרג,ובפוףבאכפנייחו;הבמכריםהמלוחים,הדגיםבריח

סרח-עודף,מיןהיוכמרהבפטר,שלילדיוחמשתגםכבדרר-אגבבזכריםוחפרי-הערר,

יחפרת-חשיבות.מייתרתתופפת

שירהראאףלעיר""מחוץשמאאוארטוביוגראפי,שירלפנינוהאם

מררששת,יהודיחהוייה-ביקעת"מלב"אויכמו-המתארלארמי-קילקטיבי,

העילם?מוובטלהההולכת

יםפממנשליריבוישלעיריו"מחוץשבשירפפק,איןהאחדהצדמן

הפימלי.הארכיטיפי,המימדעלכאןגוברהריאליפטיהמימדראףאוטובייגראפיים

(במליםרביםראשוןגוףשלהשייכותבטייתאחכאןנוקטהדוברכן,עליתר

מיצגהמיזגאיןשבוביקעת",מלבב"אייכמושלאוכיי),"אמבר""אבינן",

לכאירה,מעידדים,אלהמעיו-ארטובייגראפייםצייביםהדיבר.שלכאבייכלל

פרפובאלי.אישי,כשירהשירהבבתאח

צייביםלכאירהשהור"אמבר","אביבו"המליםהשני,הצדמו

כמכרחבכבדלארמיבמיטעןטעיניחאףלארטובייגראפיה,אינדיקאטיביים

אביני"עידשבשמים","אביביכגיו:מקרבלים,כברליםלציריפיםהתקשריתו

עלבהכרחמעידרתהוראיןוכדומה),אימבו""שרהאביבו","אברהםחי",
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(שיריהמובהקיטהאוטובייגראפייטבשיריםרקאוטוביוגראפית.אישיתהתכוונות

 ,"יבא"(יחידראשווגיףשלהשייכותנטייתאתביאליקנקט"יתמות"),המחזור

"אבינו".הצייןבאעדייןב"שירתי" .)"ימא"

הביוגראפיותהעובדותעםהשירפרטיאתלה~וותמענייןזאת,עם

היסידיתשלשיעורםמהולהיויכחכדיהחוץ-ספרותיימ,המקורותמילנוהידיעות

לדוגמה,לעיר".ב"מחוץהמשוררששיקעהאיתנטיות,מידתומהיהאישיים-הממשיים

ביאליקמתארנ ) 53נוסחים(בארבעהשנכתבהלקליזנר,האוטיביוגראפיתבאיגרתר

הביןגראפיהפרטיעלידיעותינועיקרשאובותזומאיגרתיהיתמות.הדלותימיאת

מתורחייו,שלזהפרקהמשיררמתארלקלוזנר,שנשלחהשלמ,בנוסחהמשררר.של

פרנסהבמזיגהראהאשרהמוזג,האבשלחלקןמנתשהיההרוחני,הסבלהדגשת

וניקלה:בזויה

עובריחלאכריםבביתושפתחהמרזחמובדוחקנתפרנסאבא
הכוסמזיגת(בשעתמאדדכאתהוזובזייהמחיהאבלושביט,
ישהגההשילחועלשלםניובמשנייתנתרנותעינירהיילאכר

וריחים),יערמעבודתהתפרנס(לשעברותחליאהותמיד)בר
---מאבינתיתמתי-רעודשניםשבעלירבמלאת

)' n יא-יב)חייםי,רקי. 

הכלימהחרשת nשלתיאררתעלהמשוררפסחתאיגרתטיוטתשלאזבגירםא

מנת-חלקהשהיוהעוני,חייתיאורעלוכןהנחות,עיסיקובשלהאבשלןהביזיון

עםמזיגת-השיכרמלאכתשלהפאראדיקסאליהשילוברקכאןנזכרהמשפחה.של

ארפל"חדריהציררףגםבאכאן,בנשגב,הנתעבשלעירובוהמשניית,לימוד

בוקעת".מלבב"אןיולח"קיא"חדריהציריףאתהמזכירוצלמוות",

טיוטתשלביבגירסההכלוליםהביוגראפיה,פרטישבייהדמיון

לעיובולטלעיר","מחיץבשירהכלילימהמוחשיים,הפרטימלבייהאיגרת

שמחןץהביתהרחבה,החולדרוכדוגמת:ריאליהפרטינזכריםכאו,במיוחד.

האב-המוזג,היריד,בימיבית-המרזחאלהסריםהאיכריםהיער,לידלעיר

לקליזנרשנשלחהנוסח,תש"ד.ביאליק,מוסדגירסאותי,.בארבעחילמ),פרקי 53 (
גנוזיםי.ביכתבימהטיוטהנוסחי,ושלושתאיכרדבאגרות,גםכליל
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היתימים.שלושתיעלהאלמנהעלשבאוהעוני,יימיהאבמיתמזיגה,בשעתבספרשהוגה

בניסיח.גםבילטהעיבדתייהמסמךהשירביוהדמייו

ה"עיבדית"עםהאיטיבייגראפיתהאיגרתבטיוטיתהכלוליתהעיבדות,השויאת

אוטובייגראפית,חזיתהלובשיםמתרנ"ט,בשיריםהכלולותדמייית-המציאות,הביוגראפיית

צורנייםשיקיליםשגםדימהזאת,עםלאלה.אלהביורבדמייועלבבירורמלמדת

("ישבעהב"שירתי"היתומיםמספרבשירים.הביוגראפיותה"עובדות"בעיציבהכריען

וצרכיםחמישה("וילדיםלעיר"ב"מחיץהיתומיםומספר )" ...רעביםכילמי /ילדים

לנרותהנקשרסימלי,מספרנבחרב"שירתי"ספריתיים:שיקוליםבשלנבחרמריבים")

נבחרלעיר"ב"מחיץהשבוע;ימיולשבעתבבית-המשכיושהישמוולמנירית,הרזים

המסמךשהריל"ירושה'י,אשכנזית)(בהגייההחריזהבשלאולי"חמישה"המספר

יתומים.שלושהעלמדברהדיקומנטארי

שאלמלאאיטיביוגראפי,פרטיםמספרלעיר"ב"מחיץכלוליםזאת,עם

דמויית-כתבנייתלהיראיתעשיייםהיוודיקומנטאי,חוץ-ספריתיבמסמךגםנכללי

 ,) 9(שירההרחבההחולדרךלמשל,ספרותיים.לצרכיםבקפדנותשנבררימציאית,

VJ השנןומשחק-המליםאת,המשרתמסיגגוספרותיכ"אביזר"נראית"אבי"בפיאימה

ליח
• ) 54 ( 
בעולמיהמעיגוקונקרטי,כפרט,מתבררתו)יליח = (לח

בשירנבראכאילו,הנראהלעיר""מחוץהצירוףגםהמשורר.שלהביוגראפי

מחוץאדםיגור"אללמימרתזיקתכמתוךשלוהאליםיביתרובדאתלשרתכדי

בלבד.פואטיתמשמעותבעלילארפרנציאלית,משמעיתבעלכציריף,מתברר ) C(55לעיר"

עלמביססים"אבי"בפיאימהחול"עמיקיי"אירחית iבחו'הקדש"התפלש)הצירופים 54 (
"עבטיט"המלה(גםהדרכיםיבטיטבחיליוהאבשלהתבוססותועלהמלמדמשחק-מלים,

אביונותוועל-החייםודרכיהמסעדרכי-בדרכיםהרפשעלמלמדת"אבי"בפיאימה
המשכיו).בביתתישםשרכושיהאב,של

בהיפיךמקידשים,באיסוריםהשימושהיאביאליקלשירתאופייניריטירי)סממו 55 (
ימרבנו,מאירייתאמפירשיםאיסירים"להתיר"תכופותלעצמוהירשהביאליקמשמעית.

יחידי"ובצאתךכגיו:מפורש,לאוגאמרשבהםעגיינים,באיתםגמורהחירותןנהג
בלילה"יחידייצא"ואלהאיסיראתהמנגחתאמירה,היא("המתמיד")בלילה"לעיתות
ינומושנתםאחריתהעירגריעתבשחר,'~שחרלדרכיהמתמידשלביציאתן.וכומג);(ברכות

לדרר"היוצאחאיסוראתהמנגחמיתמם,תיאורישקורא"שכריקולגםרבצםאתירגיזלא
ביאליקשלהשימישדרכיעלבדיווכךעלראהכא).(יומאבראשו"דמוהגברקריאתקידם

אלוסיבית.לשוושלבתבניות
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זחבשירשנראהוביןאוטוביוגראפיתיצירהלעיר"ב"מחוץשנראהביןאד

ההארמוני,המיזוגיהיאספק,לכלמעברבהעולהאחדדברמעין-אוטוביוגראפית,יצירח

שהמליםכשםהלאומיים-יהודיים.והיסודותהאישייםהיסודותביןביאליק,בהשערר

"אלמנה"למליםגםבילוויתכרלאומיות,השתמעויותמכילותו"אמנו""אבינו"

דרך-קבעמתוארת.האומהלאומיגווןבעלתקונוטאטיבית,מעות I!Iמגםו"חורבה"

כינויהואאלמן""לאוהכינוילבושת-(\,חורים,כאלמנהלאומיותבאליגוריות

 ;) 5נא,ירמיהועפ"יבנעילה,ארמוו""שעריבפיוט(למשל,ישראל'לעם-פריפראסטי

צירוףואפילוהאבות;לקברותאולמקום-התפילה,קבועכינויהיאאףהחורבה

לאומיות,במשמעויותטעוןצירוףהואמרובים""וצרכיםיכמולכאורה,פשוט,

 .כט,ע"ב)(ברכותמרובין"ישראלעמר"צרכיהתפילהנוסחאתבמרומזמעלההואשכך

הקרובה"לעיר---בעגלהאכר"וברדתוהליטראליהפשוטהתיאורשמךאף,ייתכן

יתום""קדיששלהדיולשון-נופל-על-לשון,דרומהדהדים, ) 11-10(שורות

 .שבשיר'והקדרותיתוםהירתולאורמיםהתוקריב"),ובזמךגלא Y ב"(

הטיפוסית,היהודיתהדלותאלאהאישית-הביוגראפית,הדלותרקאיבההדלות

שלהעממייםבשיריוובעברית.ביידישהתשעים,שנותשלבספרותמרכזינושאשהיתה

זהמעיו-עממיבשירגםהריקוד.לביוהדלותשביןהביגודמודגשלמשל,צובזר,א'

יידיתמימרהשלפירוקה(על-פיבארובההדלותשירקתהצעיר,ביאליקשלמפרי-עטו

הרוקדיםשעירי-שאול,כמעיומרקד,והעובי ) 56 (קובקרטית)בתמונהומימושהידועה

בית-המרזחעלהגלויברובדמדברשהואאףהשיר,שלסופומאקאברית.בעליצות

מעתיקסגי-בהור),בלשוומקוס-אבלים,וגםמיסנאהגםאגב,הוא,מרזח"("בית

מתחוםהלקוחותמלים,סידרתבאמצעותהיהודי,בית-הקברותעבראלתשומת-הלבאת

ירושיראה:קברות"-("שכונתיהודים""משכונת"מבודים","בחוץ",דיני-הקבורה:

---"בחוץשביןוהעימותישראל,בקברותבאיםשלאאלה, Qהה"מבודים" .בו,ג)בזיר

אתמעלהולח")סחיקיטור,-מחדרים /יהודים,משכיבתמבודים("בחוץמחדרים"

) S6 :46גילימז,כרוהצעירי,יהפועלהעם","מפידב,סדן,)ראה . 
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(דבריםאימה"ומחדריםחרבתשכל"מחוץהאזינו":ב"שירתהאפוקאליפטיתהנבואה

שלתיאוריםהמרחפותהאלוסיביותהתבניותבעזרתמעלההמרזחתיאור .) 25לב,

והחרדההמוותנושאעםאחדבקנהעילים,ואלה ) 57ושחת(גיהניםושלהחטאהסדום

 .במרומזבשיר Dיהמקננום-יהדיך,מי

מוצגתשבוההתרחשותכימתברר,השירטיוטתשלהמחוקותהשורותמך

ריותרשנהשלישיםלאחירהגלגלאתהדיברמחזירכ~יליהרחוק,בעבראירעהכאילו

שבעמבוגר,אדםהיאבשירהדיברכיאפוא,מתברר,שנה").כשלושיםלי("כמדרמה

באנחה:ימסייםבראשי-פרקים,חייוסיפוראתהמעלהניסיוך,ולמודתלאות

מחזירהי"ז,המאהשלהתשעיםבשנותשנכתבהשיר,מרזח!".בית-דברטרף-"ביום

שעליההכלכלית,המערכתלהתמוטטה~להשבהלתקופההשישים,לשנותהגלגלאתאפוא

שיכר.למימכרהזכויותוחכירתפונדקאיתאז:עדקיומםאתרוסיהיהרדיביססו

שהלךחברתי-כלכלי,מצבגםהדל,בית-אביוגורלתיארראגבאפרא,משקף,הדובר

בשיריםהתמזגוהטיפוסיתהיהודית-העממיתוהדליתבית-האבשלהדלותמהעולם.ובטל

אחתלמסכתאלהבשיריםהפכווהביוגראפי-אישיהלאומיאחת;איכותלכללאלה

ביאליקשלבשיריוהאוטוביןגראפיהמימדעדייךזהבשלבנבלעו.וגבולותלהם

לסיפירהקולקטיב,שללסיפיריכפיףעדייווהוא"פוזה",שלרבהמידהבולש

 .האימהשללהחי

ביאליקשלהאליגוריתהמוקדמתשבשירתוולומר,להכלילניתולסיכום,

בכללה.ההשכלהבשלרתשהסתמןהעולם,והפנמתהשקףצמצוםשלתהליךאותוהסתמן

ה"גדולים"בנישאיםוהלאומיים,האוניברסאלייםבענייניםביאליקעסקתחילה

המשירר,ה"אני"אלפנימה,היחידנפשאלהמרכזאתהסיטיבהדרגהורבי-החשיבית,

הפסבדי-איטובייגראפיים,איהאוטרביוגראפיים,השיריםומאווייו.תילדותיילבטיו,אל

הכתיבהביומיבהקתחולית-מעברהיוליצירתו,הראשרןהעשררבסוףביאליקשכתב

הוצאכליטחוקפריצתשלוראטיביות I~זקרנוטאציותבעלצירוףהואלעיר"),,מחוץ 57 (
לוטאתשביקשוסדום,אנשיפרשתאתמאזכרת"הלאה"המלהגםלעיר).מחוץאל

ללוטאסוציאטיביתכאןנקשריםהשיכורים .) 9יט,בראשית(עפ!!יאורחיואתלהסגיר
אלשאולהכירידהכמוהבית-המרזחחדריאלוהירידהולאנשי-סדום,כלוט")("שיכור

במרומז.בשירהכלולויום-הדין,המיותבנושאכאונקשריםהשאולתיאיריחדרי-מוות.
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כדוגמתשירים,שלהגלויצידםאתשאיפייכההמשכילית,האימפרסוכאליתהכתינהנין

השירהלניןוערד,והכחש""חוהרעשיו","יעקב ,"תוב};/קברייעלהחסידה","ותנפנף

בשיריםהדוברשה"אכי"אףלכתינתו.השניהעשוראתשאיפיינהשירת-היחיד,האישית,

אלהבשיריםישקולקטיבי-לאומי,דונרלהיותח,,להוכישניסיתי,כפיעשייאלה

המשורר,שללביוגראפיההחופפיםמעטים,לאקונקרטייםיסודות

בנוסחושנותרותרנ"טבשנתביאליקשכתבלמחצה,האוטוביוגראפייםהשירים

("הירושה")אוטוביוגראפי-למחצהסיפורלטיוטתבסמויאףנכתבוונגנזו,בלתי-גמור

בפריצתעתאותהנתוןהיהשביאליקוניכרפיוטית,בפרוזהזכרונייםלקטעיםובסמוי

האליגוריהז'אנראתהראשוןהעשורבמרוצתשניצלאחרלכתיבתו,חדשיםנתיבים

צלרותיו.כלעלהלאלמית,

ביאליקשלהמוקדמיםבשיריוהאליגוריהשלנוספוחספציפיותצורוחב.

הסטאטית-התמונייסהאליגוריה . Iנ

מצביעיםשאינםשירים,מספרישביאליקשלהמוקדמיםהאליגורייםשיריובין

בכתיבהטיפוסי-יסודכמהמסמניםאיותמורה,התפתחותשלברורדיאכרוניתהליךעל

כמהשלהסטאטי-התמונייאופייןהואהמוקדמתהשירהשלמובהקציין-סגנוןהמוקדמת.

וכןוב"המחפש",אבות"קברב"עלהראל",ראשב"עלהתורה",ב"באהלהשירים.מן

כאשרהתרחשות.שלדינאמיקהללאסטאטית,תמונהמוצגתאחרים,רניםמוקדמיםבשירים

"המתמיד",בפואימהוהתקדמותהתפתחותתנועה,שלדינאמייםתהליכיםלהמחישביאליקרצה

וחורף),קיץוערב,(בוקרהתקדמותשלאשליההלוצריםלציוני-זמן,תכופותנזקקלמשל,

בעיקרה.סטאטיתנותרתהמתמידשלתמונתואףלמעשה,אד,

שלשמואיזכורללאמשה,שלדמותומתוארתהראל"ראש"עלהחגיגיבשירו
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דומם"),כ"אבומוצגתהתורה"ב"באהלהלמדושלשדמותו(כשםפסלכמעיובמפורש,משה

גבוהה,פיסגהעלהראל,ראשעלמרצבהסבהאישורימרם,"הגבההלמטרותנועדהתיאור

נשארתדמותרלרגליו,המובסיםהעבקים,אלמישפלומבטיעלאלמורמותכשידיו

 , ) 58בשיש(מחוטבתכמוונשגבח,גבוההמרוחקת,

למבטאסרציאטיביתכאונקשרתרום")דלו("בזריעותלמריםהידייםהרמת

זהבשירשהיאהידיים,,הרמת ) 14לח,ישעיהולמרום",עיני'("דלרבמררםהממוקד

יריםכאשר"והיה : llיז,שמות(עפ"יבעמלקהמלחמהבעתמשהשללדמותומזההרמז

משהשבותומטה,כלפיהממוקדהמבטאלהאלוסיהבאמצעותכאונקשרתידו"),משה

המבטשלהמנרגדיםכיווניהםהתרחשות;שלדינאמיקהאיו,בתמונה ) 59ביריביר(

לתמונהמשרוהמעלה,כלפיהמררמרתהזרועות,ושלמטה~כלפיהמושפלהממרקד,

לפסל,דמירו

מכוונת:מאגביפיקאציההעצמה,גםניכרתהשיר,שבמרכזהסטאטית,בתמונה

על-אנישיים,שמימדיהמיתית,דמרתכמעיןעב",במתיה"חרגרכענק,בהמוצגמשה

יגדרלהשגבלרהמשווהכיבוי-"הראל"כאומכינהביצב,היאשעלירההר,

של,יריביו ) 60 ("הנשגב")שללציינוביאליק,שטבעשם-תואר,הוא(ה"הראלי"

שלשמומהזכרתהמשיררשלהימנעותוענקים,דמותולובשיםהםאףמועצמיםמשה

בשוליהמחברשרשםהחגיגי,התארידאפילואלןהי,מימדלדמיתמשייהאףמשה

 ;) 271-247 ,] 16 [ (ימאסףיוטשרניחיבסקי","ביאליקהלל,ברזל,גם:)ראה 58 (
אגידתעםבשיתרף"יחדיי",היצאתבגדילתםי,ימשורריםהללברזל,גם:כינס

מיכאלשללזוביאליקשלהטכניקהאתלהשוות"ניתו : 15 , 1979הסופרים,
מעציםהשגניצייריביךכיגדולהמוגדראנגילו,,מיכאלימשהיבפסלואנגילו

מבטאיתהיקרביםיאפילווהוד,גדולהחוזק,שלמידותלהבותןמשה,דמותאתגם
 ,המרומים",אלכולוהדיוקואתהמכוונותקדושה,

 ,)" cynosure "בשםגם(המכונההריניסאבסבשירתהממוקד-הצבטריפטאליהמבטמהות)על 59 (
 ,) 58 , ] 87 [ (פריינירתרופל 'Iנבספרוראה

קי-קז,תש"ד,דניר,ביאליק,ח,ב,שלשבעל-פהדברים)ראה: 60 (
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לשירתורם- ) 61משה(שלהאגדייםפטירתוויוםהולדתויוםהואאדר","זי-השיר

שללכבודהדחף-תהילהמתוךהשירנכתבהנראה,ככלוגדולה,שגבשלנוסףנדבר

היווסדהתאריךגםהיאאדר""זיהתאריךשכואחד-העמ,שבראשותמשה","בניאגודת

האגודה,של

בנקל,לגלותהקוראיכולבמפורש,כאונזכראינומשהשלששמילמרות

שלגודשעל-פימשה,שלדמיתוהיאהאליגוריה,שבמרכזהמיתית-אגד~ית,שהדמות

לוחותואוחזתעב""במתיהחוגרתהנשגבת,הענקדמותימאפיינימ,מזהיםרמזים

משה,בדמותהנקשריםהחזיתיים,היסודותהםהוד'י"נוגהקורניםופניהבימינה

למשל,שב","אישהצירוףאבוקאטיביים:צירופי-לשוןגםבשירישלאלה,פרט

 ו:ננ!!."ולרגליוהצירוף"האזינו";שבשירתשיבה","אישהצירוףזכראתמעלה

והצירוףהברכה";ב"וזאתלרגליך" ~ 3'. ~""והםהציריףבעקבותבאענקים"שני

נביאקם"ולאהכתוב:זכראתמעלהקם",לאעוד"כמוהוהשיר,אתהחותם

גםהחימש,יאתידבריםיספראתמים J'iהחובפסיקיםהבאכמטה",בישראלעוד

אלחימרמזותעקיפיתעיצובדרכי"הראל",העקיףבציוןכאונזכרסיניהר

אתהופךהפריפראסטיהעיצובורימים,העצמהלמטרותבעיקרכאמור,ניעדו,

המפורש,בשמהלהזכירהשאיואלהית,דמותלמעיומשה

גםכלולבמפורש,שמחאיזכירללאמקראית,דמיתשלדומהעיצוב

-משהכאו,ספק,ללאביאליק,הושפע,שמהם ) 62פרוג(שלקודש"·ב"שירי

מנגד:לונשקפתךהארץהר-העבריםעלעומד-ו"הישיש"עמרם""בוהמכונה

-ורצונועליוןאלמשמעתאלסר
בו-עמרםהתנשאמואבשדהמערבות

הליחותבמעלהרגליואתויכונו
מנגדהנשקףהעברים,הראל

ערפל,חתלתהעטוףבראשו
זרועותיהמבשיארקיעתומכימשם

---מזקווקמוטימנזעמימארזים

ע"ב,יג,מגילהע"א;לח,קידושיו)בבלי 61 (

 , 20-18תרנ"ח,תושיה, , 1ספרקאפלאו)איכבתרגוםפרוגישירייכל)בתוך: 62 (
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משהאוהלוחות,אתהנושאמשהשבמרכזההנשגבת,הדראמאטית,הסיטואציה

על"משהההשכלה:ממשוררילרביםקסמההמובטחת,הארץעל~משקיףהעומדהמתייסר,

יהל"לשלהעברים"הרעל"משהלטריס,שלנבו"הרעל"משהמיכ"ל,שלהעברים"הר

ובולטות.ספורותדוגמאןתרקהםפריגשלקודש"י"שירי

עיקריות:מערכות-משמעותשתימסתמנותזהשירשלהאליגורייםברבדיו

השירנתפששבההראשונה,המשמעותפיעלזמני.-העלוהמישורהאקטואליהמישור

.כאונתווהיסטוריברגעהעםשלהמוסריתעליונותומתוארתלזמנו,כאליגוריה

כאולייצגעשוימשהאלטרנאטיביות:דרכיםבשתימשהשלדמותואחלתפושניתן

"בני-שלמנהיגםאתלייצגיכולואףדת-משה,היאהיהדותאתבכללה,האומהאת

עליונותלגלותומדריכההגלותמןהיציאהבעתעמואתהמנחההדור,מנהיגמשה",

אומות-העולם.עלמוסרית

אמיתותהפורשתכאליגוריה,השירנתפששבההשנייה,הקריאהעל-פי

ואזהדורות,בכלהאומהשלמטונימיכנציגמשהנתפשעל-זמניות,אוניברסאליות

שתיפניעלהיהודית,הדתשלאוהעם,שלהמוסריתעליונותואתהשירמבטא

קריאהגםכאותיתכךהדורות.בכלהאחרות,הגדולותהמונותיאיסטיותהדתות

דורשלמנהיגוהמקראי,-ההיסטורימשההואמשהלפיהליטראלית,ספציפית

במדבר.בספרכמסופר-והכנעניהעמלקי-הענקיםשניעלהגוברהמדבר,

במשמעואותושנתפושוביןהעל-זמניבמשמעוהשיראתשנביןביואך

שבמרכזוהדמותוגבוהה.מועצמתנשגבה,בדרךמעוצבהראל"ראש"עלהאקטואלי,

מידיסעל-פי-ענניםשלבחגורועטופההיקוםמןהמתנשאתפיסגה,עלמוצבת

המציאות.חיקוישלמלתל

,טעו ) 63ניאליק"(נחמוחייםעלהרוסיתהשירה"השפעתעלבמאמרי

שבוהענקים","שנילרמונטובשלשירובהשפעתנכתבזהששירישורון,בויעקב

 . 217 ,) 1953(מאי, 8כרךשלונסקי),א'(בעריכת'אורלוגיןי ) 6 ~(
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אתומטעיםגורלית"שחוק"בבתיריבואלעיניואתמשפילהענקהרוסיהאביר

יריבואתהאבירהשפילהזרועבכוחלאשהריהפיסי,הכוחעלהרוחעלירנות

שני-יריביהעלמשהשלהמיתיתדמותוגוברתהראל"ראשב"עלגמןהכריעו.

ברוח.אםכיהזרוע,בכוחלארהאיסלאם)(הנצרות'לרגליהי "~פ:~~.ישהענקימ

ואילרובחנית"ב"קרדוםמחומשיםכשהםההר,ראשאל·מעפיליםהענקימשני

בלבד.מבטובכוחמכריעםמשה

לרובמצויבגויימ,ישראלתעודתבדברזה,היסטוריוסופיטופוס

בועוסקביאליקפרוג.בשירתבעיקרומקורוהמוקדמת,ביאליקבשירת

בדממה,הרוחמבצרנתודהדוברממתיושבוהמדרש",ביתסףב"עלרגחבהוחבה

לשיר---חיליםאגברצבאותאל("וברוחבלבדובאמונתוברוחובוטחכשהוא

זהטופוסמלקוחי").-משפטצידצדק,שבי-שביי /נולדתיבתבלהישיר

-וחרבוכינור---מלחמהלתררעתקראנילא("אדרניישראל"ב"שירתחוזראף

עםכי ,אחריתו("אבינההאגדה""אלשלהמסיימותובשררותהנני")לכינרר

שכברכפי-נכתברהללוהשירימכלענקים").ויוכלישורערד /תולעתזו

בתחבולהלהשתמשהירבהפרוגואכופרוג,ש"ששלהרבהבהשפעתו-לחוברהבחיו

אורחותיואתומצדיקעצמואתמטהראדםשבה"התחטאות",המכונההריטורית,

פותחזובדרדלשנותו.ואיןלר,הרעידהשההיסטוריההגררלשזהיבנימוק,

 :) 64הלארמי(הדיברשלהתנצליתדבריהכוללהזורעים","אלפריגשלשירי

המערכהמאלחוננתילאכי Iאהה
למלאכה,לחרב,אמונותבידים
צנה.גמחרבלישירתי

את-בכינררהאוחזהמשירריסמלהיהודיסמל-דודמצדיקדומהנדרד

הזרוע,נכוחהערלהענקנלחםשבו , ) 65וגולית"("דודפרוגשלבשירואורחותיו

 . 170-169בי,כרדמדלעיל), 62הע'(ראהפרוגישירייכלהזורעים", לא,,) 64 (

 . 41-39אי,כרן ,)שמ 65 (
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תצרופת:תרוחניותבכוח-ואמרים""נשירים-דודואילו

סוחרת"צנתלי-אליאור /תטתורתתאמת-נשקי"כלי

ישראלתעודתעלתואאףתמדבר ,"יאל"זתג,פרושלבשירוזרחו 'אףזתטופוס

תרוויתבדרךפרחיםתרוחניות,אדניעלמושתתשקיומותיתודי,מפזרזתנשירבגויים.

הנושם-הזייתלתמונתמקבילת-העולםבדרכיהפרחיםפיזורתמונת-זותמונתדמעות.

אתמדגישאלי""זהפרוגשלשירוהמדרש".ניתסף"עלביאליקשלבשירותפלייטון

המוסריתעליונותומתבטאתזאת,לעומתהראל",ראשב"עלוסייפא".ה"ספראאידיאל

מבטובכוחענקיםלתכניעתיתודית,תדתשלהמובתקנציגתמשה,שלביכילתוהעםשל

 . ) 66בלבדכ

ותמונתיאידיאי,-תגותישירובראשונתבראשאפוא,הוא,תראל"ראש"על

רעיוןלסמלבאתדראמאטית,מקראיתסיטואציתלהמחיזבאהמשהיאיותר-משהשל

האומה.שלהמוסריתעליונותהבדברהיסטוריוסופי

הדראמאטיתהדינאמיתהאליגוריה . 2ב

ביאליקשלהאליגוריבשירוביטוילידיאףבאזההיסטוריוסופירעיון

מתכונתהיוצרותודינאמיות,דראמאטיותבדרכיםהתמחששכאךאלאועשיו","יעקב

הסמויה.ההגותעללעיתיםהמאפילהסיפורית,

מסתתרהזרוע,בכוחדוגלתשאינההיהדות,שלהמוסריתעליונותהנדברזהרעיין)מאחורי 66כ
השמוניםבשנותהיהודית-רוסיתהעיתונותאתרבותשהעסיקענף,פובליציסטיפולמוס
התשע-עשרהי,במאההיהודית-רוסיתיהעיתונותבספרוסלוצקי,יהודההתשעים.ובשנות

קריאותושובשובנשמעואלהבשניםכימעיר, ) 139תשל"א,ירושלים,ביאליק,מוסד
הפרעות,גלילנוכחלהחשותולאאגרופו",את"להראותהעםאלהעיתונותדפימעל

 .כהואהאגרוף"ל"בעללהשיבהעםאלבקריאהיצאהיווסחודיונישנים.תחוזרים
אז,ורקףגרואישהיתודילעם,שגםלוולהראותכגמןלו,תרוסי)תייקולאק"

בעיתונותשרווחתנקם,ברעיוךדגללאביאליק .הגויים,"הכנימות"הערכתושג'ת
משיריו.כיכרשאףכפילהבלגת,הקוראיםשלדעתםאתוהעדיףהיהודית-רוסית,
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לפרקיטוחלוקתוהשירשלהחריזהסכימתועשיו","יעקבשלהסטרופיתהמתכוכת

העימותאתלהציגבבואוביאליקעיכילכגדשעמדהומוגדרת,ברורהתוככיתעלמצביעיט

מחולקיטהדראמאטי-האליגוריהשירשלהבתיט 27ועשין:יעקבביןוהאידיאיההיסטורי

זהה,חרוזהואהמסייטהחרוזקבוצהכשבכלכ"א,בתיטשלושהבכותקבוצות,לתשע

עשיו,של ) 68מוכולוג(הטהראשוכיטהבתיט.תשעת ) 67טיפוגראפית(הבלטהלשטהמוזח

עשיושלמעייניוכלבודד.ניתשללעברומעבה-היער,מתודהליכהכדיתודהנאמר

תשעתלמחסה.קורת-גגלעצמוולמצואהעזהמסופת-השלגלהינצלבניסיוןמרוכזים

יושב-יעקב,שלמונולוגהט ) 18-10(בתיטעשיושלהמונולוגאחריהבאיםהבתיט,

אחיו.מפחדלנטושנאלץשאותובבית-הוריו,נוסטאלגיתהיזכרותשעיקרוהאוהליט,

אתמגבירההבית,כותליביןהיושבגיבור,שלמפיוהנאמרתזו,זכרוניתחטיבה

לצירכיזודראמאטיתאליגוריהנועדהאטהצופה,(אוהקוראשהריהדראמאטי,המתח

חטהבתהבית.עבראלוקרבהולדיעקב,כמלטשמחמסואח,שאותויודע,כברהמחזה}

השכייההבתיםחטיבתואילוודראמאטית,דיכאמיתחטיבהאפוא,היא,הראשוכההבתיט

ופעולה.התרחשותבה~איןסטאטית,חטיבההיא

הפגישהלצורדהראשונותהחטיבותבשתימגוייסיטהדראמאטייטהאלמנטיטכל

מונההיאשאףהשלישית,הנתיטבחטיבתואומכט,היריביט.האחיטשניכיןהמפתיעה

שניביןהתוודעותשלמרגשתסציכהוצפויההדלתכפתחת ,) 27-19(בתיםבתיטתשעה

אינההמרעישהההתוודעותסצינתאדשניט.זהרעהואתאישראושלאהאחיט,

השיכראתקרביולתודשהגיראחריורקולכלבן,לעצמוכלקודטדואגעשיוכלל.מתרחשת

הצילעתהשזהיעקב,שלוככליומירמתועלמפורטבכתב-האשמהפותחהואהמיוחל,

השירבתימשארובאופיובמהותוחורגהאחרוכההחטיבהאתהמסכםהביתחייו.את

אתלשאתיעקבעלהמצווההאל,ניודיאלוגהואזהביתעצמאי.פרקמעיןומהווה

ביאליקהשתמשעוקבים,בתיטשלהמסייטהטוראתהמקשרמוזח,חרוזשלזה)בסוג 67 (
"זהר".בפואימההכלולההצפרירים",ב"שירתגם

לצידו.הפוסעהזרזיר,הכלבאל " aside "בפניותהמופר ," sOו iו OqlIY ")ולמעשה 68 (
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ניאשית:שאלותבסידרתלבוראוהמשיביעקב,לביולדרר,ילצאתתרמילו

 ...אלכה?אנאאך
בקדש!אליהיי

נצחאםהעילם
 ..מרדף?אהיהרק

 ) 18-10בבתיםיעקבשל ; 9 ~ 1בבתיםעשיוכשלהמונולוגיםשנישביוההבדל

קדחתנותתוקפנות,מתירדבריואתנושאעשיומישורים:וכמהבכמהביטוילידיבא

נישאעשייונוסטאלגית.רגועהבאויירהותיגה,עצבמתיר-יעקבוקיצר-נשימה;

לייו;צמאונואתולשכךהקשההדררמןלנוחיוכלשבולרגעהקריב,העתידאלעיניו

משפחתו.בחיקישבשבהםהטובים,לימיםהרחוק,העבראלעיניונושאיעקב

לשונוגיהנום;בתיאירירצוףהראשוןהמונולוגשלהפיגוראטיביתלשונו

ישהראשוןבמונולוגגן-עדו.בתיאורירצוףהשניהמונולוגשלהפיגוראטיבית
, , 

הגייםשלבולטריברי-בשני,ואילי / S ,S ,C /שורקיםהגייםשלבילטריבוי

האווירהחדש:למיפנהמביאה ) 27-19כבתיםהשלישיתהחטיבה ./ ff ,X /רכים

הרפעתועםעז,בקרסצירדירועם,בטוושובמתחלפתהשניהמונילוגשלהריגעת

כדיהייו,שתייתבעתמועטלזמווהנרגעהדלתעלהמתדפקעשיו,שלהמחודשת

כתב-הפלסתר.השמעתבזמו.עוזביתרולרעוםלשוב

פתחפותחרעשיו"ב"יעקבהדראמאטייםהאלמנטיםשלהבולטריבויים

"חוההאליגוריהדיאלוגכדוגמתלהמחזה,נועדהזואליגוריהשארלילהשערה,

מערכווכשהואוהכתף"שב"האופהזהאושפיל"),"פוריםמעיוכשהואיהנחש"

בוחובריםזהבשיר-מערכוווהתיזמורהמלוסגורמילפסח).מצותאפייתעל

הדמויותעיצובלשםוהתפאורה),החזותייםכהיסודותהאופסיסגורמיעם

רוסיתמציאותשלפסבדו-ריאליסטימימושולשםהכפרי)והגויכהמוזג

כלשהי:אותנטייתמידתנעלדיאלוגליצירתמאמץאפילוניכרמושלגת.

וכיבושיוחלקותובדבריאירסבדברילשונו ,אתמתבלהכפרי,הגויעשיו,

ושמפהישהשיר,אורךלכלפיוטיתנשארתשהדיקציהואףלסירוגיו,

מעיו-פרוזאית.איכותליצירתהלשיו,שלמכוונתהנמכה
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מקראיות,דמויותשתלשלקורותיהןאתמציגזהבשירהליטראליהמישןר

רצוףהשירהליטראלי,במלשיראומנם,האגרה.באמצעיתהעםיוומבדיירוטשהצכפי

יעקבמושלג;רוסלנוףשלבליבומציייםועשיובקיע(שוניסכרןניזמיםאאנ

במאהרוסיהמיהודירביםכמרמרזח,-ביתןמחזיק'הדרואםעלבביתתגוררמ

אופייניתהא-כרוניסטית,למעשהאוהאנאכרוניסטית,דרר-הסיפדולם,א;ו )טיהיי

למעשה,ניתן,אליגוריסטית.פרשניתבהכרחמכתיבהואלנה ,) 69 (למדרשי-האגדה

איוכאילןהבולטים,הא-כרוניסטייםצדדיהאףעללימותה,שכהיצירהאתלקרוא

מקראיים-אגדיים.גיבוריםאלאאידיאןת,תעמ?כוונתה

יעקבנתפשן , Cך 1במקראכעודולמעשה , Cך Oחזדיל(פרותסבכברואןלם,

-השירוכוונתאידיאייס,ניגודיםהמייצגותאתניות,בןצרתקלכסמליםשיועו

טבעואומות-העולם,?ביויגורלו,טבעוישראל,ביךסופיוריןטסהימותיעליצור

למדי,הפיקש-לןרוגו

רודףציד,איש"זהכן:האחיםשניבלךההבדלאתמתארך) 2כלחונר

בשירישממנו.והחזקהגדולאחיומחמסהנרדףאוהל,בשיווזהרמיס,ומבקש

האוניברסיטהמאגנס,ל IIלש IIעספרים,הוציהאגרה!ידרכייצחק.,היינמןה:א)ר 69 (
 . 39-35 , 1970 ,המסדיצוהוהעברית

סג.רבה,יתשכראלמשל:ראה,) 70 (

 .לוית,שראנל tפ')ע 71 (

 . ) 1נ 3-112 ,ד] 32 [ (לחובר) 72כ
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המשכיםעשירעלשבשיר-העםהעיקריהגרעיןמןהעםיבפייהגדהעליר:שרשרםהזה,

מררבהמדרשעלירנרסףאבלרכרי;התפילהלביתהמשכיםיעקברעללבית-המרזח

הראהמרבן-הקרהבארץקר,חרשךבלילכלבן,עםצידן,לקראתההרלךעשירעל

רהנה )---(דרךרלאנתיבלאמרצאואינראירמהשלגסערתבתרך-ררסיהארץ

בברחויחידי,בשדההיןשביעקבאוהלולפניר )---(אורכנקרדתלפניורואההרא

אחיו".מחמת

בספררתרורחטרפרסשהואהערלם,-ואומותישראלביןההבדליםציון

אלהשיריםלרובחיבת-צירן.בשירתגםרווחרבמדרש,באגדההבתר-מקראית,

מסהבמעיןאמירתית-דיסקררסיבית,בדרךוהגויהיהודישביןהעימותאתביססו

ההגות,להמחזתביותרהמובהקיםהנסיונותניכריםאימבר,בשירי .בחרוזים

בתוכםממזגיםיעקב"עבדיתיראו"אלמהיינה)(עיבוד"לאדום"ושיריו

ביטוימלתתונמנעההמחזה,בעקרוןביאליקדבקועשיו"ב"יעקבודראמה.הגות

עללבנותעצמוהקוראצריךהניגודאתהדמויות.שביןלניגזדישיראמירתי

בהתנהגותן.התבוננרתתוךהדמוירת,שלומדבריהןמפעולרתיהןרשמיוסמך

באמצעותולאעקיפין,בדרכיאפוא,ניבנות,ההיסטרריוסופיותההכללות

התקופה.כבשירתהמחבר,שלמטעמוישיראידיאיסיכום

העשירים,האלוסיבייםהמישקעיםבעזרתגםמתגבשהאידיאיהעימות

לפניושיפתחיעקב,לפנימתחנןכשעש?ולמשל,הדמויות.בדבריהמוטמעים

הכבד,השלגמחמתכיעצמו,עלמעידהוא ,) 161-154(בשורותביתודלתאת

קידושיןמסכתלשוןאתלהעלותאמוריםאלהדבריםכדב"."מסורבלגווכל

מבני-שאינןאחרות,אתניותקבוצותביךשםהמוזכריםהפרסיים,בדברעב)(שם

כדובהפרסייםאוכליםהשרת",למלאכיה"דומיםתלמידי-חכמים,לעומתישראל.

האלוזיהבאמצעותכדוב".שיערומגדליםכדוב"ומסורבליםכדובושותים

דיוןועקיפהתמציתיתבדרךלעוררביאליקמשכילוהמרומזתהאליפטית

לגוללמבליואומות-העולם,ישראלשביןההבדלים,בדברומקיףשלםאידיאי
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שלדינאמיקהבהשאיומסאיית,לאמירהלגלושומבליבמפורשהדבריםכלאת

היסודותכוועלודראמאטית,דינאמיתיצירההיאועשיו""יעקבהתרחשות.

המחברהקדישעיקרתועקיפות,ואתקצרותלאמירותבהמתכווציםההגותיים

ולהרצאה.להגדה·ולא ,) show;ng (להראיות

שורהתעקב",נא("אלהמושגלאחיועשיושלדרישתומעלהבדומה,

שעניינה"יעקב",השםשלהאטימולוגיהאתותמציתיותעקיפותבדרכים ) 109

שהואהייוכמותבהקטנתאותויעקובלבלביהודימתרתהגויונכלים.מירמה

שם-("יעקב"בתורחהמוזגשלהלאומיתלהשתייכותוגםרמיזהתורלו,מוכר

 .)ל"ישראל"גרדף

ככתב-פלסתר,האליגוריהשלהסמויברובדהמשמשעשיו,שלהמונולוג

מתוכנוריטוריבמיבנהבנויהמקיבלות,האנטישמיותהטענותעיקריאתהמכיל

לצוררוהטעייה,השהייהובטכסיסילרובשנינהבתחבילותמשובץומכולכל,

 , 184-175בשורותהכלוליםהדבריםדראמאטית.ניהואירןדראמאטימתחיצירת

הדואגיושב-האןהלים,ליעקב,והודיהשנחכדבריתחילהנשמעיםמשל,דרר

עת:בכלקורתובצלאותולארחומזומוומוכוהנוודלאחיו

 /מרזחמשקהבית /לבדדעומד /ביתאםבשדה /ידעתימראשית

 /דרדכלויאבד /ויהאחבליל /יתעפואמר:כי /הנהוליעקב

---המרזחביתאל /ייושתהובא

אחיולגורלדאגהמתוןבביתויעקביושבעשיו,כאואומרכביכול,

כוחולהחליףנפשואתלהחיותיוכלשבומקום-מנוחה,לולספקכדיהתועה,

כלאתהמהפכתהאמירה-הפואנטהבאהבהמשך,מידאולם,הציד.מובשובו

 ."דיבדגאב"ו-חדשבאוראותםומאירהפיהם,עלהקודמיםהדברים

(מטאסטאזיס),ריטוריתתחבולהלמעשה,היו,וההודיההשבחדברישכלברור,עתה

מתברר,עתהוכנות.נכוחותכוונותמתוךולאמרה,אירוניהמתוךונאמרו
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הכלומחושבת,קרהמעשית,אלאעיקר,כלפילאנתרופיתאיננהיעקבשלשמגמתי

שלוחיספוסותמימיתוחשבוןעלרווחיםעשייתלשםקלה,התעשריתלשםנועד

שמדמהכפייבער,תמיםהיאשאיןעצמי,עלמעידזהגויאךהכפרי,הגוי

אופיאתאריךבמונולוגימסבירהכל,ומביןהכל,יודע,הואבנפשו ,היהודי

המרומה,שלתצפיתומנקודתיעקב,שלמירמתו

עםועשיויעקבשביןהעימיתאתגםמקשרבשירהאלוסיביהמישור

כמסיפרהעולם,חלוקתעלביניהםונתנונשאיהםשגםוהבל,קיושביוהעימית

שיצאכמינצחיים,נדודיםבקללתשקוללכמיכאומיצגכקיו,עשיובאגדה,

בתיךהשירבתחילתנתיו.עשיי ) 73כלב-ציידים(בליייייתלדרך-בדידיי

יעקבדייקאלעומתי,משלל,ריקותיידיואבדהשדרכיכמיעזה,שלגסיפת

ישיבת-קבעשיושבכמימיצגהבידד)היהודיבדמותבספרוחהמיצגישראל,כהיא

לו.חםשביתיכמיאיהלים")יושבתםכ"אישבראשיתבספראיפייני(בעקבות

כיישיבת-עראי,הריהייעקבשלשישיבת-הקבעמסתבר,השירבסוףואולם,

קבע,שלישיבהליהידיתיתכולאבני-עשיי,שלארציתיהםבתחים

תרמילואתלשאתיעקבנאלץהמחודשת,והפגישהההתוודעיתבעקבות

קין,שלגורליאתהנוחלהואיעקבעתה,המקיללת.לדרך-הנדודיםולצאת

ביתאתשירשלמיאוהלים",ל"יושב-פאראדוקסאליבאורח-הופךועשיו

חומסהצייד-הנוודעשיותם:לאקללת-הנדודיםשלמעגל-הקסמיםיעקב,

הסיפורהנצחי.הנדודיםבנתיבובתרמילוכמקלובותרויעקב ,בית-יעקבאת

גםאלא ,-19ההמאהסוףשלהצאריתברוסיההיהודיםלגורלרקלארומז

בידיהםהנתוןשבמזרח,יעקב"מ"ביתההיסטורי,מביתוהיהודישללגירישו

ועשיו,קיןצאצאישל

כלבאומר:ב'"ר :לקין :הותן'שבהאות,ת'מהומוסברתכב,רבה, ~')בבראשי 73 (
 .כלב...,הציידיס,הריהי, ,ררזיזהרד"קפירוש ,ולפילו",מסר
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בפרט,ופולי~יותלאומיותאליגוריותושלאליגוריות,שלכדרכןאר

ואינהשבאקטואליה,רביםענייניםבטמוימכילהועשיו""יעקבהאליגוריהגם

מזיגתענףכולם.הדורותשלאוניברטאלייםהיטטורייםהבדליםורקארפירשת

תופעתאת-משלדרד-מדגיםהפונדק,בעליעקבכאןמייצגשאותוהשיכר,

טוףשלבריטיההיהודיםשלנישולםתופעתואתהיהודיותהפרנטותדילדול

מוזגייעליהודים-חוכריםעלהשלטונותמטעםגזירותבכוח .-19ההמאה

המאה.שלוהשישיםהחמישיםבשנותעודמפרנטותיהםרביםיהודיםנושלושיכר,

בענףשובלהיאחזברוטיההיהודיםניטו ,-19ההמאהשלהשנייהבמחצית

יהודים,היי"שעלהבלוחוכריכלכמעטהיוהמושב,בתחוםהיי"ש:מזיגת

ובתי-אכטניותהחזיקואשרבני-עמםבאמצעיתלכפרייםהשיכראתשמכרו

אשרעדמהיר,בקצבלפחותהמוזגיםמטפרהחלואילו,השישיםמשנותמרזח.

לאשוב-ועשיו""יעקבהשירנכתבשבההתקופהשלבעיצומה-התשעיםבשנות

כמתוארהשיכר,ענףתולדותברוטיה.היהודיותהפרנטותעםהמוזגותנמנתה

גירושיםנישול,שלמצבנאמנהאפוא,משקףך) 4טלוצקיכיהודהשלבטפרן

התשעים.שנותובראשיתהשמוניםבשנותלשיאםשהגיעווגזירות,

ובנכל"ב"מרמהדרכיןאתמכלכלהיהודיכיעשיו,שלהאשמתו

הרוטיםשלונישנית,החוזרתהאנטישמית,טענתםאתגםהשאר,ביןמבטאת,

ואיכותו,הייןכמותבהורדתהיהודי,המוזגשלדרכי-המירמהבדברהכפריים,

יהודיםשלישיבתםנגדוהמקובלותהרשמיותהטענותאתמבטאתהיאוכו

מכירת-הבכורה,טצינתשלהמחזתהבאמצעותכאןמוצגתהיי"שמכירתבכפרים.

ביןומקשרנזיד-העדשיםושלהייןשלהאדוםצבעםאתמבודדשהמשוררתור

האטךציאציה.בדרוהשניים,

מדלעיל, 66הע!כראהעשרה!התשעבמאההיהודית-רוטיתך),העיתונות 4כ
 .) 21-18עמ!
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ההימנוניתקריאתואתמזכירההאחרון,בביתהכלולההעידוד,קריאת

"עינךבשםלעבריתתירגמושביאליקעברית","מנגינהבשירופרוגש"ששל

 : ) 75בהירה"(

שכםעלילקוטקח
ללחם,נודדלך
רגלךבצקהאם

מטךשלםעוד
 ) 213-210(שורות

בת-הזמן,בשירהשרווחודומות,עידודקריאותאףמזכירהזוקריאה

דוליצקי)מ"משלגולה"כב"שיר "---עשוקיהודימקלך"קחהקריאהכגון

"למנוחתך(בשיר "---קדימה /ממרוםאלקולקוראאלי"לך!הקריאהוכדוגמת

למרביתבניגודביאליק,שלזוקריאהאך .דוליצקי)שלהואאףישראל",

הנואשלמצבומעשיפתרוןמציעהאינההדור,בשירתהכלולותהדומותהקריאות

בשאלהפתוח,בסיוםמסתיימתועשיו""יעקבהלאומיתהאליגוריההעם.של

נצחיגורלהואהנדודיםשגורלהפסימית,למחשבהפתחהנותנתמענה,ללא

שלמושבולמקוםכלבןעםמגיעהצייד-הנודד,שעשיו,אימתכלומעגלי.

לדרך-הנדודים.ולצאתהמקלואתהתרמילאתליטולהאחרוןשלתורומגיעיעקב,

ולמיכתם,למשלז'אנריתקירבההקרונההמשכילית,האליגוריהשלכדרכה

לרוב.שנינהותחבולותמשחקי-מליםמכילהועשיו""יעקבהאליגוריהגם

הואהבית,דלתאתלפניןלפתוחיעקבאתעשיומשדלכאשרלדוגמה,

משחתשעיראם /הדלתפתחה"הויהנפחד:במוזגומתרהמכליו,לבסוףיוצא

עלהבנוימשחק-מלים,כולליםאלהדבריו .) 157-154כשורותאינך" )---כ

'ראזסבייט'היהודי-רוסיןוהעיתשלהראשוןגללןנואתפתחפרוגשל)שירן 75כ
המוטו:באהשירבראשרוסיה.חלקיבכלשאירעוהפרעותאחרי , 1882של

אשרביל"ן,אנשישלהראשונהלסיסמתםשהיהויסעו",ישראלבניאל"דבר
 .פרוגשלבהימנונוהעידודמקריאתהןשפעו
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הראשינההמשמעית .ימרבה-שיער)צפיר-עיזים(שד,"שעיר"המלהשלרב-משמעיתה

המשמעיתבמרימז.בשירהכליליםהרבים,הגיהנוםתיאיריעםאחדבקנהעולה

הבימתיתהדראמהמןהניצחי pharmakosה-לעזאזל,לשעיררימזתהשנייה

איריני-איפילאמורמשווהאינד")---שעיר("אםהתנאיומשפטוהאנושית,

השלישיתהמשמעותומעולם.מאזלעזאזלהשעיראכןהואהיהודישהריטראגי,

שבההשעירית,תכונתשכרעשיו,שללאמירתואירונינופדמוסיפההיאאף

קידושין,ממסכתהנרמזהקטעאף(והריליעקבדווקאכאןמיוחסתעשיו,ניחן

מבני-להבדילםאומות-העולם,לבנימיפרזהשעירותמייחסלעיל,כאושצוטט

זו).בתכונהניחנושלאישראל,

 ,) 147,68-67,59,45(בשורותמספרפעמיםבשירהבאה"זרזיר",המלהגם

שלה.יחידות-המשמעותכלאתבשירמנצלוביאליקבמובהק,פןליסמיתמלההיא

יחידת-משמעותעשיו);שללצידו(רמזציפןרעניינה:אחתיחידת-משמעות

ראהבנדודין;עשיואתהמלוןהלכלב-הציידים,(רמזכלבעניינה:אחרת

לשוןאיריני,כרמזזריזותעניינה:נוספתיחידת-משמעות ;מדלעיל) 73העי

השלישיתהמשמעות.על-פייעקב)אתהמאפיינתהמתינות,לתכןנתסגי-נהור,

יושב-המתון,יעקבכלפיומנמידמזלזלכינויבתירת"זרזיר"הכינוימשמש

 :) 76שלו(מלים"ב"חקרעצמוביאליקהסבירהמלהשלהוראתהאתהאוהלים.

השםומר---זריךומזהמתניםי)(יזרזירח.ג.ר ="ז.ר.ז

האלההשורשיםשני---מתוו,המתו,---נגזרוימתניםי

-הגלייהבהוראתםלכאירההפיכיםשהם ,)מ.ת.ן ,(ז.ר.ז

 ."---היאחדהנפשיהנעלםסידם

ילצרףמשמעויותכמהלהתידביאליקהשכילאחתשבמלהאפוא,יוצא,

יסטאטיות.דינאמיותומתינות,זריזותוסבילות,פעילותהמצייניםניגודים,

 . 307-306גנוזיםי,),כתבים 76 (
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רגלן")בצקהאםללחם/נודדכ"לן 212-211בשורותהכלולההקריאה,

בהוישארץ),כמזון,"לחם"המלהשלדו-משמעותהאתהמנצלמשחק-מלים,היא

בווישפעמים,שלושבתוכהבא / tex /המצלולעשירה:אליטראטיביתאיכות

לעלייהמקריאת-העידודגםאךו"לכה!", "!ךל".הגירושקריאתשלמהדהודה

המציינתאביך"),ביתואלמולדתןואלארצךאללךכ"לךארץ-האבותאל

מאןנס.ולאמרצוו,יציאה

ורסיהאינומשוםבויש ) 201כשורהפתן"ראש"לרןצץעשיושלאיומו

מלאכי-עזרוהמדרש,על-פיעשיו.שלגורלןעלע"ה,רבהבבראשיתהאמורשל

ליעקב,דומהגורלעשיומועידכאןואילועשיו,ראשאתלרוצץליעקבהשרת

מחוכמת.היפוןתחבולתתוך

זהאליגוריבשירלמצואניתןלמיניהםוקאלאמבוריםשנינהמשחקי

עולים,אלהמלולייםשעשועיםכולם.אתמלפרטהיריעהוקצרהושעל,צעדכלעל

הניאו-קלאסי,המשכיליבגילומוהאליגורי,הזיאנרדרישותעםאחדבקנהכאמור,

בניגודאן,סמויות.משמעויותשלמפיענוחוההנאהעיקראתהקוראשואבשבו

ועשיו"ב"יעקבביאליקכללבת-התקופה,האליגוריהשללדרישות-היסוד

האופייניתהאובייקטיביות,אתהפרובכךמעטים,לאאוטןביוגראפייםסממנים

הלאומית,האליגוריהובמיוחדהתקופה,בשירתהאליגןריההמשכילית.לאליגןריה

נןכחותןגםוהאידיוסינקרטי.הפרטיעלולאוהכללי,הציבוריעלרקנשענת

בת-התקופהבאליגוריהמפרלאריגשית,מעורבאןמשקיףלירי,"אני"של

ענייניםשלשירבובםהתירושלאשלה,והקאטגןריאליןתהאובייקטיביותאת

ופרטיים.אישיים

אישיים,סממנים ) 77לחוברכהבחיןשכברכפייש,ועשיו"ב"יעקב

המשוררהןאהצעיר,יעקבשלהנדודיםסבל"כגוןרבים,ואוטוביוגראפיים

מושנומקוםאתמכנה.לחובר ) 113 ,.]ד 32Jכויצירותיויחייו-יביאליק ) 77כ
לבראשיתאונקלוסשלפירושובעקבותכנראההישיבה","ביתבשםיעקבשל
אןלפנא".ביתמשמש ==אןהלים"יושב : 27כה,
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את iעזבאשרקינוזכראתבלבוושומרשניםעלשני~בניכרהיושבהצעיר

בידיצוארעלנרדףאשראתבערש,המתהפךהגווע,הזקןהאבאתהורתו,חדר

שמםאשרהיישיבהי,ביתהבית,אתובואולדרךצאתודברואתאחיי-קריביי

ידאיהזההביתתמינתאף )---כנפשיאתמלאוראור·נרגהייחרםרשםחרב,

 "---נכפראונזייטומירהזפתיםבפרבראבירניתמתמרנתבהיש

שלהקרנקרטיתבבירגראפיהעגינהלהםשישאלה,יסרדרתבהטמעת

שילדבילעברהצעירביאליקשלמצידורחשרבמענייוצעדמשיםישהמחבר,

וארבייקטיביים.כללייםענייניםשללב-ליבםבתרךהאישי-הסרבייקטיבישל

כגררלרגםרבה,במידהראה,האומהשלגררלהואתיעקבשלגררלואת

שירתשהלכהככליירתר,יותרהרדגשזההגותיכדפיסהאישי-הפרסונאלי

 .מדלעיל) 8א.בסעיףלילה""הרהוריבשירדיוןגם:ראהובשלה.ביאליק

אישיים-סממניםבעליאליגוריים,בשיריםלראותאיוזאת,ועם

ראשוןנדבךהחסידה","ותנפנףאוועשיו""יעקבכמואוטיביוגראפיים,

הכלולותהאוטוביוגראפיות,הפרשיותביאליק.שלהאוטוביוגראפיתבכתיבה

בצורהלהפרכדיבהוואיוניכרות,שאינווכמעטבלבד,מרומזותהןכאן,

הואהיצירה,נסבהשעלייהציר,האיבייקטיבי.הסיפוריהקדאתבולטת

ביןההיסטוריוסיפיוהעימותהליטראלי,במישורועשיו,יעקבשלסיפורם

היסודותתימאטי-הגותי.שאופיוהסמוי,במישורואומות-העולם,עם-ישראל

לצורךבחשיבותםישולייםמישנייםהםוהאוטרביוגראפייםהפרסונאליים

משמעויותיו.בנייתילצורךהשירהבנת

נקטוהלאומיהאישישלמיזוגובכיווןוהבולטהחשובהצעדאת

מלב"אויהגנוזיםבשיריותרנ"ט-תר"ס,בשנים-לעילכאמור-ביאליק

כאלהאךאליגוריסטיים,לאומייםשיריםהםשגםלעיר",ו"בוחוץב.וקעת"

נכבד.קונקרטיאוטןביוגראפימימדהמכילים
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מאפייני-יסודשניאפוא,מדגימים,ועשיו"ו"יעקבהראל"ראש"על

שהיההסטאטי-התמוניי,הכתיבהנוסחאתביאליק:שלהמוקדמתבכתיבתוחשובים

בשירתואףלהשתחררהתקשהוממנוהצעיר,ביאליקשלבשירתומקובלנוסח-כתיבה

"מתיבפואימה(למשל,ודינאמיקההתרחשותשלאשלייהליצורששאףשעההבשלה,

תהליכיםולאסטאטיותתמונותוחיותיוהמידברהענקים,תיאורינותריםמדבר"

א) 77 (
ב"יעקב ,.והתפתחות)תנועהשלאשלייהליצורהניסיוןלמרותדינאמיים,

הצליל,רונדבסיועבעיקרדינאמיות,שללסימולאציההמאמץניכרועשיוןן

הדינאמיקהשבהןאליק,יבשלהבשלותביצירותיוונשתכללנתעדןזהניסיון

הכפוליםמגיזרתע"ו,מגיזרתפעליםשלניכרריבויבאמצעותבעיקרמושגת

רושםצפופיםצליליםשלחזרותבאמצעותליצורכדיהמרובעים,השורשיםומן

שורות"זוהר",בפראימה"הצפרירים"בתיאורלמשל,(ראה,דינאמיתהתרחשותשל

הסיפירי,בצידהולאכתיבתי,שלהליריבצדביאליקשלכוחןעיקר ,) 100-35

ומעשיריםהשירעלילתאתהמקדמיםדינאמיים,במוטיביםמשופעתאינהשירתו

"בלילשבא",("מלכתבשירסיפורלהעמידנסיונותיווכלשלו, praxisה-את

בלתי-גמורים,ונותרויפהעלולאהחיט")"יונההרעש",

הצמצים"נד _Q '~ , 3ב

ימתבטאביאליק,שלהמוקדמתלשירתוהאופיינינוסף,ציין-סגניו

כרונולוגי-מימדבעלאינואךהראשון,העשורמןהאליגוריחבכתיבההיטב

אורגאניתבחוויהלהתמקדותולצמצום,לקיצורהחתירההואמובהק,דיאכרוני

ביאליקשלשיריוראשוניאתרבים,בתחומיםוההתפשטותההתפזרותתחתאחת,

 ,) 129-101 , ].א 22 [ (יוסףהאפרתי,אראה: ) 77 (
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ביאליקהירבה .לכתיבתו,הראשונותבשנתייםהנפתל.הריטוריהמיבנההרובעלמצייו

וכפל-הדברים.היתירההארכנותמציינתרובםשאתוסבוכים,מורכביםשיריסבכתיבת

ועשיו","יעקבאבות",קבר"עללך",וצאי"קימיהאגדה","אלכגוו-אלהשירים

השונים,מצדדיוולמצותיונכבדגדולנושאאחדבשירללכודהתיימרו-להםוהדומים

סףעלתרנ"ב,שנתבסוףושלימה.הארמוניתןאחדותכוללרושםליצןרניסיוותוך

הרב,הקיצורמצייוכולםשאתשירים,מספרביאליקכתבלכתיבתו,הרביעיתהשנה

הכלל-ובתימאטיקהעולם,זרועותלחבוקמתיימרתשאינהאחת,בחןויהההתמקדות

בהכרח:לאומית-יהודיתשאינהאנושית,

המצר""מו

"עיניה"

ים""בלב

"המחפש"

תרנ"באבחודשראש

תרנ"בבאבכ"ב

תרנ"בבאבכ"ב

תרנ"באבמחודשכנראה

במאבקיובמציקותיו,היחידאתהפרט,אתכולםהמתאריםאלה,שירים

אלהבשיריםנחלשהאחד,הצדמווהחדש.הישןשביוהגנולעלעומדיםובחיפושיו,

הצדמוהכלל-אנושי.הפסיכולוגי,היסודבהםוגוברהטרופולוגי-הלאומי,המימד

אינדיווידואליןתתכונותעדייוחסראלה,שיריםבמרכזהעומדהפרטהשני,

רחוקיםעדייואלהשיריםמופשטת.אידיאיתקאטגוריהבבחינתיהואמייחדות,

הניאוקלאסית=המשכילית.בפואטיקהונטועיםהרומאנטיהאינדיווידואליזס.מו

הטרופולוגי-המימדנחלששבהלאליגוריה,דוגמההואים""בלבהשיר

"מוכמו-זה.שירהכלל-אנושיהפסיכולוגי,המימדגוברחשבינוועלהלאומי

כלליהלוך-נפשמכליותרמבטא-ובזמוברוחלוהקרוביםו"המחפש",המצר"

אובייקטיבי:קירלאטיבבאמצעותסטריאןטיפית,בצורההמעוצבומצוקה,מועקהשל

בסממניםכאומאופייושאיננןהדובר,בנפשהמתרחשאתמחצינהלםבלבהסערה

המצוקהמצבהוא.באשרהאדםאתמייצגאםכייס,אינדיווידואלימייחדים

אופייההדובר,דמותשלהסטיריאוטיפיעיצובהוהעל-זמני,הכלל-אנושי
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אתהופכיםאלהכל-הדוברה"אני"בפיהמושמתהטיעון,,מערכתשלהנוסחאי

אישי.לירימשירלהבדילהאדם,שלמצביעללאליגוריהים""בלב

ים,בלבסערההמתארכשירכפשוטו,גםלתפושאפשרים""בלבהשיראת

אינאונותוהמגלההמישבריםביושנקלעהנואש,הספןשלדבריובאמצ'עות

דבריהכוללמונולוג,הואיט""בלבבאיתני-הטבע.במלחמתומוחלטת

בגליםלהיאבקהצלחהללאשניסהבלתי-מנוסה,ספושלוהתגוננותהצטדקות

ספינתו.בירכתיונרדטנואששאמרעדלקראתו,"שרגשו"

הנתוניטבני-אדם,שלבתיאוריהםמשופעתוחיבת-צייוההשכלהספרות

כותליביוהנואשהכלואשלתיאורוכגווונואשיט,קיצונייטבמצבי-מצוקה

 ,) 79קשה(סערהבעתהאוניהבבטוהנתוןשל,תיאורו ) 78בית-האסורים(

באלה,וכיוצא ) 80ואכזרית(מורעבתחיית-טרףמולהלודארשלתיאורו

כפשוטו,ים""בלבאתלקרואאףמותרלפיכך,נואשת.מצוקהשלקשיטמצבים

הליטראלי,הסיפוראלהנלווההסמוי,האליגוריהסיפוראיומקים,ומכל

נדונו,שכברהלאומיות,כבאליגוריותובדחיפות,בשקיפותכאונדרש

הקריאהאתהמעשיריםהסמוייט,ברבדיוהשירשלעיקרוואולם,

אליגוריתקריאהלמשל,תיתכן,נוספים.משמעותבמישוריהליטראלית

,על-פי ) 81 (האנושי-הפסיכולוגי)התחוםמןכללית""אמתשבמרכזה(זו

גולדפאדושלבשירוהפקודות",בבית"צדקיהויל"גשלבשירו)כגוו 78 (
It המטרה"."בחצרפרוגשלובשירוהאסורים"בביתיוסף

הדומהיולד",לצרהאח Itובשירוים""במצולותיל"גשלבשירו)כגוו 79 (
ונתפרסםלעבריתשנתרגטהמיט",שיבולתפני"עלטולסטוישללשירו

 . 205תרנ"ב),כאודיסה,ראשוןספרב'פרדס',

אריות".שיני"ביויל"גשלבשירו)כגון 80 (

ואליגוריסטיות"),אליגוריותיצירותשלהפירוש("דרך 2א.סעיף)ראה 81 (



- 113 -

הפפןובלתי-יציב;פוערהלוך-נפששלכהמחזהים""בלבהשירייתפשזוקריאה

הנוהגהידיעה,בה"אהאדםאתהמגלמתאליגורית,כפרפונהיובןהבלתי-מנופה

החיים".בזזיםחייובפפינת

מותירההכשרה,וללאניפיוןללאהחיים,גליניןאלהראשו~היציאתו

עםמראשמשליםואףראשועלכשידיוהמאבקמןיוצאהואאינאונים.אותו

 .לבדךבלעדי,'יתנחנוהשורהמוהנלמדותההתרפה,אוההשלמההצפוי.הכישלון

חטיריוה"פפן"שלאי-רצונועלאואי-יכולתועלמרמזות ,) 4(שורחהשחהו"

חחיים.גליעםלהתמודד

ולהילחםגורלואתלשנותניפחהואארעישבאורחעצמו,עלמעידהדובר

הגלים,נידגורלואתלה~קירהחלפרי,נושאיםאינםשמאמציומשראחאךבנחשולים,

שהואההגנה,לנימוקיהרוח.תישאנהאשרלכלהמיטלטלתהפפינה,בירכתיונרדם

בהפלגתושכברבלתי-מנופה,"יורד-ים"היותועונדתמצטרפתלעזרתו,מגייפ

מי-עללהפליגההזדמנותלוניתנהלאורוגש:פעוריםתוךאלהוטלהראשונה

לנאות.עצמוולהכשירמנוחות

האחתטרופולוגיןת-פוליטיות,אפשרויות-קריאהגםזהנשירתיתכנהאך

נדוברורואההציבורי,התחוםאלהמוקדאתהמפיטותלאומית,והשנייהכללית

לקברניטהמנהיגשלהשוואתונואש.אךנעוללשאתשניפהנביא,אושליח-ציבור

ביטויהאת,שמצאה ) 82אוניברפאלית(אנאלוגיההיאלפפינההאומהוהשוואת

: 18 . ish Poesie, 1589, Book 3, ch ןhe Arte of Eng 82 ,ז)see: Puttenham ( 
om J6 .ז .te..d J.נ e Jז. .ta;t{_ve & w Lf.נ e.YLc.e bLa.r f.נ pea.k.e in. f.נ AU.eg 0JU.a. L6 whe..n. we do " 

e..Jז. n.o.t a1;toge...th e..Jז. ue.d .to a.n.o.th /כa.p f.נ f1.e..f.u e..Jז..t igYLi6ic.a.:uon., 11ev f.נ hL6 OLJn. 
06 a.id f.נ e.. we.. Jז. o נ!lj, bu..t ha.vitlg muc.h c.on.verU.en.c.e wi.th d, M be a.Jז.n.;tJך. c.o 

hou1.d c.a.U .t/1.e. c.ommon.wea..t.th a. J.ג exa.mp.te i6 we J60 .ז e: M Jז. l1.o כy.the Me...ta. 
;.J.נ e a.Jז.Jז. .toJt.mu w J.ג .the. ;e..Jז.J.נ n. a.Jן.{. m !ז.J.נ e.Uo I1f.נ n.c.e a. P.i..tCf.t; .the c.oU {.Jז. .the p ;yכ M J.ג 

e. UJ.ג e, a.n.d be.c.a. !ז.i ok.e.n. ;n. a.Ue.go yכJ.ג L6 a.U Uiנ e.a.c.e; .tI כy.the. c.a..tm ha.ven. 
e. Jז. ho כy{e.;ta. ~ e. UJז. d L6 blj .the 6ig Jז. in.g.te. VJ(J J.ג e.n.c.e in. on.e f.06 נ ion. e..Jז.J.נ uc.h in.v f.נ 

ion. ex.te.n.dIn.g.to e..Jז.J.06 נ in.v e..Jז. ma.n.n. hif.נ e, a.n.d .t Jז. pa.ke. be60 J.06 ג whom we. 
e a.Ue.g6.tUe. be c.a.Ue.d UJז. pee..c.hu, i.t ma.k.e...th .tlte. 6ig J.ג who.te. a.n.d fMge 

." e. Jז. a.U fv{e.ta.pho .גpe..tl e..Jז.yכ a. .ton.g a.n.d 

הבא)נדף(התרגום
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מנהיגללאשניתרהעםאתהמשיייםחז"ל,במאמריהיהיריים,במקיריתגם

עמריאביניאברהםשנפטרהיימ"איתיכלמשל:'קברניטהלהשאברלספינה

להיאוימנהיגישאברלעילמליאיייאמריבשירההעילםאימיתגררליכל

בלתי-מנוסהלמנהיגהמשילהריבר,צה).בתראבבאקברניטה",שאברלספינה

הזיריניים",המימנבכי"ביןהספינהאתלנייטאמירלא-לימר,לנביאאי

מתירהספינה,רכתי iבהנביא,יינהכריגמתינרדם,בליאישיריימרימאר

בררחבמלחמהנפשיקצההריחית.לחסדימםקירהכשהיאמיחלטת,סבילית

בריחגלימ,ביובדר"שיטלכישליך.מראששניעדהמטרה,עבראליבחתירה

אידיימ,שלימימישהחייאהמשימבישישציריף,היא ) 6כשירההילחמ"

דיו-קישיטייג i1מנמעיוהיאהדיברילםיינשחקה,הפיגיראטיביתשמשמעיתי

לשייא.בסידרי-עילםעייותימלתקןימנסהבטחנית-ריחנלחמאשר

שלבמצבווהילכתגוברתהחמרהנלמדתהראשין,בביתהמתיארמו

ואיבדו-ייאושמתירהמשיטימ,אתמשלידהיאתחילההקברניט:איהסםו

להתפרשעשוייההנסהסרת .הדגל)אוכהמפרש,הנסאתמסירהיאאחרתקייה.

איהייעידלענייוסינקדיכהכמעיוייתפשאםסימלית,היראלריתכפעילה

תירניכ"גםממקימיהתירועקירתהימ.אלהספינההפליגהשלמענםהמטרה,

דבר,שליבסיפיהקברניט-המגהיג,שלבמצבינוספתהחמרהמשקםתאמישה")

 ) 83הספינהכולגירלהאישילגורלומוחלטתאדישותמתידהיירכתים,הדיברנרדם

מוומסירסמיעתקבמובומדבריםאניכאשראליגיריה),,לפניני 82העז(סוף
מתאיםאםכילגמרי,סותרושאינישני,מובועלהמוחלהמשמערת,

לאימהנקראאםלמשל,לעיל~בהשרנרבמטאפירה,כמורבה,במידהלר
לשמיםמלחמות;לסרפותספנים;ליועציםקברניט;לנסידספיגה;

שמעתק-משמעותומאחרהאליגוריה.דרןעלייאמרזהכלשלומ;הנהירים
ודרדלעיל,דנושבההפיגוטמ-הררזפאה,באמצעותנעשהבודדתבמלהכזה
אתיוצרתואריד,שלםדיבורפניעלהמתפרשמעתק-משמעותשלזו

רארוכה".ממישכתכמטאפורהלהיחשביכילהשהיאאליגוריה,הפיגירה

"המיכרבתרא:מבבאחז"לבמאמרמקבילותישזה,אחרבזההכלימ,להשלכת)אף 83 (
(שמ,ארתה"המנהיגימכלואתהעיגיויאתהנסיאתהתורואתמכרהספינהאת

 .המשוטימ) =ימיג(המנה .ע"ג)
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שלסיפורוהנביא,יונהסיפוראתהדעתעלמעלההספינהבירכתיהתרדמה

יונה,בספראןבפרקהמתוארתהסערהלמלאה.מיאןיהיאבידו,שליחותשניתנהמי

לסערהמקבילהעליה,להקלכדיהאוניה,כליאתהמלחיםהשליכושבעקבותיה

i בשירוהתורןהנסהמשוטים,להשלכתII הסירהירכתיאלהיורדהדובר,ים".בלב

כאןנוצרתהסירה.בירכתישנרדםליונה,מקביללבאות,מוחלטתבסבילותומצפה

השםוביןהחי)מתחוםשם-עצם(בתורתהיונהביןאסוציאטיביתאסמכהמעיןגם

היונה,פרשתועולהצפה ,) 19(שורההמים""הישוכוהשאלהבאמצעותיונה.

(וכאןרגלהלכףמנוחאחרותרההמים""הקלולרארתנוחשלבשליחותרשיצאה

מי"האמצאהנביא:ליונההדומההדובר,שואלהשיר,אתהחותמת , 20בשורה

שהרישוני,מתוךגםארליונת-השלוםדמיוןמתורלנוח",אוכלבםמנוחות

מפרשתהיונהאסמכתמנוחות")."מיולאיבשה,חיפשההמבולבפרשתהיונה

בעלת-שלהחיוביתהשליחות-שליחותסוגישנימערבתהנביאליונההמבול

המבולמסיפורשנתמלאההשליחותהנביא;ירנהשלהרת-ההרסוהשליחותהכנף

מוסר-מכתיבהנביאיונהסיפורלהתחמק.הנביאיונהניסהשממנהוהשליחות

עליו,שהוטלהתפקידמןלהשתמטבן-חוריןאדםאיןוברור:נורמאטיביהשכל

שנוקט- ) Jte.6uta.;t{_o (וההפרכהההתגוננותעמדת-הריטוריתהעמדהומכאן

ואי-יכולתוסבילותוואתהשליחותמןהתחמקותואתלתרץעליובשיר:הדובר

הןלמענההמקבילהוחומר","קלטענתבטענועושההואזאתבמשימה.לעמרד

אבדועד /וילאוני-אוניםבראשית"נלחמתישלה:הריטוריבמיבנהלירמיהו

- 5יב,ירמיהוהשווה: ; 16-15כשורות ,,---אוניםושאריתמלחמהכלי

שיתארב"אםהסוסים").אתתתחרהואידוילאוךרצתרגליםעת"כי

 ,"םינאריתאש IIשבוחומרקלונלאה,הספןנלחם "םוניא

 . ) 84 (במערכהלעמידסיכוייוובטלואפסהתוחלתן

שנינתישעשועמכיל iאונים'ו"ראשיתאינים""שאריתשל)הניגוד 84 (
"אנטיתיקון".המכונהאורתוגראפי,
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מפלתעלקינת-הלעגמתוךרכיסצירופיםמגלהכשירהלשווצירופיכריקת

ספניהושלהמסחריתהמעצמהשלהמרעתידהעלקינת-הלעג .)ז"כ(יחזקאלצור

כאין-המיטלטלתהרעועה,הספינהלגורלאירוניכניגודכאןעומדתהנועזים

זהכשירמשמשצורגורלעלהפרקשאיןואפשר,חסר-האונים.יקכרניטהעםתקווה

אירונית,התכוונותכעלתספרותיתרמיזהשלהעלאהלצורךנרמז,טקסטכתורת

הספנות.מתחוםמוכניםצירופיםשללדלייתםתיזורוסכתורתמשמשאםכי

אתהמציגהאוניכרסאלית,כלל-אנושית,אליגוריהנראה.ים"ש"כלכאף

ספציפית,לאומיתמשמעותגםמייצגתשהיאאפשרהוא,כאשרהאדםשלמצוקותיו

וניסיון,הכשרהללאלדרך-חייוהיוצאהטיפוסי,היהודיהצעירהואוגיכורה

יוד".של"קוצויל"גשלכשירוהמתוארהפרעתןני,עכרוןכןהיללכרוגמת

המוטלהטירון,שלהכלכלייםקשייואתכאולייצגעשוייםהרוגשיםהיםגלי

גורדוו:שלהפיגוראטיכיככתיאורוהחיים,גליכיואלנכוך

רנחשיםעקרכיםמדכרמסכיכם

-לפניהם,זועףיםהאויכ,כעקכם
עולם,שלוייאמרוויסעו!""דכר

אמו;כאמונההימהקופציםוהם

ושמאלםמימינםצלחה;דרכםראשית
ושמו,רכשזכילצוריםנוזליםהיו

 ...הזדוניםהמיםישובולילהבו
המונים!המוניםהחיוץובעמק

אשררביםיהודייםכצעיריםהזירונים,המיםנבכיביואלשהוטלכהילל

במדינותגורלםלחפש-ה"מזובות"תקופתבתום-יצאוואשרלפניהם",זועף"ים

עתהשזההטירןו,הספוכאומוצגכךלקראתם,אליהו"יקרהש"אוליבתקווההים,

המקראיותהרמיזיתמשימישיחיזיק-מהמקבלאףהלאומיהיסודמשוט.לתפושהחל

הנאמרעלהמסתמכתאמירה,היא ) 5(שורהכנדה"הענודה,עליכבדה"כיבשיר:

בשירכו,אםיש, .) 18ה,(שםהזה"העםעלהעבורהכברה"כינחמיה:נספר

 .טרופרלוגילאומייסירגםועל-זמני,כלל-אנישישעיקריים","בלב
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בשיר.האלוםיבייםהקישוריםמרביתשלבתקיפותםלפקפקאףמותרואולם,

ויותרומכולכלות,מחושבותאלוםיותמשמשיםאינטהמקראייםשהאיזכוריםאפשר

ועדותסימןנהםישהסימאנטית,לאחדותוותורמיםהשיראתמאייכיםמשהם

הראשונות.כתיבתובשנותהמשוררשלכשרונולרפיפות

חפסיכולוגית-האונינרסאליתהאליגוריח . 4נ

חמיצר""מןים","בלבכגוןבשיריםכיולומר,להכלילאףניתן

האספקטוגוברהטרופולוגית-הלאומיתהאפשרותנחלשתשנהםו"המחפש",

הרובדמשקלשלניכרתבהיחלשותגםזותופעהמלווההפסיכולוגי-האישי,

מילוני-יותרהואהמקורותמןהכבוליםהצירופיםשלומעמדםמשקלםהאלוסיני.

הריטוריים topoiה-שלמעמדםוגוברהולדזאת,לעומתאלוסיבי.מאשרלקסיקאלי

-השגורותוהסיטואציותהקבעמחוותהקבע,דמויותשלמעמדן-הקונננציונאליים

כללית-אוניברםאלית.הגותהנושאיםאלח,בשירים

אלהבשיריםהיוצריטהמקורות,מןהכבוליםהצירופיםכו,עליתר

אתהמתארותבמקרא,חטיבותמאותולרובלקוחיםוהצטברית,חזרחשלתבניות

 .) Iוכדיונה(ירמיהו,האלרצוןעםאוהציבוררצוןעםפרטחשלהעזמאבקו

הרובדמןחמעבר-כאמור-מסתמותרנ"בשנתמסוףאלהבשירים

הביאליקאיתבאליגוריהביותרהנכבדהרובד(שהואהאליגוריהשלהטרךפולוגי

בהקטנהכמובן,כרוד,זהמעברהאליגורי-הפסיכולוגי.חרובדאלהמוקדמת)

ב"מןאומנם,חמשורר.לדמותויותריותרחופפתהדוברשלודמותוובצמצום,

סממניםכלבוניתניםשלאכללי-קאטגוריאלי,אדםעלעדייומדוברהמיצר"

ממאפייניוכמחאךהחוץ-ספרותית,המחברדמותאללקשרוחעשוייםאישיים,

ההשגחה,כלפיתלונותיוהמצוי,מןרצונואי~שניעות(כגווזהאדטשל

האיגרוניתבכתיבתומאדעדדומהבניסוחבאיםלאינדיווידואליזם)שאיפתו

המאוחרת,בכתיבתוביתר-הדגשהלחזורועתידיםביאליק,שלהמוקדמת
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זיהרייהאתשיערדדרמררבים,אישייםסממניםבהששרקערשרה"פרסרנאלית",

המחבר.שלדמרתרעם

מייצגיםרשניהםים","בלבהשיראלארתרמקשרתהמיצר""מןהשירכרתרת

שבפרקי-תהילים,הקלאסיים,מצבי-המצוקהממאגרקאטגוריאלי,טיפרסי,מצב-מצוקה

להתאיםרהאמרריםהתפילהלסידורשנכנסותהילים,מזמורימארתםרבמירחד

ימים""בלבהציררףוהטרוגני.רחבמתפלליםציבררשלהשונוחלמרעקותיך

בספרבןבפרקרכומ"י,בתהיליםההיפרתיטימצב-המצוקהשלבתיאורוכלרל

במארחרשהוכנסמזמרר-תהילים,ברריאההמקראשביקורתימים"),("בלבביונה

הסטיריאוטיפייםהצמביםמאוצרלקרחההמיצר""מוהכותרתגם . ) 85יונה(לסיפור

 .) 8קיח,(תהיליםהקבועים

מתארצירוף-יחס,בתורתכפילה:משמעותנידעתהמיצר""מולצירוף

לימצטרפתחיאיר-מקום,בתררתאךכללית;מרעקהמופשט,מצבזהצירוף

הפיגרראטיביתהכבולההמשמעותהכלא.מתוךשעניינה:כברלה,משמערת

וה"אזיקים" ) 16(שורהה"נחושתיים"עםביחדויוצרתזה,בשירמתמחשת

אחד.סימאנטימתחוםהלקוחהפיגוראטיבית,לשיושלתבנית ) 22,19כשירות

שמים",לשמי"עללעוףהשואףאדם,שלתפילתוהואהמיצר""מןהשיר

אךוכשרונותיו,מאווייואתהתראמיםרוחניים,לגבהיםולהרקיעלהתנשא

בשלמכבליו,להשתחרריכולאינואשרבאזיקים",אסררכ"מלךעצמוחש

---/רוחי,עיצבהיצרה,כ"ידךבשלימותופגםהקדמוןשהחטאאדם,תותי

הדרברשלדמיתרבעיצרבהמלאכה?").אתשכללהשלם /בעיניךירעלמה

הדמרתלכאררה:מניגדיםלסודיתשניאפרא,חברי,זהבשירהמתלינן

בתוךארפנהיימר,בנימיןהפרופ'שחיברו"יונה",הערך)ראה: 85כ
I דביר,רמשה.ברכוז)סיליאלימנחס(בעריכתמקראיןלכסיקרן

ירישלים,קיק,הרב,מוסדספרןמחקרי Iיערי,גם:ראהתשכ"ה.
 . 84-62חשי"ח,
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גנוז(שירהדמערת"ב"אחרילדרברבדומהשמים,שמיאלעוףלהגביההשראפת

אלעל"לעוףמאררייועלהמכריזהמיצר"),"מולפנימספרחודשיםשנכתב

,מחד ) 86הארכיטיפית( overreacherיה-דמיתשלל"היבריס"שרידבהיר",שחק

פרישמאופינס,(מאנה,חיבת-ציוושמשורריהכבולה.הפרומיתיאנית,הדמותגיסא;

אחריומתוחכם,מקוריבאורחניצלהוביאליקומפרוג,מגיתהנטלוהיאחרים)

 • ) 87זכיתי"("לאבשירוהנדונה,התקרפה

שללוידויוניכרדמייואףדומההמיצר"ב"מוההיפותיטיתהתחינה

אליהולחבר-בעוריוהמסולסלתהסנטימבטאליסטיתבאיגרחוהצעירביאליק

פרידמאו:

אלתחייבי.שדינשמתעודכלואתפלל ...היאישיתקפביכמעט
אני,גםברכבי---הנוצהרבאחריבמרוםלמריאכנפיםלקצוץ

אבכיגםאהיה---אגרע?למה---הנוצהרבאחרי---אבי
יכזבושלאכנחללעולם,פוסקשאיבוכנהר ...המתגברכמעיו
 ...חייםמיםמקורמימיו

מג-מד).א,(אגרות

אתומביעהאנושייםלפגמיותיקווהיחידמבקשבאיגרת,וגםבשירגמ

שלהטראגיקהמקוראתמעלה.מעלהלהמריאלושיחיריבכנפיימ,לזכותשאיפתי

אשרהאחד,הנטףבחסריו ,עדריהבובאיגרתבשירהדובררואהחייו,

. 1964 , verreacher, Boston, Beacon Press 86ס)see: Levin, Harry. The ( 

 ,) 20מדלעיל), 62העזפרוג'(ראה:שירי I (ז tפרומתיאום"אלפרוגשל)בשירו 87 (
מרגורלושכוויתנחמ,בושיתבונומפרומיתיאוס,המשורר-הדוברמבקש
ממנוגנבתיהלאעליוו/אלמאליקדשאשגנבתי"לאפרומיתיאוס:מגורל

מנקרימצפעונימורבבותדיותאלפיכו,פיעלואף ,"---נתנהליהואכי
השמיממואשפרומיתיאוסגנבהאגדה,(לפידמראתומעלעימכלירתיואח

דייהבאהיוםמדיקבוע:בעינריונענשהםלעאלבשלשלאותרותקכרומשימ
הניצוץ,אתגנבלאכיהדובר,טועוזכיתי"ב"לאכליותיו).אתומנקרת

כשםעצמית:הענשהמעיונלמדתומכאומפנימיותו,מסלעו,ניקרואלא
מנקרהמשוררכרלסלע,הכבולפרומיתיאוסשלכליותיואחמנקרתשהדייה

הנענשגמהואלכתיבה.התמסררתובעצמעצמואתומענישמליברהניצוץאת
ומכאוהמנקרת),(הדייההמענישוגממנוקר)שליבוהכבול,(פרומיתיאוס

בשירווגםפרוגשלבשירוגםעצמית.הלקאהמעיוישהספרותיתשבעשייה
האפרתי tיאנטי-פרומיתיאנית.דמותלמעשה,הוא.המשוררביאליקשל
השירים.שניביוהקשריממרכמהעלעמדו ) ] 21 [ (פריומן
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ביאליקאימץדרכו,בהמשךהמלאכה".אתול"שכלללהשליםהמצב,אתלשנותיכול

,באי-היכולתשפעבדווקאהיוצרשלהטראגיקהאתהריאהאחרת,גישה

כאשעצורהשהנבואהעלהקובלהנביאכמוהספרותית,השליחותמולהשתחרר

המיצר"ב"מו .ועוד)אני"ימהאני"מיזכיתי","לא(בשיריובעצמותיי

בשפעניזוולהיותהמשיררמבקשלפיוהמשכילי-הקלאסי,הניסחשולט,עדייו

הניער/דמיאחדנטף /תחיה,שלטלאחד("נטףהאינבוקאציהבנוסחחיצוני,

 /ואומץעוזאחדניצוץוזוהר.//אוראחתקרו /חולים!ריפאבעורקי,צק

 .) 6-1(שורות ."-לבחי!אלהבקעהופע,

 ,~אגלאחד,(נטףהמיצר"ב"מוהדוברבקשחשלהמטונימיעיצובה

ההיפרבילי,המשכיליהנוסחמוהשתחררותעלמלמדתאינה )~ניצוץאחת,קרו

לחלוטיו,כלליאופינושאחזודרישהוהמוגזמים.המוגבהיםהטרופיםאח~מחבב

הרומאנטיהנוסחאלזיקהכמעטלהיאיוספרוחי,שיגרהימעשהקונבנציהכולה

תמונייתבמטונימיהאוהשלם),במקום(בחלקדקדוקיםבמטינימהדילאהמאופק.

בהשיהיוצריךהמשכילי.הנוסחמוהשחחררוחעלללמדכדיהשקף),(בהקטנח

היחידות(צמצוםמיוזיספאחטי,איפוקכגיונרספים.אחדיםגורמיםביצירה

יכדי,הסיבתיחאיהכרונולוגיחבהשחלשלוחחידתייםפעריםהלקסיקאלייח),

שעיציביהמיצר","מוהשירראיה:יהא ..החדשלנוסחזיקהעללהצביעכדי

החימהואיוהישר,המשכיליהניסחבלבכולונטיעעדייובמובהק,מטונימי

 . ) 88הניאוקלאסיח(הפואטיקהמוחריגהעלמלמדתהיחיד)של(מצוקחושלו

שלגררלודרךמבטאים"המחפש")המיצר","מןים",("בלכאלה)שירים 88 (
הכלל-אנושיח.הקאטגוריאליח,האנושיתהמצוקהאחהאינדיווידואליהגיבור
מצבי-המצוקהממאגרכאמור,לקוחות,הראשוניםהשיריםשניכרחרוח

שלאחרוחכוחרוח(וכו"המחפש"השירכוחרתבמזמורי-חהילים.הקלאסיים
"הקיץ","התהפוכה","המחמיד",כגרו:ידרע,המכילרתביאליק,שירי

ה.וריגקאטהאחוגםפרטהאחגםמציגהרעוד)"הבריכה"
מהרחבעליגיבוריםגםהםועוד,התורה"ב"באהלהנערהמחמיד,המחפש,

מעמדית,(חכרחיח,פרנקציונאליתקאטגוריהגםאךאינדיווידואליח,
כיופרשת-דרכיםעלהללוהשיריםכלעימדיםכדומשרםוכוי),היסטורית

והמוחשי.האכסטראקטיביווהאינדיווידואליוח,הקאטגוריאליןתביולחדש:הישו
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ביאליק.שלהמיקדמיםהשיריםמביךיהפורמאליהניאוקלאסיהיא'~מחפש~ , 

זההעומדיםשונים,מצביםשניהמתאריםמריבעים,בתיםמשניבנויהקצרהשיר

כיאסטיביחסהיאאףעימדתהראשוןהביתמשורותאחתכלכיאסטי. Dביחזהכנגד

סימטריביחסעומדבשירטוריםצמדכלואףהשני,בביתלההמקבילהלשורה

שאינהוסכימאטית,חמורהבמתכונתאפוא,בניי,השירהעוקב.לצמדוכיאסטי

הניקשיתהפורמאליותהצורותמתפוררותשבהביאליק~מאוחרת,לשירתאופיינית

 . ) 89התימאטיים(המיתאריםומיטשטשים

וזןעפת;סוערתהתפאורהואילוושליודימםהמתבינוהראשון,בבית

הריטוריהמיבנהושלייוה.רוגעתהתפאורהואילוזועףהמתבונןהשני,בבית

ריטורית,שאלההשנייהבשורהכלולהבשניהםבדיוק.זהההואאףהבתיםשנישל

מוהניצחי qu.eo.tה-(הואל"חיפוש"שונהייעדומציגה"היחפש",במלההפיתחת

להבנתהצעירהמשכילשלכחתירתולתארניתןהראשיןהייעדאתהרומאנסה).

רזיאחרהחיפישמושהחפכחמישלכחחירתו-השניהייעדאתעולם;רזי

המעבראתמסמליםהיעדיטשנירחקו".שממנו"ניחימיםמחפשהראועתהעולט,

הראציונאליזטמוקוהלתשללהתפכחותו(בדומחהאמוציונאליאלהשכלתנימו

מכילההשירמבתיאחדכלשלהשלישיתהשורההצעיר)._שלמהשלהאופטימי

המופניתמענה,ללאשאלהשובמכילההרביעיתוהשורהוהרקע,הנוףתיארראת

הדבריסאתלהותירשתכליתהריטירית,תחבילה(שיב ,אילםנמעוכאלהנוףאל

נעלות ,נצחיותשא;ותומציגהבריאהחידותעלהתרהה"המחפש"כחידה).

פאזותבשתיהידיעה,בה"אהאדםובראשונהבראשהיאאקסיסטנציאלי,אופי

תיו.וובאכזבבשאיפותיוובזקנתן,בצעיריתיחייו:של

כאמירכילםשנכתבו-"המחפש"המיצר","מוים","בלב-אלהנשירים

מצומצמותהבעהדרכילכיוווגישרשיםניכריםלזה,זהרבהבסםיכות-זמנים

שיר-ההיגיוובמתכונתמעוצביםהםאיו ,הגןתייםש~ריםשאלהאףוחסכוניית.

ביוונפתל.מירכבריטורימיבנהבעלבתים,-רבשירהרובעלשהיאהמשכילי,

ביחידרתסיםטריים,םיבניםבמירחדחיבבההמשכילית-הניאיקלאסית)הספרית 89 (
מיכ"ל;שלר"קרהלת""שלמה"וספרים:שיריםבצימדירכלההקטנרתהטקסט
ר"אשמתצייו""אהבתמאנה;של ",אביתיעטי"נסיעהאברתי"אל"נסיעה

העת.סרפרישלכלליתלנטייהבולטיתדוגמאותרקהם-מאפושלשומריויי
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מימושפעיםרקשהםובייהרוסית,מואוהגרמניתמומתורגמיםאלהששירים

הצעירביאליקשלהתמודדותמעשההיתהכתיבתםכיבהםניכרהאירופית,השירה

ובכפל-דברים,יתירהבאריכותהמצטייניםשירים,כתבאזעדהצמצום"."סודעם

שחולה"ארץהאגדה","אלשלראשוונוסחהציפור","אלשלראשוונוסחכגוו

קצריםשיריםגםלכתובביאליקהחלעתה,ועוד.לרי~וצאי"קומיכפנינים",

ופשוטים,קלילים-זאתועםבפאראדוקסים,ועמוסיםבמשמעותטעוניםומנופים,

עיו.למראית

המרכזיותהזיאנריותהתופעותמואחתעללהצביעניסיתיזהבפרק

כזיאנרבאליגוריההשימוששלהרבההשכיחות-ביאליקשלהמוקדמתבשירתו

כלשלייחודועלגםלהצביעניסיתיהדיוו,במהלרפרה-זיאנרי.וכעיקרוו

אלהותמורה.שינויהמסמניםהבולטים,התהליכיםעללעמודוגםושיר,שיר

אידיוסינקרטית;אישיתלסמליותוסכימאטיתקונבנציונאליתמסמליותהמענרהם:

המעברול"טאוטגוריהיי;אליגוריסטילשיר"טוטאלית",שלימה,מאליגוריההמעבר

במהלר . ) 90האוטוביוגראפי(האישיהסיפוראלהאובייקטיביהלאומיהסיפורמי

מובהק,דיאכרונימימדבעלותשאינותופעות,עללעמודגםניסיתיהדיוו

שלכתיבתווכוו"דינאמיות";"סטאטיות"אליגוריותשלכתיבתוכגוו

המימדוגוברהטרופולוגי-הלאומיהמימדנחלששבהוכלל-אנושיות,אליגוריות

הבאים,בפרקיםנדונותזה,בפרקנדונושלאהאליגוריות,מוחלקהפסיכולוגי.

חולה",ו"גסיסתרופאים""חושולד",וצאי"קומידודה","לכיהשיריםכגוו

מובהקות.לאומיותאליגוריותשהםאףאחרות,זיאנריותבמסגרותגםהמשתבצים

עמד-והסובייקטיביהאובייקטיבי-הקטביםלשניביאליקשלזיקתןל y ) 90כ
ביצירתונפשייםיסידותשני ל~'החשובהנמסתוקןרצןייל,ברודבהרחבה

בשירתם'מחקרים-ןטשרניחןבסקי!ביאליקבrכפרוהמכןנסתביאליק",של
 . ) 22-3 ,] 45 [כ
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הרשאוןבעשורביאליקשלוהפארודלתהסאטלריתבכתיבתוותמור;ןהתnפחותשלקורים'

והמרוממתנית"היירציהכתיבהלעומתהסאטיריתהכתיבהא.

שאותםופארודיים,סאטירילםשיריםבכתיבתביאליקהירבהדרכובראשית

שאינו"נמון",זיאנרבהס,ולראות ) 1והמרוממים(ה"רציניים"משיריולהפרידנהג

בקובץ.לכלנוסיאה

שירים 15לסווגניתןליצירתו,הראשוןבעשורשכתבהשירים,כמאהמתון

כסאטירותשירים-8והןמוריסטי-משועשע,יסוד,המכילות ) 2"קלות"(כסאטירות

סאטירןתשאינםהמוקדמים,השיריםמןניכרחלק. ) 3הומור(שליסודותהמשוללותקודרות,

ירוניים,;;יסודותישהשיריםבכלוכמעטופארודיים,סאטירייםיסודותמכיליםמובהקות,

ומרוממת.טראגיתנימהבעלישיריםלרבותמרומזים,אובולטים

) l ,קובץלהוציאהתממשה)(שלאכוונהמתוןביאליק,שהתקיוהשירים,ברשימת.)למשל
הסאטיריים-פארודיים.שיריואתכלללאישראל","נצחאגודתבחסותשירים,
ו"קומיהצפור""אלכמוסאטירית-פארודית,בנימהתחילהשנכתבומוקדמים,שירים
ומרומם.רציניבנוסח ,,!(דחמנכתבולן",וצאי

"עצהרודם",צעיר"אשריואשם","אכילתצדיק",לעצירתצבור"תעניתהס:ירים I'1)ה 2 (
"חוכריהחיט","יונההיהודים","רחובהחיטית","הדעההמשיח",ת."עקבובתפילה",

"ילדות",כסף","שירבנסתרות","עסקזרח","רביעפר","ישניהמלמדים",הדעת
ים"."בכרכי

מתעשר","דלהאילנות",נאים"כמהחולה","גסיסתרופאים","חושוהם:)השירים 3 (
ההוא".ביום"והיהחצות","תקוןששמם",לבבכם"על"בתשובתי",קבצנים","חבל
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השאר,ביוביאליק,,בתו ) 4תרב"ב(משבתפרידמאואליהולחנר-בעוריובאיגרת

ומרזממות-מכברתהברבעוהרציבי,החגיגינוסח-הכתיבהשביןהקרטבי,להבדלביטוי

ומקריצת-עיו:מהתחכמותהבובעוהמכאיב,המלעיגנוסח-הכתיבהלביוהרוח,

בפשגברהה,נשמהכיגירלו,בעיםימהחלקיטןבמהפרידמן!"היי
למה ...אבי!אניגםברכבי---ממריםליניתנהכמיהיזכהרמה

 ."---ערלבעלבשיריםשרהפחיתלכלאהיה )---( ...אגרע?

נשמהבעלכמשיררפריג,בביסחולכתובחלומיאתלהגשיםבידןיעלחלאאם

שירההפחיתלכליכתיבחברו,באיזניביאליקמתוודהוזכה",רמהי"בפשיתירה

אתהאליסיהעל-דרומעליםדבריו .רע"לבעלבשיריםשראהיה"לפחות-מכאיבה

משלירע",לבעלבשיריםושרבתרעלחומץקרה,ביוםבגד("מעדהשלמהמשלי

ימלמדיםבזילתיהתעללותרשעיתבהםשישאירחות-חיים,מפביהמזהירים ,) 20כה,

עלמלחהזורהשירה,לכתובכיונתיאתמפרשביאליקכאומהם.להתרחקהאדםאת

דומה,עציב.לאדםשמחהשיריששרכמיהזילת,אתלצערבתר",על"חומץהפצעים,

בעהאכןשביניהםהפולאריים,הציריםאתביאליקצייןזויידיייתשבאיגרת

הסאטירית,הכתיבה-ילעימתהוהחגיגיתהמריממתהכתיבהדרכה:בראשיתבעיקרכתיבתי,

יהמצליפה.המכאיבה

ביאליקשלהראשיניםבשירייהסיבדסיםהניח . 1א

חיים""עץבישיבתלימידייבזמןעודשנכתביביאליק,שלשירייראשיבי

מעשה-שלקובדסיתמגמהמהםעולהופארודיות.סאטירותבריבםהייביילוז'יו,

מאילתרים.יבמאמרי-מדרשכצירתםשלאבפסיקיםהמשתעשעיםבבי-ישיבה,שלבעירים

ידרשיתסיריסי-פסיקיםכלליבני-הישיבה,ביושריוחוההיתוליית,הביטיידרכי

לחדר-מגיריםהמשיררשלשיתפיגולדשטיין, tדשלמתיאירושעילהכפידיפי,של

 : ) 5ביאליק"כשל"מתחילתיבמאמרואחד,'

מ"ב.עמ'א,)אגרית, 4 (

מיבאיםהדבריםתרצ"ה.בכסליט"ז'דבר',ביאליק",של"מתחילתידב,)גילדשטיין, 5 (
 . ) 68-67 ,]ד 32נכלחיברשלבספריגם
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אוזנםעושיםהיווהכל )---(המדבריםראשתמידט Vכמהיהביאליק
כינוסיחהיולפעמיםעניך.מלאיםתמידשהיודבריו,אתלשמועכאפרכסת

ישיבהשבניש~שועיםהםאיזהשעשיעים.וסופםויכוחיםתחילתם-אלו
בדיחה,גוררתבדיחהחוליך.ושיחותבדיחותאומר,הייאצלם?מצייים
לאמריתקץאיךפסוקו.אתפיסקמהמסיביםאחדוכלהלצה,גוררתוהלצה

ולביקורתונוקביםחריפיםלפתגמיםמספרואיך )---(ומפולפלותממילחות
כלאתוחורזבפזמוך,מתחילאחדפעמיםובחרוזים.בפרוזהעוקצת

ושניאחד,פסוקואומרמתחילאחדופעמיםגומרם,שהואחרוזיורעד
חלילה,וחיזריםחוזריםאלושניםוכרשני,פסוקואומרחרוזלומוצא
מחודדיםדברי-תורהמגידיםהחריפיםהפלפלנים )---(פסוק.אחרפסוק

משמיעלםוהדרשניםהכתובים,אתהמעקםהפלפול,דררעלומפולפלים;
ידהיתהאלובשעשועיםגם )---(מגידיםשללדרשותחיקוייםדרשות,

בסיפוריובפתגמים,בבדיחותיפההיהכוחוהעליונה,עלהז'יטומירי
בישיבהלושנלואיךהיהאחדהלב.אתהמושכיםובדיות,מעשיות
בני-אדםהיחוזרים',דרשותאתמחקהוהיהסיפורי-חסידים,לספרבאמנותו

היההואקהל-חסידים.לפנירבותיהםתורתעללחזורבכרשמלאכתםאלו
אושאינם,מדרשובמאמריכצורתםשלאבפסוקיםהדרשותאתלתבלרגיל

החסידותדררעלומאמריםכתוביםמפרשוהיהומסרסם;הופראלאשישנם,
מתגלגליםשהשומעיםעדטמיריךי,בימגלהבהשמדבריםבלשוךומדבר

מצחוק---

נענהמוולוזייך,חבריוביוקריאהלשםהפיץהראשוניםשיריושאתביאליק,

העשיריםשירים,וכמהכמהלמענםוחיברנערי-הישיבה,חבריו,שללרוח-המשובה

בכתיבתוהסאטיריים-אירונייםהשיריםריבוישונים.ובתעלולי-שנינהבחידודים

ההתחכמותמסורתרקעעלנתפשתהיאאםאפוא,מפתיעה,אינהביאליקשלהמוקדמת

תלמידי-הישיבה.ביושרווחוהקונדסי,והחיקוי

מוכחלקגםלתפושלשביאליקשלהמוקדמתהסאטיריתכתיבתואתאולם,

לוחמת,מגמהבעלזיאנרככללהיאהסאטירהההשכלה.תקופתשלהסאטיריתהכתיבה

האופוזיציוניתמגמתהבשלוהמקובל.המצויאתמקעקעתהיאולרובמיליטאנטית,

לאארומגמתיות,דידאקטיותספרותבחטיבותבעיקרהסאטירהפרחההמובהקת,

ושעל-זמניותםמתיישנים,שאינם,תימאטלים,דפוסיםכמהלסאטירהישבהך.רק

התככנותהחברתית,הצביעותוהמסתאב,הקופאעולם-השקרלכלל-אנושיותם:עדותהיא

לאמתמראית-העיךשביךהפערלהתגשמותו,האדםשלתקוותיושביךהפערהפוליטית,

לנושאיהוגםהסאטירהשלה"קלאסיים"לנושאיםגםנענהביאליקכהווייתה,

שלובגסותםבבוריתםבצביעותם,המלחמההעברית:ההשכלהספרותשלהמובהקים

בספרות-19ההמאהבספרותביותרהפופולאריאולישהיהנושאלמשל,החסידים,

ישראל,
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יצירת(בראשיתביאליקשלהסאטירית-הפאררדיתבכתיבתניים Dטיפנסנגים.כמה 2א

הכתרבהמיתממת,אטירה Dמצדייהכיאליקשלביותרהמיקדמיםשיריוכין

הננסחאתהמסיגנגתתפארודיהכדרךגםומחקהלאנשי-שלומם,חסידיםל wכאיגרת

-צדיק"לעצירתצינוריותענית-זהסאטירישיר-נעררים .תחסידיהאיגרנני

החסידיה"רכי"שלובגבותוככלל,מחסידיםשלבגנותםידועהאיכסניתאנקרוטהעלמבו](ם

האיגרתשולחשלשמרזה).בשירדירן(ראiרוכפל-משמעותחידודמעשירצוףוכולרבפרט,

מספררתהמלאכיםשלשמיחיהםנרוחגזירביאליק)השטשלאבאגראמה-יאל"("יקב

השםישראלוי.לביתב"הציפהארטרשלהסאטירהנושאיביושהירוהחסידיח,הקבלה

לאאקב"מהששאללבלעםבניגיד-המקללהדובר:שלהסאטיריהתפקידעלגםמלמד

ומתבססתחד-ערכיתהיאהאיררניהשברזה,שירשלברוחו .) 8בג,(במדבראלזזקבה

המוקדמים.הסאטירייםהשיריםמוכמהכתיביטנהרר",סגי"לשוןעל

צדיק")לעצירתציבור("תעביתבדיחהעלהמבוססתהאנקדוטאלית,הסאטירהמו

רהפחותה,הביקלהבכיינהעוקצהשעיקרתשובה"),("הבעלקאלאמבורעלאו

מורבבותסאטירותשללכתיבתוביאליקעברמיתממות,אמיריתמאחיריהמסתתרת

-במאיחרותושקופה;אמירתיתדנוטאטיבית,היאהאירוניהבראשוגותימתרחכמות.

המירככתבסאטירההעין.מןסמייהכמעטולעיתיםודקהקרנרטאטיכיתהאירוניה

סיקראטית,מיתממת,אירוניהשלתכניותנוצרית-בתפילה""עצה ..תרגזזדמשנת

כדייריבו,לדעתמםכיםונמךתט,שלמסכהפנירעלה"איירון"מעלתשבה

שכנגד,הטענותאתהראמבטלבערמומיותטענותיי.אתולהפריךטפשותואחלחשוף

איננהזהבשירהאירוניתהיריב.שלמפניוה"אלאזון"כת Dמאתרמסיר

אםכיהמוקדמים,האנאקדןטאלייםבשיריטכמואימפרסךנאלית,אירוניה

וסרת-רגש.מריחקתהיאאיןאכטראירוגיה;-ונרקבתמעירכתאישית,איריגיה

עזים,אישייםנרגשותומעוצמתטעינהאםכי

,מטעים ) II(6האדםראיהסאטירית:"חאליגוריהכספרולייכרן,דאג;סאלו

1969 , egory: M;rror of Man,Anchon Boo&s וןas, Satiric A וen Doug 6וו)LeYburn, E ( 
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מעיןלא-מקום,אבסורדי-אוטופי,עולםליצוראליגוריותסאטירותשלנטייתואת

) Erewhon - ( = Nowhere , טךפךגראפיהבעל)את,ולעומתה, ) 7מעיו-ריאליסטית

כמיההמתוךדמיוניים,זהב""אייליצוררביםסאטיריקוביםשלהמובהקתנטייתם

מובלעפיזםאוטושלגלגולואלא(שאינהואיננהשחלפההוויהאלבוסטאלגית

המוקדמיםמשיכיובכמהוחולף).אפיזודירקהואההווהשלשכיעורוהאמונה,ושל

אתלהרקיעשמגמתהבעיקרה,פארודיתהפוכה.נטייהמסתמנתביאליקשל

והסבטימבטאליסטית.המרוממתחיבת-צירומשירתהמצטיירתהארטופוסטית,הטופוגראפיה

בסמוימכילירדו"מגדות"לאביאליקשלהתמים-לכאורה,הציוני,שירולמשל,

חיבת-ציוומשוררישלשיריהםאתולקלסללעגהשמהסאטירית-פארודית,כיונה

הלבונה",הרומראשירדו"מגדותבאאיבושירוכאחד:והאוטופייםהבוסטאלגיים

כותבימשלארצות-הזהבואוטופיה.ארקאדיהאתלשקףבאהיאאיוכלימר,

גמכמיהטופוגראפיה.לאמיתה.האמתאתמשקףאםכי ,) 8סבטימבטאליסטיים(

ובמרומזבעקיפיומוצגתמלעיג,זהקצרששירהחיבת-ציונית,הפואטיקה

 . ) 9ומלאכותית(מזוייפתכטופוגראפיה

המוקדםהשירמוהעילההאגדית,אוהאוטופיסטיתהטופוגראפיהגם

fI התפעמות-נפשמתוךספקאירוניה,מתורספקמתוארתכפנינים",שחולהארץ

נובעהצפור"ב"אלארץ-ישראלשלהנאיביהאגדיהתיאורואמיתית.כנה

זה.שמהנושאת , 1872משנתבאטלרסמואלשליצירתו)על-פי 7 (

האגדיותלארצותהגעגועימעללרנרלורנסשלהמענייןדיונואתזהבעניין)ראה 8 (
בספרי:אוטופייםלמחוזותהכמיההועל

• 1972 • g;a, Chatto & W;ndus, London ןLerner, Lawrence. The Uses of Nosta 

כמיודמעות,מיםשופעאינוהשירנרספת:מרומזתכוונהגמכלולהאלה)כדברים 9 (
הואוצמצום;המעטהלשוןנוקטאםכי.ההרים,מראשיהפשרח-שלגימוכמיהירדך
שלמליבו-וקטוצבועממקוראמכיוהאדירות,הגדילותההוויותמןכאאינו

כספרות-19ההמאהסוףשירתשלהמגזימההפיגוראטיביותבגדמחאה-המשורר
העכרית.
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טיפוס-הגנוזהראשוומנוסחושנלמדכפי-שהואיר, Wבהדוברשלדמיתימעיציב

האגדהבאמצעותהעממיתבתידעהשנקבעיהשאבלוניים,הארץבתיאיריהמאמיויתמים,עממי

יבתפישת-עולמהנאיביתבדמיתהנאחזלחליטיו,בלתי-נאיביסגניוזהייסיפירי-העם.

וקסימה.אגדיתטופוגראפיהשלהעלאתהלצורדהנאיבית,

היאביותרהמובהקתהפארידיהפארידיית.מספרגםישהמיקדמיםהשיריםביו

זה.שםהנישאגורדיו,י"לשלשירישלאימיטאציהשהיאתימצא?",מאיו"השירה

המקוריתשכיונתםוכדי,כתיבהסגניוספריתי,זרםיצירה,ללעגהפארידיהשמהלרוב

כדהגזמה,ושלעיוותשלבדרדהרובעלנעשיתהתיכואיהסגניוהלעגתרצינית.

כלפייביזהנאהלותגרוםשההלעגהוכדימלעיג,חיקיישלפניייבחיושהקירא

שהואגורדוו,שלשיריאתמלעיגהאינהביאליקשלהפארידיההמותקף.הנושא

הואביאליקשלשירולמעשה,ו"מרומם"."רציני"שירולאסאטירה,כשלעצמו

באיוב,החיכמהפרקעלפארודיההיאיל"גvולהסוניטהכיפארודיה,עלפארודיה

היל"גית-הפארידייתשתיתימצא?".מאיו"החוכמההמריממתבשאלחחפיתח

רעייויעלהמשיררדמותותפישתהשירחתפישתעלסאטיריתחו-יהביאליקאית

שלצדדיםישחשירים,משניהעוליתההגותיית,במסקנותיטית.הפיהחשראה

אתומנמיכיםימפיכחיםצינייםהשיריםושניקינטראסט,שליצדדיםדמייו

ארצייםאםכיומריממים,נשגביםאינםהייצרל wמניעייעפר:עדהנשגב

ימזיו.ממוו-ועיקרםבמובחק,וגשמיים

עלביאליקשלהיחידההפארודיחאולי,הוא,תימצא?"מאיו"חשירה

פארודייםיסודיתבשיריולכלילהירבהביאליקזאת,לעימתספציפית.יצירה

הדמעות"ב"אחריחדמעיניתחשירחניסחעל ,ל" I(למשיניםכתיבחנוסחיעל

 .חצפיר")"אלשלהראשיויבנוסחי

שיריבעקביתנכתבלמשל,לד",יצאי"קימיחרציניההימנינישירי

בנוסחואהבחטבעשיריעלפארודיחהוא V (דודה","לכיהבדחניהפארודי

W הפיוטעלפארודייחיסידותבוישוכוהתקופה,בשירתשרויחו ,יר-השירים

ותוכחה,זעםנביאתעלפארידיההיאההיא"ביום"יהיחהשירדידי"."לכח
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ימפשפש""עימרהשירהאימה.בקברניטיהמפעמתהשלטון,תאורתעלסאטירה-ועיקרו

"מוכיהחללימובוהתשעימ,שנותבשירתשרווחןוגבורה,מררירי Vועלפארוריההוא

ולאנפלחימ,זבוביםפגריהםוהמגן)החרבומוכיהכפירמוכימשמע:(תרתיהצינה"

כפיהוא,המוכרבנוסחו"נושנות"השירמרבר"."מתיכבפואימהמורדימ,נפילים

בשירתשרווחוהסנטימנטאליסטי,המתקתקהנוסחעלפארוריה ,) 10פרי(מ'הראהשכבר

נוסחישניעלפארודיהביאליקכללהחיטית",וב"הדעהבנסתרות"ב"עסקהתקופה.

שסופובפתחון-פה,בנסתרות"ב"עסקהמסתייםהפילוסופי,הפולמרס :מקובליםפרלמוס

צרכלשבוהפוליטי-מפלגתי-סיעתי,והפולמוסטמירים;רברי-חוכמהולאעטישה,

שניושבוהרברים,בתוכןהתחשבותללאני, Wההצרדבריאתלסתורמצווהבויכוח

וחוסר-ריעה.בורותמגליםהניציםהצררים

המוקדמיםבשיריםהרומאנטיתהאירוניה . 3א

עלהמלעיגימלרוב,פארוריימקטעיםביאליקכללה"רציניים"בשירים

ורהרתההמישיבתו(כגוןמזוייפותפוזותבעיניושנראישונות,רומאנטיותתפישות

אלהצפייהאוחלומ"בתווב"חלוםכההפתילהלאורבחררובררהשרויהדובר,של

האירוניהבעקרוןלהשתמשביאליקהירבהבאלהלילה").רזי tfבוצלליוהלילהמחשכי

ושלמשקיףשליחסליצירתי,היוצרשלהרו-ערכיהיחסמןהנובעתהוומאנטית,

ביצירהומחריבווחוזרביצירתו,בדיוניעולםבוראהייצרכאחד.שותף-מעורב

ומבטלחוזרהואביצירתו,שבראהאובייקטיבי,העולםאשלייתאתעצמה.

קריצת-עיןשלתוצאההיאהרומאנטיתהאירוניההסובייקטיביות.בהתערבןיותיו

"עולם"שלשבנייתוהמובלעעל·הידעמבוססתוהיאוהקורא,המחברביןמתמרת

שלפנינוהמתמיר,האיזכוובעזרתהמתנפצתאשלייה,אלאאינוביצירהאמיתי-מימטי

 , 1jביהספרותי,ביאליק",שירישלהתימאטיבמבנה"התבוננויותמנחם.)פרי, 10 (
 . 71-70 , 1969ספטמבר

 . 89-85ביאליק",שם,לח"נינושנותיהשירהתהוות"עלמשה.אונגרפלד,גם:ראה
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ההרישיות,הרוחותשלטיבועלהדובר-המשוררתוההלילה"ב"רזיבלבד.מל'יםשלמערכת

פיוטי-רומאכטי,בכוסחשאלות,סידרתומעוררהפתוח,החלוובעדחדרוהמתגכבות,לתוך

הדיו:מעלמאשלאמאגית,איכותלגלי-הרוחהמעכיק

הפלמוכיםהרוחותהםמאיך
אדוכיםאיךכמורשות,בליהבאים
ציריםהחרשיהט?מילחדרי?

כראיט?ואיכטרואיטחרשומרגליט
טובו?חייהך,מההרוחות?בכלל,ומה

אשלייתאתולכפץהפיוטיתהמאגיתהאיכותאתלבטלהדובר-המשוררדואגומייד,

המסתוריהתיאוראתואטלןלאלחוכאהעושותומעשיות,מפוכחותהערותבאמצעותהקסם,

המשורר:טרחעיציבושעליהקסום,

-כמובךהו,הבלשאלות-השאלות
עכי,משיררירשיעני,זהמיאך

שולחכי,אלבדדלילהבשבתי
-הקירעלמכרכרמשרנהצלרלכגדי

שיר!דברההתעוררה,כפשיאם

הרווחתפארןדית,תחבולההיאבאתוסשלבמיפנהמרומםרומאכטיחזוךשלניפוצן

וחולחחשוךבחדרהדוברמתבידדחלוט"בתוךב"חלוםביאליק.שלהמוקדמתבשירתי

אללהתגלרתציפיותמעורריתדוממתי"שויתיבחזון"ולנגדיהמליטבהקיץ.חלומות

והארהרימאנטיתוייזיהלאיזואו ,) 8טז,תהליםתמיד",לכגדיה'"שריתי(עפ"י

הרומאנטי,החזוןתחתאךחיים.כוחרתבוותנסוךהמשוררשלנפשראתשתאירמיסטית,

 . ) 11יל"ג(בכרסחסחברת",ובלריאשפהגל"רפש,-מפיכחכאטוראליסטימראהבא

התמוכהשביךהזיקהאתצייו ) 69עמיויצירותיו",חייו-)לחיבר("ביאליק 11 (
גל("רפש,זהבשירבהקיץהחילטשלעינירלכגדהערלהוהעכררה,הקודרת

יל"גשלבשירוורפש"עבטיטעולם,"דראוןחלומלביןסחבות")יבלייאשפה
הדיבר-שלכותובנכופוזיטיבית,ברוחהמסייםליל"ג.,בניגידהשחר"."בעלית
שלשירומימיי,אתלהסירכיצדוללמדיקלקלותיואתלעםלהרארתהמשורר
שלבמר-גורלרסבילהבהשתתפרתאםכיאקטיביסטית,ברוחמסייםאיניביאליק

אשפהגל"רפש,האמירההצייני.הרעיוןעםובהזדהותלבטובשמתרךבבכיהעט,
יחידאיט.יבצירופיםבמליםשימרשועושההמטריתהסכימהאתהשוברתסחבות",ובלרי
החלומ.של;ר"חזוני"הרומאנטיאופיוא.!ורבהבעוצמהמנפצת
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נלעגים,באחטויםמיפניםביאליקשלוהנשגביםהמרוממיםשיריוכולליםאחתלא

לדעת",נפשראתישבייאםלמשל,הנערצת.התופעהאלתרתי-דסתרישליחסעלהמלמדים

חוסנוכמקורבית-המדרשמוצגשלפיהןמרומם,אודייאופיבעליהשאלותסידרתאחר

מןהתמינהעלהמשקיףהמפוכח,המחברשלמטעמומוסגרמאמרמשתרבבהעת,שלהרוחני

עומדתזיאמירהיבין!)".לאזרבעיניהמראה/זהועליבהנקלהמההצד:"(אהה

האקפטאטית,האידהשלבליבהנטע-זרוהיאהשיר,שלהמרומםהחזונילאופיובניגיד

היומיומי.ימןהמפיכחמןהמתרחקת

ציפייתהמעיררימסתירי,מופלאבתיאורלפנות-כוקרהיקוםמתוארהמתמיד" IIכ

יקוםעדויחיל/דומםיחרישהיקוםכל("עתלמראות-אלוהיםימיגבהיתמריממות

תעלימותכנפיוכפתריכיל,/כמיהאחרין,חלימייחלםכמיחדשים,/לחייםינער

"המתמיד",.שמלתו---",שוליביןמסתתרורגשנאדרה,/בדממהפניואתומליטולחשלם,/

האל,להתגלותאליהושלולציפייתוהר-חורבלמעמדהרימזזה,תיאור .) 98-93שורות

באתטןבמיפנהמתנפצתזוציפייהארשיתחילל,וחשובנשגבלמשהויציפייהמתחיוצר

במשמעותגדריגםכפשיטהגדרגםשהיאבגדר,הנער-המתמידמנחבטהחבטה-נלעג

השאולה.האליגורית

גםלריבמצוייםנלעגיםנאתטייםבאמצעיםהפאתוסניפוץשלדומיםמיתנים

הסאטיריתבכתינתווחשובנולטזיאנרשהםביאליק,שלהדראמאטייםבמונולוגים

) 12 ( 
חשיבותאת,מדגיש .הפאטירה"של"האנאטומיהבספרוהאייט,ילברטזגהמוקדמת.

שלצורת-היסודאתבוורואהבכללה,הסאטיריתבכתיבההדראמאטיהמונולוג

האייט,לפיהדראמאטי,המונולוגהסאטירי.והסיפורהפארודיהנצדהסאטירה,

תחבולותאותוומציינותכבדרו-אגב,כלאחר-יד,אמריהוכאילובסאטירותנאמר

הפונים"קישוטים",ישארפאראדוקסיםמשלים,אנקדוטות,(כגוןלמיניהןשבינה

והסגנוןהנשגבהסגנוןביןנעסגנונוהרגש);אלמאשרייתרהאינטלקטאל

המונולוגמלעיגלעיתיםהנלעג.האובייקטשלישירחיקוימתורתמידולאהנמיר,

הסאטירהמתחבולותאחתאדרבא,ולהיפר.נמור,סגנוןבאמצעותגבוההדמותהפאטירי

ולהיפר.והמוני,פשוטענייןלצוררנשגבבסגנווהשימןשהיא

, he Anatomy of Satire, Princeton U.P., New-Jersey ז, bert 12ן)Highet, Gi ( 
. 40-66 ; 13-14 . 1962, pp 
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המוקדמתהסאטיריתבכתיבההךראמאטיהמרנולוג . 4א

המונולוגשלוחלקומקומובולטביאליקשלהמוקדמיםהסאטירייםהשיריםביו

וזהיםבחלקםשוניםומאפייניהשלהשהנררמותפיקטיבית,דמותמעךצבתשביהדראמאטי,

המובלע.המחברשללאלהבחלקם

חולה",ב"גסיסתהכלילובזהררפאים""חושוהסאטיריבשירהכלילבמינולוג

"השירהרודם",צעיר"אשריךבתפילה","עצההסאטירייםשבשיריםבמונולוגיםוכו

פרסונהמעוצבתאחרים,מוקדמיםבשיריםוכן ,)'א(נוסחהצפור""אלתמצא",מאיו

תחבולהויסורים.ושבע-תלאותנסיון-חייםעתירבימים,באאףאומבוגר,אדםשל

ובאופיהבנסיונהבגילה,ניכרבאורחהשונהפיקטיבית,דמותהעמדתשלזיריטורית

המוקדמים.בשיריותכןפןתביאליקאתשימשההמחבר,שלמדמןתי

שלואשלייהמהימנותשלרושםליצירתהזקןדמרתשימשהסאטירייםשאינםבשירים

הזקןשלוהניםיוןהידעקרובות,לעיתיםעומדים,הסאטירייםבשיריםסמכית.

החולהשלבמונילוגלמשל,ולאשליותיו.לשגיונותיולתמימותו,אירוניבניגוד

אמרנואתהזקןמביעמתעשר",וב"דלרופאים"ב"חושןממיטת-חוליוהקםהמתעודד,

מנגד,לוהנשקפתבארץטובים""חייםלראותוביכולתובחייוחדשדףלפתוחבכוחו

הוורודיםשחלומותיולקורא,לוברי ) 13הדראמאטיתכהאירוניהכללישעל-פישעה

הנכספתהארץאללהגיעושסיכוייובמפח-נפש,יסתיימוהאופטימיהזקןשל

ומבוטלים.בטליםבהולהשתרש

("הרהוריעניוז"תקותכגוןבמובהק,סאטירייםשאינםדראמאטיים,במונולןגיםגם

האירוניהעלבעיקרהמתבססהסאטירי,היסודבילטהחיט",ו"יונההמלמד")

ואשליותיהםהגיבוריםיומרותשביןהפערמןמתחייבתזואירוניההדראמאטית.

בטקסט,לקוראיםאובדראמה,לצופיםכאשרביצירה,כלולההדראמאטית)האירוניה 13כ
הגורל,אוהאלכגוןעליונים,כוחרתהגיבורים.מעיניהנעלםערדף,מידעניתן

ולמהשראוילמהבניגודלרובהפועלהידע,משוללהתמים,הגיבורעלמלגלגים
אתהגיבורהערכתשביןהסתירהמןכתוצאההאירוניה,מתגלעתלרובשהגירני.

העלילה.שמגלהמהלביןעצמוואתמעשיו
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אתולראותבאשליותלשגותנוטימביאליקשלגיבירייכהויייתה.המציאותלבין

מהערכה-עצמיתכתיצאהעליהמ.שיפכתשהמציאותמזהאחרבאירמעשיהמואתעצממ

ומגחכתעציבהאירוניהמתגלעתהאלה,הדראמאטיימהמונולוגימגיבורישלמוגזמת

כאחד.

התחינהשבמרכזיריפאימ",ב"חושוהאנושהחולהשלההתעודדותמונולוג

בהתפתחותחשובונדבךמסדהיא ,"---הכלחלימצערכחתתן/מהתןאבי,"אלי,

החילהשלההיפותיטיתתפילתוהביאליקאי.הדראמאטיהמונולוגשלעיצובו

המתמיד,הנערבפיהמחברששמהמשוערת,לתחינהניכרדמיוןדומההמתעודד

("המתמיד",הקדישה"יבתורתךבךנשבעתי---תקח!מהקח ,"אדוניבשיריתהפותחת

דמיונובחבליהאחוזג~ביר,בפימושמימהמונולוגימשני .) 277-261שוריח

לו,שיבהירומקדמימ,רמזימשלגידשניחןשלקוראשעהפאחטיימ,לגבהימונישא

היאלאל.חישמנההגיבירשליחיוושחקיכוזבתאשליהבבחינתהואהגדולהשחלומ

תקוותושלאשליותשלבסימנןהעימדעני","תקיתהדראמאטיבמינולוגהדין

מיבלע,מחברשלמצידימרירה-צינית,אירונית,הכרהאלייושמתלויהורידית,ו

בסיפורוהדיוהיאתתגשמנה.לאהגדילותשהתקוותהברירה,הידיעהמןהנובעת

השיחט,אהרןור'מצרנבולה"זקן"עלילותאתבחומ-לבבהמספרהחיט","יונהשל

 ,")?הכזבמהאדעלאלאבא,נתגלגלה"(זכותזהאחרבזהבית-אביואתשפקדו

רמזימניתנימלקוראלאשורו.המצבאי-הבנתימתוך,לבאותמיחלטתביריתמתוך

מזה.יותרלאאמטי~ה", nה"עלמראשידעווהשו"ב " Pשה"צדילרוב,מטרימימ

וקידמוההבנהההארהרגעיקודםמסתיימיםהאלההדראמאטייםהמונולוגימכל

להימנעביאליקשלרצונואלהבכלניכרהשיטין.ביוהמרומזהטראגי,הסיום

הפואימותבנוסחאו ) 14גורדוו(י"לשלהפואימותננוסחמלודךאמאטי,מסיום

בחגיך""ושמחתיל"גשלהסאטיריתהפואימהו iקלנהרבשלהגדולהלום n ) 14כ
יוסף"שניבפואימהפדואהת.אעוזבואחרייוסףשלהגדולהחלוםוכו
מעוצמיםקאתאךטייםשרגשותמלודראמאטי,טראגיסיוממסתיימיםשמעוו"בו

כתב-סמיכהבדברביאליקשלבפואימההמתמידשלהגדולהחלוםאליהם.נילווים
פרי,ישאולאהלמדושלשמאמציונרמזכיאמפתוח,סיוממסתייםוכס-רבנימ

קורבן-שיוא.קורבנויהיה-בידויעלואמוגם
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במתויהסתפקועקיב,שיטתיבאורחכאלהממיפניםנמנעביאליק . ) 15פרץ(י"לשל

בכוח.הדראמאטיהשירבעלילתהגלומההטראגי,הסיוםאפשרותעלרמזים

המוקדמתהסאטירית~כתיבההטיפוסיהדייקי . 5א

ותפישת-אמות-המידהשביוהפערעלגםבנוייםאלהדראמאטייםמונולוגים

אלשיחסוהמובלע,המחברשלאלהלביו , I3המיתמה"אייריו"הדוברשלהמציאית

דמותולמשל,בו-זמניים.אהדהושלדחייהשליחסהואשהעמידהפיקטיביתהדמות

לתפילתוומשרבבבתפילה"ב"עצהלאלתפילההנושאהעז,בעלהזקן,הרפתןש;

ונלעגת,מגוחכתדמותהיאהבריאה,סידרישיכלולבענייולבוראעצותסידרת

שלבפיישםביאליקלהישמע.עשוייםשהםכפיאבסורדיים,דבריהכללאאד

רצינותמתוועליהםוכתבבהםהאמיועצמושהואדברים,גםוהעממיהתמיםהזקן

כר,עקומה".ב"אספקלריההעמידםשכאואלאאחרים,במקומותנכרחהרכוונהכנה

עצמית,אירוניהשלבלתי-מבוטלתמידהגםבתפילה""עצהבשירוביאליקשיקע

והכו.הנלעגשביוהגבולרתאתכאולתחוםוקשהומתחכמת,מיתממת

הדעת"חוכריהמלמד","הרהרריבתפילה","עצהכדוגמתאלה,שירים

ובמידהסאטירית-איררנית,מגמהבעלישיריםשהםהחיטית","הדעההמלומדים",

"מבניהתורה",("באוהלהמיקדמיםוגלגוליה"המתמיד"הפואימהגםמסויימת

"טיפוסיים",דייקנאותשבמרכזומקדמות,יצירותשללקבוצהמצטרפיםהענייםיי)

מקצועיתלקאטגוריהאומיגדר,חברתילמעמדהמשתייכותדמויות,תיאור

) lS מלודראמאטיבמיפנהלקיצםוהגיערשהתנפצו,חלומות-גדולהתיארפרץי"ל)גם
שלהגדרלהחלרםאתתיארעברי"משורר"חייהסיפרריבשירר"סוחט-דמעות".

לבנולהשיגהמתאווהאמיד,איששלבנו-יחידושהראהפיאימה,גיבוריעקב,
אותושאףהמתמיד,שלשחלום-הגדרלהייתכןבישראל".ואםב"עיררבניתכסא

בהשראתו.עוצבעברי",משוררכב"חיימרירה-מתוקהדראמאטיתאירוניהמאפיינת

 ,)ו"שת(לי-ל"איהתקופהי,העבריים",וכתביופרץ"י"ל ,.שנייגר,ראה:
502-439 . 

ד-ה,חוביל"ב,ימאזניםי,עברי",כמשוררפרץ"י"ליהידה,פרידלנדר,גם:ראה
לחוייה",הרויה"ביויהודה,פרידלנדר,וכו: . 335-330תשל"א,אדר-ניסו

תשל"ד.דביר,
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,הקאטגךריאליות.יותפיסהטיתכונותיהםאתלבודדכוונהמתוךמסויימת,

 ) 16 (בימי-הביניים"המקצועותוסאטירת'יציוסרהמפורטהאקאדמיבחיבורהמאן,ג-'·יל

על-פיתימאטי,סיווגבכללההביגיימיתהסאטירהואתצ'וסריצירתאתמסווגת

רופאים,עלסאטירותהמתוארים:הטיפוסיםשלהמוגדרהחברתיומעמדםמקצועותיהם

למקצועית,דומהחלוקהוכוי.כמריםעלמלאכה,בעליעלסוחרים,עלשופטים,על

עדות-ביאליקשלהמוקדמתהסאטיריתבכתיבתוגםמסתמנתוכד',עיסוקיםמעמדות,

לכתיבתוהראשוןבעשורזה.בשלבכתיבתו,שלהקאטגוריאליהמשכיליל~ופייהמובהקת

ויחודיות,אישיותשחויותיהןחד-פעמיות,קונקרטיות,דמויותלעצבביאליקחתרטרם

מקצועית.אומעמדיתחברתית,בקאטגרריההנאחזהטיפוסי,המוכלל,האיפיוןאלונטה

ביאליקשלהסאטיריתבכתיבתויסודמגמותשתי . 6א

שתימתבלטותליצירתו,הראשוןהעשורמןביאליקשלהסאטיריתבשירתו

מןשלו:רהפארודיותהסאטירותרובאתלסווגניתןשעל-פיהןקאטגוריות-יסוד,

צעיר"אשריוכגוןקלילות,בדחניותסאטירותבכתיבתביאליקהירבההאחד,הצד

ייעקבותעפר","ישניכסף",יישירזרחיי,יירביהמלומדיםיי,הדעת"חוכרירודם",

ריבויעלהמתבססוהמתחכם,הנמוךהאנאקדוטאלי,הצדבילטשבתןועוד,המשיח"

על-זמניעוקץבעלילשיריםנחלקותאלהסאטירותוחידודים.קאלאמבוריםשל

ונבוב-הראשהמטורזןהכרכי,הצעירעלהמשוררשלביקורתו(כגון:ואוניברסאלי

ראוותנייםאנשי-רוחשלשוניםסוגיםעלביקורתואורודם";צעירבייאשריך

וןמכושעוקצםים,אקטואליסטיולשיריםהמלומדיפיי),תדעתב"חוכריוצבועים

ומדיניותהרצלכנגדשכוונהזרחיי,יירביהסאטירה(כגון ad hom.-i.ne.mלעיתיפ

מימטייפ,לשיריםנחלקותאףאלהסאטירותוקיסרים).מלכיםבחצרותשליהשתדלנות

. 1973 ,. Estates Satire, Cambridge U.P ןChaucer & Med;aeva ןו.Ji 16י)Mann ( 
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(כגיןחישייםתיאוריםימכילזםריאליםטיתמליאותהמגליםנאטיראליסטיים,

הסאטירהכגךןעל-ריאליםטיים,איא-מימטיים,ולשיריםהיהידים'!)"רחוב

היפהפיהאגדתשלהיפוכהיעלהמכושפתהעיראגדתעלהמבוםסתעפר","ישני

ובובאלים,מיתוליגימרדעלפארודיהשהוא"~תהפיכה",שירירכמי·הנמה,

 . ) 17ומקובלים~פילוםופיםשלמקרר-נשמתםבדברהרמרריטטיתהשערהאףכלרלה

משיקעתשבהםרבים,םאטירייםשיריםגםכתבביאליקהשני,הצדמו

ררפאים","חושישירייכמומאקאברית,איריניהיאפיליימרה,טראגיתאיריניה

יעיד,ההוא"ביום"והיהקבצנים","חבלברזל",אילי"התראיחולה","גסיסת

הראשיוהיא ) 1904 (ש"דבר"יהתיכחה,הזעםשירישללכתיבתםראשרןנדבךשהיי

המיכרים.השיריםמביןשבהם,

בשיריישוניםוניסחי-כתיבהשוניםטיפרטיםלתארניסיתיכה,עד

טקסטואליניתוחמתוד-להראותאנסהועתהביאליק,שלהמיקדמיםהטאטיריים

בכתיבההתחוללוהתפתחותשלדינאמייםתהליכיםראלותמורותאלו-מפורט

המוקרמת.הסאטירית

יתמירההתפתחותשלתהליכיםב.

האנקריטאליתהחד-ערכית.הטאטירה . Iב.

בישיבההלימרדיםמתקופתביותר,המוקדמותהסאטירותעלבדייואפתח

אנקדיטיתעלימביססותלשון-ניפל-על-לשיומשחקיהרובעלהמכילותבייליזויו,

"תעניתתשובה",("הבעלחטידיםשלבגנותםידרשומתנגדיםביןשרירחיידועות,

בעליסאטיריים,בשיריםלדייןאעביראלהמטאטיררתצדיק").לעצירתצברר

להראיתיאנטהלמשל)ררדם",צעיר("אשרידרדנרטאטיביתחד-ערכיתאירוניה

הקוניטאטיביתהאירוניהבעלתהמורכבת,הטאטירהאלמעברתהליכיולהדגים

והמיתממת.

הנפלמרידתשלהטיפיסרווחביאליקשלהמרקדמתהסאטירית)נשירתו 17כ
ועוד)."התהפוכה"ומפשפש","עימדהרעש","בלילהמוקדמים(כבשיריו
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המוקדמיםהשיריםמןהיאצדיק"לעצירתצבור"תעניתהאנטי-חסידיתהסאטירה

שלחיבורו(מועדיייבוולוזחיים""עץבישיבתלימודיומזמןביאליק,שלביותר

צייי,כברלחוברבלבד). 17כבוהצעירהמשוררכשהיהתר"ן,מנחם-אבבןהשיר:

ואנשיהחסידיםעלהמתנגדיםבפישרווחהידועה,אנקדוטהעלבנייהזןשסאטירה

דרויאנוב,אלתרשלוהחידוד"הבדיחהב"ספרכלולהזו.אנקדוטה ) 18שלהם(המעלה

 . ) 19ביאליק(שלשבשירומזויותרונועזתאובסניתבההכלולהוהפואנטה

קליל quat~ס zalnכ-אלאכסוניטה,בנויאינואךטורים, 14כוללהשיר

 .ביאליק)השםשל(אנאגראמהיקביאל"מאת"מכתבהיא:שלותת-הכותרתומבודח.

אתהמאכלסיםהרבים,המלאכיםלשמותהמורפולוגיבמיבנהודומהיאל""יקבהשם

העלירניםביןהשרוייםהדין,ומלאכיהחסדמלאכיוהמסתורין,הקבלהספרות

שליליתהוראהניליוית'ייקביאל"לשםהעולמות.ביןימתווכיםלתחתונים,

האלבנציגאיבאל,מארהלשלוחשנועדמיהשם","מקלללה:פניםששנימיבהקת,

בברואים,מארתואתיל Uלהשנשלחהאל,שלשליחוהחסידי;הצדיקהואאדמות,עלי

קבהלאז>קב"מהששאללבלעםבניגוד("המקלל"),הסאטיריתפקידועלמלמדושמו

דיק, iiהלגורלהחרדחסיד,פנימעמיד"יקביאל"כאןלברכה.הפכהושקללתו.אל"

ולקלס.ללעגאיתושםולמעשה

החסידים,אגרותבנוסח"מכתב",כאןקרויההצדיק""עצירתעלההודעה

הצדיקשלמעצרועלכביכול,מסופר,באיגרתטמירין".ב"מגלההלעיגןשפרל

למעןהחסידיםתפילתעלהמעצר;מןלשחררוכדיחסידיו,שקראוהצום,ועל

מערכת-הספירותצינוריתהאלוהי,השפעצינירותפתיחתועלהצדיקשלשחרורו

הצדיקשללשחרורושנתלוותההחסידים,סעודתעל-ולבסוףהקבלית-חסידית;

המעצר.מן

 .) 3העי , 61 ,].ד 32 [(ויצירותיו"חייו-"ביאליק ) 18 (

 . 531סימןר"ה,,עמיאיכרדוהחידוד'ן,הבדיחה"ספראלתר,)דרויאנוב, 19 (
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אתושקופה,ברורהשבהשהאירוניהמיתממת,בדררהגלוי,ברובדמתארהשיר

חב"ד,,חפירוחכמוהחפידוח,בתניעתמסריימיםענפיםשלהמירחדיםמנהגיהם

שלשחרורוירםלצירוקברעיםשמחהימיכגוומירחדרת,תקנרתתיקנישראשיה

חנחרגות("התיועדויות"),חסידיותמסיבותרעריכתממעצרןאחראיזחאדמי"ר

ןבמשקה.במאכלשמחה,בריב

הופכיםלמרי,רחשופהחד-ערכיתהיאאףשבושהאיריניההסמוי,בפיפור

-בבית-הכלא)המעצר(המאסר,ה"עצירה"העיכול,לצינורותהשפעצינירית

 ) 14נא,(שםלחפתח"ציעה"מהרישעיהושלהנחמהואמירתלעצירות-המעיים,

המלהשברלשוו-נופל-על-לשוו,עלהמבוססתמבודחת,אמירהלצוררכאונכללת

 . ) 20הסקאטולוגיה(מתחוםשלהבחומוניםמומרת"צועה"

"גמוכה"משמעותשנייהבקריאהמקבליםאלהכל-הסעודההצום,התעגית,

אתהחסידי.הצדיקשללקשיי-העיכולריאליסטיתהנמקהאףומהרויםוגסה,

בזלילהדשנה:בסעודהחסידיוחרגגים"העצירה"מןהצדיקשל"שחרורו"

בתוםחלילה":"רחוזרשלמעגליתתבניתאפוא,כאן,מתרמזתובסביאה.

ושובמעצירות-המעייםטובהצדיקיסבולובמשקה,במאכלהעשירההסעודה

לוושחרורו".תפילהועדת-מאמיניוחסידיוישאו

בגוסחספרותית,מציאותרקזהבשיר-לאמפוןמשקףאינוביאליק

ב"תעניתבכללה.החסידיתהתנועהכנגדעוקצהאתהמכוונתוארטר,פרל

בתחילתאקטואליים:ענייניםכגגדעוקףגםכלולצדיק"לעצירתצבור

ה"צדיקים"מספרעלהליכודה.וחתרופףהחסידותנחלשההתשעיםשנות

לקטטות,הביאוח"חצרות"ה"שושלות"עקרוןביניהם.התחרותוהחריפה

בהלשנהשהתבטאהושפלה,מכוערתצירחלעיתיםולבשושכיחהתופעהשנעשו

הפרשות(לכלור,הגוףזוהמתמתחוםבדימוייםהעיסוק)סקאטרלוגיה: 20 (
שלוהמדרשייםהתלמודייםתקדימיולעניין .) Iוכדפיסיוליגיות

רבתיפסיקתאא;קיח,פסחיםנז,א;ברכותראה:זה,מליםמשחק-
 . 14נא,לישעיהורר"קופירושרש"יפירושוכן
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שבתורהפנימיתהדיפרנציאציהגםגברהוצדיקים.רבייםשליבמעצרםלרשויות

אולם,מרעיתו.צאןוביןה"צדיק"ה"רבי"ביןהישירהמגעונתרופף"החצר"

ריקעואירופה.במזרחהיהודיבעםביותרהגדולהכוחלהיותהמשיכההחסידית

הריחני:ועולמההחסידותכלפיאמביוואלנטייחסחייבביאליקשלהחסידי

הIןייחשהאחר,הצדומן"מתנגדים";בקרבליטאית,בישיבהלמדהאחד,הצדמין

מייהליןלליטאיבאחסידיתבמשפחה,גדל ) 21מוילדניק(הצדיקאלבעצמו

החסידית.

ישלחסידות,ביאליקשליחסועלמלמדמשהיאיותרזה,אנאקדיטאלישיר

שלהמשכיליתהסאטירהבנוסחלאנשי-שלומם,החסידיםאגרותעלפארודיהבו

עדותהמובלע,המחברשלנורמותגםבושמוטמעותלהניח,מיתרזאת,עםפרל.

מלאר-החבלה,שלששמוהעובדהלאורהשיר,היכתבבעתביאליקשללהשקפת-עולמו

השםשלאנאגראמה-יאל"("יקבהמשוררשללשמומרמזואדם,אלוהיםהמקלל

"ביאליק").

עלאוקאלאמבירעלמסתמרהעוקץשבההקלילה,הסאטיריתהכתיבה

ראשיניאתיבעיקרביאליק,שלהמיקדמתכתיבתיאתאיפייןאנקדוטה,

שנה,באותהשנכתבתשובה","הבעלשיריגם .) 1890 (תר"ןמשנתשיריו

עלמבוססה"מתנגדית",הליטאיתבישיבההמשוררשלשהיתושנתהיא

הראשונים:חטאיואללמעשה,חוזר,בתשובה"ש"חוזרמילפיומשחק-מלים,

הרוהעםצמאהפשעהרביתיכןעל
ישנים,גםחדשיםשנהשנההתלקטו

תשובהי,יבעלרזבנתלפשר,ידעתיאז
הראשונים.וחטאלועוונותייעלששב

לנרכה"נהזכרו"אמיתרצ"אמשנתלשירו . ) 6 ,ד) 32 [ (לחובר :ראה ) 21 (
מרילדניק".ז"להצדיק"משיחותתת-הכותרת:אתביאליקהוסיף
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אוכלהשכוי,ראשעליחטאיתייעייניתייאתימטיל"כפרית"מצייתהממלא

מעיי,תוראלשביםיעוונותייחטאותיווכלהתרנגול,בשראתהסעודהבעתלבסוף

אפיא,כאן,מלעיגביאליקשמקדם.חטאיואלתשובה""הבעלשבוכך-בהםנבלעים

-יאכלי"עמיוייחטאתתשובהיי'יהבעל-השגוריםהניביםאתוהופךהכפרית,מינהגאת

ביאליקזנחסאטירהשלזהסיגהסאקראלית.משמעיתםשלמכווןסירוסתיךפיהם,על

אלביאליקפנהה"קאנוניתייבשירתיבלבד.מצוא""לעתלשיריםוהיתירומהרה,עד

צדיק"לעצירתצבירב"תעניתהמתגלהמזיייתר,והמעודנתהמירכבתהאירוניה

תשיבה".וב"הבעל

דניטאטיביתאיריניהבעלימוקדמיםשיכים . 2ב.

גםהמיקדמים,השיריםמייכמהלכמהאיפייניתיהגלייההחשופההאיכיניה

 . 1ב.בסעיףשתיאריכבשיריםבגסיתה,ישקיפהביטהתמידאינהאם

ימזדקרתשקיפהאיריניהעולהרידם"צעיר"אשריךהמיקדמתהסאטירהמןגם

מזמירישללפתיחתםהאיפיינית"אשרי",יאמירתדנוטאטיבית),(איכיניהלעין

"סגיבלשיך-כמובך-כאךנאמכתצרמיניאליות,אודיתשלולפתיחתךתהילים

נהיר".

הגנדכן,הצעירכלפיומזלזלעוייןיחסספק,מכללמעלהבשיכ,מסתמך

פחיתותלחשיפתלצורךמעתיכים,לנשבחיםחיונייםנאטריביטיםכאןהמתואר

לדבכהמכווניםלעינים"),"תאווהככגון:ההללדבכיבצדבכבים.יקלונו

לתהיות,מקיםמותיכיםשאינםיביטים,חשופיםדברי-גנאיגםבאיםולהיפוכי,

אתתיארלמשל,פיפ,אלכסנדרכאשרהנבוב.הצעיראלהדובכשלליחסינאשר

ניןלחושלקורא,ניתך ) 22התלתלייכנ"אינוסהאריסטוקראטיתבלינדהשלדמותה

) exander Pope,(annotated text 22ן)"The Rape of the Lock", The Poems of A (. 
. 217-242 • ed. John Butt, Methuen, London, 1963, pp 
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לעגחיציללא-הרףששלחהגםמשובוחיה,אחוחיבבאליהנמשךשהואהשיטין,

המטורזןהצעירכנגרהסאטירהכאו,שלה.יהנביבוחהגנררניחחכינוחכלפי

המיחקף,האיבייקטכלפיחיעובמחוךואפילוגלויה,מורח-ריחמחוךכחובה

לקולא.כף-חסרלהטיחמבלי

החרפוחשירשלהנאיבייחההלעגהררכיהווהאירוניהההחקפהררכי

איריניההרובעלנוקט ) lnveetiveה- , e ~ ab-ה(החרפוחשירוהגירופים.

פסברו-אלגיחנררךלאירשמחהומביע"סגי-נהור",בלשוושימושחיךישירה,

 .) 12יר,ישעיהושחר",בךהיללמשמיםנפלח"איכההלעגבקינח(כגון,

כביכול,אוריוח-הימנוניוח,באמירוחביאליקהירבהרורם"צעירב"אשריך

 ,) 23ההרגמה)(לשם , 9,5,2,1בשוריח(כגוןחהיליםמספר qרביצירופיםוגייס

אורייח.ומסגרחחגיגי-טיכסיאופיהצעירלחיאורהמשווים

לוהעניקהחיאורולצורךכל-יכול,כגברכאןמחיארהמטירזןהצעיר

לוהמיוחסיםההוי"הכינייי ;) 24למכביר(אלוהייםאטריבוטיםהמשורר

הרירםהצעירכלפיהמובלע,המחברשלהנורמאטיבייחסועללהצביעיכולים

עלגםאך"סגי-נהור"),לשוןבנוסחגלויה,באירוניתכאןהמחבטא(יחס

ססגוניוח.בנוצוח-טווסהמתקשטהיתיר,הצעיראתהאופפחהעצמית,החשיבוח

רורם".צעירימיו"בנ : 28סח,לחהיליםהשווה- 1שן ) 23 (

לבשת".והרררו"ה : lקר,לתתיליםהשווה- 2שן

בגדותיך".כלקציעותואהלות"מור : 9מה,לחהיליםהשווה- 2שי

שער".קרקראויבוראשימחץ"אלהים : 22סח,לחהיליםהשווה- 5שי

לשבח".המגביהיאלהינוכהי"מי : 5קיג,לחהיליםתשווה- 9שי

וכןמדלעיל, 15נהעושחלקם'מצוטטיםחהילים,מסןהצירופיםמו)רבים 24 (
באקרוסטיכוןהבאים ,) 39(שי"גבור---כהלכח" ,) 4(שי"בחור"כמוכינליים

אליהםומצטרףהוי"ה,כינויי 22שלסיררההמכילבמלוכה","אדירהפיוטשל
רראה"ש.אלהינו",איהיא"אחהבפיוטכינוי-האלשחוא ,) 29(שי"נאפד"הכינייגם
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לנוכחבבאתוס,מתנפציםואלהלצורר,שלאושגברוממותיוצריםאלהצירופים

ריבויגםבשירהמציאותבתיאורישהתיאור.שבמרכזוהנבובה,העלובהההוויה

 ;המניגדיםלריב,דיםונאנסייםציררפיםכאןניקטביאליקאיקסימורה:שלבולט

("חייט"הרצענים""איליהחייטים","גאיניכגין:זה,עםזהומתנגשיםלזהזה

י"אילי""גאיני"זאת,ולעומתנחית,יכלכליחברתימעמדכאןמסמניםו"רצעו"

חטיביתייגםיהכלכלי).הרבניהחברתי,הסולםראשאתהמצייניםאטריביטים,הם

לזו,זוכ~אסטיביחםעימדות ) 40-19שורותלעומת 28-1(שורותהשירשלהגדילות

הנביבותשביןהפערבםימןל"בר","תור"שביןהניגודבםימןעומדכיליוהשיר

ההדורה.מראית-העיןלביןרהריקנית

עליהמתעכבשהדוברחיצוניותי,אתוקאריקאטורימוגזםבאירחמדגישהרודםהצעיר

יפחות-הערר.הניקלהעםנימניםומרכיביופריטיושרובארכני,קאטאלוגיפירוטמתור

הנטולותתחביריות,תבניותבעזרתבמתכווומעוצבהטריוויאלייםהפריטיםקאטאלוג

 ,---הז---הז---הז"כהאנאפוריתהחזרהלמשל,במקורית.ימרוממיםחגיגייםמהקשרים

צרמוניאלי,איפילטקסטמשייתהצעיר,שללבושופרטיאתהמתארות ,) 9,7,5בשורות

גבילזה---נגבגבולכ"זהההבטחהבנוסחאוזו),פרקכבמדבר,הקרבן""זהבנוסח

תבניתאםבשירהמתמזגוהניקלה,פחות-הערדהקאטאלוגיהושע,טו).יהודה",בני

החשיבות,מידתמהיומרמזבאתים,שלאירוניהיוצרומרוממת,חגיגיתכהתחבירית

 . ) 25החיצונית(להופעתוהמטירזןהצעירשמייחס

שלדמותואתלייצגעשוילעגי,חיציאתהמחברמפנהשכלפיוהרודם,הצעיר

רווחהשדמותוהביירוני-פושקיני, , .bea.uה-אי , daYl.dYה-המטורזן,הכרכי,הצעיר

רציניתכוונהמתודאדתחבירית,תבניתבאותהשימךשהעושהדומה,)קאטאלוג 25כ
כלילתבת-שועשלבתיאורהיל"ג,מאת '!יודשל"קוצובפואימהבאוכנה,

גבעת---השןמגדלזה---המסיםאשזאת---העינים"אלהוהיופי:השלימךת
 .) 126-121שורותכשם, "---זאתברכה
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בתורתלא-מוגזמתקאריקאטיריתבדרדזודמיתמופיעהכאובת-התקופה.בספרות

wa , נבובכאדםאלאהמצודדת,בהופעתולבבותשוברואלגאנטי,שנווסאלוניםאיש

ובלוריתו.שפמיעלגאוותושכלוריקא,פוחזראש,

נכרי,אירופיצעירהואה"רידם"הצעיראםבמפורשנאמרלאבשירמקוםבשום

היהודיתלחברההאופייניתה"פראנט",דמות-ככזההמתחזהיהודי,צעיראו

גנדרו,אירופיכצעירהצעירשללהבנתובשירסימוכיןישבת-התקופה.הכרכית

שעליהלמשל,הבלורית,האירופי-הכרכי:הזהב""נוער , jel1l1e6.6e dOIl.e.eה-נציג

אומות-העולםבניאתהמייחדיםההיכר,מסממניאחדהיאזהצעירשלגאוותו

והנוכריותת,הזרו.לתחושתע"א)כא,בסנהדריוחז"למאמר(על-פימבני-ישראל

שעליהוהסוררת,הזונההנכריה,האשהמתיאוראיזכוריםגםמצטרפיםשבהופעתו

לשורההשווה- 17שםשם,אהלים",מורמשכבי("נפתימשליבספרזיפרקמדבר

לשורההשווה- 16שםשם,מצרים",אטוו"חטובותוכו:בגדותיך";מור"נפת : 2

פרשתאתמעלה-דק"אשר"דק-השורהשלהמשכההולנד";אטוו"חטיברת : 16

ושלזרותשלררשםהיוצרתמשמעות,תבניתלארתההתאורה).קיברותפרשתיאתהעגל

מוהנרמזת ,) 43יא,(דניאלמצרים"חמודות"ובכלהאלוסיהאףמצטרפתנוכריית

 .המידה")חמודות(ווכל 19בשורההתיאור

ביקורתלשםנועדוהצעיר,שלנוכריותולתחושתהתורמותשהרמיזות,יתכואולם,

הגיבורבנוסחישראל,מנהגלאתבגלויהמפרהמתבולל-למחצה,היהודיעלעקיפה

וכוברוידם,שלהרומאניםומוהחדש""המהלדומספריברנדשטאטרמסיפוריהצעיר

להביןשישאפשר,מתנכרה").והיאעבריה("לעלמהפרץי"לשלהסיפורייםמשיריו

האופנתיהחדש,הצעירכלפימכוונתהיאכאילורודס",צעיר"אשריךהסאטירהאת

אךמכבר,זהנתפקרשכווהישיבה,בית-המדרשספסליאתחובששאינוזהוהשטחי,

נבוב,ראשומחיקו";"נושריםמינים'''אינסספרי IIוההשכלהאלפינהאינןגם

נשים.ולצידחולפותלאופנותנתוועניינו

האופגה,אליליאתהעוברהחדש,הצעירדמיתשלהקאריקאטוריתההגזמה
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מתעשר","דלהסאטיריתבאליגוריההכלולהחברתי-מעמדי,התיאוראתמזכירה

בנות-התקופה,היהידייתהנעריתשלהקרתניתיוהרתןשלחטוףחברתיתיאירהכיללת

משקףכסף"יר,"שביאליקשלהסאטירישיריגם .מהודריתלבבות-כרוהמתחזות

-זהב""פרקי-המייעדלחתןיציייייםעצותמסידרתבנויזהשירדומה:הליר-ריח

-תרנ"גמשנתביאליקשלשיריגםולזהב.לכסףלסגודהחתןעלפוקדודיברדיברוכל

הכרכית,אצולת-הממוןבבותכמינהגהמינים","אלהיושבתבערה,מתאר-"במנגינה"

הקצוות","שתיברודסר"אשלהרומאןמןהמתבוללת-למחצהליזהשלדמותהמעין

רודםיי,צעיר"אשריוהסאטירןדמןומזבמרהעולהלזה,דימהחברתימצבבוומשתקף

עשויה,שלפנינובשירהצעירדמיתסאטירית.כוונהמתויילאלגמריאחרתברוחכיאם

כלוזינחאירופיתהליבשהמתגרמן,איהמתרוססהיהודי,הצעיראתלייצגאפוא,

בסיפוריהםתדירוחזרההשבעים,שנותסופריאתשהעסיקהדמית-ולמסירתלדתזיקה

לעצבשהירבוהתשעים,שנותשלהחדש"המהלךמ"בעלימספריםשלהנאטוראליסטיים

החיים"."מןסוחטי-דמעות,!(יפוריםשלבמסגרתמכאלהדמויית

רבוטית.ברווותמיניותהשתמעויותגממתלוותהצעירשללתיאווו

הפיתויפרשתאתמקשר ) 6ב,בראשיתהשווה:- 4כשורהלעיבימ""תאווההצירוף

הצעירהופר , 8-7בשוררתהכלרלבתיאררלעיל.שנזכרממשלי,הפסוקעםחווהשל

נחשלמעיןזנבותיי,נפתוליועמהכפופיםחודיושניעםהפתלתול,השפםבעל

ש"בראשהגברהתרנגול,גםגקשראקסטרוברטיתמיניותשלזילתבגיתמפתה.

המתייהרת,הגברייתסמלהתונגיל,במקיםבעורב.כאןהמימו ,) 10כשיוההשבשבת"

שלהנידעהמשלמןהמתייהרת,הטפשותסמלהשבשבת,בראשעירבכאן~ושב

בביריתהמשוחההבלורית,שלוהצבעהברקלהמחשתגםתווםשאיזכיוולאפוגטין,

העורבשלהשחורהברקהגביב.הואשעלהמונחהאלגאנטי,הכיבעישלובתמרוקים

וניטףלמשעינקילדוכיהיוצאהמפגנק,הצעיו~להשטנילזדונולרמזאףעשיי

שושנת-הררחות,רקאיגה , 10בשווהכאוהנזכרתהשבשבת .לבבותלשביתכדימוו,

מתכת.תונגולבדרך-כללמוצבושבראשההאירופי,הכוךשלגגיתיואתהמקשטת
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כשבשנת.ריחלכלהפינהשיבה-הלבבית,הצעירשלעקביותור O~חורמזרקהיאאיו

 ,)ד,ישבתירושלמי(על-פיעופותללכידתהציידיםשלפתיונםגםהיאהשבשבת

טופולצידו.פיתיווהמשליךלצייד,המטורזוהצעירהופךאיזכורה,ובאמצעות

הרידםהצעיראתההופכת"אשרי",באמירתהפותחתפנייה,הואאףכוללהשירשל

בשלברשת,יליפולבעצמילהילכדאףואוליבתולות,ללכודהעימדלגיביר-ציד,

וסכלותי:טפשותי

כהלכה,זכרציד,'ין,,גביאשריך,

 •..ברכהמעיימעינךבתילה,מזלמזלך

בלבישי,יתירההקפדהךמקפידבתמריקיםהמתבשםהמטורזו,הצעיר

מתיאורהלקוחיםנקביים-נשיים,איפיוניםבטידרתגםשלפנינובטאטירהמאיפייו

זונהכאשהירישליםהעירומתיאיר ) 16,2(בשורותמשליבטפרהנוכריההאשה

הכלילה"תמרוקים",המלה .) 4טז,ןליחזקאל 22ב,לירמיהן 6שורה(השווה

ובהקשרבמגילת-אטתר,בלבד,פעמיםשלושבמקראבאההצעיר,שלבתיאירו

עללוטלדברי"לשיו-נקייה"(אאיפמיזם)מעיןהו 14-13שיריתהנשיס".ל"תמרוקי

מציגיםלעיל,המצןטטיםהאחרונים,הטוריםשבשניהמטייט,והאקורדבנותיו,

שלטופואחד:במישורבתולה"."מזללושיאהכמיאימובע,נשיםכרודףהצעיראת

במישורעושר;ברכתעליישתשפיעבת-עשירים,בתילהשלידהאתשישיגכזהצעיר

מ"מעיינו".אותושתשקנהיילנערית,דרכושימצאכזה,צעירעלחזקהאחר:

נטוליםהמתבולל-למחצה,הצעירשלבגדיושבתיאוריהלשוו,מרכיבי

"אפוד").(מלשון"נאפד"מעיל,מכנטים,חושן,צניף,הכהונה:מתחיםדווקא

טיפיחיוכלפיבגדיוכלפיהצעירשלהפולחניהיחטעלגםמצביעהזיתבנית , 

אליליאתהעיבדהצעיר,אתמציגהאףזומטאפורית-אלוטיביתתבניתהעצמי.

מעליםהטאטירי,השיראתהפותחיםהשבח,דבריבקודש.המשרתככיהןהמידה,

ואשר--.,.כמוךמיישראל("אשריךהברכה"יזאת IIבוהמרומםהחגיגיi:וטגניןאת

היפריהשפםבשפם,החרבמימרתכאואירוני.באור ) 29לג,דבריםגאותך",חרב
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ואשרבחיצוניותי,שכוחוהגנדרו,הצעירשלהעיקרילכלי-נשקוחרב,למעיובמרומז

לתורה.עיתיטלקבועבמקוט ,) 20(שורהמלבושיטלהחלפתעיתיטקובע

עיקצהלפיהזו,סאטירהשלייתרספציפיתהבנהאפשריתמכלללהוציאאףאין

בדררמעלהרידט""צעירהצירוףוידועה.מוכרתאישייתכלפיהומינט","אדמכוון

במעיותהיליט.בספרס"חבפרקהמתוארתהאידיאלית,החגיגיתהתהלוכהאתהאלוסיה

רבת-משתתפיט,מפוארתתהלוכהזהתהיליטבמזמורמופיעהאפוקאליפטית,וויזיה

יהודה,בנימין,-'השבטיםנציגיוכןתופפות"י"עלמותמנגניםמשוררים,ובה

רודטיי,צעירבנימין("שםהבניםצעירבנימיו,מנהיגהתהלוכהאתונפתלי.זבולון

בם,רודה =(רודטוהרדייהההנהגהאת"רודם"המלהמציינתבמקור .) 28סח,תהלים

צורת-הנטייההפכהיסימאנטית,דקדיקיתאופראציהשלהפעלתהבעזרתכאו,מנהיגם).

ישנוני,הוראתה:"רודט"יהמלהר.ד.ם,השורשמושנגזרלשם-תואר,ר.ד.ההפועלשל

חולמני.

מפורשות,כאונזכרשאינואףהמקראית,הרמיזהברקעהמרחףכנימיו,שלשמו

אךועינוגים;תפנוקיםבובו-זקונים,מפונק,צעירכלמוכללכאורחלצייןעשוי

כרשמו.הואש"כנימין"מי,כנגדאישיבאופןכוונההסאטירהשלשעוקצהייתכן,

היאוחד-ערכית,שקופהשכהשהאירוניהאףרודט",צעיר"אשריךהסאטירהכר,אי

ביאליק.שלהמוקדמתבכתיבתוהזיאנרשלוהמגובשיםהשנוניטמגילוייו

החברתית-מעמדיתהסאטירה 3נ.

היאואופייההאירוניהשימרשימבחינתררדט"צעירל"אשרירדרמה

הפוליטיקאיט-מוגדרחברתימיגזרעלהמצליפההמלרמדיט",הדעת"חוכריהסאטירה

והאומנות.התרבותשל

שלכסידרההמשוררמצליףשנופגעיט",של"שירמעיןהיאזוסאטירה
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בגשמיותצווארעדהםשקועיםולמעשהרוחניות,שללכתרהטועניםטיפוסים,

בנוי ) 17ובית 11בית(למעטמהםאחדשכלבתים,עשריםמכילהשירהמונית.

ללאיתמירה,לויאייכןותמורהנישאבישישארור,משפטזהה:תחביריבמיננה

שנחשלדימיםבקאטאלוגיםבחסר.לוקההתיאיר,שבי ) 26אליפטיכבמיננהנשיא,

ו ! Fe.Li.c..,i;ta.,6 ,Sai.u6 ("בריר"או"אשרי"קריאתנדרו-כלל,מופיעהגנאישלאי.

יהתבניתחסרה,"אשרי"תבניתכאו,התיאיר.למשפטנשיאשהו"ארור",קריאתאי

אמירתשלוהוספתהושקופה,נרורהשהכוןנהאלאבאליפסיס,נותרתהתחנירית

ברירהבשירהאירוניהבלעדיה,גםדנר.רידהומאומעלההיתהלא"אשרי"

המפורשת.הסאטיריתבכוונהלטעותוקשהלמדי,ודניטאטיבית

מתחוםכולונבחרילהלעגה,להצלפההראוייםהטיפוסים,קאטאלוג

עוטי"ידעוניםימאשריה",תבל"מלמדיהמלומדים",הדעת("חוכריהרוחניות

תחכמוני",שבתבתיוהמדע,החכמה"היכליהעלייה",'ינניהדור","גאוניגאות",

ובוראיומחדשיהןשיטות"יוצריימשובחים",נאימברואיםיפות,נפשות"בוראי

הנסמכימועוד).שהזקינו"עבירהבעליפשע,מגידי"מיכיחים,קישוטים",דיו

הדעת,כריוח (והגשמייתהחומרחיימתחוםלקוחיםהצירופיםמורביםשל

ציריפימכאונוצריםכרהרוחניות).לניבקהנפש,פסיורפוטא

מלנישיםולמעשה,ירוח,חומרכביכול,בתוכם,הממזגיםרבים,איקסימורוניים

ופחותים.גסיםחומריים-גשמיים,כמלבושיםהרוחניותאת

שלילית:יחידת-משמעותגםכדרר-כללישאלהלנסמכיםכו,עליתר

אלאמלאכה,שללביצועהאחריותעצמועלשנוטלמירקלאהואלמשל,"קבלו",

מירקלאהוא"חוכר"ו,ב.רבהויקראעל-פיגנובים,בדבריםהסוחראדם,גם

זכות-החכירהבעלי(מעמדועושקשמנצלמיגםאלאמוגדר,זמולפרקזכותששוכר

בישגםהרעבות","העיניםנשירוגםביאליקהשתמשזיתחבירית)בתבנית 26 (
ותמורה.נישאהכולליםהאריכים,מהמשפטיםאחדנכלהנשיאחסר
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רקלאאךהיהררית).בעיירהושנואמישמץמעמרהיהמס-הנדותיעלמס-הבשרעל

(וכמוהי"רוח"המושגגםבכוח;שלילירתהשתמעויותמכלליםהכינוייםשלהנסמכים

שלילית,במשמעותונטעןהניטראליתממשמעותוכאןמופקע"רוחניות")המושגגם

"ריק"."הבל",שעניינה

קבוצותשלקאטאלוגספקהואהמלרמדים"הדעת"חוכדיהסאטיריהשיר

פריפראסטייםתיאוריםשלוהערמהגיבובספקבית-המדדש","חרבשימהווישונות

העיזבון,מןגורריישלשירוכמושלאאחד.קולקטיביטיפיסשללאיפיונר

המייצגותרמויות,שלקאטאלוג,והמכילתרנ"זלשנתאחיאסף"ב"לוחשנתפרסם,

ציבור,כשליחימלשמשהפסוליםהקהילה,מחיישררהאבשישלשוברתקברצות

מרסדרתשלוהכלכליהפיליטיהתחוםמןסטיריארטיפיםכאובחרלאביאליק

חזרות,ישכאן,הכלוליםהאליפטיים,המשפטיםבסידרת .היהורייםהקהילה

הארוכההמשפטיםרסיררתוסירוג,גיווומאשריותרופריפראזרת,גיבוב

ברדפים.היגדיםשלכסיררהלהיתפשאףעשרייה

"המקפליםהמליצים,כבגר , raisonneurה-הדרברטוען 36-35בשורות

ושושבים".פרחיםזרימלאבפהותובעים /בספראיתםוכירכיםהחייםאת

לשירשהירביבכללם,הסנטימבטאליסטייםהמשרדריםכנגרמכיינלםאלהדברים

הבאנאלית,הוומאבטיתהשירהשלקבעאבזריושארושישנים,פרחיםכרכבים,על

רשרשנים"."פרחיםשרשבים","אגררתכמרשמרת,לקבצי-שיריהםבחרייאף

עיקצנית,הערהגםכאישכלילהלהניח,מותר.אולם, ) 27רעיר(ופרחים""ציצים

שנתפרסםפרחים","זררוידרביץי'שלשיררכנגרהרמינם""אדהמכוונת

חמת".האריהר"אלהנעורים""אליליביאליקשלשירירעםביחרשני,ספרביפררסי,

בני-נשכחיםמשוררים-שטארקוליבביברינגיעקבזמושץ.רודשלשיריהם)ספרי 27 (
השםאתנשאמזחיהושעשלספרושושנים"."אגורת :שםאותונשאו-התקופה
השםאתנשאארנקרנץשלמהשלספרותרנ"ב);(ברריצ'ב.רשושנים""פרחים
תרכ"ה)(זיטומיר,גולדפארןשלשידיוספרתרל"ח).(ברורי.פרחים""צרור

ביןשרררחהלאופנה.ספורותדיגמאותהואלהרפרחים"."ציציםהשםאתנשא
"פרחוניות".ככרתרותספריהםאתלקשטהנטייהשירה:כרתני
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דוידוביץשהאשיםבהאשמהשראשיתהעזה,שינאהשררהוביאליקדוידוביץבין

המשוררשלמשירוהצפור""אלרעיוואתגנבשהאחריןביאליק,את(בן-דוד)

לאהבתי.שליחותשתמסורהסנונית,אלשיר-פנייהשכתבמיקוב,אפולווהרוסי

.דוידוביץ, ) 28ב"הצפירה"(ביאליקשלשירועלדוידוביץשכתבבביקררתוהמשכה

ה"חדש".הכתיבהנוסחאתשבישרוהראשונות,הסנונירתגכוהיהאודיסה,מצעירי

החדש".הטעםמ"בעלימבקרהואאףשהיהרבניצקי,י"חשלבמאספיהרימאנטי,

יחידאירת,במליםהשימרשזכותעלרבניצקי,לביוביאליקביןשנישטבריכיח,

משררריאת(ששישמי Hapax Legomenaשימישלידילהביאשראויביאליק,טען

תפלכשרידהחדש"הטעם"בעליבעינירנחשבואררנאמנטאליות,למטרותההשכלה

כדיגמהוענף".שררשלהן"שאיןמליםלחדששלארבלבדהשמכילית),המליצהשל

ביאליקהביאבמקירית,אחיזהלהןשאיןשאולרת,במליםהמתקשטלקרי,לסגנון

 :) 29דיידוביץ(שלסגנרניאת

את---שמרשלידילהביאירתרשטרבהילד,לשיטתי"אני

בתרגוםכמומלים,מחדש---שבתנ"דהבודדותהמלות

רענף".שורשלהושאיודוידוביטש,

פרחיםזרימלאבפהה"תובעיםהפייטנים,עלבדבריוהשאר,שביןיתכן,

עלרקולאפרחים","זרבעלדוידוביץ,יןשירתעלביאליקהלעיגושושנים",

 . 5,4,3העןשם,גם:ראה .) 50 ,;ב 32 (הראשונים"ביאליק"ימילחרבר,פו)ראה: 28 (
אחרי . 1892 , 148גילןב'הצפירה',נדפסהפרדס' Iעלבן-דודשלביקורתר
להאשיםלבו-דידהתירשלאביאליק,שלידידיאבלסין,הרבבושלהתערבותו

הצפורןביאליק:"ב'אלשלשירייבכירעלהמבקרכתבבפלאגיאט,ביאליקאת
עלמשפטלהיציאקשהכאלהבעניניםאבל"---רעננהפואיסיהעקבינראים

בת-שירתי".לנרתוסיףהמינראהאפואנביטההראשינה.הבחינהפי

) 29 ( 
אגרות,א,עה-עו.
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שהאשמתיהיטבשידעביאליק,כללי.באירחהשגירה,הסנטימנטאליסטיתהכתיבהגיסח

בניקירתאףשזיכהולדוידוביץ,איבהנטרידידו,בהתערביתבנסנמנעהבפלאגיאט

 :) 30דיידיביץ(שלבגניתיהערהסקריפטןם"ב"פןIנטהעיר , 1894מאיקטיברובמכתביצןננת,

זההשני?הפרדסעלהעיתוניםאיהספריםבאחדביקירת"הבאה
אתיראיוהעיתיתבספרותמאימהקוראאינניאשרכבירזמו

זכאים?היצאושירי?גםהנתבקרר-באהאםמה.עדיודע

השגיאותתקנתלאלמהבפרדס?דרידיביטשהמשיררהיאמיי
פרחים?"זרבשירויהרביתהגסית

אףכאיליפניםיהעמידעיקצנית,בהערהלמחרפיגמלביאליקכיזאת,איו

שיר-פניאתשהקבילפרחים","זרבעלמשירר-מבקר,איתיהיאמיכלליידעאיני

לכתיבתיאופייניצייו=סגניועיינים.יאפילוציננים,בדבריםשליהבכורה

יאיניברסאלייםכלליםענייניםשלללב-ליבםלשרבבנטייתיהיאביאליקשלהמיקדמת

הזדמנית","שירשלחיתםהנישאיםיאידייסינקרטיים,פרטייםאישיים,רמזיםגם

הסנטימנטאליהכתיבהניסחעלההתקפהאתכרי.כאו, ) 31המשכילים(השנינהבריח

יבר-פליגתא.יריבכנגדערקצני,אישיברמז

הסנטימנטאליסטיתהשירהמושגוריםמרטיביםתרקףהשירשלסיפוגם

עקימה:באספקלריהרמעמידםבת-הזמו

ימתארנניםמקינניםנוגרת,נשמותמשיררים

ניגינםשנשתתףבדעמיתהמתחננים

פררח,אניבאועדןגןאיזהאובדןעל
ממעינם,כרובאימלאדאיזהגרושעל
---לירחמעלעילםאיזהחירנןעל

)אגרות,א,עג. 30 (

אליפינההספרים,אריןמילהדיברעימדימפשפש""עימדהגניזבשירי)לדוגמה, 31 (
הייתםלנדכם"אתםימיוחד:פרטיעילםלעצמילנריאבענרלישסייעוהספרים,

למראשיתי".הכרבחרףשעשיעי,יגופרדסיהייתםבקיץ---מעידיהיחידעילמי
"פעמישירואתשעשיעים".ו"גן"פררס"העתלכתנירמזגםכלילאלהבדברים
"למתנדביםואתרבניצקי)(בעריכת"האביב"שלהפתיחהלחיברתביאליקכתבאביב"
פרישמן).(בעריכת"הדיר"שלאןלחיברתהדיר!")("הקימיבעם"
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יותהדמוביןיטניםהפאתגםאפוא,כורך,נשלמה)שלא(הסאטירהשלסיפה

השירבשותעהדמשטףכנגדןאכיםמכוונרהחיצי-הסאטיב"רוח".להןןיינשעהנלעגות,

פלאות,ץראחורכןלעהסופדים ,יםוננמשוררים-מקעלריםבהדהזמן,-בתתכייניהב

ענייניםעלמלעיגיםשהםייתכןלהם:שכפל-משמעותדברים,נםהי,דמיוני,ן-עדגןאו

כנגדמכווניםשהםאף,ייתכןהתקופה;שלבפואטיקהכללייםפגמיםעלכלליים,

לגייםאנוסטיםגעגועהספוגיםם,יהלמינציון"יירש"תבירכשלארקאדיותהרתהאלגי

אמיתית.רכנהנפש-מהתפעמותועליוכיסופיהםשכמיהתםילמבאבודים,זהב"איי"אל

מוטיביםכעלאףיזהכרהמלרמדים",הדעתרי"חרכבמתקיףשביאליקאלה,מרטיביםעל

ותמהעלר,שאהןיביבר,דשבו , )רנ"ז(תנה"נאמ"דמעהררבשיזרייפים,מר-כניםבלתי

עתדה"חרכריטירההסאשלזותונגהתיהשורוניצולךותדה,ויעעלרהאמיתיתהרהשי

 :"םדימלימה

תמעודרידמויתאותראהכי

נניםעהאקראולמספד
פלאיתארץהזאיחירבןעל
עדניםגןזהאיבדןאועל

ובנשגבותלותוגדבאםגם
אתהלך,כיתראהניממ
בערבותלרכבאתאוכי
---מלאךאיכרובלהיותאשאלכי

אבושהלאדהואאלהגם
 .יםלממלים,מלים, ,רוחדברירק

השירהשלםוהשחוקילייםהבאנאהמוטיביםאתקביאליעימתנאמנה"מעהד"ב

מנפשומלטתתשמוהכמוסה,הצפונההאחתהדמעהעםוהאוטופית,הרגשניתית,נהדמעו

מנה,הנאהדמעהיאהבתוכו,האצורההעצורה,הדמעהקרעקה.וומוקהמצבשעת

 .יםראקהל-הקושלרנולאמהראויה

הדוברמעמידלמיניהם, "הררחניותו"קבלניהמלומדים"תהדעיכרוי'חכנגד

ליםוסוברס,יתהמשלהשנילצידושמשתייכיםכמי ,חבריואתוועצמאתבשיר

ריבוצבתוךפרטהואהדוברובתרבות,וחניותברלעסוקיםהמתיימרשלמעריצותם
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---הדרר"גארנישארתםועלומים,כוחשופעיצעירים,אנשיםשלציבורעשרקים,של

ששיםכןועלוברעננרתמ,בהממתקנאימובטחורימ",מררבהבישיבהעולממאתשקנו

ובקלונמ:בצערמארתםלראות

עלומינויבכיחפניניבמאירומקנאתם
והעצובה.השחורהמרתםבנוזורקים

הפדגוגיםביןי"אנחנו","הם"ביןאפוא,כאן,שורריםעמוקיםשינאהיחסי

מנהליביןבחסדין,התלויימאלהלביןוהרבניהתורניהמימסדביןלתלמידיהמ,

אלה,לביןלמיניהסובטאוניםעיתונימעורכיביןולמורים,לרבניםבתי-המדרש

לספסל-חבריואתשמסיתכמיכאן,מצטיירהדו~רולשיפוטמ.למוצא-פיהםהמחכים

שחיברכמיגורלמ;עלאוהשכלתםעלהממונםכנגדחברין-לצרה,אתאוהלימןדימ,

הרגשתלצירד"אנחני"לשוןונוקטלמהרמה,חבריואתלעיררכדיכתב-פלסתר

 . ) 32השנואים(ה"הם"כנגדושיתוף-גררל,סולידאריות

כמו"שקופה",דנוטאטיבית,אירוניה:היאזומוקדמתבסאטירההאירוניה

מתבטאהמטורזןהצעירכלפיהדוברשללעגושבהרודס",צעיר"אשרידבסאטירה

ההלעגהמושאיכלפיהדוברשלשנאתיכאן,"סגי-נהיר".בלשרן"אשרי",באמירת

אמביוואלנטיות.שלגילויימוללאגינרני-נימיסללאוגלויה,חשופהשנאההיא

ובשניכה,בתיחכיםאלאהאירוכיה,שלבמורכבותהלאאפוא,נעוץ,השירשלעישרר

לעיל.שהוארוהעזימ,האוקסימירוניימהציריפיםשמפגינים

השירשלקיטןעןכשלמה.לאהסאטירהכימלמד,זהשירשלכתב-היד

אילוהארככי.הקאטאליגשלהתחביריהאליפסיסאתלהסבירעשייימוקיטובר

שהיאכפינחשפת,היתה-"האיירוו"-הדרברשלשזהיתיייתכןהשיר,נשלם

הרעבות","העיכיסביאליקשלבשירורודםיי,צעיר"אשרידהסאטירהוף (tבמתגלה

המרבהקיםיהימנ"מס : ) 65 , ] 119 [ (בסאטירה""פרקימודה,יה ,:פרידלנדרראה ) 32 (
האמן,שלהשנאהתחושתכאה.לעשו'תהוכוחהמשכאה,ניזוכההירתה-הסאטירהשל

בסאטירית,היצירההיווצריתעמבבדבדוהילכתנצרפתועיקר,כללאסתטיתשאיכנה
באמרתולשיפוטלהבחנההכיתנתחרוייהונוצרתאמנותי,עיצובמערצבתשהיאוסיפה
ביצירההשנאהשלההנמקהאתפרידלכדרהפרופןמסבירלהלו,אסתטיות".מידה

מצדאמכוהמוסרי,צידןקהלאירלאהקורא,י IIעבחיכתהדרדואתהסאטירית
ביצירה.תיפקודה
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נאההנשוא,חסרשנכולםאליפטיים,שמנייםמשפטיםשלסידרהכאמור,כלולה,נושאף

המלומדים"הדעתוכרי h "שלו.הפואנטהאתהמכילהשיר,שלהשמינינטורוההנהרהההשלמה

וחסירה.לקויהנמצאתשנוהאירוניהשלאיכותהועל-כןנשלם,שלאסאטירישירהוא

המיתממתהקונוטאטיניתהאירוניה . 4נ.

האירוניהחדלהכןניאליק,שלהסאטיריתכתינתוונשתכללהשהלכהככל

והאנטו-אירוניים.המיתממיםהיסודותנהוגנרווחד-ערכית,"שקיפהלהיותשנשיריו

המונולוגבמתכונתהבנוי-נתפילה""עצה-תרנ"דמשנתהמוקדםבשירוכבר

יהפיכתההאירוניההתעדנותניכרתקאריקאטורי,בסגניןוהכתובהדראמאטי

ורנת-פנים.מורכבתקוניטאטיבית,לאירוניה

ולנרואעולמואתלהחרינבורא-שמים-וארץלאלהדונרשלבעצתופותחהשיר

חדש:עולםתחתיו

האלושמיתהלזו,תארץ
למדי,נושנוכברבלו,כבר

לתחיהשיבםשמעני:לו
שדי!אלחדשים,ובראם

נמקרא,מקבילותלישישידיע,פילוסופירעיוןעלמבוססותאלהשורות

שלבמסגרתהחגיגיים,רצינייםדבריםשהמישעיהו,ספרשלהסיוםבדברילמשל,

הראשונותתזכרנהלאחדשהוארץחדשיםשמיםנוראהנני"כיאפוקאלרפטית:נבואה

בספרותובהרחבהבפירוטמוזרזה.רעיון ) 17סה,(שם,לב"עלתעלינהולא

היההעולם,שנבראשעדכך,עלהידועהמדרשמבוססאףועליוהגנוסטיקאים,

ומחריבו.עולמותבונההקבי~

הדיברזהאיןהדובר.שלבאישיותונעוץהשירשלהאנאקדוטאליצידו

הבורא,האללפניתחינההואאףהשוטחהמצר",מו IIהשירמןהרציני-החגיגי

היאהפנייהכאו,המלאכה".אתשכלל---בעיניוירע"למהלפניויקובל

שיוה-הדרגהבן-שיחו,אלאדםשפינהכדרד"נמוכה",פאמיליאריתפנייה

 .)"---למיענךלאאם---שמעניאלי,לו,---שמעני("לווהמעמד
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הנובעחקולגיאליוח,מחירלפנייהשוניםפרונומיאלייםציוניםישהרוסיבדיבור

 • ) 33מרחק(ומהיעדרמפאמיליאריוחהנובעחנמוכה","סולידאריוחלביןימאהבה,מכבוד

בסידרחהקב"האלהפוכההרפח,ובעלאחח,בכפיפהררוחהקאטגוריוחשחיכאו,

פאמיליאריוח,שלגילוייםוגםקולגיאליותשלגילוייםגםמפגיוועצות,בקשות

והדיהםעממיותתחינותהדיגםכאןמצוייםוקאריקאטורה.הומורשלהואוהאפקט

סממכים)ןעוד). 34ויזתא"(הפיטו"בפזמוןבצירןף(כגוושוכיםיירישיזמיםשל

ככל-עוצבושאלהמלמרים,ריבורוובסגכווהדוברברמותשוכיםפולקלוריסטיים

 . ) 35 (עליכם)(שלוםרביכוביץשימאת "החולב"טוניהבהשראת-הכראה

הדוברשהריירונית,ו-אאבטדמותוגםבריוניתותרמגםהיאהרובררמות

מרוומלבחפילה"ב"עצההאלאלוכההפמשורר,גםאלארפת,על-ברקאיכוהעממי

-ו"חפילה""עצה"-השירבכותרתהכלוליםהמושגים,שניעולמו.אתלהכהיגכיצד

מובהקח,שליליתבמשמעוחגםטעוכיםוהםלהם,וכפל-משמעותשכפל-פביםמושגיםהם

 . ) 36הביטראלית(אוהחיוביתהשממעותבצד

תי,יהספרוהרוסית",בפרוזההפכייה"דרכיפרירריך,פאולשלמאמרו)ראח: 33 (
 . 798-783תשל"א, , 1971מארס , 4 /ב

"העברייאיזמעו ,ב.פערפערקאוויטש,אה:ראוויל.טיפש,פירושו:"ויזחא")בייריש 34 (
 . 69עמי , 1931ריגי(,אידיש",איך

מירוודךשלספרוראה:החולב,טוביהשלהעממית-פולקלוריסטיתרמותו)לתיאור 35 (
 A Trave]er Oisguised: A Stydy in the Rise of Modern Yiddish Fictjoח

• 171-179 . 9th Century, Schocken Books, New-York, 1973, pp גio the 

ו"פליליה""עצה"יטהמלשתיפליליה".ועשעצה"הביאו : 3טז,ישעיהו)על_פי 36 (
 .פ.ל.ל)-שורשבאותומקורוו"פליליה"פילה""ת(יתדרוגאטיבבמשמעיתבאות
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רצינותושביובפערנעיצההמינולוג,מוהעולההרראמאטית,האירוניה

שלהנורמותמוהמתחייביםוהלעג,ההומורלביוהבריוניהדוברשלהגמורה

ה"נאיבית",הסאטירהבנוסחחר-סיטרית,אירוניהכאואיוהסמוי.המחבר

ההופכתרבת-אנפיו,מורכבת,אירוניהלפנינו"סגי-נהור".בלש;והשימושכרוגמת

לעיתיםקשהלקורא .אחתונעונהבעתול"אלאזיו"ל"איירוו"הדוברהגיבוראת

מיתמם.חכםאוותמיםתםהואהעזבעלהשמורראםלהחליט

רפת,בעלשהואזה,ובלתי-מתוחכםנאיבי-עממיטיפוספארארוקסאלי,באורח

משורראלאסתם,משוררולאמשורר,גםהואסידרי-הבריאה,בגרבקובלנההבא

תקופהשלופותחהדועכתתקופהשלחותמהלהיותבכוונתומפליגות:יומרותבעל

-האלו"שמיההלזו,("הארץבישוזלזולמפגיוהואהאחד,הצרמןחרשה.

ומאמיןונלוז),זיליןילענהבריאהאתהיאהופדמזלזלים,כיניייםבסידרת

זה,יפשוטנאיבימשוררהשני,הצדמןתום.עדמוצוכברלשירההנושאיםשכל

מהןלמצופה,בניגידבדיוק,יורעדבר,לכלכ"אלאזון"ונוהגביכולתוהמתהלל

העולם:מוובטלההעוברתהשירה,שלהאמיתיותנקודות-התורפה

ורנביוהזמיר , iופרחיהאביב
 ...הרנניםבעליכלמחמרי

צלמםהודשחתוכברבעתםיפואם
ושנים.מימיםהמשוררים

מומיהםמהםהיטבומכירבת-הזמוהשירהשלפגמיהמהםאלנכוייורעהדובר

הואאיוגיחוך),-ימעוררפארארוקסאליבאורחכשובזאתועםהמשוררים,חבריושל

במישנהיוגיעונו("למהעדותועל-פיהפסולותתחבולותיהם,בכלהשימושמונמנע

אתמכליותרמאפייניםעליהם,מלעיגשהואעניינים,אותםהענייו").ובכפל

ריטוריות,תחבולותלרוב,חידודיםשלובמונולוגמכבירהואאףשלו:כתיבתו

שלכשיריהםממשורב-בתים,ארכנישירובאתטיות.תפניותגיבובים,חזרות,

הנותוהסמוי,המחברשלהמתמדתהעיןןן"קריצתניכרתבסגנונוהישנים.המשוררים
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וטריוו~אלי:המוניענייןהעלאתלצורדומרומם,נשגבסגנון-דיבירהפרסינהבפי

הפרעושמדקרותעלחזוןשאתאמרתי
החריזי,הקדימניוהנה

עזילכבודבשירקוליתתואומר
עזי.עליותמת-ופתאום

לכבוד",בשירקוליתת"ואומרוכמוחזון"שאת"אמרתיכמומרוממים,ביטויים

ושיר-ה"חזון"מושאישהםהעז),(הפרעוש,העלוביםלאובייקטיםגמורבניגודעומדים

דהילנו,הישן,בנרסחהאירוניה,למרבהכאן,נעשיתהישןהנוסחעלהתלונההתהילה.

ילית..המשכהמליצהשלהמובהקיםמסממניה-ניסוחולביוהנישאביןברלטבחוסר-תואם

ומגוחכים.נלעגיםנושאיםכולםאינםבשיר,הכלוליםהתלונה,נושאיואולם,

בכלהמחברהאמיןשבהםואמיתיים,רצינייםנושאי-תלונהגםכאןכלוליםאדרבה,

פאראדוקס,שבתורפאראדוקסבתפילה""עצהבשירישבאגרותיו.ביטוילכדונתןמאודו

הנלעגהאיבייקטשבהמורכבת,אירוניההיאהאירוניהאינסופי.טורשלבטכניקה

היסידגםמשתקףהחיובייםבערכיםואילונלעגים,צדדיםרקולאחיובייםערכיםגםמכיל

הדמויותשלהנורמותשביוהבלתי-פוסקבמשחקהיתר,ביןנעוצה,המורכברתהנלעג.

אלוהי,נשגב,מאזיןשלהמובלעתובנוכחותוהמובלע)המחברהמשורר,(הדובר,

-מקוםמכל-ושהדוברלעצות,הזקוקינחשל,כושלאלבתורתבעקיפיןכאןהמוצג

ממנו.החכםלידידו,עצמומשים

בשירתהרווחרעיוו,הואהישןשלחורבותיועלחדשעולםשלבריאתורעיון

"שמיםהשחר:איילתבאיזניהעלםמבטיחהאש","מגילתשלהוידויבפרקביאליק.

נאמריםהחלון"פתיחתב"עםאסוככד---".חדשוזהרחדשהותכלתלדאבראחדשים

הארץזההנרה/החמהזהכחדש:העולם"כלהדמיון:כ"ףבעזרתנמסוייג,הדברים

כחינתה"איו",מןה"יש"נבראשמש"'יעםובשירנראה",אלהבקראדהמאירה

o ex nihilo ~ e ~, ובראוהוצאולעין/שמשאורבקשתםתהוו,ואםהישו:מןולא
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ה I11'יונעביןהאומנויות,בתחוםבריאהלביןקוסמיתבריאהשביןהקישורמאין".

אוניברסאלית,אנאלוגיההיאמעשה-אנוש,יצירהלביןבראשית"ו"מעשהיצירה"

ביצירתו.תכופותלהנזקקשביאליק

כביכול,הדור,משוררימגדוליגםשהואהעממי,הרפתןהדוברמרחיבכאן,

משלו:מקוריתבדררהאנאלוגיהאתחדשה,תקופהלפתוחבכוחומאמיןאשר

-לכאורה-המייגעיםהטבע,מןהבריאה,מןאלמנטיםשלארורקאטאלוגבאמצעות

המייגעיםאלמנטיםאותםלכלעקיףביטוינותןהוא ,) 18-9(שיריחיאדםאליהים

מעשה-יצירהביןשייהגזירהאפוא,גוזר,היאהדור.בשירתהנפשאתימדאיבים

ישלפיהה"הגיונית",למסקנהימגיעהאמנותית,היצירהלמלאכתהעולםשבבריאת

 .פייטייםנושאיםשלחדשהקשתהמשורריםבידלמתכדילתוהו,העולםאתלהשיב

שלופסיליתייהעדפיתיורדסעלגםמלמדסידרם,לפיהקאטאלוג,פרטיאירגון

היאתחילה,הנושאים:איצרבתחיםהמובלע,המחברשלאףיאיליהרפתן,המשורר

מתייפיפות ,טעונית-רגש"מסולסלות",קונוונציונאליותתימותשלסידרהמונה

חיוירתהשמש,קרניזהבהשמים,תכלתלזרא:כברלישהיייסנטימנטאליסטיות,

משקממזרים,וסיפהסואןיםליל,רזידמיבהיר,ייםתשיאותהברה,הלבנה

יכןורננייהזמירופרחיו,האביבצפרים,צפציףנשיקה,הדשא,ירקרקהפלג,

שכברסנטימנטאליסטיים,אורומאנטיים,יסידיתאותםכליליםכאן,הלאה.

ובכללהחיבת-ציוןשירתאתגדשיבמייחדארבכללה,בספרותונתבלינשחקי

) 37 ( 
 ;וטשרניחיבסקיביאליקשלהמיקדמתשירתסאתגם

(37) 

שיריגםהראשונותבשניתיוביאליקכתבהלאומיים,ההגותייםשיריובצד
"הקיץ","במנגינה",אביב",חזיוןלום n ~'כגווסנטימנטאליסט?יס,יטבעאהבה

יסודית,אותםכאןכליליםועוד. )'א(גירסה"נושנותן,יונים","תאמי
וספריתה").("הלשוןישראללשירתולאהעולםלשירתהםיאיםכיהאמין,שאחד-העם

ומנגינות""חזיונותלקובץ-השיריםבהקדמההציגושברייניןטשרניחובסקי,גם
-לספרבהקדמתוברייניןכדברי-לכתובהירבההחדש",המהלר"מבעליכמשורר

נושאיםעלולאהגלים",רעידתהצפרים,צפציףהריח,לחישתאהובתי,"נשיקתעל
עמו".בתשבר"עללאלאומיים,
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מהם,היוואשותהבעתואחרהסנטימנטאליסטייםהנושאיםמנייתאחרי

ומןחגביהמן-בתוכםוגםחסאטיריים,הפחותיםהנושאיםיאלהדוברעובר

ביאליקהכינים".ביציעדהראמים"מקרני-והניקלההפחותאלהמרומם

הריאליסטית-הנאטוראליסטיתהפרוזהשלנושאיהלקשתהשאר,ביןכאן,מרמז

 ) 38המציאותכשלוהמסואביםהמכועריםצדדיהבתיאורשהירבתהבת-התקופה,

נותרולאומשומש,שחוקכברהכלזהבתחוםגםאךהניוון.תיאורעלוהתענגה

הכינים,בו.להיאחזאחדמקוריענייןלשיריו,נושאיםאחרהתרלמשורר,לו

כאלה,ארו"נמוכים",נלעגיםאובייקטיםלציוןדוגמאותכאוהםוהעזהפרעוש

העלאהמתוךליצירה,לגיטימייםנושאיםלשמשעליבותםאףעלהראויים

הבריאה:סידריאודותל"ח,סנהדריןשבמסכתהמידרששלמרומזת

עליודעתותזוחשאםמה?מפני-שבתבערבנברא"אדם
בראשית".במעשהקדמךיתושלו:אומר

ריטפמעצמאי,קטןסיפורלכדידוגמהמכדיזובסאטירהמתרחבהעזנושא

הסימןמגבולותהחורגהומרי,דימוילכדיםוהנלעגיהפחותיםהנושאיםבקאטאלוג

כנגדסאטירהשלהמרומזתכלילתהאתמאפשרהעזסיפוראוטונומי.סיפורונעשה

המכולכלתהמלאכותיותכנגדהצימצום,אומנותוהיעדרהארכנותכנגדהחרזנות,

קונוונציונאלייםרעיונותכנגדביצירה,הספונטאניותהיעדרוכנגדוהמחושבת

העז;מותשלתוצאההיאהשכינהכהסתלקותותיתהספרההשראהשלאופייהבדבר

כנגדהסאטירההעז).שלעטישתהדברעלהרהוריםמתורבאההשראהשלשובה

ייציסטהקלאסהנוסחכלפימכוונתואינהורב-סיטרית,מורכבתהיאהכתיבהדרכי

הניקליםצדדיהאתיםהמאירנאטוראליסטיים,שיריםמספרכתבעצמו)ביאליק 38כ
המבקרשלמפיוונחרצתשליליתביקורתספגמהםאחדובשלהמציאות,של

יממזרחכה"עעלביקורתבמאמרהפטרבורגי.היווסחוד'סופרבראגין,א"ס
עלביאליק,שלהיהודים""רחובעלבראגיוכתבברייניו,רישלוממערבי

שבהםוהתולעים,האשפהתיאוריועלשבווהריקבוןהצחנההסירחון,מלות
יוכל,אשרככלקרבול,שלסבון"לקנותמביאליקתבעבראגיןהשיר.רצוף
במעשהיתבונןכדואחרהגונה,צורהיקבלאשרעדשלו,הפרנסאתבווינקה
לאכילרסיסים:שלוהנבלאתישבור ...כדואחראחרים,משורריםשלהכתב
 .) 2הע'עח,אגרות,א,(ראה:משורר".להיותעליונגזר
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הסנט~מנטאליסטי,הנוסחכלפיגטמכווניטזוסאטירהשלחיציהד.ננלוהמתחכטהארכני

נאמןחושיישיחזור,הגורסהרומאנטיהנוסחכלפיואףהמתקתקיט,התיאוריטגדוש

ישיבתוכדיתוךשחלפה,בתמונהומריכזיטממוקדיטהרהוריטמתיךעזה,חוויהשל

הקונטמפלאטיביהריכוזבעזרתומשחזרהפיטן-הרפתןיושבכאן,בחדרו.הינצרשל

 :זוכההואשנוהמיסטית,ה"הארה"לרגעעדהעבר,תמינותאת

הריקךלביעלבקריכענני
יגידי,הבקרהרהורי

זקנהחדקלה,תנימהכחזיורלפני
 ...ידודיברוחועטישתה

מאירהאףזובקשהחדשה.ארץלבריאחוזרתבבקשהכאמור,מסתייט,השיר

עמל?"אני"למי,בשיריגירדיוי"לשלהנודעתקובלנתיאתכלשהיביאיריבאור

בתפילה"נ"עצה .)"--הבבי-ציוךנמשורריהאחריולאאטיידיעבי!זה("מי

הןבשיבמחשד,להיבראגטאךתבל,למשורריהאחרוולהיית"לעצמוהדיברמאחל

החדש:העידןלמשורריראשוןילהיותתבל,פנילחדש

אקימהעפרעלהאחריןיאנכי
החלד,מהפכתלשירר

אשיבה-תבלפבילחדשיבשיבך
 ...אילדמשורריראשין

בבואהגםהואהאל,אל denee ~ et 00 P ~ Coכמעיךהפיבההמשורר-הרפתו,

מיתממת.אבטו-איריביהבדבריםכלילהכןועלעצמו,ביאליקשלומעויתתעמוקמת

תקיפהשפיתחמי,שלתחישתושליחות,שלתחושהחדורביאליקהיהעת,באותה

כילעורך,באיגרתביאלייקהעידקטבה""אגרתשירועלקידמתה.אתיחותטחדשה

כן . ) 39כנלהטיהט"חרזיבוכןעשילאאשרחדשהימתכינתחדשה"שפהבשיריש

הזאתבעתיגנרהפרצהאשרהחרזבותעלדעתך"מהבתמיהה:עירכיאתביאליקשאל

) 39 ( 
אגרית,א,ע.
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אלוהי,ניצוץואיוהלשיוידיעחאיןחדש,רעיווואיוכשרוואיו.העבריח?בשירה

הקלוקלהמשקלבדמוחלפנינולצחקקמואשרושרלטניזםעיניםאחיזחכאוישאבל

רוחבטלים,והרהוריםעמעוםשלרוחהזאח.בעחבלבםלהםבדואשרהשואוחרוזי

הנוטחמוטלידחואחבאגריחיואפוא,הביע,.ביאליק ) 40שוא"(והבליח'ריקנו

עימושהביאהחידיש,בערךאמינהחדורהיהואףהחקיפה,בשירחהשליטהפיוטי

 . ) 41נמלצח(בלשוושיבחוגנזם)פסלםאחר-כך(ששבהםהראשוניםאחידיוקאבשיריו,

מוחעלקינחואחהדייק.חיסריאחהגיבובאחהדמעוני,הניטחאחחיעבביאליק

בשאלה:ביאליקחחםיכיבד,העריךשירחושאחגורדוו,

עניחנילבכוחהייחחנים
שירוחינו?לשירהכנוריהיהמי

ניבאשלבורגעים,כנראה"היולחובר:העירהצעיר,המשוררשלזושאלהעל

וחרדעודהאמיוולאהאמיןהואאולםשירוחינו,לשירהכינוריהיהמילו

בצדמכילהחדש,עולםיבראשהאלהמשורר-הרפחו,שלעצחו . ) 42 (" __ושאל-

'יעצהבשירה"איירוו"החרזוכניח.ושלאמחשליסודוחגםאבטורדיהומור

בענייניביאליקשלהאישימאמיו"ה"אניעיקריאחבדבריומכלילבחפילה"

) 40 ( 
אגרוח,א,סח-סט.

ובחכנם---בסגנונםמאדיפיםשיריםאחי"נמצאיםאגרוח,א,נב:למשל:)ראה 41 (
וקראהדמעוחו_--החבונוואחרימשירנופליםאינםהאלה'השיריםלדעחי
המה".רטוביםיפיםכיפתתנשלחיםתשיריםאחלבבשים

טובתכיוראיחומצאחובכוונתלבבשיםקראנה"ואחתאגרוח,א,נז:גם:ראה
תמח").האריה"אלגורדוומוחעלהקינת(עלתנת"

ושחלהוקחנושירחי,מפרחיאחדפרחעודלפניך'~נהאגרוח,א,ס:גם:ראה
אשרהזתוהשיראדס.בניבוול~הנוחלענגבופרדסךיאשרהערוגוחבאחח
ומבטחניכאחד,ועמוקנחמדהואהנעורים")("אליליבזהאליךשולחהנני

אירופיחבשפהגםכזהשירלדעחי,כי,לפרדסך,לחפארחיהיההיהכזהשבישם
 ." ..אדרבה!-קלווינחללא

 • ) 135 ,].ד 32J (ויצירוחיו"חייו-),,ביאליק 42 (
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ביטויבדבריוהואנותןכועקומה.באספקלריהומעשה-היצירה,מלאכת-השיר

מאין","ישלבריאההקריאהדאז.החדשניתבביקורתלפעםשהחללהלוך-הרוחות,

החדשיםהמבקריםללבמסילותמצאהקרוציה,שלהרומאנטיותהנחותיובנוסח

ברייניןראובןשלהנודעממאמרולמשל,עולה,מאדעדדומהתביעהבני-הדור.

בת-הדור:העבריתבספרותחדשהתקופהשפתחמאמריל"ג,שירתנגד,

שמיםלנושיבראלמשוררהמדוכדכה?נפשנועכשיושואפת"למה
שאנוובוהומתוהומלאעךלםלנךיבראאשרחדשה,וארץחדשים
 .) 43עליו".(מרחפים

הקגררתהסאטירה . Sב.

בדחניותסאטירותרקלאביאליקכתבליצירתו,הראשוןהעשורבמרוצת

עולהשמהםסאטיריים,שיריםסידרתגםאלאבתפילה","עצהכדוגמתוקלילות,

האומה,שלאורחות-חייהעלקודרתביקורתועיקרםוצינית,פסימיתעולם-תמונת

 .ועוד)'זיה"עדרהשחר",("בעלותי;"גשלביקורתובנוסח

חולה","גסיסת ,רופאים""חושו-ביאליקשלהקודריםהסאטירייםשיריו

"והיהמתעשר","דלהאילנות",נאים"כמהקבצנים","חבלברזל",אילי"התראו

והתוכחה,הזעםשירישלהראשוןכגרעינםלהיחשבעשוייט-ועודההוא"ביום

הבשלה.בשירתוומרכזינכבדזיאנרושהיוליצירתוהשניבעשורביאליקשכתב

וב"חוכרירודם"צעיו.ב"אשריךכמוונובודחת,קלילההאירוניהאיואלהבשיריט

ומכאיבה.מצליפהוטראגית,מאקאבריתאירוניהאםכיהמלומדים",הדעת

 ,)תרנ"זאדר-(חשווו-אחובי ,'א'השלחי,ומחשבות),(זכרונות),,י.ל.גארדאן" 43 (
68-62 . 
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תכליתבעליאליגירייםשיריםשכי-חולה"יב"גפיסתריפאים"ב"חישי

שביאליקרייחיטיפיסאירעיין,שלהמפתיעהיפיכימשיםיש-מיבהקתסאטירית

 . ) 44שנדפס(מפרי-עטיהראשוןהדברשהיההישוב"י"רעיוומאמרובמרכזהעמידיעצמו

מכיפסט"כעיו ,) 45עצמו(ביאליקשלעדותולפילהיות,שכועדזה,במאמר

ביאליק:מייעץכאחד",ויעבץאחד-העםברוחשככתב-בעולםאגודתנושל

להעמידנוהחימריתיתיעלתומפאתרקלאישראללבכיונכבדישרהישוב"רעירו

כיהקרקע,עללהעמידכיהחימרית,תועלתיעל-ידייתררקאםכיהקרקע,על

גוףיאין---לכולהביאבכוחואשרהמוסרית,תיעלתיעל-ידייתררקאם

הטםהותללבעתכילדעתלנויראההספריםפפר---בריאהנשמהבליבריא

רוחם,השיביועתעמודיה,רופפיהעםגויתגםמהרחישויהבלוהתוהואחריללכת

אבותכיסאתנתמלאהיכאשרלה.ורפאושבהעםגויתגםתחזקאלוהים,ויראתדעת

רוח".לכלוכתפזרוכתדלדליישראלאברי-

מתיךהפובליציסטיבקטעכמושלפכיכי,האליגירייתהסאטיריתשבשתימכיויו

מתבקשתממילאכררפאיי,לשמשכגזרמכהיגיישעלכחילה,העםמיצגהישיב",זזרעייו

המאמראשרבערדרהנהיזר.מאכאלרגלההעילהההגותית,למסקכהבאשרההשיואה

בעקביתבאההעלייהאםהעם,למחלתפתריןבהוריאהלארץהעלייהבזכותמצדד

פסימית,השקפת-עולםעלהשיריםמעידיםהלבבות,ומהכשרתואבוליציוניאיטיחיכיך

הגרלהבארציתערש-הדיייאתלהמירעתידרופאים!!ב"חושוהחולהציכית:ואפילי

ב!המליץי,כדפסהישיב""רעייוהמאמר .) 81-80 ,ד] 32J (לחוברשלבספרי)ראה 44 (
ישראל"."נצחמכהיגיבקשתעל-פיתרכ"א,בכיסוטזביים

) 4S :חייםב"פרקיכדפסיב"אגרות"ככללישלאהגירסאיתקנד-קנז.א,אגרית,)ראה
ס-סא.שם:ףאהתש"י.ביאליק,מיסיגירסאות",בארבע

 . 244-231גנוזים","כתביםגם:ראה
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יי.ללדיימרפאילאמכיחת-עילמים,תהיהזימכיחהאךהאבות,בארץכלכה iבמכוחה

אביתיהם,אלבהלהיאסףכדילציון,העיליםעלהמשוררמלעיגזוקודרתבסאטירה

ללאציון","שיבתשלמבוהלבבילמוסלציוןהערליםאלה,יעללבכיתה,כדיילא

 .) 46למדוויהס~מיידימרפאבהימחפש~םוהכשרה,הככה

בחיפזרןהכיפלת""הסרכהאתלקומםהאימריםאתהדיברמוכיחחולה"ב"גסיסת

בצביעותם,אובתמימותםהמאמיכים,ואתקלים,פתרוכיתאחרחיפרשתוךוברשלנות,

הישרביי,"רעיוןלמאמררקלאקוטביבניגרדעומדתזוקידרתראיהמת".לא"יעקבכי

האל~גיריבשירוביאליקשלההימנונית-הצייניתלקריאתוג~אלאלעיל,המצוטט

רוחלאהתמה/יונתיציונה("ציונה,בסמיכית-זמניםשנכתבלך",רצאי"קימי

מיחלטהיפרך .לברכה---")ולהירתולחיותלפררתרקקבר/לךלחציבלאלאסרף

אתלשקףעשריהביאליק,שלשיריושבתשתיתהמצב,בהערכתארבאידיאולוגיה,זה

סיתריתהנראית ,ורבת-הבחינןתרבת-הפכיםהמציאיתאתבשיריולהציגהמחברמגמת

יהאיפטימיהחזיניאתלהעמידשאיפתןמתרךזו,אתזימשלימיתאלאראינןזן,אתזי

לשרתנרעדהישיב","רעייןהמאמרכמילך",וצאי"קרמיהשיר .והציניהמפיכחבצד

יצאו"קימיראייה:(והאהפיזיטיביאיפייםגםימכאןפריגראמאטית-ייציגית,מטרה

שהיתהבאסיפת-שירים,לכיכוסהתאיםשלאמשוםשכגכזדי,רופאנוסחמתיךצמחלך"

להלן).השירשלכסחירבשנידיוןראהחיבת-צירנית;אגרדהבחסיתלאררלצאתאמירה

ההימניניידימצדקהצייניהעכייןאתלשקףביאליקשלבכיי~תיהיהלאלם,יא

ריפאים""חושרהשיריםאתגםהראשוןשידיובקיבץלכלרלאמרכןעלויהמרימם,

היההראשוןקובץ-השיריםימאשים.מרסאטירייסןדבעלישיריםחרלה",י"גסיסת

 . ) 47מלתא(אסתייעאולאביאליק,השתייךשאליהישראל","נצחאגודתבחסותלצאתאמור

ראה:הרעש"."בימיהקצרבסיפיריאברמרביץ,ש"ישלביקררתורוח)ב 46 (
. 199-200 ; 189-190 . er Disguised,pp וMiron, Dan. A Trave 

 . ) 8,הע' 112 ,].ד 3 ~(לחוברשלבספררכלרלההקרבץ,שלהכנתולקראתשהרתקכהשימה,הר) 47 (
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לרופאים-מנהיגיהואתכלשהו,במוםהלוקיםצאן-לבניאולחולה,האומההסמלת

למשל,(ראה,התקופהבשירתוהנדרשרתהשגורותהאנאלוגיותמןהיאלרועים,או

ב"חושוולפיסחים")."לעווריםאיהעם",מחלתעל"למנצחאימברנ"השלשיריו

ושניהםהמרעה)ותחוםהרפואה(תחוםהסימאנטייםהתחומיםשנימתלכדיםרופאים"

כבת-צאןגםאדאנוש,כחולהמוצגתהאומההעם.שלהעלובמצבולהדגשתתורמים

מיכההשווה: ; 8-7שורותלנשברה",לצולעה /תקוהישאםרופאים("אמרונהלאה

את .) 21,16,4לד,יחזקאלהשווה: ;"---מעונהיעם /מכתונחלה"נחלה, ; 7-6ד,

פונההדוברמרושעים.כמעטגמורים,ופאסיביותאלםמצייניםהרופאיםשלעמדתם

"למהרופאים","אמרורופאים","חושוונישנות:חוזרותזירוזבקריאותאליהם

לפניו,המוטלהאנוש,לחולהלעזורורצוןופעילותלדעתלהיטותומפגיןתחשו?",

הרופאיםשלהדוממתהפאסיביותלהצילו.מנתעלדברעושיםאינםהרופאיםאד

הצלילריבויהדובר.שלתשוהנואהגועשתלדינאמיותועזדראמאטיבניגודעומדת

צמאושליובששללאפקטתורםמרע,השכיבתיאוראתהכולליםהפתיחה,בבתי /~/

מחירחןרכאילוזוצליליתבחזרהישמומחש.ריאליסטימימדהמחלהלתיאורומעניק

) 48 ( 
 .למןתהנוטההקודח,החולהשלהצמא

אלוסיביבקשרנקשרממנו,נמנעתהרופאים-המנהיגיםשעזרתהחולה,תיאור

י"ג,סוטה,במסכתהמסופרעל-פיהאגדה.מןיעקבקבורתלסיפורמרומז

ממצריםמיטתואתנשאויתומיו-בניוישנים-עשרהמת,יעקבאתהרופאיםחנטו

יבניועשיוחת.בניבנחלתאשרבמערת-המכפלה,לקוכרויניסולארץ-ישראל,

למצרים,נשלחנפתליכהלכתו.הקבורהטקסקייםבעדלמנועוניסוחמושיםבאי

לזרזוכדיתעמוד",אל"חושה,לעברוקראויוסףהמיקנה,ספראתלהביאכדי

אףיעקב,נכדחישים,דווקאהצילהמצבאתהקנורה.מציותקיוםאתולהחיש

מום.בעלשהיה

חיבורםשנתתרנ"ב,בשנתקונקרטי.ביוגראפילענייןהדמשוםאףבדברים)יש 48 (
-הגוסססבומיטתאל ,לזייטומירביאליקהוזעקאלה,אליגורייםשיריםשל
האגדהומןהמקראמןסיפוריםבאמצעותבשירמתרמזיםששמותיומשה,יעקברי

משה.ושליעקבשלדמויותיהםעל
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המשקיףנד 'י.שבחללהיי;ב"גסיסתיותרמיבהקתבצורהנרמזתזיאגדיתפרשה

אירונית:בספקנותוטועובראשר,

---מתלאיעקבשאומר:מיישעוד
מיטתוהנושאיםיתומיוהםעדים

חת.בניבתוךקברלהםהשואלים

שללקריאתוהדכאוישבמרומז:זופרשהעולהרופאים""חושיבשירגם

ולדמיתחושיםבעל-המוםהנכדשללשמווהדתעמוד")אל("חושה,לנפתלייוסף

בעל-מוםבושלסיפורובמרומזעולהחולה"ב"גסיסתגםהאגדי.שבסיפורהררפאים

שהביאבו,שלסיפורורכולשמ"ב,ד,ו), , 18,2שורותהשווה:מפיבושת:(סיפור

בשערותהיבשיםשעיפיי"על : 24-21משררותהנרמזתאבשלום,(פרשתאבירעלקלוו

שמקוררוצפיערתי","צאצאיהצירוףאבי".ביתחמדתכלוצפיערתיצאצאיתליתי/

מלשוו"צאצאים",לבנים:ההמשך,לדררקלווכינויישנימכיל , 24כב,בישעיהו

הבניםמואכזבהממנוןנלמדתהצאו),(גללי"צפיע"מלשווו"צפיעית""צואה"

הביולוגייםהבניםמו-והטיפוחהגידולמאמצישנשאוהפירות,מווהבנות,

כאחד.הרוחומילדי-

כדוגמתעזרתם,אתשיחישובררפאים,המאיץוהקדחתני,הנראשהדובר

(=ישראל),יעקבבבניה"חירבי"הפלגאתמייצגזקנו,בקבורתלעזורשחשחושים,

הזקושלמשפחתובניהםאףעשיו,בניבטובתה;ורוצההאומהלשלימותהחרד

ישראל, =יעקבהואהאנושהחולהזולאומיתבאליגוריהאותו.מבזיםהחולה,

ואשרמיטתועלהמטולטלכמת-חי,חולה"ב"גסיסתהמתוארתהדוויה,הארמה

המחישים,שלההבלפתרונותעלקודרתסאטירהגםכאוכלולהלו.איוקבורהמקים

ואומריםמת",לא"יעקבכיבאמונתםכיםהמתברועלהעםהבראתאתכביכול,

ופזכזה.חובבניתבדרדהנופלתהסוכהאתלקומם

הסוף,עדבטחונויעלאמונתועלהזקוהחילהשרמררופאים"ב"חושו

אדםיחיה /נכדיניניגםכי"אבטחמכריז:הואהשיר,אתהחותמותובשורות
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האופטימיתהמשכיליתסיסמתןכנגדאירלניעלקץכןלליםאלהדבריןעברי".ימןת

,המצדדים ) 49 (באהל""האדםבמאמרואחד-העםשלדבריואתמעליםואףיל"ג,של

זאת,לעומתריסודי.מתמשרמחינררהנרבעיםארוכי-טרוח,איטיים,פתררנרתבזכות

עירררוומתרר-ומאמיןהדררי,מערשקםשלפנינר,האליגוריתבסאטירההחולה

טובים.חייםלראותהואעתידוכיהבריאכי-כוזבתואשליה

סאטירהכלולהרופאיםיי,"חושוהסאטירהכתונהגביושעלבכתב-היד,

שלמאמרונחותםטבועההיארגםבהררה,העםשלעלינותואתהמוקיעהנרספת,

מתארתלראשונה,פיענחהמירוןדןשפרופיזו,סאטירהבאהל"."האדםאחד-העם

מטרדהינה /ליבהיחשונחלכה("נתהקרתניותהצעירותשלההתראותאהבתאת

הגלרתיתהמציאיתןאתננןת-העיירהשלןהתככיםהקינאההיייאתזהב"),מיבת

"פרדס":לעררראחד-העםיעץבאהל","האדםמאמררסרףלקראתנכללה.העכררה

-ישראלעלההללאתלקריארתחתהזאתהכישרנשעתספריתנראפיאנא"תשתמש

חייני,אתהממררותהנשחתותהאנרשייתהתכרניתעל---העםעינינאתפקח

ההתראיתאהבתעל---מעשיררבכלדרכייבכלוסדריםאחדותחסררועל

נכליתירהלהתחכמרתהנטייהעל ,פנימיתשפלרתתחתיההמכסהוההתגאות

"דלבסאטירה . 1 '---ישרהגירויחיסרדעתענירתעלהמעלדההדנרים,

נסירו-חיים,רעתירקשישאדםשלפרסינהבתורתהדרנרדמרתמעוצבתמתעשר"

טרם,שבהם ) 50הראשונים"("הימיםאלפניוונושאיאמינתוימתברדהמתערדד

כמכתבתרנ"ב, ,.ראשיוספרביפרדסי,לראשרנהנתפרסםאחד-העםשל)מאמרי 49 (
העירר.אל

) 50 ( 
ביאליקףשתקיום, iשירברשימתכלילהראשרנים""הימיםהשםאתהנושאשיר

 .) 8הע' , L ,112ד. 32J (לחינרראה:קינץ-שירים.הוצאתלקראחחרנ"ג,בסוף
מתעשר"."דלבמליםהפוחחהשירהנראה,ככלהיא,זהשיר
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המייצגירא-שמים,מביגר,אדםזהלהתנללנה.יטרםהגייתיתהמצלאלתנעכרה

אלהשנורמותאףבהן,ימתגדרבני-מעמדי,עלהמקיבלות"חיובלית",נירמות

הזקו:מעידעצמועלהעולם.מוובטלועברוכבר

ולשיששבואנכי

שמיניםעדאספרשנותי

טיביםחייםאראהאקים

ראשןנים.כדלחייתידעו

מונולוגשבהרחבה,סאטירהשלבמסגרתהלהשתלבניעדיאלהשדבריםייתכו,

דראמאטיתאיריניהמתוןמסתייםרופאים"ב"חושוהישישהחולהשלההתעידדות

חייםולראותמערשולקוםהמקויההשמונים,בוהזקושלוהאופטימיתהתמימהבאמינה

שלהטראגיסיפורוכאועולהמרימז,אלוסיביבאורחמנגד.לוהנשקפתבארץטרבים

ממצרלםלצאתלעמולתת(לשדלופרעהאללדברבבואושנהשמונלםבושהיהמשה,

עדאספור"שנלתיעצמי:עלהזקומעידלכאו ; 7ז,שמיתשנה",שמינלםבו("ימשה

מנגד.לוהנשקפתהארץ,אללבואזי,בסאטירההזקוכמיושקיווה,שמונים"),

כאומיצגרתוהמברהלת,הבהילהצליו"שיבת IIוהגליתמוהחפוזההיציאה

אנאליגיהמתוך-העכרריםהגלותחיילילה.באשוומצרים,ליציאתאנאלוגיהמתוך

שבפרשתעברי,עבדדינימהדיישהמתעודדהחללהשלבדברירבמצרים.לעבדות

משפטים:

ראבוידאגררףלאהו
---הפילונוהמטהאל

המטהמוארדאקום

אתהלכה.משענתיעל

~ורעהואתאישוהכהאנשיםיריביווכי IIנאמר:במצריםהעבריהעבדעל

שמיתרגרן,משענתו"עלבחרץוהתהלךיקוםאםלמשכבוכפלימיתולאבאגרוףאו

שאילתבפרשתמקביליתליישבשיר,הנזכרההיו,שאילתענליוגם .) 20-18כא,

שמותזהב",וכליכסףכלי---רעהומאתאיש("וישאלומצריםיציאתערבהכלים,

 .)א'ל,טברכותבמסכתזהבענייוהמסופראתוהשווהיא;
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האוונהמ"רופאי"כמהשמציעיםהדיכטאנטיים,הפחרונוחכנגדהסאטירה

בצדקחסייגללאביטחוןהבוטח"אלאזלן",שלדמוחובעזרח'מעוצבחו"רועיה",

ובאמונחו,בעצמוומחברוהחברהנגעיאחהמוקיעומנוסה,קשישאדםזהודרכיו.

המציאוחשביןהפערטובים"."חייםולראוחממחכחוכהחליםביכוכחו'ובטוח

וחחושהדראמאטיחאירוניהיוצרשוגה,הואשבהןהאשכיוח,לביןכהווייחה

"פנימו"),("חיימו",בארכאיזמיםמחהדרזהירא-שמיםזקןוקודרח.טראגיח

לקלרא,כיבריכריב.מכחמילחבאמיריחדברייאחומקשט"ראשונים",שלבנוסחם

אקסמפלאריחדמוחאםכיהמובלע,המחברבעיניאקסמפכאריחדמוחאינוזהשזקן

לסברה,מקוםישבמפורש,כאןמוצגאינוהזקןשלשסופואףעצמה.בעיני

חקווחחלומוח,שלזוסיטואציהריק.כככייציגוהווחלומוחיושחקווחיו

הביאליקאיחבפריזהגםיסלדלסיטואציחהפכהלטראגי,מרירשסופםואשלילח,

וגםועלד),"סוחר"הגדר","מאחלרינחביישה","החצוצרהגוף",בעל("אריה

לחיאורהאנושהחולהשלההחעודדוחמונולוגאח(השווההסיפורייםבשירים

חלומוחאחאוהמלמדיי),("הרהוריעני"ב"חקווחהמלמדליזר-מנדלשלחקווחו

עומדיםאלהכלהחייט")."יובההבלחי-גמורהבפואימההפשוטיםההוריםשלהגדולה

אליהןמחכווהלאשרהגיבלרשמטפחמזהירלח,חקלוחישכגדלוחאשכיוחשלבסימנן

חחגשמנה.לאשהחקווחסמוי,מספרשכמצידלמרירה-ציניח,אירוניח,הכרה

ובחקווחובאמונחוהזקןהחולהמחזיקמחעשר"וב"דכרופאים"שב"חושובמונולוג

אלאאינההישיששלשחקווחולקורא,לושברישעהבציון,טובים""חייםלראוח

שלדמוחוופרודוקטיבי.כריאלעחידלכאבארץ-האבוח,כמנוחח-עולמיםחקווה

לדמויוחיהםהרבוחהרמיזוחבאמצעוחאגדיים,מיחייםמימדיםמקבלחזהזקן

יעקבקבורחלסיפורלמיטחו,הרחוקהחולה,סיפורקישורמשה.ושליעקבשל

לארץ-העלייההופכחכך,טראגי.פסימידיקשלפכיכוהאליגוריחלסאטירהמוסיף

ולסיפורמצריםכיציאחולאיעקב,עצמוחלהעלאחאנאלוגיהמעיןהאבוח

להכן).האחרונים",מדבר"מחיבשירדיון(ראהיהושעשלההירואיחההחנחכוח
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והקידר.הטראגיבסלמןהשלרשלהאידלאיהמישיןעלמדחולה"ב"גסיסתגם

למתויהילו!היתהלאקבורה("רקמשהלדמותהזקןשלדמותוקשירהכאןגם

וכןנודע)לאקבורתושמקיםלמשה,בדומההחיי~',בישימוןמשמטוהמבקשנודד/

ללאהחמוזה,העלייה .נצחבנדידיהמקוללהנודד,היהודישלהמיתילדמותו

ניסיוןותוךאחד-העם,שלה"רוחנית"הציונותלעקרונותבניגידהלבבות,הכשרת

המנוונתהאומהעצמותגרירתאלאאינהפגמים,עלולטייחפרצותלסתוםחובבני

 ..האבות-קיבריאל

כמסופרלאביהם,(ולאלעצמםשואליםמיטתו,אתהנושאים,יעקב,בני

הזוריםהמחנה,מןהעורקיםאתהןביאליקמוקיעכאןחת.בניבתוךקברבאגדה)

המדרש":ביתסףב"על(ראהישראלבקברבאיםאינםואףאומות-העולםבניביןכוחם

בחיימנוחה/ימצאואוישרים?מותהימותיתועים;/רביםעידאחרים'(ובשדיח

בארץחת,בניבחורהמתיישביםההרפתקנים,קומץאתוהן ,)"?ישכחוךולעדנבלים

התמימים,עדת-המאמיניםאתוהןידיהםבמוקברלעצמםיכוריםמיושבת,לא

מנוחת-עולמים.בהולמצואבאדמת-הקודשלהיקברכדילצייוהנוסעים

הילכות(הבנייהמתחוםבעיקרלקוחותהשירשבתשתיתהאנאלוגיותכאן,

ובכךהנואש,מצבואףעלביחלולהקיםשמנסהלמידומההחולהסוכה).בניית

 ,תפלטחוהואשרקיראלאאינההבנייהואולם,בחיים.כוחותיובשאריתלהיאחז

בידיםיד,כלאחרנעשיתהסוכההקמתורקומבה.רעועההווייהמסתתרתותחתיו

המקוממיםכנגדסאטירהכאמור,כאן,כלולהההלכה.פי-עלישלאאמינותלא

רימויתחתהכשרה.וללאבפזיזות-האומהמנהיגי-הנופלתדודסוכתאח

שלארעוע,בנייןלמקימיםוסדקים,פרצותלסתוםהבנאיםממהריםהיסלד,מו

ימים.לאורךיעמוד

הואשאףמתברר,לך)יוא 15בשויה(החלהחולהשנושאהמונולוג,מו

בשמים",עליותעש"ביתבנההואאףמנהיגיו:חטאושבהוהשגיאות,לאותושותףהיה

פורחיםמגדליםבבנייתגה'ישומשלים""בחלומותהחייםחובתידייצאהואאף
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כעץ,-בבלגלותסיפוריבעקבות-כאןמתוארתהגלותיתהמציאותבאויר.

אתהעםתלהשעליהםכערבי-הנחל,בית-האבות,חמדתתלו~השעיפירשעל

לבבו.בדםהגוססלחולהעולהוטיפוחןקרקע,באיןגדלזהעץכינררותיו.

מקיי.פרחאבק,"שורשהםשכןהגידול,מאמציאתמצדיקיםאינםפירותיו

ב"גסיסתהגוועלדברירופאים"ב"חושוהגוועדברישביןהעקרוני,ההבדל

האחרון:לדבריהמתלווהוהנוראה,המלאהבהכרהנעוץחולה",

מקפרחאבק,שרשבפריו?ליהביאומה
מים,בהלדורלמדוכהנבובעץ
וזג,חרצניםבודד,קוציםקן

חיים?עץהיאהזה-נוגששבטולמתני

לאשליותבניגודעומדתוכיעורהאכזריותהבמלואהמציאותשלזוהכרה

הסאטיריהזעםמתגלהכאןרופאים".ב"חושוהזקוהחולהשוגהשבהוהנעימות,

ומרירותו.קדרותובמלוא

בהדגשתרקנעוץאינורופאים""חושולביןחולה""גסיסתשביןהשוני

בטטראמטרכאו(המסתייעתהפסימיתלהשקפהחולה"ב"גסיסתשניתנההיתר,

ךאלגית),מושהיתלקריאההתורמותההיפרקאטאלקטיות,התוספותעםהאמפיבראכי

שלדמותווהןהדוברשלדמותוהן-האליגוך~ותהדמריותבעיצובבעיקראלא

המזעיקהמעוצמת-רגש,ךינאמית,דמותהיארופאים"ב"חושוהדוברדמותהחולה.

רופאים("חושוועצבנימבוהליצורשל .c.u de_ c.oe_UJlב-הרופאים-המנהיגיםאת

אדםהואחולה"ב"גסיסתהדוברלעומתו,תחשו?").למה---רופאיםאמרר---

המונולוגלחוסר-התקווה.באשרכלשהםספיקותמותירשאינוומפוכח,שקול

ריטוריותובשאלותמהילכות-סוכהבמונחיםהמתובלתדרשה,שלאופינושאשלו

הזלזוללקריאתכבדומהמליצה"אוהביחליםתקראו"הלזאתכגוומתפלפלות,

השירשללדוברודומהאינוזה.דרשןצופ?")תקראו"הלזה : 5נח,בישעיהו

אםכיהבחנתו,בכושרהמוגבלהתמים, .inge.nu '-_ההואאיורופאים":"חושו

ש"דברינראה,לבוא.לעתידקודרחזוןעימהשישומוכיחה,סמכותיתדמות
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ממחיששבואקסמפלום,הדגמה,סיפורהם , 28-15השורותכיןכאןהכלוליםהמת",

כאןישסימטריים,במיבניםלהתארגןאקסמפלהשלכדרכןדרשתו.מושאיאתהדרשן

המסגרת.שבסיפורהדבריםעלמדוייקתכמעטחזרההמתבדברי

בישימוןמשפטו"המבקשנודד,מתלמעיןהגוססהחולההיפךזו,דרשהלפי

ובנדודים,במסהלהתייסרועליהמנוחלהניתןשלאמקוללת,נפשלמעיןהחייםיי,

עולמים,מנוחתלהתינתןטרם

פינסקרליאוןד"רשלממחברתוספק,ללאמושפעת,זובדרשהההגות

כצלאומה,שלכצלאלאכאומה,לאישראלעםמוצגשבה"האוטואמנציפאציה",

 .החייםהעמיםאתהמפחידהחיים,בארצותתועה

המאקאכביהכיקוד , 6ב.

ביאליקשלדרכוכאשיתעלללמודניתןקבצנים""חבלהשירמטיוטתגם

ותוכחה,זעםשיריבכתיבתהראשוניםצעדיוועלהיובנאלית,הזועמת,בסאטירה

אחדשלגירסאותשתירקשרדוובידינושיר,-טיוטתכגדרנשארזהששיראף

מעניינות,מגמותכמהבולטמןניתןמכתיו,

ובעיצו~והאליגוריהסיפורשלהעקיףהפריפראטטיבעיצובקשורהאחתמגמה

כציפור,המוקדמותלאליגוריותהאופייניהקבוע,האמבלמאטיהסמלהסמל.שלהמיוחד

-פריפראסטיבכינויכאןהומרקבע),סימליבאלהוכיוצאנודדהלךשושנה,

ששניהםהשנייה,שבגירסההקבצנים",ו"חבלהראשונה,שבגירסההמתגוררים","הגרים

אספקטזברך-כללעוברהאמבלמאטי,עיהקבבסמלבגולה,האביוןהעםאתמייצגים

האומה;שללמנוסתהאנאלוגיתהציפורשלמנוסתה(למסומןהסימןמןבלבדאחד

קבצנים","חבלהכינויוכוי),העםשללנדודיואנאלוגייסהנוודההלךשלנדודיו

שנלקחסמל-קבע,אינוקודמות,טימליותטפרןתיותותכממסולגמדימנותקשאינוהגם

לצרכיםבקפידהשנבררמקורי,סמלאלאומובהק,בדודקודםממקורכנתינתו
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להלן.שייבהרומיגדרים,זיאנריים

התימאטיים-התכניםתמיהה:הקיראבפנימעמידה IIקבצניםחבל IIשלהראשינההגירסה

הקרקעלהם,לאבארץנמצאיםהם-ונוראיםקודרימהמה"גרימ"דברישלהאידיאיים

נהפורלתחינתם;שיעהאינהההשגחהאיתם.עייניםהשמימיאףלרגליהםמתחתנשמטת

בילטבניגודעימדזהקידרתיכןאילמ,ובתיעיב.במיאוסבהםנוהגאלוהיםהוא,

הראשונההשורהשבראש"הוי",קריאתתורמתכשליצירתוהאמירותשלהמתרונןלמיקצב

לקדרותמהעליצותביןכאןהמתגלעת.הסתירה,הבית)טורישלהדאקטיליתוהסיומת

קבצנימ""חבלבתורתהדובריממוצגיםכאןהשנייה.בגירסהמתבררתהדברים,של

כינוישמ"א,י),ראה:וכינור;וחלילותוףבנבלשירדוהנביאים","חבלמשקלכעל

שירלפתוחנועדהשלפנינושהטיוטהדומה,מאקאברית.קלילותמעיןלאמורהמקנה

יצוריהםהרוקדיםשבהניהיליסטית,וקודרתסאטירה , .da.YL6e. ma.c.a.bJteה-מסיג

 .) 51מתרןנןכעיוועימכמחילהייצאימשחת,

עשוי-ביאליקמשלמאקאברי""ריקודהואאף-המחילית"עלב"למנצח

עליזים,קבצניםשלכריקידמגמארהשאיל,מןמתיםשלכריקידםלהתפרשהמחול

בטייטת-השירבריקידים.זמנמלבטלהםיכולימכןיעללהפסיד,דברלהםשאין

,איתניכאןהמחולית".עלשב"למנצחמזהוקודרר,חמומצבמתוארקבצנים""חבל

המתיםריקודמתוארהמחולות"עלב"למנצחביאליק:בשירתרווחזה)זיאנר Slכ
לא---ימכסהבגדלאנעל,לא"כתונת,איןלרוקדיםשבולשחת","מחול
היותםעלמתים.וגםעניימגמהםשכןקורה",וצלגגלאאחוזה,בחלה
הפגעימ",ושירתהמוות"מחולכגוןבשיר,רביםמצירופימללמןדניתןמתימ,
-כסות"מרבהחלילה",יחזר---הגלגל"ייסובמנוחות",לעמישהמציא"ברור
ועוד.רימה")מרבה-בשר"מרבהכעל-פי:משא"מדבה

מאקאברי'יריקודהואהנגינות"על"למנצחביאליקשלהגנוזשיררגם
כינורנימימשמשותהמרוטותזקנוכששערותהזקן-הדובר,שלגופתוגביעל

ופריטה,כלי-הקשהמשמטותהנובלותושפתיוונבל
הקבצניםשידתמסורתאלה.שיריםמביןוהמרירהקודרהואקבצנים""חבל
בשידההרבהמקבילותהלשיוהגלותית-החסידית,בהווייהנעוצההעליזים
כבדחן-חתונות.ששימשצונזר,אליקוםשלבשיריולמשל,העממית,
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ההשגחהואפילומתפוררים),השמיםמתמוטטת,(הארץבאביוניםבוגדיםהטבע

בתיעוב.בהםבועטת

הקטנותיחידותיךאתהמאפייןהסימאנטי,העיבויעלכאילהתעכבראוי

 .ודחיסית-משמעותמצימצמותמבעלדרכיכאו,הניכרתהחתירה,ועלהטקסטשל

מלההיאהגירסאות,משתיאחתכלשלשבשירת-הפתיחה"מתגיררים",המלה

כמציינתהבנתהאתמעודדתהראשונההגירסהמעיבת-משמעות.פןליסמית,

גרים"כימצרים",בארץהייתםגרים("כיהדובריםשלגרותםעיבדתאת

משמשתהמלהשבמצבם.הארעיןתאתהארץ"),עלימינוכצל---לפניךאנחנו

אדם,הואבאשרלאדםשם-נרדףוגםצדק)גר =(אברהםלעבריםשם-נדדףגם

בעולם.גרלמעיוהופכושקוצר-ימיו

כולוהמתממשותנוספות,משמעויותבכמהעשירמתגוררים""גריםהצירוף

מלשווהיא"מתגןררים"המלהשלאחתיחידת-משמעותזה:בלתי-גמורבשיר

מתעתעשהגורלהקבצנים,שלהתלכדותםעלמלמדתוהיאהיאספות,התגודדות,

הושעי-9(עלהתכתשותמלשוךהיאאחרתיחידת-משמעותאחד.לגוףוהופכםבהם

האפשרותמוהפוכהאפשרותעלהרומזתיתגוררו"),ותירושדגך"על : 14ז,

ובאנארכיה.במריבהשרוייםאםכימלוכדים,הקבצניםשאיךייתכןהקודמת:

ניצביםשבןהקוסמוס,שלהכאוטיממצבוחיזוקהאתמקבלתהשנייההאפשרות

מתמוטטת,("הארץאשיות-עולםשלבהתפוררותםהמתבונניםהמפיחדים,הקבצנים

מתפוררים").השמים

ברזל"),שמיכםאת"ונחתי : 19כו,ויקרא(בעקבותלברזלהשמיםהפיכת

 ,) 52מתכת(רקיעתמלשוןהראשונית,האטימולוגיתמשמעותואתלרקיעמחזירה

שמיםכנגדההטחהמצוקה.בעיתותההשגחהשללקשיות-ליבהביטויומשמשת

שגורסמלהםההשגחה,שללינהלקשיותפריפראסטיכינויכאןשהםהברזל,)שמי 52 (
"זהר"למשל:.ראה,ברזל")שמיכמטר("דמעיקטנה"ב"אגרתהחלביאליק,בשירת

"כגיגיתהמדברשמי(תיאורמדבר""מתיתכלת");שמירקועיםבםמלוטשים("כראי
ועוד.נחושה")שמיתחתברזלארץ לע!!(האש""מגילתהמלובן");הברזל



- 174 -

גארוה,ברגלבברואיהההשגחהבבעיטתכאןמלרוההמקרדשיםבערכיםרהבעיטה

סביבם.ערלםסידריבהימרט

שמרכיביוזה,בלתי-גמררשירביסרדאפוא,עומדים,ותוכחהזעםביקורת,

בשיריםואילד. ) 1904 ("דבר"למוביאליק,שלבשירי-הזעםהתגבשוהכלליתוררחו

בקברניטיהבאומה,מרההמשוררזורקהראשון,העשורמוהקודריםהסאטיריים

כאחד.ובהשגחה

לסאטירותאפוא,נחלקים,הראשונההתקופהמןביאליקשלהסאטירייםשיריר

בשיריםמאפיינו.והתרכחההזעםשיסרדקודרות,ולסאטיררתקלילותבדחנירת

המתבולל-היהודי(הצעירארפייניטיפרסלרובהואנשוא-הסאטירההבדחניים,

רכוי),הציוניהשתדלוהסנטימנטאליסטי,המשוררהצברע,איש-הררחלמחצה,

הסאטירות,בכלנוקבת.בהתקפההמשורריצאשכנגדוחברתי,מיגזרהמייצג

הביקורתנמסרתומטעמוהסאטירהמושאעלהמשקיף ,~ onליצירתביאליקדאג

בתפישת-עולמונקשרותהביקורת,מבוססתשעליהןהמובלעות,ההנחותהקשה.

כן,פיעלאףהמחבר.שלהשקפתואתאחרתאוזיבמידההמייצגזה,משקיףשל

משיריואחדבכלויצרמטעמו,ישיררתהסאטירהדבריאתמלשאתביאליקנמנע

המצליפים.הביקורתדברינאמריםשמטעמהפרסונה,פיקטיבית,דמותהסאטיריים

ביאליק,שלהמוקדמתהסאטיריתבכתיבתומסתמנותעיקריותתקופותשתי

(תרנ"ז-סוסנוביץותקופת(תר"ו)ייןולוזו:תקופתלכתיבתרהראשוובעשור

המתנגדיתהישיבהברוחאנטי-חסידיות,סאטירותכאמרר,כתב,בראשונהתר"ס).

הציבורית,העסקנותעלבעיקרהלעיגבשנליהאורנאמנטאלי.משכיליובסגנוו

צרת-האופקהקרתנותעלהראשון,הציוניהקונגרסהתקרבעםלמכת-האומהשהפכה

וכןוהכלל,הציבורכאבאתכואביםואינםלזהבהסרגדיםהקטנה,העיריהרדישל

ביאליקכתב(תרנ"ב-תרנ"ז)ובקורר-סטישרבבזייטומירגםבכללה.הזמו""ררחעל

שירתאתשבישרוומאקאבריות,קודרותסאטירותבעיקרסאטיריים,שירים

העט".חציר"אכןהשירהיהזרבתקרפהביותרהנמרץביטריהאשרהחברתית,התרכחה
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הסאטיריתיגםסוסנוביץ,בתקופתביאליקשכתבהמבודחים-למחצה,השיריםגם

מךוהתוכחה,הזעםשירתעלהשפיעותרנ"ב-תרנ"ז,בשניםשכתבהמאקאבריות,

ליצירתי.השניהעשור

הפאבנדיהג.

יל"גיתסוניטהעלפארידיה 1ג.

לעיתיםשביטאיפארודיית,בכתיבתגםביאליקהירבההראשוניתיציבתיבשנית , 

להתנסיתבצוניאת ~פאראדוקסאליבאורח-יגםרויחיםמסגנונות-כתיבהנקיעתואת

ואישי.חדשניסחחירבנםעללבנותכדיאלה,בסגנונות-כתיבה

וציווייםעצותכסידבתן tזהב"פרקיעלפארודיההואלמשל,כסף","שיב

"בימים "כיהיודעשנתפקר,לתלמיד'-חכםהדוברעצמימשיםשבההמייעד),לחתך

חדשה:תורהכללייאמץוישהישכה;התורהבעוללמשוךמאדקשההאלה"

אחד-/התראחוז Iהתרים Iהמכלהזהב;/עגלאתתעבדמנעב/שעבדתהאלילים"מכל

ספרימרבבותוגדיש/המלאשטרותשלתיקוטוב )---כ // ...תאבשלבךמהעשה

יםוברמזבקאלאמבוירםוכומוסהשמכילותנה'השנימסורתבבוחכתיבהשיר ." ...מליצה

רצינית" fIה- mוהפא1כאראציונאלית-כביכול.וריחומקןשטסגנונילריב;כפילי-פנים

ההומור.ואתהאירוניהאתמעצימה

גםאלאמקובלים, 'וסגנוכות 'מקיבליםנוסחיםרקהלעיגלאביאליקאך

ספציפית.יצירחשל-וואריאציהאואימיטאציה-חיקוילצורךבפארודיההשתמש

עלפארודיהשהואתימצא",מאיך"השירהמתרנ"גבשירולמצואניתךלכך.דוגמה
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אינםדסאזכדררי'זם-י1זiזייייסךך--'כותרת~ייאיתה,הנישאתגירדיוי"לשלהסיניטה

השירהימחירתוחות-עלריידעותככגדאלא ,יצירתווגורדוןכנגדיםבומכן

הפיוטית.וההשראה

והחלצווארועלריחייםששםלאחרקצרזמןכתבהשביאליקזר,לסיניטה

המשרררהוסיףאלי!!)הקנני---סרחר(!!משוררכסוחר-יערותנערל-הפרנסהלשאת

שללשירושיררזיקתעללהצביעכדיכגרדרך",דלא-!!סיניטתת-הכרתרתאת

השירים:שניביןההבדלעלגםאדגורדוו,

ביאליק)נ IIכחתצמאמאיוהשירתגורדון)כי"לתצמאאמיוהשירה

ישבתיולשלחניקסתיאתתפשתי

בסיתיכאשדחדוזיםשיריבתלעבד

עניתינפשילשואהתחמקה,היאאד

כתבתי.לאומאוםומחיתיכתבתי

אלי,הקנניתבואהסיחדמשורר

קדחת,מכהשב-משורדסרחד

-אחתבכפיפהדרכחשעםכרונ

לילי.ולפגסוסלמרקוריומיויהי

רעבתיהירםכלריקה,היתהקבתי

הייתיקרחלנציבהקר,אכלני

עשיתישקרעטיגעתיהבלכךעל

כתבתי.לארמאוםומחיתיכתבתי

-חיליה!ויברדמערניובפרץ
-באמתחתברגםכסףצרורותגם

נשכחת,שררתיותהיפגסוסיעלו

אלי.וזהביכספיעזיויהי

בכיריםהמדורהויציתויאצו

בצהריםואכללביסעדתיאף

מתעוררתשידדברנפשיכיואחוש

אמרואגזרואביובוכחתיובכך

וזמרשירומקורהמחשבהמעיןכי

המבער.ובאחהמלאהבבטן

אתנניזאלתי ~.חסךלעולםלאאך

אופני,וישבנחלכמרנינגד

 .הוניכלותאכלנאספהכנעתי

שרתי,היוםכלוענודהכסףרמאין

חברתי,וספריםעריציםזמירעניתי

 ...מעניאםכישדעברדאיןכי
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הטפרארקית:ניטה-הטי-כמתברכתבתרכיtנ-וי-יחיקוהמקרר '-השיריםשני

שני-ולאחריהםאיקסאבה,ויוצריםכ"א)אבבא(החורזיםמרובעיםבתיםשני

גורדוןשלמכותרתיהעולההאלוזיה,טטטט.הייצריםההו),(גגך;טרצטים

וחגיגי,מדימםלמענהציפייהיוצרת ) 12כח,אייבתמ~א",מאין("והחכמה

איריניותעמדדתנדטךת-ש1זי-הטוניקטיתזאת,תחתהחוכמה.טפריתבנוטח

השירה.ומקודותהפיוטיתההשראהנושאבלפיימפיכחות

הפאדךדיהבצדכאן <המךבאגודדון,שלשירייביחודהשירים,שני

המסררתית;-בהתגלמרתךההשדאהרעיוןכלפיציניתגישהנוקטיםההשוואה,לצורר

גורדיןשלשידיעלהפארודיהלכתיבתשהמוטיבאציהדימה,יהמרוממת.הנשגבת

קונטדאפונקטלהציבהצעירהמשודרשלמרצינוונבעהבעיקרה,אידיאיתהיתה

-הדלות""משורר-משוררשלחדשהדמיתולהציגגורדוןשלהשידהלתפישת

אתנוגדתגםארמשלימהיהיאהמציאות,חיקוישליותרנמורממודוטהשאובה

גירדון.יי"לפדיגש"שבשידתשנקבעהבפיהגלות","משוררשלה"קלאטית"דמיתו

המוזהבעקבותשדולקכמיכצייד,המשורראתמציגהגודדוןשלהטוניטה

משכיליקאלאמנורהואקטתי")את("תפשתיהשיראתהפותחוהצירוףהחמקמקה,

הממירההליטאית,בהגייהצייד.קשת","תופטהמקראיהצירוףעלהמביטטמובהק,

הךמונימייםצירופי1נהמ'קשת}'ו"תיפטקטת""תופשהצירופיםבשמאלית,ימניתשי"ן

אואיילה,כמעיןבמרומזגורדיןשלבטיניהטמתוארתהמיזה,בת-השיר,לגמרי.

שללחיזךךיןשועהשאינהמתחמקת,כאישה-לחילופין-אוחית-נר,כמעיך

המתנהאכתנן,גםאכןנתפשת-(השירהחריזיואתלענודמוכנהיאינההמשורר,

בשנימתיאדמזה~הדעבהמשודדקשת-הלב).החומקנית,לאהובהןנוצצתיקדה

מלאכתיאיןכןועלאכלר;שjןקררבצייד,היל"גיתהטוניטהשלהראשוניםהבתים

הכלולהיהמטקנהאיריני,מכתמיבניטוחמטכמתהטיניטהבידי.יפהעולה

שלטיפוקםההשדאה:עריוןכלפיציניתמטקנההיאהשיראתהחותםבדו-טיד

ענייניםלהתעלותה.ולגרוםהנפשאתלעידדכדיביישביותרהבטיטייםהצרכים
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ענייניםילאהיצירה,וננגנרניהמעכביtנ-אתאיהמגיעי"ם"הםלחלוטיוחומריום

לדמיתוכיגידתכייתמניגדגירדיושלבשיריהמשיררשברוח.ערטילאיים

יצירהיאאיוהאיריפית.השירהבמסירתשנקבעהכפיהמשורר,שלהסטיריאיטיפית

מ"שפרירכיבעתאינהישירתינעליםריחנייםבערכיםשניחוושברירי,עניג

לכזיד,בקיצר-רוחהמחכהכעשייקשת",'יתיפסכציידכאומיצג.הוא ) 53עלייויי(

קרח,לנציביה"ו"פךהשואהמnת;דזקונ·"דעבת.:.;.;שידואתללכןדהמנסהרמגושם,גסכיציר

משיררזהוקיו:ישל'לישנויי w-ttדמיייתיהאתבמרימזמעלהדמיתוומכפיר.מרעב

געשיאדחיביוסר-רוי;"שירו,ולהמירשקדיי)משקל""דע"(עלשקד""עטלעשותהמיכו

מקה. jהחמ(המיזהאחריעקר,במרדףקיו)יאחישייא(תרתי-משמע:להבלהיוםכל

שללזוהפיךכ-השונסקנתjןנקטאלית;נטראפוקיפארידיהבשיריעררביאליק

לידוכס-:נשלרלחנןוכשהי!}מלאה","בטומתורשראיניהעברי:המשוררגירדיו

עבריאיו"כי-שינייםינקייורעבמתורשרהעבריהמשיררמביערת"."אח

ות,כמתמי " mnאמימביסםיילנוגירדיושלבשירוהפואנטהמעיני".אםכישר

שלבשיריהא'יחניהאפידיםסרהסיכיםתירה";איו-קמחאיו"אםכגיו

בדברשגיוררת'יעוביונז1זוכיררת Kושי-מקןבלךתאמיתיתשלתילדההיאביאליק

העברי'הזשמררשל"הכולובצמברבפרט;העבריהמשודרושלהמשיררשלעוניו

יכדיגמהתקרפת';:;ההכשלה,שלהקלההסאטיריתבשירהקבועלטופיסהפראף

 ,) 54תרצאות"(,ומ?וות'ליטאבוקםמ"משלהאפיגראמאטישיריכאוישמשאיפייכית

ומשיבהיליציומתירולאבאוזכיי,וטיעומלאר-המוית,אתהדרברמרגיעשבי

) S3 שייאובםודפ-י"הונחוית·~,המאלףהפרקאתזהבעכייו)ראהt 8קורטיוסנרS [ • 

) S4 2-30תרנ"ה),(ורשה,"הזמיר"שיריי)בספר ~. 
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לאלעולם .חלילהפרנסתו,תתקפחפןלדאוגלמלאך-המוות,לו,שאלבלבד,

סופרלםיהלותררבדכלבשפע,מצויהפרנסתותהיהולעולםמעשהבאפסלשב

ברעב!שימותועבריים,

לצבירתיימואתהמקדלשתבואה,סוחרהואהמשוררביאליק,שלבשירו

מקדישהיא-לילרחיךאתואילו-והמסחרהכסףאלוהי-למרקורלסגלדהממון,

מעילן-אתוהבקיע-בסלעבדגלושהלכההמכונף,הסיסהואלפגאסוס,לשירה,

המיזות.

נפשוכתוךגם,אלא ) 55יסוחר-התבואהכהמשוררביןרקאינםההפכים

מתרוצציםשנלגודיםהיברידית,ברייהמעיןכפגאסוסשהואהמשורר,של

הואאףהמיצגהזריז,למרקירהדומההסיחר,שלבנפשווגםבתיכה,

שלמיזוגעמיןהואהמשורר;"'הסיחרמכונפות.שרגלייכמיבמיתולוגיה

עלזחילה-ישלהמדא;ןכדשרשלשפלית,ושלמידיתטוהרשלנחש,ושלכריב

לזהבזהמשיררסגדבמעשי-ידלי,ברכהיראההצליחשבהםבזמניםהגחין.

בעולםוהתנודותהגורל-תעתועי .חזסולעולםלאאךבת-שירתו.אתוזנח

נכסיי-כלאתשאיבדכאיובלכ~'";לחסדוהפכיהוובקניינו,בופגעוהמסחר

בלבגדו"רעי : 15י,איוב :השווהנחל".כמובלבגדאתנני("אליהי

גורלוכאשררקשירה,פיוממלאאדםהמתבקשת:והמסקנהנחל").כמו

גירדון,שללמסקנתיבניגוד ,ריקהוכשבטנוריקיםכשאסמיובו,ביגד

 _מבוערת.בביתווכשהאחמליאהבטנוכאשרשירה,פיוממלאאדםלפלה

שללזומנוגדתביאליקשלמסקנתזאיודבר,שלבעיקרוואולם,

כללמד,הקיראנמצא-הסוניטות,שזזיאתהחותמותהשירותמן .גורדןן

מצרכיםאםכיעליון",מ!!שפריראוהמוזות-ממשכןנובעתאינההשירה

) 55 ( 
לידל,משחק-מליםמהדהדהדברלםברקעכלהעירנל,מירוןדןפרופן

ספרות)כתיבת(פרוזה, !!!פראזע!המליםבלןצלללדמלוןעלהמתבסס
 .(תבואה)י!!פראסע!!
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עולות'ה ',דll -nהאמדין'ב-חמותד 'הבדל,איןהזוהבחינהמווניקלימ.פחותים

שנהגוהנעלות;'התכונות-אתולאטלולאלחוכאעושותשתיהןהסוניטות.משתי

תמצא?")אמין('יהשירההכותרתשלהחגיגיהפאתןסהיוצר.שלבאישיותולתלות

כותבשהמשוררביןומגוחך.עלובבאתטיבמיפנהתוסוניט hמןאחתבכלמתנפץ

מניעיוביאליק,כדעתועוני,רעבמתוךאןגורדון,כדעתמלאה","בטןמתוך

להקדישאותוהמניעימהכוחותעיקר.כלנשגביםאומרוממיםאינםמקרהבכל

ומזון.ממון-ועיקרםבמובהק,וגשמייםארציימכוחותחםליצירהזמנואת

,ושעליוגורדוןלשסךניטה'לבסיסהמהווהורוח,חומרשביןהניגוד

פרץ,י"לשלשידיוהתקיפה.בשירת'רווחביאליק,שלהסוניטהמתבססתאף

האדטושל'השונ-ודד'שרבנפשךהמצוייטהפאראדןקסיםעללדבדמרבימלמשל,

הפותחהזמן","מנגונותשיריולמחזורהפתיח-השיר(ראה:בכללבן-התקופה

המשורר 'שלו'הצגת . )" ...המשורר,הפכפךתאמרו'יהפכפךהקוראים:אלבפנייה

בשידת~התקופה,שגורטופוסהיאאנימאליסטייטיסודותארבעהשמכילכמי

אופאראדוקסים,שלזוגיתבשנישימושהעושהביסודו,ניאוקלאסיטופוס

זוקונבנציה 'עלפארודיתורוח.חומרשלהניגודעלואריאציותבשתי

 ,)"'יסוסתישלהיידך'(הנוחסאברמוביץש"ישלקליאטשע"ל"דיבהקדמהמצויה

גולדבויממ"זשלהאנתרופוצנטריבשירוהרעיוןחוזרורציניתחגיגיתובצורה

 :א"וה"בי

כנשרידאעוף,יגביהדמיוני

פשר:איןונדוד,מעטעפר,זוחליומחשבותי
שבחבורהאריהבריאה,כלמלךאני
---בחבירחטריהתמס,הולךשבלולוגם

פרוגעלבשידומזומנית.'-לעךתדמזהטופרסחוזר jiביאליבשירתגם

מניגודיםב'המורכהמשורד,מתוארלרמונטוב,בהשפעתשנכתבהמשורר","אל

"כישישוגם-תמדטילד'גמ-אחת'בעתובעונהשהואהמשוררסותרים;מיסודותו
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ואשרלרינתומקשיבהובעצמהבכברדהשהשכינהמיגםהואהמשוררלקץ".יפח

חלאה".כלירא"בה-השאולאלשמשקיףמי.גםאךומלאכים,אראליםבסודבא

שלהנודעשירובעקבותשנכתב-הנעורים""אלילי-תרנ"גמשנתבשירוגם

נשר,ב"אברתחננוהשירהשאלוהיכמיהמשורר,מתואר'ירזיגנאציון",שילר

שפלות-רוחלעומתוהרקעההמראהשאיפתותום,אכזריית-יונה"כנפי

כלומר,וזביב",נשרילטאהכ"אריהמשוררמתיארפרץי"לבשירתגםועניוה.

 .גיסאמאידךיניקלה,מתרפסוכיצירגיסא,מחדומלכותי,גאהכיצור

שניאחת".בכפיפהגרנחשעםכ"כרובהמשורר-הסיחרמתוארכאן,

אתהרע,ואתהטובאתכאמורמייצגיםבי,המתריצציםהמנוגדים,היצורים

ההמראהאתהארץ,ואתהשמיםאתהארצי,יאתהריחניאתהניקלה,ואתהמרומם

הצירוףאךהשפלה.הערמומייתיאתטוהר-המידיתאתהגחון,עלהזחילהואת

"אליבמות:ממסכתחז"למאמראתאףמעלהאחת"בכפיפהדרנחשעם"כרוב

מעלים.הביאליק,של.דבריוע"ב)קי"ב,(שםאחת"בכפיפהנחשעםאדםידור

הכרובאתמזווגיםרעה,אשהעםבצוותאלמגוריםהרומזיםחז"ל,דברואת

אילירומזיםהקדמון,והחטאגו-העדןבסיפורהקשוריםיצוריםשניהנחש,עם

באישיותוהגברי,היסוד,בצד ) 56נוקבא"("בחינתנשי,יסודשללהימצאותיגם

המשורר-הסוחר.שלהסתיריתקרועת

סאטיריתמפארודיההנרמזיםהבייגראפיים,הקישיריםעלהתעכבלחובר

שפנהקודם"עודעצמו:ביאליקכלפימכויוהסאטירהשלשעוקצהוהפיקזי,

דימה-מכיוןהיהשעיקצהמשירר-סוחר,עלחריפהפיניטהחיברלמפחרביאליק

--זו-!כוניטה.משורר-סיחר,---שלזיאלאדרךלפניושאיןראהכיעצמי,כלפי

המסחר.אלשפנהקידםשנהכחציאיתה,עוזבולפניקצ~זמןבזייטימיר,נתחברה

הבדלאיןשבשירהסאטירהעיקרלגביאבלהאובתסיחרהיאהמשוררכאן

ונפעלסבילכיצורעצמוהמשוררהציגלקלוזנרהאוטובייגראפית)באגרתו 56 (
 . 231גנוזים,כתביםראה:נוקבא"."בחינת
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בעציהמסחרכגזןאחרת,תביאת-אדמהאיתביאת-גירו,היאהמשיררשלסחריאם

 . ) 57אחר"(סחריאפילייער,

נכיניםזה,בשירלחיברשאיתרהאיטיבייגראפיים,שהרמזיםנראה,

שיריעלהספריתיתבפארידיההשירשלשעיקרידימהזאת,עםילגיטימיים;

הפרנסהצירכיביןהנקרעמשירר,שלארכיטיפיתדמיתשליבעיציבהגירדיןשל

משכו-המוזות.רה"פרנאסוס",הפרנסהביוהריח,בתחוםיומרותיולביןשלי

של(עיסוקיכסוחר-עציםילאדייקא,תבואה,כסיחרהמשיררשלהצגתי

חותניאיירניך,משפחתימבניביאליקמשפחתמבנירביםשליעיסיקםהמשירר

"תבואהנודעתאפיגראמאטיתיידיתמימרהבעקבותלבואעשויההמשורר)של

אמירהקלפים",כמשחקהיאתביאה"סחרדהיינו:קארטנשפיל",אאיזהאנדל

ושלבכלל,הסיחרשלבחייואי-היציביתועלתהפוכות-הגורלעלהמלמדת

 .) 58בפרט(חקלאיבסחרהעוסק

שהמתינותבימים,באכאישכלימר,קדחת",מיכהכ"שנכאומתיארהסיחר

ובשלמסחר,שלובבולמוסשירהשלבטראנסשרייהואאךלו,יאיםוהשליוה

מתוארמרקיליס,אימרקיר,כמיבקדחת.תמידשרויהריהןשבנפשיההפכים

גצחי,כצעירתיארשאל~המסחרבעודאךמתמדת,בתביעהשנתיוכמיזהסיחר

יהמסחר.השירהבקדחתהמיכהמתריצץ,כ"שב"כאומיצגהמשיררהרי

המכונףפגאסיס(כדזגמתהיברידיתכחייההמשירר-הסוחרשלהצגתי

שאליהיהמיתךלזגית;דמותלמעיואיתוהופכתמכונפים),שסגדלייימרקיר

 . ) 149 , ].ד 32 [ (לחיבר)ראה: S7כ

יידישערדערפוואיצרדער IIסטאסשקאךן;נחרםשלהתיזןריסמילון)ראה: 58 (
 . 484 , 1950ניו-יירק,ייווא.שפראך",
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הזהב(עגלוהזה-:בהכס-ףשלבגוניהםצבועהאףא·להילהזהב,.הכסףאלוהיהם

-ונחשכרוב-לכאורההמנוגדיםהמושגיםאולם,הכסף).קשקשיונחש

אףוהיאשניהם,אתהמציינת"שרף",המלהבאמצעותהעבריתבשפהמתמזגים

חופפיםגםאלהמושגיםנמצאיםקוטביותם,אףעלתלמיד-חכם.שלכינויו

כצעירדרד~קבעהמתוארמרקירלמשל,היבטים:בכמהלזהזהומשיקיםלזהזה

יכמיהכרובכמומכונףמתמדת,בתנועהשרויוהואמכונפים,וסנדליושכובעו

בינאריים,ניגודיםבשיר,ביטוילידיהבאיםהניגודים,איומשמע,פגאסיס.

ורציףהדרגתימעברמסתמושבהםפולאריים;ניגודיםאלאמוחלטים,הפכיםהמשקפים

ניגודו.לתודמחלחלדבריכללקוטב,קוטבביו

שונים:אופניםבשנילהתפרשעשויהביאליקאיתבסוניטההסוחרשלדמותו

גםאדהים;מדינותעםונותןונושאספינותציהמפעילבינייבשתי,כסוחר

השירשלהמטאפוריהרובדהמזרח-אירופית.העיירהסוחריבנוסחכסוחר-תבואה,

מסייעיםקוסמופוליטיסוחרבתורתדמותולהבנתכאחד:הכיווניםלשניתורם

צור,שלקיצהעלהלעגמקינתהנטוליםאלוסיביים,מטאפורייםרמזיםכמה

לצוריהיה ~--צורונשכחתההואביום"והיההגדולה:המסחריתהמעצמה

שירהרבינגןהיטיבינשכחהזונהעירסוביכנורקחי---הזונהכשירת

להי.קדשואתננהסחרהיהיה---וזנתהלאתננהושבהשנהשבעיםמקץוהיה

אתהמציינת"כנעתי",המלח .) 18-15כג,(ישעיהויחסו---"ולאיאצרלא

השורש,מאיתיהגזורה"כנעויי,המלחאתמעלההמשורר-הסוחרשלסחורתי

מנוסים.יורדי-יםהיושסוחריחצור,אתוגםארץ-ישראלאתגםוהמציינת

המזלותגלגלאתוכןהספינה,שלהניווטהגהאתגםלצייןעשויה"אופן"

אלכמרקוליס),למרקורישסוגדכמיכאומוצגהסוחרשושנת-הרוחות.ואת

שעדמכאן, .)ז"נכשם,ברכותמסנתעל-פיזרהלעבודההמקורשהואהמסחר,

שלדמותולהבנתסימרלטאניותאפשרויותשתיבונוצרותהשירשלסופו

הסוגדהדורות,כלשלהארכיטיפיכסוחרזרה,עבודהכעובדהוהסוחר:
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בעתהאקטזאלית,המזרח-איריפיתהמצלאיתבריחכפיחריהןילזהב,לכפף

השיר.היכתב

היערותמפחרלתמונתריאליפטיתממשותתירמותלמשל,והאופן,הנחלתמונת

שלהאדירההכלכליתעיצמתיאתהמציינת"חילי"המלהאירופה.במזרחוהתבואןת

 ,) 22ב,יואל(על-פיחקלאייבולגםמציינתארץ,קצוויאלהמפליגה"כנעני",הפוחר

בובגדו-והזהבהכסף ~ 'הסוחרשלשרעיו-אלילייאחריקניין.היודייקאללאי

באמצעיתפפרים.ילחברלשירהחללחפר-כל,-בשעתיכאייב-יהפכיהינחל,כמי

מתמזגית ,) Sכה,ישעיהו(עפ"י 11עריצלם"זמירהצירוףמן-כאןהמתחייבהקאלאמבור,

המעבידיםלפניהראשכפלפתוגםהשיריםחיבירמלאכתאחת:לאיכותיהשררההשירה

עבריאיו"כי ..;..השירשלפיפומנכפיו.נקישיצאהמרישש,הפיחרשלהנישיםאי

דמיתשלהמארכאנתילייתהאינינרפאלייתהמשמעייותאתמציג-מעוני"אםכישר

מגוחך.באורהפיחר

ןגןרלוחייושפלפןרהמשבלר,ייפףמפרשתתמיניתפידרתגםמעבההשלראת

והפיקחהעריםפותר";"החלימןתגםהואלופףובניגודים:בתהפוכותכוגםהצטיין

וגםהמישנה-למלךכפאלעמלקתאמביראשעלהמיבפיתויים;שעמדהצדיק,וגם

הברהצרורות,מןכאונרמזפיפורוחוסן'ן.לעולםלא"אךמימרתבושנתקיימהמי

לכליכם"הארץמזמרת"קחולבניו:יעקב'לעצתהאלופיהומו ) 6(שורהוהאמתחת

יופף,שלחלקומנתשהיוהגזרל,תהפוכות .) 13שורההשווה: ; 11מג,(בראשיח

אחתבכפיפההימצאותונחל"),כמוניבגד---"ואלוהי(וכאו:אחיובגידת

שלמדיוקנובקוויםהמשורר-הסוחרשלדמותואתמעשיריםועקרבים,נחשיםעם

והרוח.המפחרוהחלומות,השררהאישיופף,

מתנאיםכנובעת-ומגוחך,אירינינאזרכאןמצטיירתבשירהשהבחירהלמרות

מכריזהראשונהבשורהומלידה.מבטוייעודגםבשירנרמזירודים,כלכליים

לילה";ב"הרהוריאל"הקנני!!בבטו :(כמואלי"הקנני"משורר-פוחרהדובר:

מבטןהאלבראהוכךכלומר, ;) 5יג,זכריהמנעורי",הקנניאדם"כיהשווה:

אימאננטיות,תכדנזתאםכיונרכשדת,קנויותתכונותאונןתכונותיוומלידה.

לשנותו.אובהולמרודיכולהואשאיו
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הדמעוביתהשירהעלהפארנדיה . 2ג.

ביאליק,שלהמזקדמיםבשיריזלררבמצוייםהשירה""מחשבתשליסנדות

שכושאיהםשירים,גםהעין.מןכמעטוסמריותעקיפותבדרכיםובדרך-כלל

קרובותלעיתיםמכיליםהכתיבה,-ובכוסחדהיצירהבתהליכיכללקשוריםאיכם

שיררקאיכוהדמעות"("אחריהשירהבתחומיהמשוררשלהעדפותיועלרמזים

מגדות"לאהסכטימכטאליסטית;הדמעוכיתהשירהלקץמשאלהגםאלאכפשוטו,טבע

כיצדהמוריםוציוויים,כלליםשלמערכתגםאלאצידכית,ברכהרקאיכהירדן"

הצפור""אלביאליקשלביותרהידועהציוכישירוגםשירה).להיכתבצריכה

הדמעונית.השירהעלכפארודיהמלכתחילה,ככתב,

בגילכשבאהמשורר,שלבמחשבתושעלההראשון,השירהואהצפור""אל

חדש"אורבמאמרוחיים"."עץבישיבתללמודכדילוולוזייו,לערךעשרהשש

-בלתל-ידועמסמךאונגרפלדמשה,הציג ) 59ביאליק"כח"כשליצירתוראשיתעל

הישיבהספריתשליהושע""פניהספרכריכתעלשכרשמו;ביאליק,שלאיגרתטיוטת

הצפור",אל IIבשםשירלכתובבכנדכתוכילידידנ;המשנררסיפרנבה-ין Iבננלוז

התאריךאתנושאזהמסמךיתירה".הכפשהשתפכותידי'יעלדבריוישיםבואשר

שמועדהראשןן,שירואתביאליקשכתבלפכיזמן-מהכלומר,תר"ן,באיירכ"ג

לעצירתציבור'יתענית-והגסההמתבדחתהאכטי-חסידית,הפארסה-ידועחיבורו

שלאחדיםבתיםככתבושכברנאמר,אףזואיגרתבטיוטתתר"ן).(מכחם-אבצדיק"

פירסומולפכיכשכתיזיםזהשירובכתיבתהחלביאליקמשמע,הצפור";"אל

 .פרדסיבי

הראשוןכוסחוהואהאיגרת,בטייטתביאליקשהזכירשירשאותוייתכן,

יוסףלידיד-כעוריוהמשוררשלחשאותוהצפור","אלשלהסכטימכטאלי-פארודי

 . 847-842(תשל"א), 1971מארס , 4ב!),הספרותי, 59כ
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לבבות,-קורעואנחהדמעהשירספקשהואמרובעים,בתים 28בןשיר- ) 60ביטלמן(

בת-התקופה.הדמעוניתהשירהעלוסאטירהפארודיהספק

השירשלהמוכרהנוסחמןובמהותוברוחוכךכלהשונהזה,מוקדםבנוסח

הטבע,פגעיאתהיקרה""צפורהבאוזניהדוברמתארוהנעים,התמים,הציוני

שסרזקן,אישהואזהדוברלפניה.צרותיךאתומתנהמושבו,מקוםאתשפקדו

תיאורכדיתוךלביתו.לחדורהסערהמןלמנועכדיבפרץ,לעמודושנאלץכוחו,

ואילוומתה,"המליטה"מכברלאאשתוכימספרהואוהרפש,הגשמים,סערתהמבול

ניבטיםשממנובחלון,ובוהההנשמותבעולםהוגהומיואש,בודדנותרהוא

המונולוגשלהנמענת-הציפורערטילאיות.רפאיםכררחותהמושלגיםהעפאים

שהיווהפגעים,הצרותלמישמעלבכותמתחילהוסוחט-הדמעות,הארכניהדראמאטי

ממנה,ודורשהדובר,אותהמנחםואזוהאומלל;הבודדידידהשלמנת-חלקו.

טובותבשורותאלאשברו,אתירפאוובכידמעותלאכיותרונן,קולהאתשתצהיל

הרחוקות.מארצות-החום

בווראההראשון,בנוסחוהשירשלהפארודיבאופיוהבחיןלאלחוברפ'

דומני,אך ;) 61תקופה"כאותהשלהעבריתהדמעותשירת"בנוסחכפשוטו,אנחהשיר

הבנתאתהמצדיקותונסיבתיות,טקסטואליותמסייעות,עדייותשלגידששיש

סנטימנטאליסטית,אלגיהבתירתולאפארודיה,בתורתהשירשלהמוקדםהנוסח

לחובר.שהבינוכפיכנה,בהתפעמות-נפששמקורה

)אגרות,א,מה-מט. 60 (

 .) 92 ,.]ד 32J (ויצירותיו"חייו-),,ביאליק 61כ
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הבכיינית,הפוזהביוסתירהושלניגודשלרבהמידהמשל,דרריש,

ככלותהדמעה.שלבגנותההשירבגוףדבריולביובשיר,הדוברנוקטשאותה

השירההדמעה.שלאפסותהעלהבכי,שלאפסותועלשירהואהצפור""אלהכל,

מכילההדמעונית,השירהשלסממניהכלבאמצעותהדמעהשלאינ~ונותהעל

המשוררמצאטעטמהולהגחכה.לתמיהההגורמיםדסתרי,תרתישליסודות

גלי?ברישבהחוטאעצמוהואאטהסנטימנטאלית,הבכיינותאתלהוקיע

ב!!עצה(כמובבדיחות-הדעתמקורםשבשירוהתאנייהשהבכילהכיח,מותר

והפארןדיה),המהתלהדררעלכאמריםוהקובלנההתלונהדברישבובתפילה",

לאמיתה.בהמיית-לבולא

לדברביאליקהירבהליצירתו,הראשונותהשניטמולרבניצקי,באגרותיו

ולהתבדח-ציוו""חיבתשירת-הסנטימנטאליסטיתהדמעוניתהשירהשלבגנותה

שפשטווהשארלטאניזט,אחיזת-העינייםעלהשאר,ביוקבל,הואחשבונה.על

שעליה ,(הטוני-סילאבי)החדשבמשקלהכתובההרגשנית,בשירההעתבאותה

הפורחיםשואוהבליריקנותרוחבטליט,והרהוריםעמעוטשל"רוחמרחפת

והרמיההשקרמלבד-שטחיתורחיפהרפרוףרק---זריקנעורלבשלבאוירו

-ותגעגעוציוועלואטכיט,הגדולעמםלשבריבכוכישיריהט.בכלהבולטת

דבריםהמוואםכיבשיריהט,נשמעיםוגעגועיוהעטאנחתלאידברו.ולבבלב

יציווכזה:איעשוי,ותמרותואשדםרותחות,דמעותדמעות,ביט!טובענשמע:

זיופןהאלההיפותהמלותיוכל ...משושיאהובתיראיתיר;בחלומינפשי;משאת

כנגדכאןיצא.ביאליק ) 62בהו"כהיפההנפשקצהכבר-ולכומתוכו,ניכר

שפיראאימבר,מאנה,דוליצקי,שלמפרי-עטטהליריתשבשירההרגשנותפרץ

במוטיבהרווחהשימושעללשמה.שבבכיינותהאיוולתאתוהוקיעואחריט,

מעורריםוהדמעותהבכי"לאלאמר:אחרתבאיגרתקבלבת-הזמו,בשירההדמעה

 . ) 63ומהותו"(איכותוומדרגתו,האסוןאטכירחמינו,

) 62 ( 
אגרות,א,סט.

) 63 ( 
,שם,עא. t1ש



-188 -

שלוש(כש~תייםיותרמאוחרבשלבנכתבוהללוהאיגרותכילטעון,אומנט,אפשר,

מולסלוד.החלביאליק,שלבתפישתותמורהחלהבינתייםוכיה~יר),השלמתאחרי

לטעוו,אףניתודרכו.בראשיתלהםנזקקעצמושהואהסנטימנטאליסטיים,הדפוסים

גופא.היצירהאתלבדוקאלאדמסייע,כתנאחיצוניותראיותלגייסשאיו

בתורתולאפארודיה,בתורתהבנתהאתמצדיקהעצמההיצירהשלבחינתהואכו,

הצפור""אלשלהמוקדםבנוסחלמשל,הסערה,תיאורבדיקתכפשוטו.ודמעהשיר-אנחה

מושנמחקומבודחים,הומוריסטייםיסודותהכילהראשוןבגלגולוהשירכימגלה,

מתחננתכביכולמייללת,הסערהרציני.בקונטקסטליישבםושקשההמוכר,הנוסח

יכירדלאפההוגבירתי"ס.ורי-בהתרסהמגרשההדוברואילופנימת,להיכנס

("סורהלסיסראיעלשלמלות-הפיתויעלפארודימשחק-מליםישובהתרסהמקומך",

הסיפורמואדוני","סורתוהתזמנההפיתוימלת :) 18ד,שופטיםאלי",סורהאדוני

השירששלמשמעותבהיפודגבירתי","סוריהגירושלמלותכאוהופכותהמקראי,

מתחכמתוחתרנית,ערמומיתשהיאהסערה, .לביקיר)הזמנהבמקים(סילוקס.ו.ר

טעוןותיאורההארובה,דרךאזיהחלון,דרךלאאםבגניבה,לביתלחדורומנסה

הומוריסטיים.קומייםבאפקטים

אשתיאזלפיצעי"וילדוהאומללהבודדהדוברשלהבכיינייםהקינהמדברי

וילדלפצעיהרגתיאיש("כינשותיולפנילמךשלדבריועוליטהמליטה"

שירתבמסורתהתפארותבדבריהמקורישהקשרם ,) 23ד,בראשיתלחבורתייי,

בנוסחכאן,הקדם.עמיביןשרווחהוהחרפות),הגיצחון(שירתהאופיניציון

קינה-כביכול,דברישלבהקשרלמךשלהתפארותודברישורבבוהצפור""אלשלאי

בספק.מוטלותונוכחות-כוונותיהשכנותהקינה

בנוסחהצעירביאליקשלהפארודיתלהתכוונותויותרמובהקתוראייה

שבוהלבבות","קורעהביתשלניסוחודרךהיאהצפור""אללשהמוקדם

מר-גורלו:ועלסיבלועלהדוברמקונן
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המליטהאשתיאזלפצעיוילד
 ...ותמות-משברעדותבוא

לבדדישבתיכמותדומםכה
 ...הנשמותבעולםואהגה

מאודעדמזכיריםוהעוני,היסוריםשבעהדובר,שלאלהקובלנהדברי

התחינהשיריבמסורתשנכתבההצעיר,ביאליקשלמפרי-עטואחרת,אפוסטרופה

המכילהכתפילה , U.:ta.n.Yה-במתכונתהכתובזה,בשירבתפילה"."עצה-העממיים

זהבשירדיודראהפארודית-סאטירית.כוונתו(אךמאלוהיםבקשותסידרת

האל-הבורא,אלועיזים,רפתבעלשהואהעממי,הדוברפונהמדלעיל), 4ב.בסעיף

עולמואתלהחריבליוצר-עולםומייעץ"נמוכה",פאמיליאריתפנייהבנוסח

משוררהמשוררים.לשיריחדשיםנושאיםשיימצאוכדיתחתיו,חדשעולםולברוא

נושאלונשארולאבלו,כברהנושאיםשכלהאל,לפניקובלזהעממירפתו

נתחוורהפרעיש",מדקרות"עלשירלכתובאימרגמרכאשרגםלפליטה;אחדרענן

העזלכםודבשירקולולתתסוף-סוףוכשהחליטהקדימי,שהחריזילהפתעתו,לו

ומיואש:בודדאותווהותירהעיזועליומתהשברפת,

חלשהברפתבבקרענ~ה!
ותמות;ותגהרותזורר

אוכל,לאלשירעלי,רעלביומאז
 ...נשמותואזכיראבכהרק

שגהרההעז,ותיאררבלידתה,ומתהללדתשהקשתההאשה,תיאור-התיאוריםשני

בעליהןאתהשאירוהעזוגםהאשהגםמפתיע:דמיוןלזהזהדומים-בחולשתהומתה

הדובר,שלאשת-חיקומעיוהיאהעזכאילוהנשמות,בעולםהיגיםומיואשים,מיותמים

המיבנהמןגםבולטהתיאוריםביוהדמיווממלטת.בהמהמעיוהיאהאשהוכאילו

מטרית:מתכונתבאותהכתוביםלעיל,המצוטטיםהבתים,שניוהסטרופי:המטרי

חריזהמתכונתובאותהלסירוגיו,אמפיבראכיובטרימטראמפיבראכיבטטראמטר

המליםבמיבחרהרבוהדמייןחורזים),אינם-א,גטוריםחורזים;ב,ד(טורים
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סיוםמכיליםהנתיםמשניאחדנכלודיניטוריםממש:תאומיםלנתיםהופכם

הנתיםשנישלוהריטוריהתחניריהמיננהגם"נשמות".-"ותמות"זהה:

אתמתאדיםניתנכלהראשוניםהטוריםשניניניהם:נרורהזיקהעלמלמד

העז,הנעל/נעלאתמתאריםהאחרוניםהטוריםושניהעז/האשהשלמשנרה

הנשמות.נעולםהוגהומיואש,נודדשנשאר

מוטלאינונתפילה"נ"עצההתיאורשלוההיתוליתהקונדסיתהמגמה

אלוהמית-נפשוגעגועיועלנשירלקונומוסיףנעל-העז.נחרזו.נספק:

עשרהשנע"נוהארורהשירועלמעיניו,שינההגוזליםהמתה,העזשלרוחה

מענייושירהעולם,מושנסתלקהעיזו,לכנודשחינרמלעיל",תנועות

 . ) 64 ((ויזתא)לעיל---"הנזכרהפיטושקדמנילולאספק,ללאומקירי,

אתמחזקתשמתה,העזעלהאלגיהשלוהוודאיתהגלויההסאטירית·מגמתה

דמיוולראשונההדומה-ומתהש"המליטה"האשהאלהאלגיהשגםההנחה,

כנההתפעמות-נפשומתיךנכונד-ראשנכתנהלא-עורריווללאמונהק

ואותנטית.

לרונ,שנינהומשחקיהתחכמויותמכילאףהראשוו,ננוסחוהשיר,

נא"צהלי-הציפוראלהפנייהנוטחהמוכר.ננוסחוגםשרדושחלקם

נשירוהציפוראלהמחנרמפנייתוכלשונוככתנולקוח-וררני"קולך

שיר'-הזדמנותהואגורדוושל.שירו ) 65כצפור"("נפשנוגורדווי"לשל

המחנר,מסכםונודנורה,לעלמהנטעידידולחתונת(אפיתאלאמיוו)

מדלעיל. 34העי)ראה: 64 (

 . 174 , 1884פטרנורג, , 4כרךגורדוו",י.ל.כתני לכ,,) 65 (
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האידיומאטייםרביביומימושבבול,צירוףשלפירוקגםבעצםהיאהעיסה,

לצייןהבאהלכיי-משפטי,תלמודי,מושגהואעיסה""אלמנתהמושגוהחייאתם:

עלעדותושאיןספק-פסול,בהשנתערבלמשפחה,בתנחות,חברתיממעמדאלמנה

המצייןזיאנרי,בשםאחתלאביאליקאתששימש"ציפורה",השםטהרת-מוצאה.

"אלשלהמוקדםבנוסחגםאפוא,מתפקד,ובלתי-מיוחסת,ענייהאלמנהאשה

גםישוהנחמדת,היקרהציפורהאלוהזקןהדלהדוברבפנייתהצפור".

שלה"ציפורה",אלעליומתהשאשתומישלוגעגועלםשיר-כמיההשליסודות

הואארבעורמה,לביתולחדורשניסתהאחרת,ווג.ברת"עלאורחאאגבמספרהוא

גבירתי"."סוריבקריאהפניו,מעלמועדמבעודלגרשההצליח

נמחקואודיסה,סופרילפניביאליקהציגשאותוהשיר,שלהמאוחרבנוסח

וידוע-סבל,תמים-דררציונישללפנייתוהשירהפרעתה,ההתחכמויות.בלבמובן

בסידרהאותהמציףוהואחלונו,אלהשבההציפור,מבשורתניחומיםלשאובהמבקש

בארץ.העובדיםהבנים,גורלועלבציוןהנעשהעלריטוריותשאלותשלנרגשת

החורףבתוםבאן,המבול.סיפורהואהשיר,בתשתיתהמונחהמקראי,הסיפור

הארץמזימרתהיאנושאתהאםלחלונו,השבההציפור,אתהדוברשואלהגשמים,וימי

בסוףהמבול).מפרשתהיונהשבפילענף-הזית,רמזזמורה,וגםשירה("זימרה":

והיונה),נוחמפרשתהמים",,והקלומשקל(עלהדמעותבלו'יבברבימתבררהשיר

המבול.סיפורשלהטובלסופובניגודוהפגעים,התלאותקץבאלאעדייךאר

רבים,אירופייםשיריםספקללאמזכירהמאוחרהשירשלהריטוריהמיבנה

ריטוריתתחבולהאלאושאינומשיבשאינונמען,אלדומהפנייההמכילים

לרמונטובשלשירוהשפעתבשיראיתרהרושובסקיבנימיןשאלות.סידרתלהעלאת

הצפור""אלביןהמובהקהקשראתהוכיחלחוברפי ;) 67פאלשטינה"("זמורת

הפרופיאםספקתשל"ח.באביבהאפרתייוסףלזכרביום-עיוןשנשא)בדברלם 67 (
אלה,שיריםשניביןהזיקהעלבוסאקמאירשלמאמרואתהכירהרושובסקי
 .) 1.7.69 ( 40גיליסב,בררהצעירי,ביהפועלשנתפרסם
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גולדפאדן,מאתיידישירלביןהצפור""אלביןהמובהקהקשראתהוכיח

ביאליקאתהאשים(בן-דוד)דוידוביץיי . ) 68בוודאי(הכירושביאליק

הסנונית,אלשיר-פנייהשכתבמיקוב,אפולוןהמשוררשלמשירובפלאגיאט

שלחברואבלסון,בן-הרבשלהתערבותובעקבותרקמהאשמתובווחזר

השקד,ינץבהארץ/אלועפתיאברלייתן"מי.בשורות ) 69ביאליק(

בההארץ("התדע Mignonבשירוגתהשלהנודעתשורתומהדהדתהתומר"

ש"לשלשירווביןהצפור""אלביןרבדמיוןאףישהלימון").ינץ

אשרעננה?",אחותיתבואי,"מאיןבמיליםהפותחנפש","משאתגורדוו

הואהדמיוןאםלדעתוקשהביאליק,שללשירורבהזמניםבסמיכותנכתב

) 70 ( 
הצפור"ב"אלהציפוראלהדוברשלבפנייתו.גםישירההשפעהפרי

ילדותיארץ("אלשל"גשלבשירוהעננהאלהדוברשלבפנייתווגם

האודהמןשגוריםריטורייםדפוסיםמשוקעיםנכספה!")נפשימה

בבתיםבדרך-כלל,הכתובה ) 71ההוראצית(באודהשמקורהההומאניסטית,

הצומחהחי,מתחומיקונקרטיעצםאלאוידידאלומופניתמרובעים

 . ) 90 ,ד] 32 [ (ויצירותיו"חייו-),,ביאליק 68 (

מדלעיל. 28הע')ראה: 69 (

(70) 
מעירזהבעגייןמביאליק.שהושפעהואשל"גזהשבמקרהייתכן
שמלפנישל"גשיריכלכילהעיר"יש : ) 3 , ].נ 52 [ (שביטעוזי
וזהההשכלה,תקופתשלהסילאביבמשקלעדייונכתבוהצפירי"ייאל

שראתהישרווי,יכנורשלהראשונההמחנרתשיריאתרקלאכולל
יכנורשלהשנייההמחנרתשיריכלאתגםאלא , 1891בשנתאור

נפשי,ימשאתהפותחלשירפרט ~ 1892בשנתאורשראתהישרון',
תרנ"ב,סיייהתאריךאתונושאזו,חוברתשבשיריהמאוחרשהוא

ביפרדסי.אורראהכברביאליקשלהצפיריש'אללאחרדהייני,

o & the Nine: A History of the ווApo 71.ו)Maddison, Caro ( 
. 33-46 . Ode, John Hopkins Press, 1960,pp 
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סידרהבאמצעותהמועליםמוסריים,הרהוריםהרובעללה.ומכיהדומם, .אן

ואפוריזמים.דימוייםשל

בשימושזה,בלתי-מקורינעוריםבשירכברניכרתביאליקשלגדולתו

 topoiב-ושחוקים,באנאלייםבדפוסיםשעשהוהאידיוסינקרטי,המיוחד

הרגשנית-השירהלדפוסישנתגלגלההרומאנטית,השירהמןוידועיםמוכרים

ביאליקהשכילהשאבלוניים,דפוסי-הקבעבתוראפילוארהסנטימנטאליסטית.

רעננהשירהשלתחושהלקוראיוולתתהמקובלהנוסחמןתחומיםבכמהלחרוג

תבאנהאשרלגדולותהבשורהכיישירהצפור""אלאתתיארפיכמןומקורית.

החדשאתמבשראות-החדשהישראלשירתשלבתאריכיההגדול---

 . ) 72הגדולה"כהפריחהמתחילהשבו---צנוענבט-ובאהממשמש

וחידושוהתחייה,ספרותאתהמבשרתכסנוניתשםלעצמוקנההצפור""אל

בהתרחקותודהיינו,"פשטות",בשםהמבקריםשכינובמההתבטאחינוועיקר

ובמתןלשמן,וה"פיוטיות"הקפואותהשיריותההתבטאויותמןהמשוררשל

לכאורה.מעט,פרימיטיביתואפילותמימהעממית-פולקלוריסטית,תחושה

-שבעהזקןעלהפארודי,העממיהראשוןמנוסחובשירשרדהזותחושה

ידידתו.מהציפורניחומיםהמחפשוהסבל,היסורים

הסנטימנטאליסטית,השירהשלדפוסיהבתורביאליקשנתונוסף,חידוש

בשיר:ביטוילידיהבאההדמעונית,השירהנגדהעקיפההמחאההיא

יטיבוגההליודמעותבכילאאר
מכתי;ירפאואלהלא

דמעות,נאדמלאתיעששו,עיניכבר
לבתי;כעשבהכתהכבר
-הקציםכלוכברהדמעות,כלוכבר
---יגוני.עלהקץהקיץולא

יובלבמלאתנאוםכמתוןתמזתשי"ג,ביאליק,מוסדביאליק",),,שירת 72כ
הצפור")."אלשלרסומו I"לפ'
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הטוני-במשקלוהנעיםהמלודיהשימושכמובן,גם,תרם "החידושלתחושת

אתבוהקדימוואחריםשמאנה(אףיחםיבאופןחידוש,אזשהיהסילאבי,

לשירתביחסחידושים,בוניכרווהתימאטיהרעיוניבמישור.גםביאליק)

איןבני-התקופה,וסנטימנטאלייםארקאדייםלשירי-ציוןבניגודהתקופה:

האישיפתרונואתמותיראלאציונה,לצאתבתקווהאובהבטחהמסייםהשיר

לארץ-האבותהעלייהלנושאביחסהאמביוואלנטיותבערפל.לוטהדוברשל

גלויבאורחלציוןייחסהאתשציינהחיבת-ציון,שירתלעומתחידושהואאף

שלביותרהמובהקה"חיבת-ציוני"בשירושאפילואפוא,מתברר,ומפורש.

הצליחלמכביר,זרותוהשפעותלרובישניםדפוסיםשוקעושבוביאליק,

להערכתםמיידשזכהורענן,מקוריבעיצובדבריואתלעצבהצעירהמשורר

לאלתר.רב-כישרוןמשוררשלמוניטיןלווהיקנהבני-דודו,שלהנלהבת

הפארוד?השירמןשצמחההימנונ . 3ג.

הנקיעהכמוהרשמיים,הציונייםהפתרונותכלפיהאמביוואלנטיות

ו"קומידודה""לכיהשיריםמצמדגםכיכרתציוכית",ה"חיבתהשירהמכוסח

כוסחמתוךהימנוני-רצינינוסחשלצמיחתועלגםהמלמדיםלך",וצאי

אירוכי.פארודי

הראשוכה,הלאומיתהאליגוריההנראה,כפיהוא,דודה""לכיהשיר

כאשרחוזר,שימושביאליקעשהזהשירשלטוריובמרביתביאליק.שכתב

סימןשבשוליולך",וצאי"קומיההימנוניהלאומישירואתלימיםכתב

ההימנונית,הכימהבעלהמאוחר,השיראתתרכ"ב".חוהמ"ס, 'א"התאריךאת
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בחסיתאירלראיתהיהשאמורשלי,הבכירהבקובץלכלילביאליקהתכייו

יהרציניהחגיגיאיפייאתהלמההימניני.השיר ) 73ישראל"("נצחאגודת

זה.קיבץשל

להפכיכדידודה",ב"לכיביאליקשהביאהשינייימ,איפיאחרההתחקית

אתשהיללדיהסיביתאתלפרשוווהניסיימריממ,רציניהימנוני,לשיר

מצייימשבשניהמאףבתכלית.שינימשירימשנילפנינימעמידימהשינייימ,

לכאירה,קלימ,יבשינויימהבתימסדרבהיפוךעצממ,טורימאיתמכמעט

רבהתכירניחבאייירהבטרו,אנר, Iבזשבמודוס,שיניימזהזההשירימשינימ

יחסיתקל-לך"וצאי"קימי-המאיחרהשירשלימהיתיטיביאת

הנראהככלשנכתבהימניו,מעיולאימי-צייני,שיר-עידידזהילהגדיר.

מיסקבה.גיריששנתבתרנ"ב,ריסייהידיעלשנגזריהגירישימעלכתגיבה

שלמפנייתיהדישהתמה")יינתילךוצאי("קומיהשירשלהפתיחהבשירת

להצעתיבניגידאך ,) 74 (ריחמה")אחותי---נלכה("קימי 1882משנתיל"ג

"עדזמני,מקלטלמקומוהדווייההמחוללתהאומהאתהמכיונתיל"ג,של

מקרמישציינה"."ציונה,במפררש:ביאליקשלשירותובעזעמ",יעביר

"אחיתיגורדיושלהלאומישירועלרקלאכאוהגיבשביאליקלהניח,

רוחמה","אחיתיעלגוטלוברא"בשכתבשיר-התגובה,עלגמאלארוחמה",

מפורשות:תבעובי

מזרחה!קדמהציונה!ציונה,

פרחהאשררגפוישראלשם
היית---לעמשמילדותך,ערששם

תרמ"ב)דובנא,ציונה",(יינס

 ."ע " ) I 8ה 112ד] 32 [ (לחיבר)ראה.· 73 (

מתיךוצאי"קומיאימברנ"השלההימנוניתקריאתואתגממזכירהזי)קריאה 74 (
היא,אףהמבוססת ,) Sאימבר",סשירי("כלההרה""הימלטבשיריההפיכה"

אלקבץ.הליישלמהרןשלדידי""לכההפייטעלביאליק,שלכשירו
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אברלשאתליונה,כאןהמשולהציון,-לבתקוראלד"וצאיב"קומיהדובר

השממההפרחתלצורדאםכיהאבות,קברותאלשםלהיאסףכדילאציונה,ולשוב

כדרדהאומה,באוזנימפרטזה.דובר ) C(75הבכא"עמקאתלמעין("לשית

שמחתחדורוהבריא,הפרודוקטיביהעתידאתהלוגוס,אלהפוניםהמשכילים,

והקודרהעכורההווהעםעימותותודבציוו,לבהצפויוהיצירה,החיים

כמעטבאוזניה,קוראהואהשנים!",טוביםמהומנוחה,"עבודהבגולה.

הראציונאליהלוגיהטיעוןואולם,ליליינבלום.מ"לשלהפוזיטיביזםבנוסח

שלווה";"קןהדווייההאומהתמצאבציוןרגש:טעונותבהתבטאויותגםמשובץ

ושםושעל"צעדכלירעפו"דשושםלברכה";ולהיותולחיות"לפרותתוכלשם

ודםיתעדנוקמטיה-כקדםעלומיהאתותשיבבניהבנחתלראותהאומהתוכל

בעורקיה.יזלחדש

מדגישזו,אתזוהמאירותסימטריות,בחטיבותהמתארגןהשיר,שלמיבנהו

השירשלסופוהמשורר-הדובר.לביןהעשוקההאומהביןגורלשיתוףשלקיומו

תמחאי:כף("אזלתחייההשבההאומה,בפיהמושםהמשוער,הניצן:ןוןבמונילוג

בפיוהמושםזה,מינילוגשללבת-קולוהמקביל ,) 55שורהנצחתי!",נצחתי

;נציגההואהמשורר .) 83שורהנצחתייי,נצחתיואצחק:("אתבונןהמשיררשל

הערבה,עצימעלכינורואתהמורידהגולה,היהודיסמלבניכר,האומהשל

ילהפכיבציוןאשרהבכא""עמקאתולהפרותשבגולהמעמק-הבכאלצאתכדי

שוקק.חייםלמעיין

פונה,הואשאליההאומהכמוומרורים,תלאותשבעשהואהדובר-המשורר,

הפעולהבאמצעותחדש,לעתידהגולהמוליציאהלשיבת-ציון,עצמומכין

במקראבבלגלותסיפורי(בעקבותהערביםמעלהכינורהורדתשלהסימלית

תלינובתוכהערבים"על : 2קל"זובתהיליםהאמורעלהמבוססיםובמדרש,

עלאםכיניכר,אדמתעלישראלשירעודיושרלאעתה,כינורותינו").

 .ובמולדתוארצו

השנהןיספרגאטלאבער",הכהןבער"אברהםזגורדסקיי"חשלמאמרו)ראה: 75כ
 . 314-308 , 1900(סוקולוב),
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פרוג,שלהלאומייםשיריובבוסחלאומי,עידודשירהואלך"וצאי"קומי

לחוברהיהודי-רוסי.המשיררשלקודש"ל"שיריברורהמוטיביתזיקהבוויש

התעוררותשיר-קטבהייאגרתשללמדי"חלשראשוןנוסחמעיןזהבשירראה

היהודי""המעוררשיריבהשפעתלדעתושנכתביושביה".אוכל'תמארץלצאתציוני

 ) 76 ( 1887בשנתבאודיסהחובבי-ציוןשהוציאווועקקער").יודישער("דער

בעיקרהםשושנה)אהובה,אם,(יובה.האומהאתבשירהמייצגיםהסמלים,

שבשיר-השיריםהמדרשמןלקוחנובלתשאינההשושבהומוטיבשיר-השירים.סמלי

רבה,ב:

הצדיקיםאתמשל---העמקיםשושנתהשרוןחבצלתאבי
ולאהעמקיםשושבת---כשושנה---שבמיניםלמשובח
שמרטבתהעמקיםכשושנתאלאלהכמש,שנוחהההרכשושבת
והולכת

יפרח")כתמר"צדיקבעקבותתפריחי",("כתמרכצדיקהאומהמוצגתכאן.

חייםדםחדש,דםיפיפיתי/וגםכחרב("מלאתיעלומיהאתשחידשהוכשושנה

ואניבתקוניכחוחיםגדלתי/חוחיםביןכשושבהואני---/,יתשחהןבעורקי

 . )"!נבלתילא

יסודותומבלעיה.מבווליהשלרישעתםמודגשתהאומה,לצדקתבניגוד

ריגושי,פאתטיכתב-הגבהלכדיכאןמצטרפיםאויביהוהאשמתהאומהשלההצדקה

הלוגי-משכילי.הטיעוןאתהמלווה

השיראתביאליקבנהשמחומריודודה"."לכיהמוקדםהשיראולם,

.בשירובכוונתוברוחובתכלית,ממנושונהלר",וצאי"קומיההימנובי

ביטחוןחדורהפנייהאותהאינההעשוקההאומהאלהפנייהדודה""לכי

יסודותהפנייהמכילההמוקדםבשירההימנוני.הנוסחשלורוממות-הרוח

ציוני,עידודשירעםאחדבקנהעוליםשאינםפארודיים-הומוריסטיים,

המאוחר.השיראתלגבשבאכאשרביאליק,מחקכולםושאת

 .) 111 , ].ד 32 [ (ויצירותיו".חייו-"ביאליק)ראה: 76 (



- 199 -

האליגוריהאפיתאלאמיוךעלכפארודיהבכוידודה""לכיהשירראשית,

אלקבץשלשירואלקבץ.הלוישלמהרןשלפיוטוכלה",לקראתדודי"לכה

 ,) T,12שם,השדה",כצאהדודי("לכהבשיר-תשיריםהאמורעלכמובך,מבוסס,

קי"ט:שבת,במסכתתמסופרעלבעיקראך

תשמשותביךשבתלערבועומדמתעטףהיתחכיכארן
יכאירןתמלכה.שבתלקראתוכלכתבואוואומר:

כלה.בואיכלת,בואיואמר:שבתבערבבגדיולבש

בשיר-תשירים,הקריאהאחריבקבלת-שבת,לקוראושנהוגאלקבץ,שלפיוטו

לכלה,משולתתשבתובומובהקים,לאומיים-דתייםאליגוריסטייםיסודותמכיל

צאיקומי /מלוכהעירמלך"מקדשבגלותה:ולשכינהלכנסת-ישראלהמקבילה

אורתוגראפיהיפוךבאמצעותכאו, ."---הבכאבעמקשבתלךרב /ההפכתמתוך

לפכייהדודי""לכתתכיסופיםפכייתאתביאליקהפך ) antithecon (זעיר

איכה"דודה"המלהשתריוהשניכה,ההתבדחותמיסודבהשישדודה","לכי

ביאליקאתרב).(רע,"דוד"במלההכלולותהאירוטיות,ההשתמעויותאתמכילת

למלהוהוסיףו"דודת","דוד"שביוהסימאכטיהתבדלמוכביכול,התעלם,

הדודהאלפונהדודה"ב"לכיהדוברשתריבת,שאיךמשמעותיחידת"דודה"

מברדחפארודיסטיצירוףשיר-השירים.בנוסחאהובהכאלבלה)אשה(שתיא

תפותחאנאפורי,כצירוףוגםהשירשלככותרתוגםמשמש-דודה""לכי-זה

אלקבץשלמפיוטואחריםצירופיםהראשוכים.בתיוארבעתמביושלרשה

שלאופילומשרריםוהם ,) 92,53,37,25(בשורותבשירושםפהפזורים

מרוממת.התכווכותבעלחזוכי,כיסופיםשירעלפארודיה

"קומי(בנוסחהטבעאללצאתהזמנתהכוללאביב,כשירפותחדודה""לכי

האירךטי.שיר-הפיתוישלמיסודותיוגםזובהזמכתיש .פרץ)י"לשלהשדה"ונצא

"בלטכמראירוטיים,יסודרתמכיליםהראשונים,בבתיםהכלוליםהטבע,תיאררי

זתתיאור .) 6-5(שורותינוע"שדיזיזחרישיתבתנועה /מרגועמסכתארגתחת
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המסכתעםהארגאתשארגהדלילה,שלהפיתויפרשתאתאסוציאטיביתמעלה

אףבתיאורישהאהובה.שלגופהתיאורעלמרמזוכו ,) 14טז,(שופטים

(ריבויורזי-תעלומותחשאיותשלאווירהשמשרהעשירה,אליטראטיביתאיכות

שלתחושהיוצרמתאימותקונטקסטואליותבנסיבותאשר ,/ 5 /צלילישלניכר

חושניותכוונותבעלמשחק-מל?םשלליצירתותררםאףהצלילרובדהיסרי).

הממירההליטאית,האשכנזיתההגייהעלהמסתמךשדי"),("זיזאיררטיות

מימדהאביבלתיאורמרסיפההזמירשירתגםשמאלית.בשי"וימניתשי"ו

פריז"ב"מסתרילמשלההשכלה,בספררתקלת-דעתאשההיא("זמירה"אירוטי

 ol6e.a.u de. nu);tו-בגרמנית na.c.ht.[nga.Uעל-פישולמו,קלמושלרגרמך nב

 , 19,14,1(בשורותמשיר-השיריםרביםצירופיםמתוספיםאלהלכלבצרפתית).

שיר-אהבים.שלאירוטיתאיכותהםגםהמעניקים ,) 94,77,71,68,37,24

להלוך-אכזריבניגודעומדתבטבע,השוררתוהאירוטית,החישניתהאווירה

אללאדמה.קבעשלקשרקשררהשאיננהלאומה,בושהואהדיבר,שלרוחו

ריטוריות:שאלותשלבסידרההדוברפונההבלההאומה

 ) 12(שורהבאלה?"התחשקי ?-יניהתבייהתחושי?

 ) 18(שורהלאלה?!!יניהתבשירים?קול!!התשמעי

ומנוכרזרהטבעכיחושיה,קולטיםאשראתלחושיכולהאינההאומה-הדודה

וחסר-אשליות,צינידרברשלהמפוכחותשאלרתירהויהשאלרתלה,נועדולא

גםנכרחה.העלובמצבהאתלראיתהאהרבה-האימהעיניאתלפקוחשתפקידו

הפערטושטששבוההימנוני,הניסחמונמחקיאלהמפוכחותאיררנירתשאלרת

הנ~ענת,שלאיפיונהרביוהשיר,שבפתיחתהאירוטית,האיוירהשביוהאירוני

ולחשוק.להביולחוש,יכולהושאינהכמוששעורהיזקנה,בלהאשהשהיא
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וצאי"קומיהשירשלעיבודולצוררשנערכוהשינויימ,ביתרמדוקדקעיוו

ולכו;לרציניוההומוריסטיהפארודיהפיכתשלשיטתיתמגמהעלמצביעלך"

השינויימולמוגבה.למרוממה"נמור"הפיכתשלשיטתיתמגמהניכרתכמו-כו,

גילוייאתולבטלהמוקדמהשירשלהגלויהאירוטיאופיו-אתלמתוגמנועדו

שבו.הקונדסות

הקטנות:אתוליחידותיוהטקסטשללדקויותיודעתונתושביאליקנראה,

משמעותכפלבהשישדודה"),"לכ)בנוסח , 71כשורה"עויליך"המלה

בהשאיו"עולליך",במלהביאליקהמיראויל), .) 2עולל; .) 1("עויל":

דודה"ב"לכיומרוממ.רציניקונטקסטהילמותשאינומשמעות,יחידות

בשירניעדזהלצירוף .) 36(שירהכאיילהרגליהלשויתלאומההדוברמייעץ

וצאיב"קומיקונדסית.אבסניתמשמעותשבא")("מלכת ,ביאליקמשלאחרמוקדמ

תעליאחת("אמחיוביואפילוניטראלי,בצירוףוהומרהזההצירוףנמחקלך"

גמוצאי")."קומיבנוסח 30-29שורותתפריחי",כתמרכארזתשגיתצליחי/

בגוףגמבובאואינוהרציני,השירמונמחקדודה""לכיהקונדסיהצירוף

הטקסט.

קונדסי,מנוסחמעברשלסימווכדיעולותהללוהעדויותשכלדומה,

J 

וה"נמשל",האידיאי,המימדגוברההימנוניבנוסחוחגיגי.רצינילנוסחמתחכמ,

הפשוט.הסיפורעלמשתלטהסמוי,האליגוריהסיפוראו

ביאליקשלהמוקדמתבכתיבתווהסאטיריהפארודיהמימדשלשכיחותואולמ,

בויששנתפקר.נער-ישיבהשלקונדסותועלמשובת-נעורימעלרקמעידהאינה

בכללה.ביאליקשלבכתיבתומרכזיתופרה-זיאנריתזיאנריתלתופעהביטוי

תכליתלזהזההמנוגדיםכתיבה,אופנישניאלדרכומראשיתנטהביאליק

הסאטירית-המצליפההכתיבהואלמזה,פרוגנוסחהמרוממתהכתיבהאלניגוד:

אלה,זיקותשתיביולנועשירתוהמשיכהדרכו,בהמשךגםמזה.יל"גנוסח
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מירכבת,אליסיביתבמערכתיהיבלעהיצנעיהבדחניהקלילהסאטירישהצדאלא

התגברזאת,לעימתהקידר,הסאטיריהצדשיטחית.בקריאהטיבהעללעמידשאין

הביגרתבכתיבתיוחשיבהמרכזיתלחטיבהשהיוהזעפ","משיריבסידרתיהתממש

הואהמיקדמתהסאטיריתכתיבתובהתפתחיתביותרהמובהקהתהליךביאליק.של

אקטיאלייתאינסיניאציותעלהמבוססתהאנקדוטאלית,הסאטירהמןהמעבר

המעודנת,הקונוטאטיביתהסאטירהאלמשכילייפ,בקאלאמבוריפלהשתמשומרבה

ה"אני".כלפיגפומכוונתמיתממתהאירוניתשבת
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לוצורתוהראשוןבעשורבואלוקשלהאוזוותבכתובתוותמורההתפתחותשלקווום

התקופהבשורתוההומנלךהאורה 1א.

שנתחננלזיאנריםהםוהסאטירה,האליגוריהכמווההימנון,האוזהגם

הפלרמאלוסיגנונםבשלבעיקרהמשכילית,הניאוקלאסיתבתקופהרביםילצרוםעל

למרלממת,נעלההגותהכללללירי,זיאנרהיאהאלדהשלהם.הגבוהההדוקציהלבשל

הסוגיםניןלזהותהאפשראמוטיבי-ריגלשי.בטוןאךפורמאלי,בסגנלןהמנלסחת

מוהתרחקותהלמתוךבגשנהאלנטייתהמתוךהליריתהשירהשלהאחרים

 ,סדירסטרלפיבמיבנהלהתארגןנטייתהומתוךהיחסיתאריכלתהמתוךהשגרתי,
I 

שלו,האודותהגרמנית.האודהשלאופיהאתקלופשטלקשינההי"חבמאהומלרכב.

חריזה.ובהיעדרחופשיבמשקלהצטיינלרבה,השפעהלהןשנלדעה

הניאוקלאסיים-המשכיליים,בגילוייהלאודהזריםלהלצוןההתחכמלת

לכולהועוקצנלת,אירוניההמשכיליתנאלדהבהאיןהשנינה.יסודלאאך

לדברים,מתייחדיםנלשאיה . ) lמאליהם(כאיללהנאצליםטבעיים,וכנודחשיבלתאלמרת

זרלעותחונקלתנכבדות,שאלותשלהגותהיאהגותהעללם;שלברומלהעומדים

המשורר,עםהדלברה"אני"מזוהההרובעלהאלפייני,האלדייבשירעולם.

.) 133-143 ,] 131 [ ( Geschichte der Deutchen Ode ו.l>Vietor, Kar ( 
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אתמשקפתתדוברדמותמקומ,מכלבדיונית.פרסונתעמרחוקותולעיתימ

תמשורר.שלבאישיותוותנאצלהנעלתצידה

וכתובתוהמתוקנימ,תנאותימה"דקורומ"לכלליכבולתגמתאודה

מותירתשאינת ,) high seriousness (עליונה""רצינותמתורהרובעל

סאטירית-פארודית.להתכוונותמקומ

העוסקימאחרות,ובשפותבאנגליתהתיאורטיימ,תדיוניממרבית

ספרומתור , 1728משנתיאנגאדוארדשלהגדרתואתמצטטימבאודה,

אודות:כותביוררימ, !.I1למעצותסידרתכלולהשבו·הלירית",השירת"על

aA.Yl.ed; mOJtai., but :tJג.1..ז hordd be pec.uLtaJt, but Yl.ot I.ג Ode 

deL<.c.a:te, bu:t Yl.ot ;UI.ג but Yl.ot obv..to ,c.uuג.,t Yl.ot 6ia:t; Yl.a:t 

6rdi, but Yl.ot ;UI.ג a66ec.ted; Yl.obie, but Yl.ot amb,tt,to 

--c.uJte; 6..teJty, but Yl.ot mad; th..tc.k, but Yl.ot ioaded l.ג ob 

hordd be a:t ieMt I.ג ~ p I.ג g..tYl.ai. Jן.,{_ ome.wha:t 06 aYl. o l.ג 

) 2 ( . a:ttempted 

ארמוסרית,מאומצת;לאארשגרתית,בלתילהיותהאודתכעל

לאארמעודנת,מאליה;מובנתלאארטבעית,שטוחת;לא

ומעורפלת;מתומהלאארמליאה,יומרנית;לאאךאצילית,מתחנחנת;

להשתדליש---עמוסהלאארמעובה,טרופת-דעת;לאאךסעורה,

 .מקורית.)רוחשלכ;שהימידהבת;נסור

הטבעיתאצילותהאתבאודההתיאורטיימהדיוניממדגישימבעיקר

ה"דקורומ"לכלליהכבילותאףעלוהנשגב.המרוממאלנטייתתואת

תמידבהוישקבועימ,;דפוסימוכפותתקפואההאודהאיוהמקיבלים,

(2)Ibid, 134. 
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יהייחידי.המקיריל"אני"מרחב-התבטאית

ימתארואחרים, ) 4פייטירכשלתיאיריטייתהגדרותמסכם ) 3מיררוכדו

העולם-המשירר-הציבור,שביוהמיוחדת,במערכת-היחסיםהתמקדותמתודהז'אנראת

המאופייולירי,"ז'אנרהיאהאודההתיאורית,הגדרתולפילאודח.האופיינית

כלל-אנושי,על-אישי,כערדהצגתההמתוארת,החוייהמומסוייםריחוווע"י

כלעימתאיתהאישיקשרשלניכרתמידהעלשמירהתידציבירי,לפחותאולאומי

שאיומוגדרת,אנושיתקבוצהשללאמונותיהאולחויותיהביטוישחואההימנוו,

הליריקהשלהשיניתהצירותילעימתהמשירר,שלהאישית-הרגשיתלעמדתימקיםבי

כגיובייתר,האישיתהתימהאתגםאפיא,מציגה,האידה .המיבהקת)האישית

אלאכילה.האנישיתלקביצההשיידכערדהפרטי,אבליאיהמשיררשלאהבתי

קבוצהאיתהאללפניתרשאישלי,ההבעהוכוחהמיוחדתרגישותובזכיתשהמשורר

אותושלומשמעיתיחשיבותיעלבפניהולהכריזהתריממית-נפששלמצבמתוד

מוגבהתתהיהזישלשיואלאהאישית,בלשונוזאתלעשותיכילהואערד.

ינשגבהי,להיותיכולהאודהבלתי-נמנע.באורחאותהילווהוהפאתוסבהכרח,

התפרצות-כיאםיותר,ומתפרצתאכסטאטיתנלהבתאוייתר,ימאיפקתחגיגית

אותהולסכושלההאוניברסאליהלגיטימימהתחוםאותהלהפקיעעשייהיתר

אישית".באידיןסינקרטיית

האקסטאטיתהאודהשביובדיפרנציאציהבקצרהנוגעמירוודושלדיונו

החשוביםהקריטריוניםבאחדבעקיפיןאףנוגעכדיאגבהמאיפקת,האידהלביו

אידותהאטמוספירית.והאיכותהטוןמזו:זואידותנבדלותשעל-פיהםביותר,

העבריתהספרותלחקרכץמכוואלתרמוי,!מחברותדרד",שירישני לע,,) 3 (
 . 202-197תשל"ז,המאוחד,הקיביץוהוצאת

מדלעיל. 1הע')ראה: 4כ
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נסעריתאידותישבהן:המשוקעהפאתוס,מידתלפישיניתלקאטגירייתנחלקית

הטיןיאלהחגיגיהאיפיקאלהנוטיתמרוסנית,אודית-ילעומתןונרגשות,

התיאורטייסניסשהדיובינייס,גונישלרחבהקשת-לאלהאלהוביןהאלגי,

לתארם.מיטיביס

מפגיןשבהוהמרוסנת,החגיגיתהאידהאלנטהפרוג,בהשראתביאליק,

אישי,יחסעסביחדמנגד,יעמידהריחוקמסויימת,אובייקטיביותהדובר

"עלאבות",קבר"עלכגוןבשיריםהדובר.שלהמייחדתבביוגראפיהשמקורו

יחסניכרועוד,"המתמיד"התורה","באהלהאגדה","אלהמדרש",ביתסף

ודחייהשהערצהיחס-המתוארהאובייקטאלוקירובריחלקשלבו-זמני

אחת).ובעלנהבעתלניקלהנשגבשהוא(ואובייקטבערבוביהבומשמשים

וחוכמת-ניסיוןעתירבוגר,אדםשלדמותתכופותביאליקעיצבכר,ילפ

ביןלו,איפשרהזוריטוריתעמדההעבר.תפארתהריסותאלהחוזרחייס,

וסובייקטיבילת,אובייקטיבילתוקירלב,ריחוקשביןהאיזוןעללשמורהשאר,

האובייקטמןומקוםזמןמרחקמרוחקתהזקןהאדםשלזופיקטיביתפרסלנהשכן

אףהיאחדורהועל-כןביוגראפיים,קשריםאליוקשלרהזאתועםהאודיי,

עצמלעלהמעידב"המתמיד",הדלברלדלגמה,כלפיו.נפש-קירבתשליתחושה

אחרת","בדרולבדואבדעצמיהואארהקילות",אלה"אתבבעוריושמעכי

מידהבהשישהתביננות,בהומתבונןבית-הישיבהאלהעיתיםחליףעםחוזר

 . ) 5פרסונאללת(אישית,בנימהגםהמהילהכזואראובייקטיביות,שלרבה

לאחרהחלזריםאבות",קברוב"עלהמדרש"ביתסףב"עלהדובריםגםכמוהו,

חדשבאירערכיהםאתובוחניםהעבר,מחוזותאלארוכלתנדידיםשנות

ואובייקטיבי.

ומשמעות",מיבנהביאליק:לח.נ.יהמתמידי"הפואמהשמלאל,טרטנר)ראה: 5 (
מירון.דןהפרלפיבהדרכתהרוח,למדעימוסמרהתלארלקראתגמרעבודת

 . ) 58-55 ,] 29 [ (טרטנרגם:ראה.(סטנסיל)תשל"ותל-אביב,אוניברסיטת
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הנמען.מהרחהראמזו,ארדוח.זרנבדלוחשעל-פירנרסף,חשובקריטריון

אופייהאחרבהבמידהקובעשטיבונמען,אלכאפוסטרופהבנויוחלרובאידוח

אוהקירבהמידתעל-פיהאודהשלאופייהנקבעאדם,הואהנמעןאםחאודח.של

באודה(כגווציבוריתאישיוחהואחנמעןאםלנמען.הדוברשביןהריחוק

גורדווי"לאלכאפוסטרופההבנויהחמח",האריה"אליק.ביאלשלהפורמאלית

בסידרתהמעוצביםפוליטיים,אומוסרייםחרחוריםלרובחדבריםכולליםהמת),

וכד')רעיה(רע,למשוררהמקורבאדםהואהנמעוכאשרואפוריזמים.דימויים

לאחבח"),ו"מנגינח"במנגינה"גם(הנקראהמינים""אלביאליקשלבשיריכגין

משמעותולובשיםוהאידיוסינקרטיהאישי-הפרטיהענייומולרובהדבריםחורגים

ציבורית.גםולפעמיםכללית,

מחבריהונטובאודה,לאפוסטרופהמושאתדירהמשמשיםבעלי-החיים,מבין

חוג-ארץלהקיףמעופםבכושרהיכוליםשונים,בעלי-כנףאללפנותאודיחשל

אובייקטיםלריבנבחרורהדומם,הצומחמתחומישנפרדו.ידידיםביוולקשררחב

בלים""עליםוהמסורת:התרבותעולםשלמטונימיות-ביאליקובשיריסימליים,

גויליםו"עתיקיהמדרש")ביתסף(ב"עלבלים""גויליםהאגדה")-(ב"אל

שייכיםזולקאטגוריההספרים").ארון"לפניהמארחרת(באודהאבק"ישני

שנותרושרידיםמולהדוברעומדשבהם ,) ruin songs (החרברת""שיריגם

רעלחחרםעלוזכרוניתהרהוריםהעלאתתוךאליהם,ופונההעבר,מתפארח

שאבדו.חשלימות

שלהןהכבילותמידתעל-פימזוזונבדליאודיתהשירה,בתולדות

מידתעל-פיוכוקבועים,פרוזודייםולכלליםמוגדרתסטרופיתלסכימה

מכמהבנויהחיתההפינדאריחהאודההחיקוי.מודוסשלורוממותוגובהו

חו1מגניות,בקבוצותהתארגנוהבתיםקבוע.מיבנהבע?יבחיםשלחטיבית

זהנבדליהבחיםסוגיו~פודה.אנטיסטרופהסטרופה,כלולהאחחשבכל

שלשוניםמעמדיםעל-ידישנקבעההמוסיקאלית,ובאיכותםבאורכםמזה
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בגיבוריםוהתמקדיהירואיים,לריבהייהנישאיםוריקידה.המקהלהשירת

עיצביהדבריםוהשועים.האציליםממעמדבבני-אדםאואלוהיים,מיתיים

שרידיהעליונה"."רצינותומתוךיאירוניה,הומורללאגבוהה,בדיקציה

להתארגןהניאוקלאסיתהאודהשלבנטייתהניכריםהפינדאריתהאודהשל

הנבדלמסיים,דו-טירבעליומשוכללים,מורכביםסטרופייםבמיבנים

שכתבהמוקדמות,האודותמןכמהגםהבית.טירימשארשליבסכימת-החריזה

ומורכבמשיכללביתבמיבנהמצטיינותליצידתו,הראשוןבעשירביאליק

אוטאבההמדרש";ביתסףב"עלאבאבגדגדחחהחורזטורים,עשרהבו(בית

מיבנהאיפייוההוראציתהאודהאת .וב"במנגינה")המת"האריהב"אלדימה

ההוראציתהאודהמרובעים.בתיםהדובועל(הימיסטרופי),יאחידפדירסטריפי

מופרייםהרהוריםהעלאתתוןידיד,אלכפנייה-אפיפטריפההריבעלנכתבה

לרובההוראציתהאודהשלדמוייתיהובאפוריזמים.בדימוייםהמעוצביםנעלים,

בשירים,המשוקעתוחוכמת-החיים,השנינהאךאישי,ייחודוחסרותכלליות

הבגוישירהואלמשל,הצפור","אלהדידאקטי-באנאלי.מואותםמרחיקה

הכתוביםכפנינים",שחולהו"ארץהאגדה""אלוכןההוראצית,האודהבמתכונת

הרהוריםהעלאתתוןדוממת,יישותאלפגייהומכיליםמריבעיםבבתיםכולם

באפוריזמים.מקושטיםמרוממים,

יאמבי),בדימטר(לרובקצררתבשוררתתמידנכתבההאנאקריאוניתהאודה

האנאקדיאוניתהאודהמויפודותיין.ולשתייתלאהבהחיים,לשמחתוהטיפה

נכתב(האחרוויינים"ו"תאמי"הקיץ"ביאליקשלהגניזיםבשיריוניכרים

המשורר).שלידידולחתונתכאפיתאלאמיין,שיר-הזדמנות

הי"זהמאהבוקאולי,אוהאנגליהמשודרעל-שםהקרויהתאודה

)" eyan Ode ןCow " (, נדארית,הפיהאודהשליחיקוווכנפימלכתחילהשנכתבה

כתובההיאהרומאנטית.לאודהבפיפשימשהמשלה,מידופקבעהלמעשהאך

ואתהאישיאתומערבתספוראדית,ובחריזהבלתי-פדירסטרופיבמיבנה
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אחרישניםכמאהוהכבד.המורכבואתוהחינניהקלילאתהפילוסופי-כללי,

הגרמניהשמוררהאודה:שלבאופייהמרחיקית-לכתתמורותחלוקאוליאז

והשליטהאודה,שלאיפיהאתכאמיר,שינח,קלופשטוקגוטליבפרידריך

נושאיםאלפנייהחריזה,היעדרחיפשי,משקלשעיקרו:חדשית,נירמות

הלותראניים.ההימנונותמורביםביסודותשימישחובקי-עולם,"גדולים",

שניכרכפיביאליק,שלהאודייתכתיבתועלהיאאףהשפיעההגרמניתהאודה

נפשךאתיש"אםהאודייהשירמווכו"המתמיד"הפואימהשלרביםמקטעים

 : ) 6שביט"כעזישהראהכפילדעת",

שיניקתההגרמנית,האודהשלהאופיינייםהיסידמקווי"אחד
ההוראציתמהאודהיוונית,חהפינדאריתמהאודה-משולשת
כפיהיא,-תהליםשבמזמוריהעבריתומה"אידה"הרומית
,וזהורוזחדרההיעמילר,גינתרשמדגיש

הגרמניהלידשביוהמרכזייםהחיצונייםההבדליםאחד
התפישהעלהיאבאודההדגש---הגרמניתלאודה

מתבססהאודהשלחסרות-החרוזבשורות .ניתחורה
הכיחעםבמגע,הבאשפטמהשלהצורהכיחעלהשיר

שורותעםסיפיותשוריתשל,כשההתחלפותביתהשל
שכלי-רוחנימאמץומחייבתלאודה,אופייניתגולשות

לחפיסתה.

אתיש"אםאתגםברורהבצירהמאפיינותאלותכונית
נמעו,אלריטוריתכפנייהכולובנויהשירלדעת".נפשך

עםהנפשיתההתלהבותצרוףהיאאיתההמאפיינתכשהתכינה
בריבי,השירהשיר:במבנהברירביטיימיצאתיהיאהמחשבה,

לחמושההמתפצל(מחזורת),אחדארוךתנאיכמשפטבנוי
תבניתבעליבתיםחמישההייצרים-דומיםמשפטי-תנאי
לאביאליקויתרזהבשיר---זההוריטוריתפרוזודית

קבועות".לסטרופותהחלוקהעלגםאלאהחריזחעלרק

חיאביאליקשלוההימנוניתהאודייתלכתיבתוהאופייניותהתכונות,אחת

שנכתבשיר,היאהאודהוהנשגב.המרימםהאיבייקטכלפיהיחס-וכפלכפל-הראייה

 .) L ,167-163ב S2 [כביאליק"ביצירתינגינחמשקלבשיטרתוהתפתחויןת"לבטים)ראח: 6 (
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תהילהבו-זמניתמגלותביאליקשלהאודותוהנהדחף-תהילה,מתוךהרובעל

אינוהרובעלהדו-ערכיהיחסהאמיתי.ערכועלתהייהואףהמושרלאובייקט

ומתורהמרומזהטיעוומתוךנלמדאלאוהגלויות,החשופותהאמירותמתורניכר

מרומםיחסניכרהשטחפניעלכאשראפילובלשוו.המיוחדהאלוסיביהשימוש

מתגלההאגדה",ו"אלהתורה""באהלהמוקדמיםכבשיריםסייג,ללאומהלל

והיחסומראית-עיו,פאסאדהאלאהגלויההאפותיאוזהאיודברשלשלאמיתו

ומנוגדים.סותריםמיסודותמ~ורבהאמיתיהפאתטי

והמרוממתהחגיגיתהאודה . 2א.

ועל-פיביאליק,שלהראשוניםהשיריםמוהואלמשל,האגדהיי,"אל

עודהראשונהבגירסתוהשירנוצרמוולוזזיו,המשוררשלחברושלעדותו

שלמשיריומאחדמדוייקתרגוםהיוהראשוניםובתיותר"ו,בשנתבישיבה

(או:"העוגב"פרוגשלמשירועקבותזהבשיראיתר.לחובר ) 7פרוג(ש"ש

 . ) 8מיכ"ל(שלו"iגוהלת""שלמה"הפואימותמועקיבותוכו"הכינור"),

השירים(מופרוגש"שמשירתהטרוגנייםחומריםזהבשירמשוקעיםלמעשה,

"בסתו","הכינור",ספרים",שלושהאלוהים","מכתבהקודש","כתבי

 .ועוד)"היגיוו"

התלמוד,גויליאלהדוברפונהשבהומרוממת,חגיגיתאודהלפנינו

הדוברוהמושפל.האומלללמצבו"תנחומות"שבהם,באגדהביחודבהם,ומוצא

 ]נ ) 7 (
 .) 16העז , 123 ,.ד 32 (לחיברראה:

 . ) f ,113ז 36נ (לואי""נגינתשטיק),
דב(בחתימת:דבסדן,גם:ראה

 • 8העז , 129שם, ,)לחובר 8 (



- 211 -

העםשלפרסוניפיקאציהאלאושאינוכינורו,אתשנטשכמשורר,כאומוצג

ליכינור("הוימינוועדמימי-קדםשלו,האינטלקטואלי-הספרותיבאספקט

הדמעות/ובנחלי---בכיתיהרבהגםישבתי,/ששמההנחלערבי/עלותליתיוהיה

כיונים/כנוריבוכים,קול-עוגבי---עתהועדומאז---עזבתימידיהכינור

בראשי-פרקים,אומתושלועברהתולדותיהאתהפורשבגולה,המשורר .)"---הגהי

חוסנוסודהיאהאומה,שלהרוחחייאתכאןהאגדה,המייצגתכילמסקנה,מגיע

ומחייהחומרמחייבגולההמנותקהעם,נצח.חיילוהמקנהוהיאעם-ישראל,של

מעיןאודיית,פנייהבליעל".ו"נחליוסופות""סערותאףעלמתקייםהיצירה,

היאאומה,שלמורשתהאתהמייצגדומם,ארבייקטאלהאגדה",ב"אלהכלולהזו

אולםקיטס);שליווני"לכדה"אודה(כגווומקובלידועותומאטיריטורידפוס

שלריגושומעוררמרומםשאינואובייקט,"לכבוד"אודהכאונושאביאליק

ונקברו.נטמנוחול,בגבעותשכוסובלים,עלים"לכבוד"אלאכבוד,ושלקדושה

שירווכוהספרים"ארון"לפניהמאוחרושירוהמדרש"ביתסף"עלשירוגם

בכולםדומה:ריטוריתועמדהדומהסיטואציהמציגיםומפשפש","עומדהפארודי

עברוואתהמסורתעולםאתהמייצגיםועבשים,בליםגויליםמולהדוברעימד

זה.עול~שלהמפואר

ערכואךופחות,דלשמראהוחוץ,כלפיעלוב"נמען"מעמידביאליקשלשירו

"הלכהבמסתולהתנסחהיהשעתידהרעיון,אתמטעימנוהואבמובלע,רב.הגנוז

וגיבוריהמלכיםימישלהגדולהההירואיתלשירהתחליףכמיוהיאהאגדהואגדה":

מוטאציהבבחינתהגדולה,השירהמותאחריבולהסתפקהיהשהכרחמשהוהקדם;

האגדה""אלכן,פיעלאףהבולבוס".עלמברכיםאתרוג"כשאיו-ותחליף

("בכםהאפוסטרופה"נמעו"שלעליבותושלמרותומרוממת,חגיגיתאודההיא

אהבהועלבלתי-ממוייגתאהדהעלמעידדוברהבלים"),עליםבכםתלמוד,עלי

האורה.מושאאלתנאיללא



- 212 -

בהלר-ך-רוח ) 9האגדה"כ"אלשלאיבנוסחהדוברשרויהאטמוספירית,הבחינהמו

בינוסחואילואלינו---";ישובלא-יקר"כלשלפסימיתובאווירהנכאיםשל

תולעת/זועם"כיתקומהשלבאפשרותבאמונהואיתנה,אופטימיתבנימהמסתיים

ענקים".ויוכלישורעוד

ומןהשירהמןתגותייםדפוסיםבשירמשוקעיםהאידיאית,הבחינהמן

לרעתו.לבעליהםהשמורובעושרבשפעבוהמגובביםבת-התקופה,הפובליציסטיקה

אלאהסתומות,אתמפרששאינוהמרוכז,והסגנוןההגותייםהחומריםריבוי

השפעתשלתולדהאינםאסוציאטיבי,ובאורחבמהירותלענייןמעניין 'yקופ

שלרצונויותרכאןניכרי"סימפוניים";עשיריםהמרכזייםששיריופרוג,

בשיריםאחת.בתנופתעושריכלאתלפרוקוהבלתי-מנוסההצעירהמשורר

לצמצםביאליקניסהישראל",ו"שירתהראל"ראש"עלכגוןקצרים,אידיאיים

בנוסחובמיוחדהאגדה",ב"אלבשלימות.אחדענייןולהעמידההגות,רוחבאת

היוואשותועלהדוברמספרתחילהרבים:וגיבוביםרבותחזרותיששנגנז,

המסורתעולםאלהבלים,העליםאלשיבתוועלוהמתעתע,המתעההדעת"מ"אור

הגנוזהשירשלדוברו(כמובתשובההחוזריםזרםשלנציגכמעיןוהתלמוד-

מתודתמסורת).ערכיאלרבהתחטאותבשפלות-רוחהחוזראבות",קבר"על

אתהדוברמוצאפאראדוקסאלי,ובאורחתשרבה,דרדבאהההשכלה,מןהאכזבה

שלם hבכתבילרובמתרארתההשכלהההשכלה.שלאררהתחתש~תלמודהאור

הדוברשלעיניוכאן,ואילו ) 10האור(מתחוםהשאוליםבמונחים,המשכילים

רקבאורלראותתחשכנה/עיניהויאוכלה,לא("הבטהכוזבהאורמיסומות

מרובעיםבתים 22כולליהאגדהי,שכותרתותשיר,שלהראשון)נוסחו 9 (
המכונסהמוכר,הנוסחמןניכרתבמידהשונהוהוא ,) 18-15 ,ג"כ(

בלבד.מרובעיםבתים 12הכוללביאליק,שלשיריובקבצי

בשירתיאוריהמטאפירהשלמהותה"לבחינתיהודה,פרידלנדר,)ראה: 10 (
 . 63-53 ,) 1974(מרץ, 5-4ופרשניתי,יביקורתהעברית",היהשכלהי
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סלע"בנקיקהשרריהמסורת,ערלםאלפונההואהכוזב,האורמןדעת").אור

לו,נפתחיםושערי-רקיעחדשאורמבקיעהאפלהמןאדעפר",חורובמחשדאפל

ובארבעתהגנוזהנוסחשלהראשוניםהבתיםבתשעתלו.לאמארץשגורשאחרי

גםהטמיעהשביאליקההגות,משוקעתה"קאנוני",הנוסחשלהראשוניםהבתים

עושרודעת,אורמליאההגוייםשלארצםאומנםוב"השדה":לד"וצאיב"קומי

העםשלסיכוייואפטו ."---תילעההוילילאאור,לי"לאאדוברכה,

שלהאופטימיתכאמונתםיהדותו,עללשמורזאתועםהגויים,ביןלהשתלב

("אתעולםשנאתהיאליהודיהגוייםשנאתשכןהמשכילים,מביןהתמימים

לאעלהנחמסהאחאתהיהודי,.אתכאןמייצג.הבלקין?")יאהבאיכההבל

שהואויעקב,עשיושללסיפורםוהבלקיןסיפורהקבלת(מתודבכפועוול

הבלשל.שמוליהודי)הרוסיהגוילשנאתהתקופהבספרותשגורהאנאלוגיה

וב"תוהו":ב"שוא"ונקשרהעממית,האטימולוגיהבדרדפשוטו,מידיכאןמוצא

תנחמונישואאידנואש!אמריהוי

 ...קין?יאהבאיכההבלאת
 ...תהוצלכיאחרימרדףאיגעאז

או)בנוסח 33-31כשורות

('יואניהדבריםברקעהמהדהדיםו,העבדמדבריהעולההרמיזה,על-פי

העםעתיד ,) 5מט,ישעיהוכליתיזו,כוחיוהבללתהויגעתילריקאמרתי

אורד"גםהדובר;טועןהאינוורסיה,בדרדכאןאדלגויים,אורלשמש

ההבטחותכלמשמע,ואין".-חכיתיקויתי,שמש,/לדיזרחעודיבקע,

ובזוי"שפללהיותנחרץהעםשלוגורלוממש,בהןאיןלבואלעתיד

בגויים".

השיר,שלבובנוסח 17ומשורההאגדה""אלשלאובנרסח 37משורה

קיומהסמלבבל,גולישלכינורםהכינור,מוטיבשלארכניפיתוחכלול
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לשלבעדישראל".ב"'שירתומעובהמתומצתלפיתוחשזכהבגולה,האומהשל

ומשלמטונימיהוהנטרפים,הנרדפיפהבלים,העליםהיוהאגדה",ב"אלזה

הכינורהופךעתה,ענותו.למרותנצחחיישחיוהמעונה,הנרדףהעםלגורל

בירושהעברהכינורוהנכאה.הנוגהחייוולמנגינתהעםשללרוחניותוסמל

ההוגהוהנכאיפ,הקינהלכינורהפךמארצוישראלשגלהומיוםלשלמה,מדוד

צפנןאלאשירה,הפיקולאבגולההאומהשלהרוח""גיבוריבבל".אפיקי"על

לבקועעשויאפלסלעשמנקיקכשםאולם,התלמוד.דפיביןדקה"דממה"קול

שהיאאדירה,מנגינהקוללשמועהדובריכולהדקההדממהמןגםגדול,אור

ובענותו.בעוניונחמתו

ביןלהכלילוכדיהשיר,שלנוסחואתביאליקקטעשבההנקודה,אחרי

אתהמביעיםבעים,ומרבתיםשישהעודהארכניהראשוןבנוסחיששיריו,

העיתיםתהפוכותכל :המדרש"ביתסףב"עללנסחוהיטיבשביאליקהרעיון,

שהשרידיםאלאלדור,מדורששרדווהנידפים,הבליםלעליםיוכלולא

אלאאותם,ולחשוףלחפורוישהעיים,תחתקבוריםנצח,קיופשקיומם

חרבות".כוסבבכיאבכהלארץ/מטבראשאומלליתום"ואני :הידשקצרה

נדח,יתום("ואניהמדרש"ביתסףב"עלוניצלביאליקחזראלהשורות

"הרהוריובפתיחתעדיכם")שניתשבומנוצחבושאומללטפוחיכם/עולל

ההגות . )"---חרבותביןכוסבכי-בכייכי("ידעתילילה"

לספראפוא,מתיימרת,האגדה",ב"אלהמשוקעתההיסטוריוסופית,

ולסמובחווהמצבהאתלסכפהאומה,שלתולדותיהאתבראשי-פרקים

הוד,ושלשגבשליומרותובעלתארוכהיצירהזוהילעתיד.תחזיות

יפה.עלושלאמועצפ,פאתוסושלגראנדיוזיתטכסיותשל

הנידףהעלהשלהטופוסעלהנשעןזה-היצירהשלהמוקדיפשני

ומלאכותית.רפופהבדרךמלוכדיפ-הכינורטופוסעלהנשעןוזה

אתמייצגהואורב-השלכות:רב-אנפיןכסמלכאןנבחרהכינור
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היהודיהקיופאתיתיגון,הבכיאתדוד),(כינורותשירתהאומנותהיצירה,

הופכיפוהנבלהכינור .הערביפ)עלשתלאוהובבל,גולישל(כינורפבגולה

חמת,וגפכלי-מיתריפגפהוא(נבלהעפלדמעותכלי-קיבולמעיןגפבשיר

מקבילתמעיןבגולה,האומללהעפאתהמייצגתמשורר,לדמעותקיבולכלינאד,

עלהאחדהצדמןהמסתמךרב-צדדי,סמלהואאףהעליפטופוסלכוס-הדמעות).

אותלושהלזמורהנידף,לעלהבכפהעווללאעלהגרדפתהאומהשלדימוייה

שלבליפגויליפעלי-ספר,גפהפהעליפהשני,הצדומן ;) 11גידחת(לדליה

העולפ.מןהבטליפהמסורת,ערכיאתהמייצגיפהמתפורריפ,הדתספרי

עצמאי,שירלפרנסהיהעשויהאגדה""אלבשירוטופולוגיתימאטימוקדכל

עלויתרביאליקיפה.עלהלאאחדותלידיהדבריפכלאתלהביאוהניסיון

רקלא ,) 1923כתביו,שלהיובללמהדורת(עדשיריובקובציהשירשלכלילתו

ואתשבשירהמוטיביפמרביתשאתמשופאלאפרוג,שלהמובהקתהשפעתומשופ

קצריפאחריפ,הגותייפבשיריפכתיבתולאחרשיקעהאידיאייפדפוסיומרבית

ותרנ"ד.תרנ"גהשניפביןשנוצרויותר,ומגובשיפ

מרוממיתציפירתשלהפרכתך-האודה-לכאנכה . 3א.

 , mock odeכ-לסווגושניתןישראל","שירתהואאלהמשיריפאחד

הכותרתלמפריכן.בקורא,מעוררשהשירהציפיות,מבחינתכ"אודה-כביכול",

טי,ימולדי,נדחת","דליהסדןדבשלבמאמרומצויזהמוטיבאחד)מעקב 11 (
 . 56-52 , 1952.-מאיאפר , 49חובי
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העבריות"ה"מלודיותברוחהימנוני,אואודיילשירציפיותמעלהישראל""שירת

גמהניתרהיייט,המאהבראשית,שנכתבהזושירים.מחרוזתביירוושלהנודעות

ישראל"."זמירותוחיבת-ציוו.התשכלהבתקופתפעמיםוכמתכמתלעבריתועיבדה

"השיריםכיגורדוו,העירבפיתחוהבולטים.אחדהואיל"ג,שלתרגומו-עיבודו

מחברםוכימקצתם",אוכולםפעמיםכמההקודש)-כללשוןללה"קנעתקוכברהאלה

---מתניועלמצומדותיחדהיוהסופריםוקסתגיבוריםקשת"אשרהבריטי,האציל

עםביירוןשלהזדהותוגם ."---בקסתיישראללבניויעזיריוסףשברעלנחלה

אלהשיריםשלחרבהלפופולאריותתרמהחיחודים,ובכללםהמדוכאים,חעמיםסמל

עבריים.משורריםבקרב

האומהאלהפוניםחימנונות,הםעבריות""מלידיותהמחזורמשיריכמח

אלולחזורהנצחית,הנדודיםולדרךהגלותלעקתקץלשיםלהוקוראיםהעברית

כקדם:ימיהלחדשחאומהעתידהשבהבות,-חאנחלת

בבלנהרותעללמיללתנידן
---הנבלמפישבתכישירהעל
 ?תנוחאובדגויבצקהרגלךאן

---הרוחיערהציוןעלמתי
ירמסוארצךזררגלימתיעד
ישסו?!מקדשךצריםמתיעד

יל"ג)כתרגום

ייבריותהעה"מלודיותחציתוהי"ט,המאהסוףשלהלאומיתההתעוררןתבשנות

 ,חדשותהחלאומיותהשאיפותאתהלמיאלהשיריםציון.-חיבתמשוררישלדמיונםאת

שלהרביםעיבודיהותקבבעהציוניות.האגידיתאנשיעלמאדאהודיםחיוועל-כן

למחצה,ומקורייםמקורייםרבים,לאומייםשיריםנכתבוזו,נודעתשיריםמחרוזת

ישראל","שירתישראליי,"שירי :ביירוןשללזודומותכותרותשנשאוולרביע,לשליש

"מנגינותייןיי,-צבת"שיריישראל",'יזמירותעברית",יימנגינהישראל","מנגינות

 .וכהנהכחנה"ועודישירוי
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-ישראל""שירת-ביאליקשלשיריכותרתשגםלהניח,אפיא,מיתר,

שלשירייברוחלשיר-מריממותציפייתבו-הדורבקוראלעיררכדיבההיה

פריגשלעתירי-השגבהימנוניומיכ"ל,שלהלאומייםשיריובריחביירוו,

שניטעיאלה,מרוממותציפיותוהנה, . ) 12 (שפיראק"אשלהפואימותאו

הירואישירתחתהיא,נהפוךעיקר.כלסיפוקועלכאובאילאבקוראים,

החגיגיתהפתיחהמווכוהכותרתמולהשתמעשעשויכפיהימניני,או

שקיציריניהיליסטי,יאפיליפסימיהגותישירלפנינומתגלהיהטיכסית,

 ,)"---לארשישירמה("כיהבלים""הבלפיליסופיתשלפיעל-ייצאהוא

הקצרהשירעל-פיישראל,שירתתקייה.שלשביבאףמיתיראיניוסיכימי

איובגולההעבריתהשירהברפש;המתגילליבש,ציץאלאאינהשלפניני,

היהידילקיוםאילשירת-ישראל,תוחלת.אותכליתתעידה,אותהודהלה

יסודותאלאהוד,ישלגבורהשלשגב,ושלגדולהשליסודותאיובגילה,

מציאיתעלניגיםהגיגיםאםכילפנינו,הימנוןלאוכמישה.רקבשל

תקוותה.יאפסהסיכוייהשבטלוידועכת,כואבת

ההודאהבצדלחרב,נרעדשלאעלהמשוררבהתנצלותפותחהקצרהשיר

בכינורבוחרשהדוברמתברר,הפתיחהמשורותימורך-לב.פחדנותעלוההתוודות

כל,דברים,שבספרהמלחמהדיניעל-פיוהוומתרועת-המלחמה,החרבמוובירח

עלואףלחרב,נקראאינוהדוברכאו,לקרב.היציאהמופטורורך-הלבבהיירא

שהדוברמשתמע,אףהראשווהביתמוהמערכה.מואחוז-חילהואנמלטכו,פי

השליחותלרעיוןהמנוגדתאמירהקראני",לא"אדוניבאמירתאורחותיואתמצדיק

כמקבילהרחב-יריעה,אפילשירדרכובהמשךביאליקייחד"שירה"המלה)את 12כ
"שירות").בשםקראבספריוהפואימות(למדור"פואימה"הרוסיתהמלהשלעברית
מסכנההחלצותאחרישהושרוהחירואיות,המקראשירותעלהסתמךשביאליקאפשר
וכדי).דבורה""שירתהים",("שירתגדוללאומיניצחוןאחריאוגדולה



- 218 -

במעמד-ההקדשההביעיהנביאיםמוכמהקראני").מבטו("אדיניהנביאית

מוהשמיררנרתע ,כאועליהם;כפה.שהאלהרוחנית,.השליחותמורתיעתםאת

הפסיחהאתלמערכה.להתייצבמגבוהציקיבללאשלמעשהאףהקרבי,הייעיד

לבחורנדרשתיאילובאומרו:הדוברכאומסכםהסעיפיםביוההיפותיטית

לבחורנדרשתיאיליהכינור;לימיןמתייצבהייתיוהחרב,הכינורביו

הצרופה.הריחניותלעולםלשירה,חייאתמקדישהייתיוהספר,הסיףבין

השירה.מעולםשביעות-רצווואיאי-נוחותמסתמנתהשני,בביתאולם,

הואוכימרצונובכינורבוחרשהדוברהרושם,ניצרהשיר,שלהפתיחהבשורות

המעמידהזי,שדרד-חייםמתחוור,השניבביתאורחותיו;אתומצדיקבדרכומאמין

נוצרהראשיןבביתמעיקרה.וטראגיתמוטעיתבעינייניראיתבמרכזה,הכינוראת

דרדנימתברר,עתהפחות;והמסוכנתיותרהקלהבדרדבוחרהדוברכאילוהרושם,

בההבוחרשכלדרדהאפשריות;הדרכיםמביוביותרוכפוית-הטובההקשההיאזו

איש-שלמגורלוחרבו,עלהחיהסיף,איששלגורלושפרחייו.ולג~רללואיי

איש-שיהיהלאדם,לימיטבבאישים.פרי-יפרייתכלית,איושלמאמצייהריח,

משורר.משיהיהואיש-עשייהמלחמה

דסתרי:תרתילכאירההוהראשינים,הבתיםבשניהכליליתהאמירות,שתי

החרב,פניעלהכיניראתמעדיףשהדיברמשתמע,הראשווהביתשלהאחרווהטורמן

כיצד?האהכינור.פניעלהחרבאתמעדיףשהיאבמפורש,נאמרהשניבביתואילו

אלאהכיניר,אתאומנםמעדיףהדיברהסתירה:אתמיישבהשלישיהבית

יהודיחיי-חייושלשבנסיבות'המיוחדותהעגומה,למסקנהלהגיענאלץשהוא

ותהודה.הדאיוניכראדמתעללשירתושכוהכינור,פניעלהחרבעדיפה-בגולה

אזכירוחו,לעמלקשבתאוזןמצאאילילריק.כוחוזורהבגולההעבריהמשירר

ששירתומאחראדשירת-הכינור,אתומעדיףולטבעי,לאופיונאמונשארהיהלבטח
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הנמקיבש,ציץכאותולכלייה,נדינהוממילאערלות,אוזנייםעלנופלת

ראינםחרבםעלהחייםהערלים,כאחדשיהיהלומוטבאזיהמרתף,בעלטת

איש-הרוח,שלבלבטיומתלבטים

הדבריםחורגיםשבוהפוד,עולם-מושגיםהאמורמועולהלמעשה,

החרבעולםדווקאעקומה:באספקלריהומשתקפיםהמקובלותממסגרותיהם

שירתהחיים.שירתעםכאומזוההומוות,הרסטיבומעצםהזורהוהמלחמה,

לגסיסהולכלייה,למוותהאחרווהביתעל-פינקשרתלעומתו,הכינור,

וקדרות.בדידותבתנאיוחשאית,ארוכה

גםישראל"ב"שירתאיוכלוםהסתום,עלהמפורשמוללמודמרתרואם

החצרצרהפניעלרהמינוריהעדיוהכינוראתהמעדיףמשורר,שלסמויההצהרה

שלמבית-מדרשםהשירהלמחשבתביטויכאואיוכלוםוהמאזוררית?הצעקנית

מרשות~הרביםהמתרחקתאישית,לשירהיתררונרדעשלפיההררמאנטיקונים,

בשירהרדרפיחסררונמצאולפיההפרט,היחיד,שלהצנועהבפינתררמתגדרת

ולרחמת?מגרייסת

סימילטאנייםנבדליםאופניםכמהייתכנובשיר,הדוברשללדמותובאשר

ולאיפיונו:לזיהויו

ברעהר,המקנאאיש-הרוח,המשורר,הואשהדוברלהנחה,מקוםיש )*(

העשייה.נערלםהשרריאיש-החיל,

נבלעליהפורטהלירי,המשוררהואשהדרברלסברה,רגליםאףיש )*(

רעלעמובקרבהחיהאפי,המשוררשלחלקוטרבכיומאמיווכינרר,

רנכאים.נהישיריולאוגבורה,עלילהשיריושרמולדתו,

אדהמינררית,שירת-היחידאתשמעדיףמיהואשהדובראף,ייתכו )*(
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השמוררנתבעה~אומיים,הכרוזיםשרועמיםשבעתהיטב,יודע

חסרי-מעורבות,קלילים,שיריםלשירלוואללדגל,להתייצב

תובעתהשעהכאשרלמשל,האהבה,מנעמיועלהטבעיפיעל

היטב,יודעזהמשוררחצוצרה).(תרועתהימנונייםעידודשירי

ארהלאומי,הרעיוילשירותשירתואתלגייסעליומצווהשהשעה

ותרועתולאי-מעורבות,להתבדלותמטבעינוטהוהואיעשה,מה

לרוחו?זרההמלחמה

תלוישכינורובגולה,היהידיהואהשירשלשדוברוגם,אפשר (*)

אדמתעלישראל-לשירתועתידתקווהשאייהיודעהערבים,על

כאיעומדבכללה,האומהשלאיהיהודי,שלהמרגורלוניכר.

שלתחיה"),חרבר("יעלעשיושלהטיבלגורלוקיטביבניגוד

יפוריםבריאיםחייםחייםשהגיייםבשעהאימית-העולם.בני

ועבשים.תלושיםחייםחיהיהודיהעםאדמתם,על

בשירופתוכותמסוכותהללוהזיהויאפשרויותשכלהנמכע,מוהדבראיו

וביושלי,מחשבת-השירהעלמשיררשלכהצהרההשיראתשנביוביוארבמקובץ.

מןהעולההעגומה,המסקנהבכללה,האומהשלמאמין"ה"אניחישוףבושנראה

וגםבגולה,עמועלילותעללשירהמשורררצהאילוגםהיא:אחתהאחרוו,הבית

לגיללעליהםהיההחדשה,בעתאומתושלחייהסיפוראתלספרהיהודירצהלו

ואינופורחשאינווהעבש,היבשהציץשלוהעלובהבלתי-הירואיסיפורואת

 .פרינותו

היהודי,הואהשירשלדוברושלפיוהלאומי,האליגוריבפירושנצדדאם

השיר,אזי ) 13בגולה(האומהשלוסימלהנציגהשהיאהמתייפח,בכינורהאוחז

הדורשיםבני-התקיפה,לאומייםשיריםשלארוכהבסידרהמשתלבישראל""שירת

המציאותעלבהסתמרגםארבבל,גולישלכינירםעלהרבותהאגדות)בעקבות 13כ
הפריציםחתונותאתשהנעימוהכנרים,מרביתכפשוטה:המזרח-אירופיתהגלותית
עבדקנים.יהידיםהיובנגינתם,
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-ובצפרניםבמלתעותחוננתי ,לא
---חיים!ואלהיםלאלהיםכחיכל
למדתי.ידיאתבאגרוףהכותלא

נולדתי.בתבלהישירלשיר
מלקוחי.משפטצידצדק!שבי-שביי

שבע-הימיםהעםהיהודי.העםבצידקתיכירררהכלמתנבא.הואיום.יבוא

חאגדה""אלביאליקשלשירוגםחצרופח.ברוחניותוכוחושכלושבע-חתלאות.

וכיבגולה.קיומואתהעםיבססברוחאםכיבכוחלאכילחנחה.ביטוינותר

וחחרב:החניתגיבוריולאהרוח"."גיבוריומתמידמאזחייקברניטיי

גבוריבבבלמלפניםהיואד
חיטי~ן.שנגןהרוח
ובכיתו.המיתיכניר.ניבשידעו

ייקשיבו;בשירחבינו

ומליאת-חחייםהבריאהשירתואתקדםבימיששרדוד,כינורהאגדה",ב"אל

העםגלחמאזנכאים,שיריחשרנוגה,כינורהפדמולדתי,יעלארצועלהעםשל

הישיראתנשיראיר"כיתחילים:מאמרהערבים.עלכיניריתיראתותלהמארצי

שהיההטבעי,חיסנוולאובדוהעםשללחרלשתוביטריכאןהיפרנכר",אדמתעל

ממנה.רניזרןאדמתיאתשעבדבזמולר

ביאליקשלהגנוזבשירומענייןעיברדאףניתןהגלות,סמלחכינור,לרעיון

ואזעלומיח,אתלחדשעתידהשהאומהחלארמי,הדרברמאמיןשבילו",וצאי"קימי

 .עצי~מעלשייסרישורין,כינורשלבמנגינותיוקדרמים,בזמירותהצורריתחדש

כמקדם:רגבורהאחבחשירישובוישמיעחערבה

הערביםמעלהכניראררידאז
אכונךמיתריראבקיאנער

אהבים,נצחיןאשירהאשירה

אתבונו,לעברעתידית,אשירה
נצחתי"נצחתי,ואצחקאתבונו

 ..שכחתי!הכל~ר .~שבעתי.רבתהוי
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"הנבל"),(אר:"הכינרר"פררגשלמשיררשארלההיאאףזרתמרנה
~ 

-קררי-עכבישנארגרהישניםמיתרירשעלהמברקע,הכינרראתהמתאר

בכסף".המתרפספרת"עלעצי-הערבהעלהתלריבבל,גרלישלכינררם

שיררתרמפיקיםכינרר-הקדרמיםמיתריהומיםהחורף,בסערתלעיתים,

נדמההררחרת,שרככרתכאשראךהארמה;שלחייהמקוררתועלילה,גבררה

ריללה.תמרוריםאנחרת,-נכאיםשירתכובשתמקומהראתהאיתנה,השירה

-יל"גמיתעלביאליקשלבקינתרגםחוזרתיסרדתמרנתארתה

אתהמשוררפורששבה-המת"האריה"אלוהחגיגיתהפורמאליתהאודה

ישרים""ברכתלשירומרמזשהואתוךההשכלה,משורריגדולשלתולדותיו

עמל":אני"למילשירווכן

הערביםמעלמורידבעודנו
מלפניםעלימותלינוהכנור
ענותנולבכרתהייתתנים

שירותינו?לשירהכנוריהיהמי

קצרהבדרךנוגעויל"ג,פרוגבהשראתשנכתבישראל","שירתגם

ואתהשירהאתשהעסיקוהללי,חתימאטייםהדפוסיםבכלותמציתית

במרומזכאןמדוברהי"ט.המאהבשלהיהיהודית-רוסיתהפובליציסט"יקה

הבולטים,ההבדליםועלהעםשלרוחניותועלבניכר,ישראלשירעל

אומות-העולם.מבניהעםבניאתחמייחדים

השירמנגידומרבס,ריקשליבוהעברי,המשוררשלחעלובמצבואת

עמלים".להלמותידוהשולחחרבהו,עלחחי"הגיבורהערל,שלמצבועם

דבורחוברכתתחיה")חרבך("ועללעשיויעקבברכתכאןעולותבעקיפין,

וימינהתשלחנחליתדידה---הקיניחבראשתיעלמנשים("תבורךליעל

וקיןעשיו-אלהמקראיותשירותבשתיהברכתמושאיעמלים").לתלמית

-החנית)להבפירושו:ו"קין"קין,מצאצאיתקיני,שבטבתהיא(יעל

ובמיוחדובאגדה,במקראאומות-העולםאתהמייצגיםאמבלמאטיים,שמותהם
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משמשיטלסוגיהביאליקביצירתגט . ) 16בת-הדור(האליגוריסטיתבספרות

העכו"מית,הגויית,הרוחלעימותומטובימיותסמליםוהכינורהחצוצרה

ב"החצוצרהלמשל,והצער.התוגהרווייתהגלותית,היהודיתהרוחעט

המאזיורייםשירי-הלכתואתעבודת-הצבאאתהחצוצרהמגלמתשבתביישה"

 . ) 17לדורותיו(היהודיהגולהיגוןאתמגלםוהכיבוראומות-העולם,של

בגלההצעיר,המשוררשלהשירהלמחשבתביטויזהבשירבראהאט

לכמהמתהפכתהיאוכיעיקר,כלפשוטהאינהבשירהדוברשלשהצהרתו

לעולם-הרוח,מטבעוהבוטהלירי,משוררשלכהצהרתולהביבהביתןגוניט.

עםמתמידבעימותנתוןואינובעולם-העשייהששרויבמימקנהשהואישאך

שהואהרב,הסבלנמבעומאיש-העשייההלוחטמןועויין.זרקהל-קוראים

והמזולזל.המבוכראיש-הרוחשלמבת-חלקו

גורדוןי"לשהביעהרעיין.כבגדותגובהתשובהמעיןפהשישייתכן.

הזמיר-המשוררמודהשבווהצרעה").("הזמירשיריולקובץבשיד-ההקדמה

לשיר,להמשיךהבחושהדעתואתמביעאךשירתו.שלהחומדיתבחוסר-התועלת

הכל:אףעל

אמיר;לאטבעיאחליף.לאנפשי
בוצדתיולזאתבראביאליכך

שמרתי.ופקודתוביאדנידוח

שודרתי.כאשדלשידאוסיףעוד

קראוולאבחרבלאחוזבראילאאלוהיוכיהדיבר,מודהכאו,ואילי

עמליםלהלמותידיהםבשולחיםקנ~תואתמביעהואזאתובכללתרועת-מלחמה.

-קין""נוסה"לאדום",יעקבוי,עבדיתירא"אלאימברנ"השלשיריו)ראה: 16 (
ורשה.יהזמירי,ליטאבסקי,מ"מגם:ראה . 1960ת"א.אימברי.שיריזכל

 . 47תרב"ה.

חדשה---טפהאמאשלהחשאיהיגוובכוסנוספהבצבא.לעבודהבכוראחי),,משיצא 17 (
 .שבתביישה")("החצוצרההימים"כלוגלמודאילטהקירעלתלויהיהאחישלהכינור
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אי-אימוו~ביעלחרב,ולאלכינרן,שנבראהואלפועלם.הערכתוואת

הכינור.שלבכוחורפיקפוק

לביוהאידיאליותביויאיש-המעשה,איש-הררחשביוזודיכוטומיה

ביאליקאת,העסיק ) 18העשייה"(ו"עולםהאצילות""עולםביוהריאליות,

 ,) 19לבו_ע~י(שכתבבאיגרת,ובאגרותיו.במסותיובסיפוריר,בשיריו,תדיר

הריקנותעלבהתוודותוללב,ניגעאישיביטיישבנפשיזהלקרעהמשיררנתו

יעלרריאלית,פשיטהיעשייהתכליתחייאינםשחייילפיארתו,הממלאת

בידו:פשיטהשמלאכהאדםמולעימדשהיאאימתכלבי,המפעמתהקינאה

עליהשאיוזו,שאלהלפנימרחפתבקרבכלעיניפיקחכשאני
אתיתיבעיםפנרייםלפניעימדיםהימיםלעשית?מהתשיבה:
יעלהאשרומכלבידהבאמכלשהיא,במהמפייסםיאניתפקידם
בידר,אחתהכאלמשאיומיכלשמע!תא---המזלג
שלייתישנהפכהלונוחהעשיהמערלםפשרטהמלאכה

היאמגנההעלברו.בפניכתריסהיאהקברעההמלאכה---פנירעל
זמנילתתוחיצוניתפנימיתחיריתלוינותנתאדםשלכבידרעל

נעצמה.נהששכרהזי,ענידהירהציהעילםשללענידה

במקיר)כההדגשרת

החוזרתהתימאטית,התבניתאתלהביואףניתוו~דומותיה,זומאיגר~

פשיט,מלאכהכבעלעצמואתהדובר-המשוררמציגשלפיהביאליק,בשיריונישנית

לתומי.מלאכתיהערשהכשכיר-יום,איכחוטב-עצים

אישלביוהמשוררשניוהניגידאתכאולתפיששאיוייתכוכאמור,אך,

כוונתםתרועת-המלחמהרעלהכינררעלשהדבריםואפשרכפשוטו,והעשייההמלחמה

שהדבריםאפשרמלאכת-השיר.מתחימיאמתאיזרכמבטאיםלהביגםרישמטאפררית,

המולתפניעלרשות-היחידאתהמעדיףהלירי,המשוררשביולניגודמכיינים

שירההמבכרהמשורר,וביויהלוחמתהמגרייסתהציבררבשירתוברחלהחיים

קישיט".ל"דיובהקדמהלעולם-החומרעולם-.הרוחשניוהניגודאתביאליקכינה)כך 18 (

באגרות ) 19כ , , 
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החצוצרה.שירת-ומיליטאנטיתמעירבת

אפשריהחרב.הכינירשביןהדיכיטומיהלענייןאחרתפרשניתאףתיתכן

ועלרגשותיועלעצמו,עלהשרהלירי,המשוררהואבכינור,הנוחרשהמשורר,

עלילהשיריהשרהאפי,המשוררהואוהחרבהחצוצרהמשוררואילומאווייו,

רחבת-אפיתיצירהשיר-עלילה,לכתובעזרצוןאחתלאחביעביאליקוגבירה.

כאביגרמוהירועשאי ,) 20ומשוכללת"כשלמהאחת"יצירהיריעה,

הלירייםנשיריםהבאיםוהתאניה,הבכידבריולאהקוראים,בקרבשמחה,אי

ביןהפופחהמשוררואולם,הרגש.מושאולאהרגשהואעיקרשנהםהקצרים,

וגבורה,עלילהלשירימקיםאיןשבגולההמכאיבה,למפקנהמגיעהפעיפים

כיניכר,אדמתעלעבריתלשירהטעםאיןכוועליבש,ציץהואהעםכי

עלילה,פיפוריכלהגלותיתבמציאותואיוערלים"ליבות"עלמושרתזושירה

ספקניתבאמירהלפכםניתוהעםשלקורותיוכלאתהירואית.לשירההיאים

 . Iבגולה---"ישראלשירמה("כיאחתינואשת

גורדוו,ואכזנהשזעקעמל?",אני"למיזעקתאףכאועילההשיטיןביו

עלנופליםנגולההמשוררדברישכןהציבור,ומאדישותהשיריתהשליחותמו

עמולבניהמשוררכאומכווו"ערלים"במלהערלות.אוזנייםוועלערליםליבות

אובדעםערלים/לינותעלשיניאת("חרקתיהדמעה"תמח"לאכבשירודווקא,

כפשוטה,"ערלים"המלהאתכאןלתפושאףניתולחשתי"). ...אובדעםנבל,עם

האמןשללטראגדיהרמזמעיןערלים"ליבותעלשירותיו"השרבצירוףילראות

עמושללקימימישיתרוםבמקיםהגויים,ביולריקמתפזרשכוחיבגילה,העברי

ולתחייתי.

מלוטששאינוקצר,שיר-ביכוריםשהואישראל",ש"שירתאפיא,נראה,

ביאליקבשירתהמרכזייםהמיטיביםמןכמהשלניצניםבתיכימכילגמירא,עד

)שם,א,פא. 20 (
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עולם-הרוחשביןהפערכגון:שלח,החשוביםהאידיאייםהדפוסיםמןוכמה

ידוששולחבמיקנאתואופשוט,מלאכהכבעלהמשוררהצגתיעולם-העשייה;

אומות-וביןהרוח,עולםשעולמוישראל,עםשביןההבדלעמלים";"להלמות

הפיסי;והכוחעולם-החומרעלומתבססיםופשוטיםבסיסייםשחייהןהעילם,

שחשהניכור,תחישתלו;איןשעתידיבש,כציץבגולההעםשלחייו,סיפור

ולכם";לי"מהבחינתהציבור,כלפישלוהמיאוסותחושתאחיובקרבחמשורר

והתוגההגוייםביןיהודייםיוצריםשלכוחםפיזורנוכחהבזבוז,תחושת

בגולה.היהודישבקיום

מצוייםביאליק,שלהבוגרתבשירתווגמלושבשלוואחרים,אלהמוטיבים

ראשיתםגיבוש.לכללהגיעוטרםנתמצהשטרםמהוסס,בניסוחישראל"ב"שירת

ישראל"ב"שירתהאגדה";"אל-וכפל-הדבריםהחזרותגדושתהארכנית,באודה

מהירהקפיצהכאןניכרתעדייןאךומרומז,מצומצםלעיצובאלהמוטיביםזכו

היהיכול 'מהםאחדשכלנושאים,בקשתועיסוקלענייןמענייןובלתי-מחושבת

-לומוסיפהזה,לשירהמשוררשהעניקהכותרת,לעצמו.קצרשירלפרנס

במשמעות:ישראל",("שירהשירשלהראשונהכותרתואירוני.נופך-כאמור

המתייפח)הגלותיבכינורהאוחזהיהודי,שלהנכאיםשירהיהודי";של"שירו

ב"שירה""שיר"אתביאליקהחליףכןועלהאירוניות,ההשתמעויותאתהכילהלא

 ,,)) 21יריעה(רחבשירקונקרטי:כשם-עצםוהןמופשטכשם-עצםהן("שירה"

לשיריםהכותרתשלדמיונהלאורבמיוחדאירוני-מריר,באורהשיראתוצבע

אירונית-ספקנית:כתףמשיכתבמעיןהשירשלסופושכןבני-התקופה,הימנוניים

והעבש,היבשהציץשללסיפורודומההסיפוריהאיסופר,ואםלספר,מהאין

 . ) 22המרתף(בעלטתשנמק

"שירות".הכותרתאתביאליקנתןשיריו,בקובציהפואימות)למדור 21 (

אורשטלעולפה,(ציץזהשירשלהאחרדןבביתהנזכריםהצמחים,שמות)כל 22 (
ויבשהששלפהפקועהועבש,/רפשאלנפלאשרגדזרעירטב,/לאעליואת

(חמשך)
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שבעריכתוממערב","ממזרחשלאזבכרך , 1894בשנתהשירנרפסכאשר

ככלהשני,הכיתשלהראשונותהשורותשתיאתהצנזורמחקברייניו,ראובו

החיז~הגיבוראתנסעלמעלימהמ,שכולמרדהדברימיסיתופומחששהנראה

חרבהו".על

רשמיו,אתעליוכתיווהמצונזר,המקוטעבנוסחוהשיראתשהכי'רברנר,

-לאלםביטוימרוסקימ,בקוויםשסומנוהמצונזרות,בשורותוראהרשמי-קורא,

המשורר:שלמפיוהמליםנעתקוכאילו

" 

בערב,החוץמושברחמים,ומלארךבחורביאליק,נחמוחיים
אמידועלאבהרהוריו.ומשתקעבפינתונחבאלעלייתו,עולה
פתוס,אפיקה,ליריקה,שלהפירושאתהאברךידעאזכבר

נשמתושורשכיהרגישהואברור:זהאולמ---פלסטיקה
קווימ,שלשורותשתיבאזהאחרי---בחרבולאבכינור
ובלונחהלא.עודדעתיאבל ... Lבלשוומלהאיופירושמ:

בחירתועלעצמועלזכותללמדכדירקכאילוהקודם,אלקשר
השרלבהו/שחלללמשוררלו"ואויפתאומ:אומרהואבכינור

פירש.לא-יהערליםימי .' ...ערלימלבותעלשירותיואת
ספרותו?כלומהעמנו,כלמהכיכלומר:

 ~) 17 ~ביאליק)שלדיוקנולדמות-("הנאמו"

אמוגמקמעה,מרפרפתאישית,התרשמותפריהמברנרשלדבריואמגם

גמבהםשישדומהכותבם,שלוהאבחנהדקות-הרגשעלמכליותרמעידיםהם

מופלאבהרף-עיוהנוגעתובלתי-אמצעית,קולעתנאמנה,אותנטיתתפישה

לשורשוברנרירדהחטופה,האימפרסיוניסטיתשבדרכונראה,בשורשי-הדברימ.

בניכר.אומהשלהקיוסתוגתשירוהפסימי,הקצרהש~רשל

המשך: ) 22 (
טלמשמעי: ) 19כ,(ישעיהואורות""טלהצירוףמדבר.צמחיהמבמרתף")
שדה"(מל"בפקועיתוימצאאורותללקט"ויצאוהשווה:מדבר;צמחיהמצמיח

לטוהר(סמלברפשמתגוללהואוכאןלבן,שצבעיהמו,הואגד""זרע .) 39ד,
"השושנה":צינזראישלשירווהשיוה:הגויים,ביושנתרפשהיהודי,המידות

נדמית,בציהכשושנהעינימ---חכלילתשושנהמתגוללת/ nשמהדרךאם"על
אליגוריתכאנאלוגיהגממשמשביאליקבשיריהמדבר ."---שפרבמשלךיהודה/

ביאליקבשיריוגילוייובארץ,החשתקעותלביוהגולהשביולמצב-הביניים,
ועוד.המלחההשדמההתלאובות, Vארהשממה,ארץהישימוו,הם:המוקדמים

ב"המתמיד".העבשותהפרודותשלמקבילותיהןהםהיבשוהציץהעבשזרע-גד
וכיבגולה",ישראלל"שירתוחלתשאיולרמז,כדיצמחי-המדברנזכרימכאו
ציונה.העולהבדרךלמדבר,הנדודים,לדרךולצאתפתרוולחפשיש
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והפובליציסטיתהארכניתהאודה . 4א.

ב"שירתהמרומזיםנושאים,אותםסביבהנסבהופובליציסטית,ארכניתאיר::ו

בישירות-המבעבארכנותה,החורגתאבות",קבר"עלהאליגוריתהאודההיאישראל",

המלאכותיהקשרלעיוכאובולטשירי-הבוסר.ביואפילושבה,ובישרות-המגמה

השיר.שלעיקרושהיאההגותית,החטיבהוביוהמסגרתסיפורשביווהרפוף,

המשוללהדרבר,ת"אני"בדמרתהאימפרסונאליהמרפשט,תיסודגםכאובולט

רשםשפה.אףבתשובההחוזריםזרםשלנציגכולורכלמייחד,אישייסודכל

תמתה,בת-המלךכלפידו-ערכייחסהאלוסיביים,הלשוושימושימתוךמסתמו,

רגשניתבמתיקותמרוסו,בלתיבפאתוסנאמרהדבריםעיקרהאומה,אתהמייצגת

גבולות.וללאתנאיללאהערצהומתוך

טועואבות",קבר"עלבכתיבתביאליקעינילנגדשעמדולמידלים,באשר

ניסחםאוהלאומיים,בפיוטיופרוגנוסחושםפההואת"נוסחכי , ) 23לחובר(

שלתקופהבאותהששרוהעממיים,המשורריםמביולרובאחרים,משורריםשל

I 

למשורריםאלהבדבריומכווולחוברברוסיה".היהרדיםנחייפורענויות

~אומהשלהסבלכוחאתנסעלשהעלו ,) 24וצונזר(גולדפאדוכדוגמתעממיים,

לדעתבשיר,ניכרתכמו-כו,תמוקד.עלשעלוהקדושים,זכראחוהאדירו

משיריהםשפירסמו"חיבח-צירו",תנועתשלהמעורריםהמשורריםהשפעתלחובר,

באודיסה,חובבי-ציוושהוציאווועקקער"),יודישער("דערהיהודי"ב"מעורר

האדרתכגוותימות,כמהכילצייו,ראוי .) 25זאמושצייו(שירילמשלכמו

הראשווהעשורסוףשיריאתשאיפיינומקדשי-השם,וגבורתהמכביםגבורת

 .) 109-108 ,ד~ 32J (ליצירותיו"חייו-),,ביאליק 23כ

 . 5העי , 108)שם, 25 ( . 111)שם, 24 (
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כברמציייםצררתוכו")רנ'תכיזאת"איובעם",("למתכדביםביאליקליצירת

משיריבהכרחיכקוולאהמשורר,שלהראשוכהאודיסהמתקופתזה,מוקדםבשיר

 . ) 26ל.חובר(שלכטענתותרנ"ט,בשנתשנתפרסמוטשרניחובסקי,שלוהנקםהגבורה

ביאליק.של"תשובה"שיריבסידרתהראשווהואאבות"קבר"על

"בתשובתי",במרחקים","משוטהמדרש",ביתסף"עלכדוגמתשיריםכאובעקבותיו

שבהםפיוטית,בפרוזהזכרונותקטעיוכוהספרים"ארווו"מולומפשפש""עימד

 . ) 27 (מחצבתוכוראלהדיברשלשיבתישבמרכזהדימה,סיטואציהביאליקתיאר

חזרה""שיבה,עניינהאחתיחידת-משמעןתכפןלה:הוראתיבעבריתה"תשרבה"מרשג

ניחם"חרטה,עניינה:אחרתיחידת-משמערת ;ביתן")שםכיהרמתה"רתשרבתו '·'ע(

כרדיאףבזו,זרההוראיתשתיאתביאליקכרדשלפנינו,בשיריםרע".מעשהעל

המעידותהריסות,אלהעבר,שרידיאלהרומאנטיתהשיבהשיבה:סיגישניבתיכו

אבודים;מחוזותבחינתהיאשאףהילדות,מכורתאלאומכבר,זהשחלפהתפארתעל

שהתבטאההאומה,ערכיאלהמסורת,אלהלאומיתהיהודיתהשיבהאתולעומתה,

אלהמכופלת,.השיבה ) 28 ( 1881פרעותאחרימשכילי-רוסיה,שלתשובה"ב"דרד

בשירההוהתקופה,בשירתרויחמוטיבהיתההלאומי,העבריאלהאישיהעבר

 . ) 29העברית(בשירהיהוהיהודית-רוסית

זרמשלנציגםהואאבות"קברב"עלהמסגרתסיפורשלדרברו

יבהתחטאות.בשפלית-ריחהאימה)כםאימוקבראלהעילהבתשובה,החוזרים

 . 214-212כ"ג, ) 27 ( . 295)שם, 26 (

ראההספרותיות,השלכותיהמצדזו,היסטורית-חברתיתבפרשהמפורטו 1)די 28 (
תשובה")"דרד : 24(פרקהחדשה"העבריתהספרות"תולדותלחוברפןשלבספרר
אלי,שביידראה:ביאליק,שלתשובהשיריעל . 31-1תשכ"ג),(דביר,ג-דכרד

 . 20-18,1964עם-עובד,העברית",בספרותאשמורות"שלוש

ירושלים,התשע-עשרה",במאההיהודית-רוסית"העיתונותיהודה,סלוצקי,)ראה: 29 (
 . 141-121תשל"א,מוסד-ביאליק,
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בהישבלבד;כתשובההחזהרואתהחרטהאתמבטאתאינההאטקבראלהעלייה

לקבריט,העזובההארץאלהעלייהמיסודארץ-ישראל,אלהשיבהמיסודגט

נ"השללשירילמשל,(השויה,רחוקה""מארץאימילקברמגיעהדוברשהרי

קריא("אחריהשירשלהמישנה.כיתרת ) 30 (האבית")לקברי"ההילדאימבר

כביכיל,ספציפית:אליגיריתמשמעיתלאמירמעניקה-ישראל")ימידברי

שלהמינימנטאליימהכרכימאחד-עשרמולכעמידההיאהמצבהמולהעמידה

פירותלהניבהתחילשלהטהגדולהתרגוטשמפעלגרץ,שלישראל"ימי"דברי

תוצרהינוגרץשלהגדילמפעלי . ) 31המוקדמות(התשעיטבשנותראשונים

עתידשללעידודינועדהלאוכתיבתיהגרמנית,ההשכלהתקופתשלמיבהק

קיומהעלששמרוהכיחותהובלטוכאן,גדול.לעברמצבההציבהאלאלאומי,

ב"עלהמצבהעל-גביהחרותים.הרעיוניתומבחןסבלשלבתקיפיתהאומהשל

אתנסעלהמעלהישראל",ימיב"דבריגרץשלגישתועיקריהםאבית"קבר

גבורת~תהגלות,יסוריאתייחודה,ועלקיומהעלהיהדותשלמאבקה

הדורית,בכלירודפיושונאי-ישראלשלרשעותמאתוכנגדם-מקדשי-השמ

 . ) 32וכמוסר~כדתהנצרותשלחריפהשלילהתוד

 (אימבר"שירי לכ,,) 30 (
הל"ט.המאה

שלהשמוניםבשנותנכתבהשלר .) 15 ,ד] 13 ~

מירון.דןהפרופיהעמידניזהעניין)על 31 (
 , 1899-1890בשניממתרגמימ,יחברשפ"רבידילעבריתתירגמוגרץכתבי

גרץ.שלהאישיבפיקיחי

ועליוניתטיהר-המידותיעלאימות-העולטשלהמיסריהנלויןעלהצביע)גרץ 32 (
לדעתו,הן,היהידיםשלההדדיתומסירותטצניעותםהיהודי.העםשלהמוסר
היהודית",ההגותאליעזר,"תילדותשבייד(ראה:העמשלקיומולנצחעריבה
 .) 326תשל"ח,כתר,
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האובהמושאכלפיבו-ערכייחסשלהסתמכותו 1.4א.

מצוטטתוהתחטאות,הכבעהבסימוכולההעומבתהפתיחה,אחרי

יב"עלבציוויהפותחת ,) 52-9(שורותטורים 44בתארוכהאפוסטרופה

על-גביהחרותכאפיטאף,המבוסחת ,"---הלךאישפהעמוב /המצבה

(שורותלקבר-אימוהעולהלהלך,והוראותציווייםבמתוומרבההמצבה,

לבת-המלךהכתובתשמייחסתהאטריבוטים,מורבים .) 42,37,33.15.10

"פהכגוותיאורים.שכולגנאי,וגםלשבחגםלהתפרשיכוליםהמתה.

קבם",מלכי"בתכמוצירוףואפילומבהבה",שבתהו"פהקבר"להחצבה

ולעגגנאישלבהקשרבמקורםבאמרוכביכול,ביטראליצירוףשהוא

לאיבםשמחהבבריבתוך ,) 11יט,שם ; 4יב,שם ; 16כב,ישעיהו(ראה:

השתמעויותהאחב,הצבמןהמעליםצירופים,מצרים,ומלךבבלמלךשל

ומצביעיםהאחר,הצדמווחרפות,גנאיבבריגםמעליםויקר,כבובשל

ההערצהאתבסימו-שאלההמעמיבהמתה,בת-המלךכלפיבו-ערכייחסעל

לבעת",נפשךאתיש("אםאחרותבאובותזאת,עםהשטח,שעל-פניהמוחלטת,

יים.הצרמוניאלהבבריםבלבביאליקמותיר ) 260-213שוררת"המתמיב";

נקלהמה"אהה!כגוווריאליסטיות,מפוכחותלאמירותמקוםוהמרוממים

באמריםההללבבריכאו,ואילויביו";לאזרבעיני /המראהזוועלובה

משפטי-שאלהבצורת(ולאוודאיותקביעותשלבסידרהחיווי,משפטיבצורת

הערצהעלמפורשותהמצהירותוב"המתמיב"),לדעת"נפשךאתישאם IIבכמו

ולערכיה.לאומהללא-סייג

המאפיינת ) 33הפסיכומאכיה(הגיבור-ההלך.שלונדודיומסעו

תורמים,אינםאלהכל-קבר-אימושלהמצבהמולעמידתואורח-חייו,את

see: Sacks(33ו don ) ] 94כ . ( t She ( 
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קריאהמלכתחילהמעידדהא-מימטיועיצובםחווייתי-חושיי,ליסודכאמור,

באידהביאליקשלהראשוינסיונוקולקטיבי.דיברשבמרכזהאליגורית,

מופלגיםשבחיםשיבחוהושבחריוואףיפה,עלהלאהמתפעמת,האקסטאטית,

ובאטרינוטיםבאפיתטיםוהתמוההבלתי-זהירשהשימוש,דומה ) 34זה(שירועל

גדותיה,עלהעולהוהסנטימנטאליות,הארכנותכמולגנאי,המתפרשיםשבח,של

שלכרחוהיהרבעדייוזה.מרקדםבשלבכישררוררפיפרתחרלשהעלמעידים

 . ) 35שאף(שאליההמררממת,בארדהמאשרערקצנית,סאטיריתבכתיבהביאליק

המתפעמתהאקסטאטיתהאובח 5א~

. ' 

ארדהלהעמידביאליקבידיעלההמשירר"ב"אלזאת,לערמת

לארכניתגילשתאינהזאתיעםפייג,ללאהערצהיחפעלהמעידהאקפטאטית,

ביאליקשכתבמכתב,בתוךכלולהזוומתפעמתקצרהארדהפנטימנטאליסטית.

החושים,והתפעליתלהתעלרת-הנפשביטיינתיוברפרידמאי,אליהרלידידו

פררג,שללשירתודחף-תהילהמתרך . ) 36פררג(ש"שבשיריהקריאהלרשגרמה

ש?תבלארבה,שלההסטררפיבמיבנהבמקצתהדומהארדה,לכברדרביאליקכתב

 .) 49 , ].ב 32נ (הראשונים"ביאליק"ימי)לחובר, 34 (

) 35 ( 
מב-מד.אגרות,א,

 .שם)שם, 36 (

 • 14כ"ג,גם:ראה
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לכבודושחוברההמשורר","אלהיאאףשכותרתהגורדון,י"ללכבודפרוג

באוקטובר 29כיוםבפטרבורג,לכבודושנערךבמישתה,והוקראהיל"גשליובלו

1881 ) 37 ( . 

מקווארטטיםהבנויהאפוסטרופה,כוללתפרוג,שכתבהאודה,

אבאאב).חורזקווינטטוכלאבבאחורזקווארטט(כללסירוגיןוקווינטטים

שירתומעלותאתבאוזניומפרטנוכח,כאלהמשורראלפונהפרוגשלשירו

קודששפתשירות"אתמלשורריחדללכלמשאלתואתומביעהלאומי.ערכהואת

אףהואהרפות".ידינו"תחזקנהולמעןחבויה,תוחלתבעםלעוררכדיהיפות",

לאוזןתינעםגורדוןשלהמרהוקינתויבואו,ימיםכיאמונו.אתמביע

המשורראלפונהפרוגשלשירווניחומים.שמחהשירתהיתהכאילוקוראיה,

ביצירההשירהאידיאלאתהרואהרומאנטית,תפישת-שירמתוךהנערץ.

כמשורר,כאןמתוארגורדוןמכוין.כיונתללאמאליה.הנובעתהספינטאנית,

 • ) Ae.oUa.11 HaJtp (האאיליהנבלכדיגמתזמירות",נעיםכ"כנורחננישהאל

האידיאל-הספינטאניתהשירהסמלריוח,טיפיסהרומאנטיתבתקיפהשתפך

אחדמיתרלאיטישיניעלמשיררלודי . ) 38תמשיררים(עינינשואותשאליו

בניאתהמקיצהבקסמים","כבירהשגיאה.שירהמאליהמתsנרצתוכנרבלבד,

מעלהוכןמר-גורלם,עלתמריריםלאנחיתאותםימעיררתהנרדמיםהעם

זכרונות /מחנים,מחניםוקמי-תשיר("כיהאומהשלמעברהזכרונות

 . )" ..לקרעים!לבנווקרעועינים/מרהיבימקדם

) 37 ( 
שוליים Pהערעל-פי ) l166 J חלק.

קאפלאןיעקבבתרגוםפרוג"שירי"כלבספר
 • ) 180 •שני

(38) 
cf ;!he מsee: Langbaum, Robert. The Poetry of Experje 

;' on ךt ךoguein Modern Literary Trad וDramatic Mono 

. 1963 , Norton, new-York 
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אתמתארתאלאכאפוסטרופה,בנויהאינהביאליק,שכתבהאודה,

להעמידכוונהומתוררבהוהוקרהיראת-כבודמתורשלישי,בגוףמושא-ההערצה

השירלאישיותו.וסגידההמשוררדמותשלהאלההעימהשישמוגבהת,אפותיאוזה

(כגון:החגיגיהאודייאופיואתלשירהמשוויממתהילימ,פסוקימשברימשובץ

 . 1שורה;השווה: 7כט,תהיליםאש",להבותחוצבהן"קול

 . 11שורההשרוה: ; 7קמב,תהילימרנתי",אל"הקשיבה

 . 12שורההשווה: ; 15נה,תהילימסוד",נמתיקיחדיו"אשר

 .ועוד) . 13שורההשווה: ; 20קב,תהיליםקדשן",ממרוםהשקיף"כי

כיספציפיות,אלוזיותליצירתמכווןאינולתהיליםהרמיזותריבוי

אודייאופיבעלקאנונימטקסטהולמיםמקביליםבצירופיםשימושעלמלמדאם

ורציני.חגיגימוגבה,שאופיושיר,העמדתלמטרת

מעמדמתוררבימוצירופי-לשוןרביםרמזימבשירמשוקעיםכן

שם,בדברו",שדיאל("כקוליןפרקביחזקאל,והססגוניהנשגבההתגלות

 ,) 5-4שירות :השווה- 12שם,שמ,סביב",עיניםמלאים"האופנים ; 5שם,

שמ,לשמוע",להמ("אזנימיחזקאלספרלתיאוריאחרותרבותאלוזיוחוכן

 ; lא,שם,אלוהים",מראותואראההשמים"נפתחו . 5שורההשווה ; 2יב,

בלבד).כ"דפרקביחזקאל,פעמייםהבאה"חלאה",המלהוכן . 7שורההשויה:

 ·אמנותיתהתכוונותלהםהועידשהמשוררהמקרא,מןזכרי-הלשוןבאמצעות

המודוסיממןהחורגשמימי,אלוהילמעמדהמשוררדמותזוכהספציפית,

ובתכונותבמימדימניחנושדמוייתייהמיחי,במודוסומעוגנתהמימטיים

יקשיבהואיחזההואאזנים,/רבואלועינים,/אלף"לועל-אנושיות:

 ." ...סודלוימתיקואראליםלרינה/שומעתהשכינה/בכבודה---בכל

אתהשירמאדיראזנים")"רבואעינים",("אלףההיפרבולותבאמצעות

האמיתיהמשוררהדין.מעלמאשלאמיתולוגיות,תכונותלוומעניקהמשורר

על-טבעיים.מטאפיסייםבכוחוחחננושהאלעליון","בחסדמשוררהוא
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רערד)."המתמיד"לדעת",נפשךאתיש"אפהמדרש",ביתםף"על

האידיאלי,למשוררכתריפהקושרתהמרוממת,האודהכתיבתאחרי

כזהאשר"אישומתפעל:נרגשמםכפ,משפטהאיגרתבגוףביאליקהוסיף

מןאחד •..אלוהיפ!ילדהיאזהאךהמוזה!אהרבזהאדיקרא!משררר

שלהשמיימיתדמיתואתמנגידההמסולםלתהאיגרת ." ...הקטניפהמלאכיפ

עפהקולמום)בנוצתלאחרזוהמיטיבעוף(המיטיבהנוצה""רבהמשירר

ולהגביהאל-עללהמריאיכרלשאינרקציץ-הכנפיפ,המשורר-שלרדמרתר

מאלרהירהדרברמבקששביהמיצר","מוששיר-התחינהדרמה,במערפר.

עלר"לערףמלהמריאבעדרימעכביפארתוהכרבליפאזיקיו,אתלהסיר

בשבחוהאיגרתנכתבהשמתוכוהלרד-ררח,ארתרמתידנכתבשמיפ",לשמי

שירתר.ובשבחהמשרררפרוגשל

ניכרשלאביאליק,שלהיחידיפמשיריראחדהראהמשררר""אל

לדמותוההערצהיחםהחיקרי.מושאכלפיאמביוראלנטיריחסכפל-ראייהבהפ

נשגבתאפרתיאוזהבשיררלהעמידהכורנהכמוהאידיאלי,המשוררשל

בספק.כאומיטליפאינפינלהבת,

החגיגיתהפרבמאליתהאידה 6א.

למשורראפרתיארזהלהעמידכוינתהשאףהתקיפה,מאותהאחרתאודה

זרהיהמת".האריה"אל-גירדיןי"למותעלביאליקשלקינתוהיאנערץ,

בולטתוהיאביאליק,שכתבביותר,וההדורההפורמאליתהצרמוניאלית,האודה

המשורר").("אלפרוגשללכבודוהקצרההאודהלעומתוהעמרס,הססגוניבעושרה

השירההשכלה.במשורריהגדולמותעלאישילצערביטויאיןהמת"האריהב"אל

ווירטואוזיותישלמושלמתפיוטיתיכולתשלמיפגואפכימיספד,איאלגיהאינר
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לרגשותיספונטאניישירביטויהמת"האריהב"אלאיןהקלאסיות.בדרכי-המבע

הרצוןתיהלכתיבתהשהמיטיבאציהומתיכננת,מחישבתתגובהאםכיתוגה,

הכיחעליהשלימית.השיכלולכתרעלהתקיפהמשורריעםילהתחרותלהתנצח

י"חוידידולעורכובאיגרתעצמוביאליקהעידהשיר,לכתינתשדירבנו

 :יל"גשלפטירתואחרייםכחידשיתרנייג,וןחשו'מחידשיצקירבנ

לספודבקשתניבואשרהגלוימכתבךקבלתיאשרכמהזה
כיעניתיך,לאאנוכי-הרוחעליכנוחז"ללגורדון

לספידהןממני.הטובאחר,יקדמניאולילראותחכיתי
פושקיןאתהיא,זוטרתאמלתאלאאוירכלגורדין
ראיתיאחריאולםלגורדון?יספודימי-לרמונטובהספיד

אלמעצמםהנדחקיםאלהעליוקיננואשרהקינותכלאת
-יספידוהוואיךמיז"ליל"גראהלו :ואמרתיהשירהיכל
ואתהאליך.אביקוננתיאשרקינתיאתואשלחלמות,ושב

הקינותיתראחוזכרחזאחקינתיאתבקראך-איעצךאדוני

ומצאהביהמליץיוגםביהצפירהיקראחספק)(בליבל"םאשר
בעיניך.חוכרגעקינחי

זאחבקינחירמוזיםוהטוביםהגדוליםז"לגורדוושירירוב
 ) 40 (הנה.טובהכיוראיתומצאתיבכוונהלבבשיםקראנהואתהבכלל,

הבאיח:לקיניתבשיליה,לחיברשצייןכפיזו,באיגרתרומזביאליק

 ,) 42יעקוביביץ(ד"ממאחמותו"לאחר"הארי ,) 41גמזו(ליביהידהמאתאריאל""היי

ו"על ) 44י('פימפיאנםקא"אמאחכבד""אבל ,) 43הלברשטםכאלעזרמאתגי"ל""עלי

 . ) 45דיליצקי(מ"ממאחגורדיו"מוח

נה-נו.)אגריח,א, 40כ

תרנ"ג.בחשיןהי)שם, 42 (חרנ"ג.בתשרי,י"גיהצפירהי ) 41 (

תרנ"ג.בחשריי"ד),המליץי, 44 (חרנ"ג.בחשיןיי ,)שם 43 (

) 4S ,חרנ"ג.בחשוןי"ד)שם
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ולזהותהשיראתלתארלחיבר.היטיב ) 46יל"ג"(עלמספד"שלרבפרק

הזיאנרית:השתייכיתיאת

היאשיריי.לקבציהכניסהשלא-המת"האריה"אל-זוקלנה
שלההקילית .ה"השכלהי'שירתבדרך.שחוברהמציא""לעתשירה

להתרומםמתאמץיכאילינשגבהבלשיןמדברוהמשיררמאדגביהים
דימהבה.עימדשהיאהגבולאתהעיברתנעלה.מחשבהשל·לספירה

לחידהמליצה.אבריתעללהנשאלהמריא.עצמיאתמעיררהיאכי
לניסחבנטיהאבלזאת.היאקינהמשל.ילהמשילרביתחידית

יכאילואליה.נטתהשההשכלה ).ש.ז-שלי(ההדגשהידהאה
משוררההיהשיל"גלתקופהמצבהגםמדעתשלאביאליקבההציב

אותה.שחתםהגדיל.

בהוראההארדיי,לזיאנריל"גמיתעלהקינהאתאפוא.שייר,לחיבר

נאריקיכנד.משכיליבשירההשכלה.תקופתעלהגוללסתימתסימלי:מיפנהאף

במיטבמכיל.השירהקלאסי.הסגנוןברזיכיחואתהמשיררהפגיןשנוירנ-רושם.

לי"לאריתפארית",כלתפארת("לפאררביםקאלאמנוריםהמשכילי.האודהמסורת

באיגרת.עצמיניאליקשצייןכשםגירדון,שללשיריירנותיית Tיאלייכיי)אירית"

 . ) 47 (בקינתי")רמוזיםיהטיביםהגדיליםז"לגירדוןשירי("רובזהשירשלליותה

 ) 49האודה(מןהתלהנלא ,) 48המשכיללת(ה"מליצה"מןשסלדרבניצקי,י"ח

אחדים"בתיםכללביאליק.וענההאורנאמנטאלי.ימסיגנונהוהמריממתהחגיגית

בעיני,~ונולאהשיר.כוחחסריגםישארדעתי.לפימיוחד.חןמלאיםזהמשיר

 .) 135-132 , ].ד 32 [ (ויציריתיו"חייו-),,ניאליק 46כ

מדלעיל. 40העי)ראה: 47 (

וסופריו""דורמספריאגרות,א.נז),(למשל:לביאליקממכתביישניךג)כפי 48 ( ) L 49J , (בר-קצין.בחתימתוביפרדסיביהשלחיומרשימותיוקנא

הסכימהשלהקלאסייםתקדימיהכיהדגיש. ) 133 • 46העיראה:(שם.)לחובר 49 (
לשירמאשראפיתולשירהלאודהיותרמתאימההמת"האריהב"אלהסטרופית

 '.) 135שם.גם:(ראהומיספרקינה
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יהנאומיםאתיזכירואשרוכחומה,---פארותיכלתפארת'לפארהניביםלמשל,

האשמותיועללהשיגהזדרז.ביאליק ) 5שולמו"(סשלהנאוים'והניביםהנעימים

ושכמותופארות"כלתפארת"לפארהצירוףכי ,) 5lבתשובתו(והסביררבניצקי,של

והצליל,המליצהלתפארתנועדולאכישולמו,שלהנאוים"ל"ניביםדומיםאינם

"לפאר"האמור:שלסימאנטיתבהעשרההקשורהוספציפית,מיוחדתכווגהלצורראלא

אחריו",תפארלאזיתותחבט"כיהמקראיהפסוקלפי ,"ףנע"("פארה"מלשוןבא

לטענתואחרות,במליםבפאר"."לקשטןולאפארות""לקצץוכוונתו ,) 20כד,דברים

בוהשימושכוועלפואטית,ולארפרנציאליתפונקציההצירוףמשרתביאליק,של

הזה,הצירוףאתביאליקנטללמעשה,מליצה.שלשמץבוואיולגיטימימוצדק,

("ומחלבמועד""ביתגורדוןשלמשירוהעשירה,האליטראטיביתהאיכיתבעל

בשירוזהצירוףשלתפקידואדרת").גפןפארותיהפארה /תפארתאשתכליות

לרבניצקיביאליקשלותירוצומובהק,פארונומאסטיתפקידהואגורדוושל

בצדק.העוררשטעוכפיומקושט,משכיליאכוהצירוףובלתי-מספק;דחוקנמצא

l' 
I גורדוו.שלהנודעיםלשיריורבותאלוזיותכאמור,רצוף,השיר

עלי("גםאביב""תלגורדוןשלשירולסיוםרמיזהכוללתהראשינההשורה

הבתיםבשלושתאביה").ביתאלנשמתיתשובכי /פיהבור,תחתיותתאטרלא

ארזיםשלכריתתםועלולבאיםנשריםשלמותםעלהדוברמקונוהראשונים

למותםאלהדבריםמרמזים ,) 52לחובר(לדעתמלאר-המוות.שלגרזינובהינף

הותירשמותםתרנ"א-תרנ"ב,,בשנים ) 53התקופה(שלהיהדותמגדוליאחדיםשל

 . 3הע')אגרות,א,נז, 50 (

) 5l .שם,שם(

 .) 134 , ].ד 32 [ (ויצירותיו"חייו-),,ביאליק 52 (

סולובייציקי"דהרבוכדוגמתחוכמת-ישראל,מגדוליפיו,ורש"יגרץ)כדוגמת 53 (
תרנ"א-תרנ"ב.בשניםשנפטרוברוסיה~הרבניםמגדולייפח,מ"גוחרב
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יחיכמת-ישראל.הרבניתיבעילמהיהידיבציבירנכאימיאייירתריקחלל

"עלגירדוושללשירורומזתאבר")רבנשרעודהמוותנשא("אם 4שורה

יממלכתהחייםממלכתגבולעלעצמיאתהמשוררמתארשבוחי".אתהכרחן

כנשר").אברריחיהעלה("וכברהמיות

כעירב"."שחירהלקינההופכתששירתומיר.הניטףהכינירתמינת

העלילהלשירישיר-הקדמהששימשהשחר"."בעלותגורדיושלמשירינטולה

המשוקעיםזה,שירשלוהלשינייםהתימאטייםחומריוימיני"."מקוריתיל"גשל

המת"האריה"אלבאידהמפיזרימחלים",בתיו"חליםביאליקשלהגנוזבשירי

ב"אני"שחלההמטאמורפוזה.אתמתאריל"גשלשיריאחדיתה.אתלהימקנים

לבשהבנעוריו,בני-עמו.סבלאתלהביושלמדיעםוהתפכחיתוהתבגריעםהשמורר

אל-עלהמשוררנסקעימהיחדבאהבים;עליווהתרפקתצחר"בד"שלמתבת-שירו

ניחומיםוידידות.אתבהתעניגים,מלאהשירתינעימים.יבחזייניתבחלימיתישגה

לא /נהפכתיהנהאחר"לאישבהשקפת-עילמישינייחלהנה,אןלעתיד.יתקיית

שפליתי.בעצםעמיאתבחזיינותיימשראתלעורר".אבלרקלשיר,עידאיכל

תפר-מנתיגיישלנכליהםיאתהעם.בחייהשילטיםיהדלית,הרישעהאתיהביו

עבטיטעילם,"דראווחלימיתעתה,לקינה.-ישירתינכאים.לכינירכינור.י

כעורב"."שחורההפכהיבת-שיריאותו.מבעתיםורפש"

מרפאויביאמיגונוייעלרוהשחר"יעלהש"עודתיאלעתידתקיותי

ביאליקשלבשירילנגעיי.ומרפאלעםתקימהתיתכועדייןאםהעם,לניגעי

הליריתלשירתושיר-המפתחעםימתוכנו.מכיוןאםגםסמוי,דיאליגכליל

גורדוו:של

המח")האריה("אלביאליקהשחר'"("בעלוחגורדוו

ארףלאארעישנבלימיתריארעיש
אשמיע.במרוםעריציםיזמיר

תעלינהתרדנהמירניטפוחואצבעות
תענינה.עריציםזמירהנימין.ירעדו

(המשן)
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המתזז)האריה("אלביאליקהשחר")("בעלותגורדוו

(המשך)

רומה,יעלויתמלטו,אלוהיםקולות
אחלומה.וחלומותינשאווכרונים

מרום,יאבירויתמלטו,אלוקולות
עינים.וגלויתנפשותסקעמם

תמתישיריבתעמיתקוםאז

צחר.ברשלמתערניםליבשת
וחלב,ברבשהליכיהתרחץאז

צחר.ברכשלמתתעטהנוגהאור

הצחורהבת-שירוברעלויטבולכעורבשחורהשיריבתאזמני
כעורבותשחר

---בעתוניבלילהרעיםחלומות
ורפשעבטיטעולםדראוואחלום

רעים:חלומותויבעתוהו---
 ...נגעיםומראותעולםעבדותעד,עבטיט

להבנתשיר-המפתחגםאפוא,חוא,חשחר""בעלותגורדוןשלשירו

כמוהמת".האריה"אלהאודהבחיבורביאליקשלעיניולנגדשעמדההסכימה,

המדגישדיאלקטי,מיבנחעלעומדביאליק,שלשירוגםכךגורדון,שלשירו

קודםהנעורים,בשנותבת-השירעםבאהביםההתעלסותאתהעבר,תפארתאת

מןונפלאל-עלשנסקאחרבמשורר,שחלההמטאמורפוזה,אתוההשתנות;המשבר

שלתקוותיואתבת-עמו;שברעלביעותיםבחלןמותלהתענותוהחלהמרימים,

ילשברו.העםלנגעימזיריבואיעידהשחר"יעלהש"עידהמשירר

לידיבאשאינווהתשובה,השיבחרעיוןכלולביאליקשלבשירו

התמורות,לפניברובהשנכתבההפראגמאטית,המשכיליתגוררוןבשירתביטוי

לראותזכההמשב<יליל"ג . 1881פרעותבעקבותהיהודיתבתרבותשהתחוללו

גםכלולהזובאמירהאמותיהם".חיקאלהרחיקושלכת /הבניםשבו"כי

תהליך-השיבהתחילתאתאלאלראותזכהלאהלאומישהמשוררעלקינהמעיך

והחופש.התחייהשירת-חדשהשירההפיקטרםנרם,שכינורוועל

יל"ג,עלהגדולההאודייתנשירתואפוא,והדגיש,הרגישביאליק
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החןפששירתאתבני-דןרן;משירתחרגלאאךדןרן,משירריגדילהיהיל"גכי

כאןכלילהאחרין.לבאיםהותירכור-המחצבת,אלךהשיבההתחייהוהדרור,

לתמורותלהסתגלהשכילהשלאגורדון,שירתכלפיסמויהביקורתגםבמרומז

שנגדעהארז,עלומרוממתנלהבתאפותיאוזהבצדהזמן,רוחלפיהשתנתהולא

המעבר"."דורשלהמינורייםהמשורריםאת-הקיראזוביאתאחריווהותיר

צאןאלמטבחהמכיניםהכוהניםמראההמרום,אלהנסיקהתיאור

גורדוןי"לשללשירומרמזיםאלהכל-החייםחלאתאלמטהוהנפילההקודשים

שקיריתיווהמבוקע,ההרוסההיכלתמינתאףלקוחהשממנוכלילה","בירח

לנפיל:ומטיםמתפיררים

התמ")האריה("אלביאליקבלילה")("בירחגורדןן

תפארתהיכלבתמונהוארא
פרץעלפרץרניביובקיעים

מתפוררתקורתונופל,טיחו

הנוטשארמונועמוהיכליראהאז
הטיחתפלכינופלכיחיציאת

רוטש.כינבקעכיטפחיתיועדממסד

חלים"אליהים"שפתשלהאליגירלתהמיאנשתדמיתההזקנה,האשהתמינתאף

מיפיעה,שבהאח")("היימיכ"למותעלגירדוןשללקינתימרr.עזת ,) 36(בשירה

בשלמתאל-עלהנסיקהתמינתשחורים.עוטתובלה,זקנהאשהבדמיתהעבריתהשפה

לקוחיםהחירבות,ביןבידדכציפורתמרוריםההוגהבת-השיר,שלןתיאירההאןר

שללשירומרמזנאלמותכרחליםהעםתיאורשכינה"."סיליקגירדוןשלמשירי

("ומאזהמשיררשלבנפשושהשתררההנכאים,אייירתתיאירחי"."עדרגורדןן

גורדיןשלבשיריהיגרןלתיאירמרמז ,) 57שירהשירתי",לבשהכההרוח

אחריהמשורר,שלשירתןיתיאירעזביני")סוריכהה,רוח("סורילהי""חג

מכוונתאיניורסיההוא ) 61שורהשירתו",נזלהברעלמהול("ודבשרוחישנפלה

והצרעה""הזמירגירדןןשלבשיר-ההקדמההזמיר-המשורר,שלשירתןתיאורשל

 72בשירההעמשלמנהיגיינגדההאשמההטחתהזלת").כדבירהודבשדונג("אז
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הריעימ-נגדגירדיושללהi!Iאמתידימהמהבילימ")בונימאלתפל("הטופלים

תמונתעליה?").תהימהזו"טפה(בשיריבהבליהםהעםאתהמכלימהמנהיגים,

לשיר-הפתיחהמרמזת ,) 90-89כבשיריתהערביםמעלכיכיריאתהמורידהמשורר,

הערבימ,מעלהכבלאתהמורידהמשורר,מתוארשבוישרים","ברכתגורדיושל

זמירותממנוילהפיקלשיבכדימיתריו,אתימכונו(בניכר)בבלנהרותעל

 .המפוארימ)ימי-עברועלהעם,שלתור-הזהבעל(שירימחדשותונגינות

גורדיושללשירורומזת ) 94-93(בשירותמלעקבהדירכיםהכוכבלם,תמונת

ועתהלעמםשהתנכריהבנרם,עלהמדברהשלר,שליםופוהשבט","כוכב

"למיגירדוושלהנידעלשירווהשלמהאנטיתלזהמשמשבתשובה,הםחוזרים

לשפהבני-הנעוריםשלהתנכרותםאתמבכהגורדיןשלזהשירעמל?".אני

בשאלה:ומםללםילתרבותה,העברית

יודיענלזהמיעתלדית,יחישמיהיי

הנניצלייבשמירריהאחרוולאאם
האחרינים?!הקיראימאתמגמלאאמ

גורייו:שללשאלתילהוקונטראםטימיוושצידיבשאלה,מםליםביאליק

היהגורדיןשירותיני?".לשירהכינוריהיהמי /ענותכולבכות Q.היי"תנים

שאלהעלוהחופש?התחייהשיראתלשיריזכהמיהייר;ומקונוהבכישמורר

נבאשלבררגעלםכנראה'יהיולבלאללקכלההשערה,בירךלחובר,העלרזו

יחריעידהאמלוולאהאמיןשהואאלאשירותינו,לשירהכינוריהיהמילי

ללללל ) 54 ("ל יקביאשדברלועכנראה,התבססה,חוברש.השערתו . ..ושא

-לרמונטובהספידפושקין("אתהמת"האריה"אלעללרבניצקיבאיגרתועצמו

בכיחידרכובראשיתכברבלאליקהכירהסתמ,מןלגוריין?").יספודימי

אתבשירתישגילםמללרמונטוב,שלבמקומיעצמוהשיםאםוביכולתו,

אומתו.ושלדירושלההישגיםפיסגת

 . ) 134 ,].י~ 2J (ייצלריתיי"חייו-),,בלאליק S4כ
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אנאבאבגג),חריזת(בסכימתרימהבאוטאבהנכתבההמת"האריה"אלהאודה

בשירההרבהרגילהשאינהקלאסית,"בצורהבחרהמשוררכילחובר,העירשעליה

רובםמעטים,משירריםרקהחדשההעבריתבספרותנובהוהשתמשו--העברית

יאסנתשלהראשוובחלקבההשתמשהואאףויל"ג---האיטלקיתמהאסכולה

מתאימה---זוצורהכי---בפלישתיםידודובימלחמותפוטיפרעיב~

ולגביההיגיון,בשירתגםמשורריםבההשתמשוכיאףהעלילהלשירתיותר

 . ) 5Sביותרן,(אמנותיתהיאהקינה

המחושבהסטרופיהמיבנהשביואי-ההתאמהאתאפוא,הטעים,לחובר

הזיאנרוביוכנים,לרגשותמקוםמותיראינוהאמנותישתכנונווהמכולכל,

אולם,ביותר");אמנותיתהיאקינה("ולגביהשירנכתבשלמענהוהתכלית

רגשותלשקףהתיימרותכלבוואיוקינה,אואלגיהאיננוהמת"האריה"אל

נערצת,דמותולרומםלפארנועדזהשירהלב.מוהנובעיםצער,שלכנים

רב-תפארת,דימםלאובייקטשסוגדיםכשםלה,ולסגודלמשוררבלתי-מוכרת

הסגנוןמרוסן,הפאתוסומאופקת,גבוהההדיקציהלפיכראנדרטה,אופסל

וכןימרוממיתרבותשאלותבאמצעיתמובלטתהחגיגיתוהאיכותפורמאלי

אםכיפאתטיות.שאינןו"הה","הוי"כדוגמתרבות.מלות-קריאהבאמצעות

הטור),שלהמטריתבסכימהחסרשלבמקרההברה,מוסיפותכוגםאורנאמנטאליות

-, 
חגיגיכשליח-ציבורקולקטיבי,ראשוןבגוףהמדברבשיר,המובלעהדובר

הפורמאליהנאוםבנוסחמרוממת,דרשהשלטווהשיראורולכלנוקטונמלץ,

 .) epideictic aratory (והצרמוניאלי

הצורה",אמו"ביאליקבמאמרוטשרניחובסקי,שאולטעהזהבנושאשם,)שם, 55 (
בצורותהשתמשלאביאליקכישטען,שעהתרפ"ג.ברלין.גי,חוביירמווי,

המוקדמים,משיריוכמהכתבביאליקוחסקסטינה.האוקטאבהכגווקלאסיות,
זו.סטרופיתבסכימהלאהבה")"מנגינה(כגוושפירסםשיריםלרבות
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אפנתיאנזה-גניכנלשהיאאידה 7א.

אפנתיאוזהלמראית-עיןשהיאהתורה","כאהלהמוקדמתהאודהגם

מכללימודאגבומחעלםגמרא,שלדףכלימודהשקועהלמדן,שלננלהכחחמימה

אולאכן-דומםלאוכייקטשסוגדיםכשםלמחמיד,סוגדחהזה,העולםהנאוח

לפסל.

מוקדם-לנוסחנחשכהצעיר,כיאליקשלעטומפריזה,שיר-כיכורים

שלערכיואחנסעלהמעלותו"המתמיד",העניים""מכניהפואימיתשלעוכרי

 . ) 56חירהכשלכאוהלהעצמושממיחמישלהרוחניתגכורםיואחעילם-הישיכה

הערצהשליחסהמגלהחמימה,אפותיאיזהראשוובמכטנראההשירנאימנם,

ולמחמידות.ללמדנותסייגללא

 , ilהתורה"כאהלהכותרתהשאר,כיןתורמת,המרוממתהאודייתלתפישה

פג);שכתסג;רכה,כראשית(על-פילכיח-הישיכהפריפראסטיכינוישהיא

אולפנא",כבית"משמשאונקלוס:תירגם-אוהלים""יושב-יעקבשלכינויואת

צניעות,(למדנות,יעקכשלותכונותיולמקום-תורה,נרדףשםהואל"'"אוהמשמע

הממיתהלמדן,אתהמאפיינותהתכינות,הןוישוכ-הדעת)מתינותכמועט,הסתפקות

תורה".שלכ"אוהלהעצמו

כוחהלמדנותולעולםלבית-הישיבהמייחסתהמסכמחהאודייתהאמירה

ישראל:נצחבשמירתהמסייערכ,רוחני

לאלהירכוחדזה
סכא!ישראלבןיעקכ

 ) 40-39שורותהתורה",("באהל

מירין),דן(בעריכת"המתמיד" ,"'די.'המתמכהחהיות'פרה-היסטורי'"שלב)ראה: 56כ
 . 14-13תשל"ח,המאוחד,הקיבוץוהוצאתהעכריתהספרותלחקרכץמכוו
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"עלם"הכינוימןגםניכרהלמדןהעלםכלפיהמרומםהיחס

בלבדפעמייםבמקראבאהזומלהקרב.ויכולתבגרותהמציין ,) 15,7(בשורות

הלוחמיםלחברתשהתקבלהלוחם,אתמציינתוהיא ,) 22כ,שם ; 55יז,(שמ"א

בשירלקרב.יוצאשאינו 'מ"נעלהבדילובאחריות,בעולהנושאיםהבוגרים,

לאישלאיש-חיל,הפיגוראטיבי-האלוסיביבמישורהלמדןהעלםהופרשלפנינו,

אויביו,עםבמלחמתוכ"עלם"כמוהוהתורה",ב"באהלהלמדןומלחמה.צבא

ויגע",עיף("ואתהבעמלקיםהעםשלכלוחמיואוהפלישתים,עםבמלחמתוכאבנר

עםשיצאוהלוחמים,כאחדאו ,) 16שורהויגע",עיף"אתה- 18כה,דברים

במדיינים.לקרבגדעוך

מןוהידועההפשוטההיחסיםמערכתאתהופרכדרכו,שביאליק,אלא

מוצגיםבית-המדרשבטלנידווקאכיאסטי:ביחסראשה,עלומעמידההמקורות,

ה~מיתייםהמערכהגיבורישהם ,) 6(שורהם"קקילמ"הכתורתכאן

בדרכו,ומאמיןבמשימתוהדבקהמתמיד,הלמדןעלואילובמדיין,גדעוןבמלחמת

מיעלשנאמרכפי ,) 17(שורהר"ליאל"הזאכאךנאמר

 .) 4ז,(שופטיםבמדייניםלקרביצאשלא

היאכפולה:שתכליתוקרב,הואאיש-החיל,המתמידעומדשבוהקרב,

עםבהתמודדותגםארהתלמוד,סוגיותעםומתמדתעיקשתבהתמודדיתמתבטא

השאר,ביןכאך,מיצג(יצה"רויצר-הרעהפיתיייםעולםהחיצין,הגולם

עפ"יהקץאתהמביאיםהחטאים,משבעתאחדשהיאהזלילה,תאויתבאמצעות

הקרבהצפרדעים).ושירתהזמירכשירתפיתוייםבאמצעיתגםאר ,) S7הנצרות(

האינסטינקטיםעםשלי,גופיעםהלמדוהעלםנאבקשביפנימי,קרבגםהוא

המתמידשלגבירתובהדגשתהשירשלעיקרולהם.ויכילהתשיקות,ועם

(57) 
, y Sins, East Lansing וd, M.W., The Seven Dead וoomfie וsee: B 

.), uttonyl 1952ו. (Ch. 4: "G 
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עומדאלהבפיתוייםביצר-הרע.מלחמתוובתיאורהזההעולםבפיתוייועמידתו

מותירןהואהזה.העולםמהכאותמוחלטותוהתכחשותהתעלמותמתוךהמתמיד,

אומר"הוי(השווה:דומם""אבןשלואטימותקשיותומפגיןלתחומו,מחוץ

בהתבונכוהפסילים).שליוצריהםעל ; 19ב,חבקוקדומם",לאבןעורי---

-הדובר,אומרממקומומשואינולעמודוהרתוקהמתמיד,הריהו ,"ל,ב"פס

מעליםשוב .) 40(שורהלאלוהיך"כוחך"זו-באירוניהספקברצינותספק

 .לאלוהיו")כוחוזו:"(הרשעיםהכשדיםעל ) llא,(שםחבקוקדבריאתהדברים

הישיבה,עולםוכלפיהלמדןכלפישליליתעמדהאוחיוביתעמדהכאןמשישיותר

ומנהיגיו,מאשריוהעם,מוריכלפיחמורהאשמההטחתהדבריסמןכאןנלמדת

מתפרש ) 19ב,(חבקוקדומם"לאבןהאומר"הויהעליונה.ההשגחהכנגדואפילו

השיר.שבמרכזהלמדן,העלםכדוגמתדומם","אבןשיצרלמי"אוי"כקריאתכאן

יציר-כפיוהואזה,דימםפסלזה,דומםשעלםמי,עללמעשהכאןמוטלתהאשמה

-יקיר""הבן-יחידאיצירוףמעל;ןיקיר""עלם(הצירוףופרי-טיפוחיו

מאשים , 40משורההנרמזבחבקוק,.הפסוקושעשועים)תפנוקיםבןשהוראתו:

כוחואתהופךהכשדיכלומר,הנשק.לכוחובסגידההעוצמהבהאלהתהכשדיםאת

המתמידהואדומם",ל"אבןלפסל,סגידה-אליליותמיןנרמזתוכאןלאלוהיו,

 , 40-39בשורותהאחרוכהשהאמירהאפוא,יוצא,תורה.שלבאחלהעצמוהממית

לקוראהאףניתןאודיים,ורוממותשגבמתוךלקוראהשכיתןלעיל,המצוטטת

הצדמןהיא,הבליםבגויליםוהדבקותהלמדנותתופעתוביטול.ניד-ראשמתוך

"אם"המתמיד",המדרש",ביתסף"עלהאגדה",("אלהעםשלכוחוסודהאחד,

לחיים,ועלבוןעיוותבתופעהישהשני,הצדמןאך,וכו');לדעת"כפשךאתיש

 . ) 58דומם"("אבןאלאאינו-הבריאהנזר-האדםלפיה

הגדולה",ההווייה'~רשרתמסירתעלמבוססתהשיר,שבתשתיתהיקום,)תמונת 58 (
צמחים,מינראלים,לנשגבים:ועדהנחותיםלמןהברואים,כלמדורגיםלפיה

היסודותכלנזכריםהתורה""באהלבשירוהאל.המלאכיםהאדם,בעלי-חיים,
השינה,מלאךהאדם,,צפרדעים,צפריםעצים,אבן,ההווייה:שרשרתשל

ההיירארכיהפיסגתאתמחזירנזר-הבריאה,שהאדם,אלאוהמאורות;העננים
ראה:בנושא,תיאוריטידיוןדומם"."אבובחינתהואהסולם:תחתיתאל

, d Picture, Vintage Books וizabethan Wor וyard, E.M.W., The E ווTi 
 New-York ,)~.~~מכ.

• 1936 ,. Lovejoy, A.O., The Great Chain of Being, Cambridge, Mass 
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השברמהווההאודה,שבמרכזהאובייקטאלהדוברשליחסומבחינת

הדוברשלי bאמביוואלניחסמסתמובושגםל"המתמיד",תקדיםהתורת""באהל

שלסימונםמבחינתגםפינתו.ואלעמודואלכיתד"ה"תקועהלמדו,כלפי

זהמוקדםשירביודמיווניכרהפיגוראטיבית,בלשווהסימאנטייםהשדות

ליצירתו:הראשוובעשורביאליקיצירתשלגולת-הכותרתשהיתההפואימה,לביו

כבית-כלאלמקראהרמיזותעל-פיבית-חישיבהמצטיירהתורה"ב"באחלגם

משותפתוכקורבו.מrממjןכאישוכנזיר,ככוהוכאסיר,-המתמידוכבית-מקדש;

לנוח,כ"לךעצותיואח-למתמידהמחלק-משקיף;דוברשלנוכחותוגםהשיריםלשני

השיריםיבשנהדובר . ), t ...; __לאלוהירכוחר("זהמסכמתהגותנושאו )"!יקירעלם

כמובו,משותף,זלזול-מה.גםארבצער,השתתפותודחייה,אהדההלמדוכלפימפגיו

העלם-הלמדו,"שירת"אתוכאוכאוומייצגהמציגרבא","אמרהליטמוטיבגם

סינקדוכההיארבא""אמראמירתבטבע.הצפרדעיםושלהזמיריםשלשירתםמול

 .והפילפו;הלימודעולטלכל

גםניכרוסלידה,הערצהבו-זמניתהמגלההדובר,שלהדו-ערכייחסו

מפתהככוחמוצגת-והאביבהטבעשירת-התורה"ב"באהלהשירההשירה.בנושא

• I 

כמובאביב,השירציפוריה"זמירות",אחרא.הסטראוחות,מככאחדומדיח,

מחלישהעלםאר , ) 59קולוכאתמשמיעותבאביב,באגמיםהשורצותהצפרדעים

וצוללוכליות,לבהחודר-בית-המדרששירת-שירתובקולהקילותכלאח

אפוא,כאו,מוצגותרבא".ו"אמרקשיא""אלאבאמירתויורד,עולהועולה,

-ולעומתהחיצרניים,מגירוייםהנובעתהספונטאנית,הטבעשירתשירות:שתי

ומומחליפות-העיתיםמושפעתשאינהוהמרנוטונית,הקפואההמסורתש~רת

שתיאלבו-זמניתנמשרבקירבו,ניבעהשקרעהדובר,החיצוניות.התמורות

) S9 ואףניגוביםציפורי-שיר,פנים:בריבויכאומשמשת"זמירות")המלה
בהוראת:ההשכלהבספרותבאה"זמירה"המלהומדיחות.מפתותנשים
"קומיבשירדיווראה:בגרמנית. n.ac.hUnga.tt יפ..:..לעדעת,קלתאשה

 .מדלעיל)והפארודיההסאטירהעלבפרק 3ג.לך"כבסעיףוצאי
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הכזבאתויודעבאפסותומכירוגם-המסורתשירתואלהטבעשלרתאל-השלרות

שב"פרקיהאגדהזכראתמעלההצפרדעים,שירתלעומתהעלםשלשירתושבקסם,

תהילים,מזמורישלחיבורטאתשסייםאחרלהמלך,דודשחשהגאווה,בדברשירהיי,

שאפילואלאהשירה,בכשרוולושתשווההקב"ה,שלבעולמובריהאיוכיבהאמינו

מדו.ד:יותרותשבחות-"שירות"אומרתכצפרדעבטבעקטור,יצו

דעתוזחהתהליםספרשסייםבשעההמלך:דודעלאליואמרו
שבראתבריהישעולמ,שלרבונוהקב"ה:לפניאמרעליו,

שעהבאותהממני?יותרותשבחותשירותשאומרתבעולמך
עליך,דעתךתזוחאלדוד,לו:אמרהאחת,צפרדעלונזדמנה

 ,) 60 (ממךיותרושתבחותשירותאומרתשאני

ידי-אדםמעשההשירהלביךהספונטאניתהטבעשירתביוהפסיחה

השירהביווהקלאסיציסטי,הרומאנטיבאומנות:זרמיםשניביוכפסיחהכמוה

יחסנותרלשירההיחסאולמ,והמבולכלת,המחושבתזולביומאליההנובעת

שירת-עדיפהמישלשירתוחשיר,שלבסיומוברורלאומעורפל:דו-ערכי

שירתאווההלכה,הפילפולעולםאתומייצגתובכוחבקסםהמתרוממתהנער,

בשירמלת-מפתחשהיא'יקסם",המלהאפילווביאורים,באגמיםהצפרדעים

(בזב,בלבדשיילל~חרראת~ובמקראדו-משמעיתמלההיאהשירה,שללציוכה

לחש-נחש),

יחסוקובעומרומם,צריכיהשירשלמראית-עיולצללוישזאת,עם

השטחפניתחתחותרשביאליקאלאשבמרכזו,התופעהכלפינלהב-אקסטאטי

הוודאיותהקביעותאתומערערהאלוסיבי,הרובדבאמצעותהטקסטשל

קלאסיציסטישירבעיקרוהואהתורה""באהלהגלוי,שברובדוהבטוחות

הקלאסיתבשירה,המקובלתהיקוםתמוכתעלכאמור,המתבסס,משכילי,

זכרי-דבריםעלומתבססואפיגראמאטידיאדקטיוסגכוכו ,) 61והניאו-קלאסית(

פח,האגדה",א,פט,סימו"ספרמתוךכאן,)הציטוט 60 (

(61) 
מדלעיל, 58העזראה:
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אתלשירמשווים ) 62משלי(מספרהרביםהצירופיםשבמקרא.החוכמהמספרות

שינה'("תמתק,למשל 4שבשורההצירוףוהאפיגראמאטי.המרוכזהמשכילי,אופיו

העובדשנתעםהמתוקההבטלניםשנתאתהאלוסיהבאמצעותהמעמתלבטלנים"),

האפיגראמותאתאלרוניבאורמעמידהעובד),שנת"מתוקה : llה,משליי-9(על

צירופיםנוספים Yממשלהצלרופיםאלבשיר.הכלולותהדידאקטיות,המשכיליות

האודיילאופיוהםאףהמתאימיםהחובמה,מפרקי,ובמיוחד ) 63מאיוב(רבים

כלילותימיםהעושההלמדן,עללאודהלשוותמשכללשביאליקכביכול,המרומם

יצירתלשםנועדאיובמספרהצירופיםשריבויאף,ייתכןתורה.שלבאוהלה

בגבורהכניכולהעומדתעלם,שלגורלולביןאיובשלדמותוביןאנאלוגיה

מצוייםוהיצרהטבעופיתוייהנסיונותשכאמור,אלא,קשים.נסיונותוכמהבכמה

הלמדן.העלםלביןבינםחיץמפרידבפועל,בלבד;בכוחכאך,

גםתורםהתורה"!דבאהלהאודהשלוהמאורגןהמסודרהניאוקלאסילעיצוב

כ"א,מליםארבעמכילותהשירמתודרבותששורותטרוכאי),(טטראמטרהמשקל

החלוקהבבירורבהךוגיכרתהלקסיקאלית,ליחידההריתמיתהיחידהחופפתובהך

והאלוזיותהמטריהעיצובהקלאסי.האלכסנךריךשלחלוקתוכדרדהדגשות,לארבע

הסכימאטית,הקלאסית'תמונת-העולםכמובמקרא,מוסריות-דידאקטיותלחטיבותהרבות

נומצויהזושאיכותאלאומאורגנת;סדורהאיכותלומעניקיםהשיר,שבתשתית

 .ומעורפלרב-עגכי 'יחסוכאוטייםיסודותרוחשיםהשטחלפני,ומתחתלמראית-עיןרק

ימתקויי.גנובים"מים : 17ט,למשלי- 2שורהוההשו ) 62 (

העובך".שנת"מתוקה : 11ה,למשלי- 4 " "

 .ן"לשוממחליקיימצאכן"אחרי : 23כח,למשלי- 6 " "
קולה".תתן"ותבונה : 1ח,למשלי- 30 " "

תלהט".גחלים"נפשו : 13מא,לאיוב- 10שורה)השווה 63 (
נהרה".עליותופע"ואל 4ג,לאיוב- 24 " "
 )*(ממרומיםשדי"ונחלת 2לא,לאיוב- 25 " "
בעיניד".הייתיוברילקחי"זד 4יא,לאיוב- 26 " "
הולד"יקרוירחיהלכי"אור : 26לא,לאיוב- 27 " "
בלילה".זמירותנתןערשי"אלהי : 10לה,לאיוב- 29 " "
 )*(ים"נבכיעד"הבאת : 16לח,לאיוב- 33 " 11

יחידאיות.מליםהך 33,25בשורותו"נבכר""ממרומים" )*(בכוכביתהמסומנותהמליםהערה:
 .מדלעיל) 8עמי(ראה:המשכיליתהשירהשלסממןהואאףיחידאיותמליםריבוי
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המצייןבכללה,המסורת~כלפיהישיבהועולםההתמדהכלפיהדו-ערכיהיחס

והבלתי-הראשוניבגילויושלפנינובשירבאביאליק,שלבית-המדרששיריאת

יאמינהדביקיתהמייצגתאידיאית,קאטגיריהבבחינתנשארהלמדןהעלםמגיבש.

כלנעדרהיאאךיפיתייים,נסיונותמולשעומדכמיבשיר,ומתוארסייג,ללא

והקונפליקטיםבנפשו,וקרועשנויאיניאףעצמוהואקונקרטי.חושיימימד

מאווייםבלמדןשישומאמיןהצד,מןעלייהמשקיףהדובר,שלבקירבומתחיללים

בפואימההכלולהאידיי,הקטעוהתעלות.התנשאיתורגעישפלרגעיוחלימות,

ביתהפה /- Iאביי!אמראוירבא,אמרהו"הי,בשיריתהפיתח"המתמיד",

האפותיאוזה-שלופיתוחהרחבההוא ,"---דמיהמקורהפה /האומה?לנשמתהיוצר

התירה".ב"באהלהכלולהכביכול,

ב"המתמיד"האוראטוריתהחטיבה . 8 .א

שלהראשיןבקובץ-שירייהכללתהלקראת"המתמיד",הפיאימהשלהעריכהשלב

בכמהל"המתמיד"המקבילההעניים","מבניהפיאימהגניזתאתחייבביאליק,

מרכזיתחטיבהלשלכיוכלכיביאליק,ראהזה,.בשלב ) 64מרכזיים(אספקטיםוכמה

היטבולהטמיעההעניים")"מבניבנוסח , 206-87(שורותהעניים""מבנימתוד

זה,קטע ."המתמוד")בנוסח , 324-213(שורות"המתמיד"שלהחופשינמיננהו

אופיומצדכאןידוןהאלוסיבית,הלשוןשימושיעלבפרקבחלקונדיןשככר

"המתמיד"לפיאימההתאמתומידתכאן .ותובחןהמוסיקאלית,איכותיימצדהזיאנרי

בה.והשתלבותו

 . ) 18-15 , ].ז 34 [ (מירון ) 64 (
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ללא"המתמיד",לפואימהשנכגםאודיי-אוראטורי,אופיבעלקטעלפנינו

אופיבעלותריטוריות,שאלותבםידרתותחילתוהגנוזה,הפואימהמתרדשינוייט,

ואקםטאטי:מתפעטדרברשלמפיוהנאמרותונשגב,מרומט

-אביי!"אמרארי,רבא,אמרהו,"הר,
האמה?לנשמתהיוצרביתהפה
חייבהעיט Pהנרדמיה,מקררהפה

וחמה?אשהבההשופעיטעולמיט,
עתידיםמאוררת-אדיריההפה

-האבניט?עלררחהאתהיוצריט
הלפידיטומההקולותהטמהכי

השמיט?לבעדהנפשהנרשאיט
הבליט,בגויליטהקםמיטצפומי
עבשותלאמררתהכחנתומי

חלליטמלבבותלהברתלחצב
עששות?מעיניטניצוצותולהתז

התחושהתשמע,- "!רבאאמר •והו,"ה
העזה?החבההנפש.כליוואת

הנחושלבבדיקרעוהטרט
מזה?דטמלהכלחרצב,אשאמרכל

נאדרהגדולהידתזרקדלאהאט
נודעלאמרחקאלנחקר,לאגבהאל

 ) 230-213שורות("המתמיד",

השימושבאמצעותהשאר,ביונקבע,זושאלרתםידרתשלהאודייאופייה

 טא~---נתומי---צפו ימ/---הפה---הפה---("הפהבאנאפררההצפוף

"באהלובאודהכאוהמששמתרבא!",אמרהו,"הו,באמירהוכו ,)"---האט

אמירהוהפילפול.הלימודעולטוםינקדוכה.לכללייטמוטיבמעיוהתורה"

קולבשינוייהנאמדיטמונולוג,קטעיביוחיבורחוליתגטכאומשמשתזו

במודולאציותנעהאלה,בשורותהכלולההאודיית,האפוםטרופהואינטונאציה:

,ומהתפעמותהר-םיניכבמעמדולפידיט",!וקולותשלאקםטאטיתמהתנשאותמהירות

ישפלרו,הקולות /לבוארד("השמשלירי"דימינואנדו"אלופאתטית,עזהנפש

התלקחותמתלקחתהכבויההאשומו ,)"---נובלתשפהכלתיגענהןהנפשות

מלמעלה".וכרוביוהארווצפתשוועלהיוקדת",ה"בהרתמהוססת,מחודשת,
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מטורהרבותהגלישותגםקובעותזושאלותסידרתשלהאקסטאטיאופיהאת

וחונה?'ן)שאהבההשופעיםעולמיט, /חייבההנוטעיטדמיה,מקורהפה II (לטור
 Iז '._ז- ..

אחריהן.יבבאותלעילהמצוטטיתבשורית

(בקטעבנהרה'ןרועדתאדמדמתאש IIבמחדשוהצתתהיהיבוכהאש,התלקחות

לבעד IIבמקהלההקוללהרמת,מקבילההענייטןן)ימבני Iהפואימהמןשהועבר

וצלולענוגסילוןן I 'במעיןמחדשוהשמעתוניחריטבגרונותהשפלתוהשמיטן',

עוזמלאאחדענוגקול("אזומיימודמתפילהנילאהשאינויחיד,מתמידשל

 .נחשליט'ן)קולותניןיתפוצץקולררוך /שחומירציאלהמנופץוכקו---ישמע

קיצונייטצמביט 'ביןוסינתיזהבינייטשבילמעיוכאן,נוצרהויזואליבמישורגט

וחרשך,יגיעהדממהרלאאקסטאטייטולפידיטן,"קולותלאניגודיט:ביןופשרה

אחת.יוקדתובהרתבודדענוגקולאטכי

משכןאת---קולותקולי IIבהמרעישהלמקהלהקדמההענייט""מבניבפואימה

גמולשלחדשפהוהבל II (המתמידהנערשלוהצלול,הרענוהבודדקולו ,-אלו;:ן'ן

בדולח",פעמוןכקולוענוגרךוקול /המעזיבהוירטבאוירההצית /מחלב

I המוקדמתבפואימהשהיהמה . ) 69-67שורותהענייט",ימבניII הענייטן'מבני

אפוא,הפך,מודילאציות,שלובלתי-מובהקבלתי-ברוררצףבתוךהשלביטאחד

המעיקה:הדממהלביוהעזההמקההלשירתשביוורב-רושט,מובהקלשלבב"המתמיד"

מתוךזהקטעהיגיעה.השתיקהמתיך-ועולההביקעהנער,שלוהענרגהבודדקולר

מישניכז'אנרהוהאוראטוריה,שלטיבהעטאחדבקנהעולההענייט""מבני

מבוססהתמלילשבהמוסיקאלית,כקומפוזיציהוהן ) 65האודייכהזיאנרבתוך

ולמקהלה.לסולוחליפותומיועדכנסייתית)כלרובדתיתתימהעל

הפואימהמתוךשיניייטללאל"המתמידןןשנכנסזה,קטעשלהאידייאופיו

ל"המתמיד"אפאראטכראהמתהיליטלשוןצירופיריבויבאמצעותמתעצטהגנוזה,

 257,253,252,249,247,241,238,228,226,224,223,221,220-שורות:בן,בנספח

.(277,275,274,273,264,259 

ein, Johannes. Geschichte der deutschen Lyrik, Franz Steiner 65ו)K ( 
: 236-257 . ag, Wiesbaden, 1960, pp וVer 
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ל"המתמיד"אפאראט(ראה:לאיובאלוזיותמספרמצלינותהקטעשלסיפיאת

לניכחההשגחהשלאדלשותהנלמדתשמהן ,) 282,281,280שירותבו,בנספח

סובלשהצדיקפעמיםלשולפיהןקשלם,רוחנייםבלסורלםהמתמידשלהתנסיתי

הריעפשראתלהביןאלןפועלי;עללגמולזיכההיאיאיןבכפי,עייללאעל

מתופעותדיגמהארהםהצדיקעלהבאיםיהיסוריםהעילם,בחנהגתהשילטהסתמי,

התעמוד---תנוחאיפהלעמרתשא("מהנןילהבהאדםבכיחשאיןמספר,ללא

ונתיביתהריחדרראת /נדעלאכאשרמה!עדיידעאין---כחה?יתםאםרוחר?

 .) 54-46שורותהעניים","מבניהסער",

שלהמךטיביקה 'להתפתחותאףתורםהענילם""מבנימתירהאידייהקטע

הפואימה:שלהפיגיראטיביתבלשונהתחומי-הוויהכמהשלולהעשרה"המתמיד"

חייעלהדיברמדבריבעקיפיןישובשיבהעולההמתמידות,בחייהבעייתאחת

לשמו,בלימידטעםהישוהעקרית:הפרייובעיתהיאלמדניה,וחייהישיבה

מעברצווחיםושאונםשהחייםשעהעיקר,כלברורותאינןומגמתישתכליתו

הארץיכולושלראותנבראי,/שלראותהעיניםו"שתיקיליתבקולילכיתל

למתמידהאיןחינם"."עלואובדותדברלראותמבליוכלותדיעכיתימלואה",

בדרר,ילעיניגים?לאהבהמאיוייםסיפוקו,עלבאישלאתאויתחיים,יצר

הבאים:כדבריםהמתמיד,עלנאמרלבית-הישיבה.בלכתי

הלילהחשכתאוהלבנההשחר,
ידעו,מועדיולבדםהמהרק
מלמעלההבדההחמהאורגםכי
שזפתו.ילאדרכיוידעלא

שלהיחיםמועדיעלמשלהממשליםירמיהי,דבריאתמעליםאלהדברים

 111המשפטאתידעלאועמי---מיעדיהידעהבשמיםחסידה"גם :הכנףבעלי

 ;הבריאוסודותאתלהכירהאדםשלידוקוצרעלאיובדבריאתיכן ,) 7ח,(שם

הישיבהלבניאף .) 7כח,שםאיה",עיןשזפתןילאעיטידעילא("נתיב
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הםאף /חומדיצרחי,לבלבניה"גםהכנף:כלבעלייחוםומועדיחומדיצר

"החררשה,החוצהלברוחנשמטיםהישיבהבניגםירקרדו",נשנהרגליםשתי

מררדאל /עלרמים,ידערלאדרכאועצמרתגם /שתצהלנהבמקרם-השדה

הנעררקאדומים",רתפרחיםאדמרנירתבתרלרת /שתגדלנהבמקרםהגבעה

תאורתיראתבחשיכהחרנקמאררייו,כלאתמרצץיצריר,אתמדכאהמתמיד

מבלי /באהלארבתארהנשברלאבצמא---לנצחותישן---נפשךיגעה"עד

הפותחהארדיי,הקטע ,) 340-337שורותכייהמתמיד",שאהבה"מבלישנאהבה

המוכיחהפראימה,שלהאיפטימישיאהארליהואהיוצר",ביתהזה IIבשאלה

לאחריתו,ושברתקייהעודישוכיהמתמיד,שלפועלולחינםשלאבעליל,

כאןכילריק,כליםאינםשליהסיגוףרחייעקריםמאמציםאינםמאמציי

שלהשיא,רגעידהלשליומירמיתסצינהמתרחשתבבית-הישיבה

התחדשות,שלמתמידתהייךמתרחשבבית-הישיבהכאן,יהיצירה,הפריון

ה,דמי-קורמכאןהאומה,לנשמתבית-היוצרכאןותחייה:בריאה

מתיילדיםכאןםיבניואהלעהאימהרוחנוצרתכאן

ומרקיעת-השחקים,האזפטימיתהאקסטאזהאףשעלאלאהאומה,שלרוחהיצירי

אינטרוגאטיבי,בניסוח 'הכלושמאירריאליסטילפיכחון~קוםהדוברמותיר

בחזקתהיפותיזה,בחזקתנשארהכלמשפטי-חיווי:שלהיגדיותבקביעותולא

פתרונה,עלבאהשלאשאלה,

אתביאליקמדמההאלוסיבית,הלשיןתבניותעלבפרקלעיל,כאמיר

ימעניקאשתו")זוביתו IIהתלמידיתהמימרהכבעקבותנשיתליישיתהישיבה

"מקירוהזיווג:הפרישותוהטומאה,הטהרהבתחומיהקשוריםאטריבוטים,לה

נקשריםהטומאה,דיני ) 66רכדיכבחומה"יחמתה---אורקרן"לרדמיה",

לקרחהולמעשהוהנאה,חענוגמצידהכאןהמוצגתהבהרת,לענייןהיטבכאן

והטומאה,הנגעיםמתחום

 ,) 516,434,379,374,218,215שרררתבי,בנספחל"המתמיד",אפאראט)ראה 66כ
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ראההעניים","מבני/מתוד II"המתמידלתודכנתינתהששורבבהזו,בחטיבה

לאת'ןוניסהיםןןהעניימבנ IIהמוקדמתהפואימהדבתומאוחרתחטיבה ) 67כלחובר

ביימבני , 222-207 ; 86-1כשורותוסיומוהשירפתיחתלעימתריטורי,שוניבה

הפואימהשלהאחריםשבחלקיה,שעהשלישיבגוףהמתמידעלמדובר:כאןהענייםןן)

למעשה,שני.בגוףנוכח,כעלעלייומדוברהאפוסטרופהשלנמענההואהמתמיד

"מבנישלהפתיחהקטעבתידכברחללחובר,דיברשעליוהריטורי,השינוי

ב"מבני 55שירהלפניל"המתמיד".ששורבבבקטעולא ,) 55כשורההעניים"

דראמאטית,באפיםטרופהנוכח,כאלהמתמידהנעראלהדרברפינההעניים"

העמדהמתחלפת , 55בשירהריות;ריטוובשאלותבעצותבציוריים,המרבה

כאילובלתי-מזוהה,קהלאלאוראטרריתפנייהפונהוהדוברהריטורית,

שלישי.בגוףהלמדוהנערעלבוומדברדראמאטי, soו iו oquyשלבמסגרתו

מתחלפתהמתמיד") IIב 225שורהכשהיאהעניים"ב"מבני 99בשורהזאת,לעימת

הלמדושאיןשדרמהאלאנוכח,לשווהדוברנוקטושובהריטורית,העמדהשוב

הדובראלהדבריםמופניםשהפעםדומה,האפוסטרופה.שלנמענהכאושממש

לפנייהמציבור-המאזיניםהקהל,מואחדאועצמו,הדוברהינוכשהנמען

הישיבהחייואתהמתמידותתופעתאתהיטבהמכירהמסוגננת,האוראטורית

ומבחינתהריטוריתהבחינהמוומצוקותיה).קשייהעםלהזדהותויכרל

"המתמיד"לתודששורבבההחטיבה,עשויההפיגרראטיבית,הלשוןשימושי

הדוברמרבהבזו,גםבזו . 86-55השורותשביוהחטיבה,עםאחתמיקשה

לפשרהתוהותאקסיסטנציאלי,אופינעלותמוגבהות,ריטוריותבשאלות

חייובאורחלהמשידלווגורמיםהמתמידאתהמדרבניםהאדירים,הכוחית

 •והנזיריהסגפני

כהמתמיד"למברכת II ) 67כ
 . ) 197 , ].ד 32 [כ

ויצירותיי"יו'י'ח ,;.."ביאליקגם:ראה .) 146 , ].א 32 [
לחובר.שלאלההנחותייעלהשיג ) 18-15 , ].ז 3 ~כמירוו
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טאטית Qהאקהאודה 9א.

הדפסתהשנתבתרנ"ח,שנכתבהלדעת",נפשראתיש"אםהאקסטאטיתבאודהגם

קטעיובנוסחמוגבהות,ריטורירתשאלוחשלריבוייש ," nב"השל"המחמיד".חפואימהשל

אףזהבשירניכרים"המתמיד".שלהאודייתוחטיבתוהעניים""מבנישלהאודיים

עלהיאאףהתוהה-אבות"קבר"על-שנגנזהוהארכניתהרטוריתהאידהעקבוח

הדורות.בכלכילילהמפנלעללהששמרוהערכים,אתומפרטתהאומהשלהנצחחייסוד

עלישורוןבןיעקבכתב ,) 68חנ"ב"(עלהרוסיתהשירה"השפעתבמאמרו

מתוארשבו'דומיה',נקראסונשלשירוהדישזהבשירלדעח":נפשראתיש"אם

העםאנחותפרצושממנווכמקיםהעםדמעותנשפכושאליוכחיקריסייראהבית

אנטיתיזית,שלריטורייםדפיסיםרצוףלדעת"נפשראתיש"אםאכן,הסובל".

ורץפשממנוהמעייו,גםהואהדמעותגרונשאליומקוםאוחולפיהו

איתישבו"המתמיד",מחורהאודיילקטעגםאופייניזהטופוסאונים.עזוז

אתבגבירה'~מוסריםכקירבנותהמתמידים,נפשותקבורותשבוהחשור,הצינוק

שלדמיה""מקורגםהיא ) 284-282שורות("הiכתמיד",מזבח/התורה.עלנפשם"

נפשראתישב"אםואינה.חומהדמיה,שלה,החייםכוחוחנובעיםממניהאומה,

הדורות,בכלנפש""תעצומותהעםבאששממנוהמעייו,אותולדעת",

הדמעותנאצרישבומקלטהעם,דמעות וכפשנשאלייהחיק,גםהוא

המעונים.שאגותופרציניתכיוממנו

טוריםשבעהכבניזואקסטאטיתאודהשלהראשוניםהבתיםחמשת

קולטתאיכותשביוהניגודיםסידרתאתהמכיליםחורזים/כ"א),שאינם

הגרמנית,האודהבמתכונתבנוייםל"מעיין","חיק"שביןפורצת,לאיכות

 . 217 ,) 1953כמאי, 8כררשלונסקי),א'כערר:),אררלוגיןי 68כ
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בדרכלהבתלם,בראשלבאנאפורותומרבההלותראנללםההימנונותמוהמושפעת

ופאראנתיזיסאנטיתיזותתקבולות,קלאסיים:וריטוריקהארגומנטאציה

דרכלהמשפט).שלהרגילהרצףשנלשברבאופותחביריתיחידהכשירבוב

הדקלאמאטוריולנאוםהצרמונלאללתלדרשהאופייניותוהשיכנועהטיעון

) epideictic oratory (, הנאוםכדוגמתלפעולה,לשכנעלאשכוונתו

רגשעלהטיעוואתלבססוריגוש,השראהלהעניקאםכיהדליבראטיבי,

לוגוס.עלולא

בלתי-היפוטאקטיים,כמשפטי-תנאיבנוייםהראשוניםהבתיםחמשת

 : 37-36בשורותהכלולהפתרוו,לקראתהמוביליםגמורים,

אלהכללדתדעלאאםנענה!אחהוי
 .הנושוהישוסור,דרשמיתהבאל

במקור)(ההדגשה

הדתערכיאתהמאדירהאודיי,המימדמתמוססואילד, 36משורה

אתהמבקרהסאטירי,המימדוגובראקסטאזה,כמתודומרוממםוהמסורת

ובהתרגשרת.בשגבתוארהשקודםייה,ההויאתומכליםמצליףתמונת-המצב,

אחידמיבנהבעליהומוסטרופיים,בתיםותחתמשתנה,הביתמיבנהגם

בתיםשניבאיםהסימאנטית,הבחינהומוהתחביריתהבחינהמוומקביל,

בנוסחהנענה,האובדהאחאלפנייההמכילים"אפיים",ארוכים

היהודי,העולםבנבכיאותרומובללהההרגה",ב"נעירהכלילההאפיסטרופה,

נפש"."תעצומותומלארב-הודוגםוקודרעלובגםאחתרבעונהבעתשהוא

הראשוניםהבתיםחמשתפוניםשאליושהנמעומתברר,אףואילר 36משורה

יהבלתי-הערטילאי " trLOU.ה"כמעיוומרוחקסתמי"אתה"אינונוכח,בלשוו

וקלופשטוק)(קאולינוסחאקסטאטיות,באודותרבותאפוסטרופותשלמאופייו

השביבאתיזנחלבלמוכיח,ואףהדוברמדרידשאותיממשית,דמותאלא
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מעיןהיא,אפוא,הדיברבובבי.ניתראשרימתנחימיתיי,הישלקידשימריח

 ,) 69האליהית"(ב"הקימדיהדאנטהאתהמנחהיירגילייסכמעיןמורה-דרןימיכיח,

לעיניי.הנגליתהעליבה,התמינהאתנכיחהלראיתהמלמדי

בבית-ועיניישנגויתיעויבה,ניקליתתמינהאיתההאיריניה,למרבה

העםשלחוסניסודהיא-שנכחדהגדילההייייהשלצילהצו-הישןהמדרש

איצרתראהיעינן /תדריןחייניביתמפתןעלרגלןכי /לבןיגדן ז~'(

ימיסר-השכלוקחוימידבמעיוהשיר,מסתייםמשכילידידאקטיבטיונשמתני").

 /החייםאתלניש"צייהםהדמעות""נחליכיידעלמעויהאיבד,הנענהלאח

הדברים,בריחיבתפילה,בדמעהבסבליתיו,העםשלכיחוסידעילם".עדהחיים

 . ) 70גרץ(שלהגיתיבריחהכתיבהאבית",קבר"עלבאידהביאליקששיקע

ששיקעהההגית,שלוהנשגבהמסוגנןסיכומההואלדעת"נפשןאתיש"אם

"המתמיד"סייqביתיהדמרש","עלהאגדה",וואלאבות",קבר"עלכדוגמתבשירים,

הנצחחיייסודהעםשלחיסניסידטמיןהנרקבים,בגייליםהבלים,בעליםיעיד.

יאינםמעין-דרשה,שלבמסגרתהבמפורש,הדבריםםמריאנכאן .שלי

המדרש".ביתסףב"עלכמיקונקרטית,תמינהבאמצעיתזיםחמומ

קלאסייםדפיסיםלדעת"נפשןאתישב"אםימשיקעיםהריטורית,הבחינה)מן 69 (
,בו,וואירליגיוביאליק",שושירתי"בשילי(במאמריבהטיעקבלריב:
הנמעןאלשל-הדיברהפנייהדרכישביןהדמיון,עלהצביע ,) 90-87 , 1951
כמירה-וירגיליום,שוהפנייהדרכילביוההרגה","בעירביאליקשובשירו
הדוברמוביל , 36משורההחלכאו,גםהאלוהית".ב"קומדיהלדאנטה,דרד
ומלמדו,היהודייםהחייםבנבכיימדריכיבית-המדרש,אלהנענה"ה"אחאת

החדשההעברית(יהספריתשאנןלאשירי.ילראיתיבמראהלהתבינןכיצד
שללשיריזהשירביןריטורידמייןעלהצביע ) 160-159לזרמיהי,ג,

 ; 21תרמ"ח,ישראלי,(יכנסתהשלים""שירחלפיאליהיהקלאסיציסטהמשירר
במילים:הפיתח ,) 480החדשה",העבריתהספרית"תילדיתחיינ,שפירא,ראה:
ביןבדדלכההסתיבליורעי! /המריםימיאליפחדיתהכרנפשןאתיש"אם

יבהמשןדומה,במשפט-תנאיפותחביאליקשלשירוגם ."---קבריםאבני
נצח-מעייןאלומובילובית~המדרשאלהנמעןאתמזמיו ) 40-36(בשורות

יהשיממים".הארוכיס.טבת"בויליישראל
 . ) 168-164 ; 6העי , 163 ,].ב 52 [כשביטגם:ראה

 ) 32,31העיישם,מדלעיו, 4א.בסעיףזהבשירדיוו)ראה 70 (
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משניהושפעכאחת,ג IIללשירתואתפרוגשירתאתשהעריץכיא?יק,

דפוסיהםאחושיקע-רוחמה"ו!!אחיתיישרא?""שירת-הנודעיםההימנונות

יעשין","יעקבהדראמאטיתהאליגירלהבסיףהכלילההימכון,הראשינים,כשיריו

להגירה.מיגדריעדלאימההציגלאוכמיהיפררג,כהשפעת-כאמור-נכתב

בסעיףזה,בשירהדלין(ראהגירדיןבהשראתנכתכלן"יצאי"קומיההימנון

ייציינה,מפורשיתהצעירכיאליקקרארבוןהפאררדיה),הסאטירהעלכפרק 3ג.

אורחים","מליו;עכרלצאתגורדוושללהמלצתובניגודמזרחה",קדמהציונה,

הסגנוניבעלצובלן"וצאיקךמי ltבניכרתגירדוןשלהשפעתוזעם,יעבירעד

האידיאי.ברוכדולא

היכתכר,אחרישנהיכחמש-עשרהפרוגשלשירואתלתרגםלביאליקגרםמה

לענותאפשרזושא;סעלפרוג?לשירתשיעכידכזיקתנתיוהיהלאשככרשעה

אםהמחכר,שלבאגרותיךיעדויותראייתאיובלבד.יהניחושההשערהכדרך

התכנסיתלרגלשיר-הזדמנותכגוןמיגדר,תכליתיתפקידהמתירגםלשלרניעד

 . ) 100 (ציוןשלרלשלאסופיתנתפרסמושלקראתיככאזל,הראשיןהציוניהקונגרס

כאחת-האנתולוגיות,פרלגשלשיררתרגוםאתלכלילהתכייןשביאליקייתכו,

מעידהההלמניושלהפיזמרני-המישראופיו(עלמוכרללחןחיברויאולי

היהשעהאותה .)"!קזח"-tכוגרייםנתורככתב-הידהנתינהחריפרין,חזרת

שלובעליהעורכהבן-אביגדור,עםממושרמשא-ומתושלבעיצימיביאליק

שכו-אביגדורוייתכןהואשון,שירירקיבץחדפtכתעלהוןרשאית,"תישיה"iווצאת

,שעמדה ) 101ציון"כ"כנוראסיפתילצוררפורג,שלשירותרגיםאתהזמין

לאור.לצאתאז

(100) 
' I הרכיעיחציוביהקונגרס(לככודעכרןןבשפחציוושירי"מבחרציןו":כבור

ס, IIתרורשח,תושית,תוצאתכלונךוו)~
II עשןר":נבל! I וןצאח'נים"~שןמשוררלםמאחצללךשיריiבכיאליסטוק,כני-'יציון

תר"ס,ודשה,

נודעים",משוררלםמאתעכרכשפתצירושירי"מכחרצלוו":שירי"אסופת

חרס"ב,וילנת,
תרסי'ב.,ורשה,אינדיצקיי l!יכעריכתישררוו","כניר

מדלעיל, 100חען)ואה: 101 (
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ניכרתבחינות:מכמהמאלףפרוגשללהימנונוביאליקשלתרגומו

מתי IIההימנוןכגוןביאליק,משלמקורי~מלשירימהמתורגמהשירזיקת

("איןליצירתוהראשוןהעשורבסוףשכתבושירי-המרד,האחרונימ"מדבר

שהבחיןכפינכתבר,אלהשיריםבעמ")."למתנדביםצררחונר",רבתכיזאת

ומנגינות","חזיונרתשטרניחובסקישאולשלספרו,בהשראת ) 102לחרבר(

שטשרניחובסקיא·אל ;) 1898-תרנ"טורשה,תישיה,(היצאחראשיןחלק

) 103 ( . 
הנראה,ככלקיבל,,וביאליקפריגמשירתניכרתהשפעההושפעעצמי

יביןלדפיס,נתקבלשלאביןזה,תרגומהכייונים.משנידחף-יצירה

ביאליק,שלשירתובמיטבאותותיונתןעצמו,דעתעלגנזושהמשורר

חשיבותו.ובכןמדבר","מתיבפואימהלרבות

שלתרגומועמפריגשללהימנונוביאליקשלתרגומיהשויאתמתון

תישיה,בהיצאתתרנ"חבשנתבםפראורשראההמשורר,שלידידרקאפלאן,ין

טעיני-פוליסםיים,ציררפיםבברירתביאליקשלדרכועלללמידאףאפשר

צירופימהטקסט.שלהקטנההיחידהשללעיציבהמירביתשימת-לבתרןמשמעות,

רב","חילןאוועשיי")"יעקבשלההימנוניבקטעגםכשבאשלם""מטןכמי

תרגומואתמאפויניםשאינםמשמעייות,בריבויסימאנטי,בעיברימצטיינים

העם,השבט,אתגםמטה-הנדודימ;אתגםלצווןעשויה"מטה"קאפלאן.יןשל

ט.ה.,נהשירשיממן(הנגזרתהראשיניתהיראתועל-פיהנדידימ.לדרךהיוצא

"שלמ",לשמ-התוארגדומניהואהשבירה,במישגגמה"מטה"נקשרמ.ו.ט)אי

משה,שלמטהיאתהמטחמזכירהארכיטיפאלית,בהוראתיאיתי.המאייך

מצרימ,יציאתממנהיגיהיאאףאהרון,שלמטהיואתהמדבר,דירמנהיג

 .) 297-295 , ].ד 32 [נויצירותיו"חייו-),,ביאליק 102 (

פריגשלמשיריהמישפע ,) 6-5נשמ,כנור""אנחותשירולמשל:)ראח 103נ
 . ) 103-100ראשיו,,חלק ] 166 [ג,נפרו"הכנור"
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"שלמ"שם,-התיארהצארית.מריסיהליציאהרמזזהאליגיריבהימניןהמשמשת

עלוזיןייישרעלגמאןופגע,מומהיעדרעלהמטה,שלתקינותיעלמלמד

פוליסמיציריףהיארב""חילךהצירוףגמלפעולה.שחיתיוהלקי,נאמנות

יקנילו")."חוןשלבמשמעותגמאןועוצמה","גבירהבמשמעות("חיל"

(תרנייח)קא.פלאןשללתרגיממביאליקשלבתרגומןהראשוןהביתהשוואת

צירופימבבחירתביאליקשלמגמתיעלמלמדתזח,לשיר(תש"א)לייסוןושל

ומעובי-משמעות:טעונימ

 ) 104ביאליק(תרגומ

חברךחזקחבחירח,עינן

-רבחילןגמשלמ,מטן
חדרןאמעלאפואלמח

חשב?עמיתעמד,ראשכפיף

 ) 105קאפלאן(תרגימ

רגלימיומחירותעינימ,ובהירות
עיניסבפתח ...חפלךשלמגמ

עמדתכאובדכמי,זח,מדיע

חורדת?לארץשיבח,ראשוראשן,

 ) 106לויסון(תרגומ

חברןעזחעינך,חדח

 ...בידעמימקלןגמ
בדרךתעמדולמה

מירד?חשיבחראשוראשן,

פירסמאינגרפלדמו .) 365-364יח,,נספח Cד 32 [ (לחובר)ראח: 104 (
 . 14 ,) 16.7.71 (תשל"אבתמוז,כ"גבודברי,חשירשלגירסיתיישתיאת

עמו.(שמ,ב, 244 + 136תרנ"ט,שני:כרןתרנ"ח.תושיה,פרוג",),,שירי 105 (
176-175 (. 

תש"את"א"דבר"חוצאתפריג"שמעין),,שירי 106 ( , J ' , .85 
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הפוליסמי,אופייהבשלגמ"מטה",במלהשבחרהיחיר,הואביאליק

("רברלמשההורבריאחרימיירנזכרתזושמלהמשוםוגמלעיל,שפורט

פרוגשללהימנונומוטוששימשו ,) 15יר,שמותויסעו",ישראלבניאל

מתרגומו . ) 16שם,שם,ובק<והו",הימעלירךאתונטהמטךאתהרם("ואתה

ובאגרה,במקראמצרים,יציאתמסיפוריזכרי-רבריםמהרהריםביאליקשל

להעניקשהשכילהמתרגמים;מביוהיחידהוא .מלמנוחםהיריעהשתקצר

ושלקאפלאושלמתרגומיהםזיות;.ואלומשמעויותועמוסעבריאופילשיר

השיטין.מביוהרוסיהמקורניכרלויסוו

בשלבעיקראנמיר,לענייננו,חשובפרוגשלהימנונותרגים

הריטוריבמישורבמייחדניכרתזוהשפעהביאליק.שירתעלהשפעתו

כמעטיישותאלענק,רמיתאלביפונההשירשלדיבריוהטיפרליגי:

זוארכיטיפיתדמיתהיסטורית.פרשת-דרכיםעלהניצבתקיסמית,

-נחמהקריאותהשבאלהקירא-יהדיברילהכיינה,לעירידזקיקה

המסיגלתעליונה,סמכיתבעלתאנאגוגית,דמותהנראה,ככלהוא,

רב-עיצמהדיברשלדמותבאורחותיו.ילכוונוהענקהשבעללהשקיף

מוטיבגםביאליק.שלוהתוכחההזעםבשיריקבועטופוסהפכהוכל-יודע

 ~תיאוריתפקידמאשריותראליגוריתפקידכאןלהשנועדהבהירה,העין

 ,דמותהאש".ב"מגילתבמיודחביאליק,בשירתריוחטופוסהפךחזותי,

פרשת-דרכים,עלהנבוךהעמאתהמייצגהעל-זמני,הקוסמי,הענק ,והנמע

הופיעהאומנמזודמותהביאליקאי.הרמויותמאוצרחלקהפכההיאאף

באההב(ובהקת(בצורתהבהירה""עינותרגוםקודםעודביאליקנשירת

בעילמהסובבהלאומימ,נזירהשבדמיית-המדרש"ביתסףב"עלזורמות

עודפריגשלהימנונואתהכירביאליקאךפלייטון),שלצלוחיתעמ

העיציבעלאףהשפיעהזירמיתליצירתו;הראשוןהעשורבראשית

בשיריניכרתפרוגשלהימנונוהשפעתהאש"."מגילתשלהטיפולוגי

ב"מתיהכלולההשאלה,כגוןאופייניות,ריטורייתבמחוותגםביאליק

בבית-הפתיחההכלולהלשאלההדומה ,) 48-47כשורותהאחרונים"מרבר
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לעיל:שצוטטפריג,שלהימנינושל

מהעלישראל?יסעלאומדוע
ההר?מילראשכפיףדומםנצב

 ) t 48-47שהאחרוניםיי,מדבר("מתי

החגיגיהאליגוריההימנון 2ב.

עליליתשתיעלמתבססהאחרוניםי!מדבר"מתיהאליגוריההימנין

 .למסומןסימןביוומובהקתברורהיחסיםמערכתייצרתשזיקתןמקבילות,

היציאהטרמשלהמרגשהרגע .)א(הם:בשירהמובלעיםהמקבילימ,הסיפורימ

הקטביםשניביןנעיתהעםכשעינייההתנחלות,הכיבושעבראלהמדברמן

בארץ.וההיאחזותהכיבושמנהיגויהושעהמדברדורמנהיגמשה-המנוגדים

(שנתזהשירהיכתבבעתהעםהיהנתוןשבוהמרגש,ההיסטרריהרגע .)ב(

העם"כש"עיניבבאזל,הראשוןהצייניהקונגרסהתכנסיתשנתתרנ"ז),

מחדהרוחנית,והציונותאחד-העם-הפולאריותהזיקותשתיביןנעות

גיסא.מאידדהמדינית,והציונותרהרצלגיסא,

אחד-העם,שבעריכתל"השלח",זהשירואתביאליקכששלחואכו,

שירשללמוטושהפכה ,)" ...מת("משההכותרתמחציתאתרקבראשונתו

הראשונההגירסהכותרתו.לשמשהיתהאמורה~ראשונהבגירסתואדזה,

בצמדי-הכחוביםהשיר,שלהראשוניםטוריו-מתוכוטירים 32רקכללה

בהקסאמטרכתונימאלהצמדי-טירים . ) 107לעצמם(חטיבהשהמ-חרוזימ

) 107 ( 
ואחד-העם:ביאליקשביןהמכתביםחליפתזהבענייןראה

 . 16-1 ,!תש"ב,תל-אביב,דביר,שביעי,כרדביאליקי,
 ]ג. 6 [כדירוייסופרייביאליקאונגרפלד,גם:ראה

לזכריכנסת

. (14 , 
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בטטראמטרהכתיביםיאילד, 33משירההמרובעים,הבתיםלעומתטרוכאי,

מתי-מדבר,אלכפנייהכאפיסטריפה,בנויההראשינההחטיבהאנאפסטי.

"קימיהשממה";מתוןצאימדבר,תיעי("קומי,מעידדתהימניניתברוח

סיפורית-באלאדיסטיתהשנייההחטיבההשממה!").אתעזבונדים!אפוא,

-עלהמדויחמשקיף,שלמטעמודברי-סיכום,כיללתיהיאבאיפייה,

חרישי.אלגיבטוןסיכומואתומסייםהמתרחש

השליםקפדן,עירןשלהיפר-קירקטיתלבנטייתמתוןאחד-העם,

יז),כסנהדריוחז"ללמאמרבהתאם ," ...מת"משההאליפטיתהכיתרתאת

מדעת,שלאלביאליק,נתובכד,מכניס"."ייהישעתסיפאאתבירנתו

לעיצמתביטריניתושבהםהאחרינים,הבתיםששתאתלהוסיףוגישפנקאהיתר

כמובו,כאו,נתכווולאביאליקהרצל.שבראשותהמדינית,הציינותשלשיפרה

בדיעבדכיאםבחיים,ימורירביבעידמפעל-חייי,יאתאחד-העםאתלהספיד

המדינלת.הציינותשלקרנהעלייתאתזהבשירוחזהביאליקכילימר,אפשר

מנהיג-דיראלמת""משהבאמירתביאליקכייןל"השלח",השיראתשלחכאשר

 . ) 108חיבבי_צייו(בציבירקשותהיכתהמותישידיעת-פינסקרי"ל-אחר

ומחברתו",פינסקר"ד"רמאמרובראשאחד-העםשהציבהגרמנית,בלשווהמוטו

ה"איטואמנצי~ציה"מתוןציטטה,שהוא ) 109ראשוו(ספרב"פרדס",שהתפרסם

שנקראזה,במאמר .) 2-1כשורהביאליקשלשירואתכאופותחפינסקר,של

היפוחיטידיאליגבמעיואחד-העםסייטלמעצבה","אבוהראשונהבגירסחי

עצמו:לביןמנהיג-הדורבין

 . ) 208 , ].ד 32 [ (לחובר ) 108 (

בדפוס.שבאביאליק,שלשיריוראשווהחפרסםהכרדבאותוחרנ"ב.)אידיסה, 109 (
סמוידיאליגאלחיניהלאחתילאאחד-העם,שללמאמרייקשיבהיהביאליק
מתעשר","דלששמט",לבבכם"עלהשיריטמולמשל,לראות,שניתןכפיבשיריי,
יעיד.העמןןחציראכן II,IIכפניניםשחולה"ארץ
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וכמהכזודררהיאארוכהכמהמתאינניםאתכםאנישימע-אבל
החוףמאתנומאדרחיקרחיקאחים!כוכזו!תקיההיארחוקה

הדרךגםשנה,אלפיזהנידדלעםאך .נפשנואתנשאאליואשר
ביותר.ארוכהלהילתתוכללארחוקההיותר

 ) 110ומחברתו)(פינםקר(ד"ר

שלבאןתיותדג;נועל"לכתובישאחד-העם,יעץהללו,הדבריםאת

האחרונים",מדבר"מתיבהימנונואלהדבריםיניםחלאתגר,נענהיביאליק ,זהב"

מדבר","מתידורהיאינמענההדירמנהיגהואשדוברהכאפיסטרופה,הבניי

"מתילחירות.עבדותביולגאילה,שיעבודבין inter-regnumב-השרייים

יבקשריובזיקתיבני-התקיפהאחריםמשיריםייתרבולטהאחרונים"מדבר

קונקרטיים.היסטורייםלאירועיםהברורים

אליגוריסטית,בדררכאמור,בשיר,מעוצביםההיסטורייםהחומרים

יהישעביוחיבבי-צייו;דורוביוהמדברדורביואגאלוגיהבנייתתיך

אלשקראוהמדיניים,הצילניםלביובה,ולהתנחלהארץאתלרשתשנצטילה

אקטיאליסטיותהשלכיתבעליעגייגיםשלהאליגיריסטיהעיציברש"."קיםהעם

לאירועיםההשלכיתבעליהמקראיים-ההיסטיריים,שיריימעיצלבכאומלשפע

 ,) 111דום"(בגבעיו!!שמשפריגשלשיריפריג.ש"ששלהאקטלאליה,מו

"מתילכתיבתמידללביאליקכגראהשימשנוו,בויהושעהואשגיבירי

דררעידילני---השתרעהחיקבליערבה("לפגיהםהאחריגים"מדבר

פרישהו;פגיכם---רבהדרך"עידפרוג;שלבשירויזעימה",רחוקה

שבחלקייהמרגשת,העזההדיקציהביאליק).שלבשירורחבה",גדילה"דרר

) 110 ( 
Iתשיירישלים,דביר,העםןן,אחדכתביראה:"כל I רביעית),מח.ד(הדפסה

עודהשיריםאתהכיר.ביאליק ) 37ראשוו,,חלק ] 166כ ()פרוג 111 (
שניתרגמי.קידם
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השיר,שלהשנישבחלקווהרצינית,המרוממתוהדיקציחהשירשלהראשרן

קטביביוכאונעהדוברשלטיעונושלו.החגיגיתהריטוריתלאיכרתתררמרת

שלתחושהלהימניוהמעניקותאנאפוריית,בחזריתונתמרוהפאתוס,הלוגיס

רכגוו ) 19,1(בשוררת"קרמן"הקריאהעלהחזרהכגרווחשיברת,דחיפרת

הצלילררבדגם .) 27,25(בשרררת "---לא"לא!הנרגשתהקריאהעלהחזרה

בשרררתבאה ,) 24(בשירה'ילד"הקריאהראחריהטיערן,לעזרתכאןמגיייס

ברביםכמו ,/ tex /קריאתאתבתוכההמכילה"לחם",המלהפעמיים , 26-25

קריאתוגםהניכרמןהגירושקריאתגםשהיאביאליק,שלמהימנינותיי

עלירנה","רצינותבסימועימדהאלרסיביהמישררגם . ) 112לעלייה(העידרד

מוהכברליםבציררפיםואינרררסירתסיררסיםעוררביאליקאיןכדרכי,ושלא

ניכרים.שינרייעריכתללאכנתינתם,לרובכאןמביאםאלאהמקרררת,

שלאיזכירההואשלפנינו,בשירמקראיציררףשלביותרהקיצוניהעיוית

יהושעשלבקריאתר ,) 31יב,שמותעמי",מתוךצאו("קרמיפרעהקריאת

השיר,אתהפרתחבצמד-הטררים,השממה",מתוךצאר"קרמרהעם:אל

מטעמוהעידודלקריאתניגשמלךשלמטעמיהגירושקריאתשלהפיכתהתור

ימצביאי.העםמנהיגשל

מדבר"מתיאתמקשר-השממה"מתירצאו---"קומי-זרקריאה

שנתגלגללך",רצאי("קומיביאליקשלהראשרןהימנינראלהאחרונים"

האליגירילפיוטורביתאלךזירתהמכילדודה"),"לכיהפארודיהשירמו

צאיקרמי /מלרכהעירמלך("מקדשדודי""לכהאלקבץהלרישלמהר'של

האחררנים",מדברב"מתירגי'). "---הבכאבעמקשבתלךרב /ההפכהמתיר

 . 93העזשם,מדלעיל;בסעיף)ראה: 112 (
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אליגיריתקריאהאיתההיאהשממה",מתיךצאי---"קומוהעםאלהקריאה

בשינויהפיוט,ומןהקאנונייםהמקורותמןההפכה"מתוךצאי"קומי

כקיבוץהעםמעוצבביאליקשלבהימנונולמציאות:ההתייחסותמרדוס

דודי""לכהבפיוטהמנהיג;שללמוצא-פיוהמחכהריאלי,אנשים

האומהמעוצבתזה,פיוטעלהמבופסלך",וצאי-"קומיהמוקדםובהימנין

בנוסחמאהובהדמותהאתהמשנהכימריות,תכינותבעלתנשית,כברייה

נעוריה,אתהמחדשתוחיללוה,נייילוהשמבלעיהבלה,לאשהשיר-השירים

הרי-בשמיה.עלציהליםבניהאתבראותה

-האחרונים"מדברו"מתילד"וצאי"קימי-ההימנוניתשניביןההשויאה

מגמת-יסוד,עלאףמלמדתחדשה","ארץאלהגלותמוליציאהשניהםהקיראים

גוברתהצטמצמותשלתהלידבכללה:ביאליק,שלהמוקדמתבכתיבתוהמפתמנת

מחזוןמימטי,לעיציבא-מימטימעיצוב-המציאותחיקייבמודוסוהולכת

האפקטאציהאתלשטטשהצעירהמשוררשלהמתמדתחתירתוניכרתלריאליזם.

לחלוטין.אותהלנטישלאאדההשכלה,לשירתהאופייניתהמסוגננת,האמנותית

הם ,) 113רבןת(מבחינותבוהקשירמדבר",י"מתיהאחרונים"מדבר"מתי

לכתיבתיהאופייניהאליגורי,המימדאתנטשלאשביאליקלכד,מובהקתהוכחה

החסידה";(וויתנפנףהא-מימטיתהמשכיליתהאליגוריהאתשהמיראלאהמוקדמת,

המליאותבתודמיטשטשהאליגוריהמימדשבהםבשירים,לדיי)וצאי"קומי

האמין.המימטיוהעיצובהריאליסטית

) 113 ( 
מדלעיל. 95העוראה:
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חמישיפרק

"שירתייי.-האוטוביוגראפיתחשירחא.ניצני

 ,) 1900-1890 (ליצירתרהראשריהעשרראתביאליקחתמ"שירתי"הפראימהבכתיבת

האימפרסרנאליהנרסחביצירתרשלטהראשרי,בעשירכתיבתו.במהלדחדשפרקופתח

נקטשהמשורראףהרבימ.האליגוריימשיריישלהגלריצידמאתשאיפיייהמשכילי,

המעלההקולקטיבי-הלאומי,היסרדאלהשירימעלהשתלט"אני",לשויתכיפותבהמ

ואישית,פרטיתחוריהרלאהמקובל,הלאומיהתמינותבארצרומסתליעציבוריתחוריה

ואידיוסינקרטירת.ספציפיותבתמונותהנאחזת

מעיי-כאמיר-,היו ) 1תרנ"ט(בשנתשנכתברהאוטוביוגראפיימ-למחצה,השירימ

שירת-היחיד,האישית,השירהרבייהראשויהעשורשלהלאימיתהשירהבייחרלית-מעבר

רקעשימשרבלתי-גמור,בנרסחבררבמשנותרראלה,שיריםהשני.העשוראתשאיפיינה

"שירתי".האיטיבירגראפיתהפראימהלכתיבתו;וכנה

מיפנהחדשה,מאהשלסיפהעלשנכתבה"שירתי",נפואימהרראה ) 2מיררי(די
., 

מבחינותהיא,שירתי" iלדבריר,בכלל.החדשההעבריתובשירהבפרטביאליקשלבשירתו

נסיונותארלהקדמרהחדשה:העבריתבשירההראשונההאוטיניוגראפיתהפואימהרבות

בי-אודיםההמשוררשלרהסטיריאוטיפיהארורשירוכגריחשובים,רבלתיספררים

שהעמידופואימרת,שלרבותעשררתנכתבובעקבותיהאר ,) 3"זכרונות"(לויטיחזקאל

האישיות.חווירתיואוצריאתהמשוררה"אני"שלתולדותיואתבמרכז

"כוכבהשירעםאחדברצףשנכתבואבי","בביתביקעת",מלב"אוילעיר~'.),,מחוץ 1 (
 .האליגוריה)עלבפרק 9א.סעיףכראהתרנ"טמשנתטיוטותמכחבבתנדח"

תל-אביב.באוניברסיטתתשל"ג,בשנה"להאךטוביוגראפי,השירעל)בסמינריוי 2 (

 . 249-246תרנ"ט.אלוללג,חובייי,כרו"השלח", C3כ
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זיאנריותכעיותשלכצומתהפואימה 1א.

.על-פי )א(נקודות-מוצא:שלושמתוולהלןתידון"שירתי"הפואימה

יסודותיהעל-פי .)ג(הפארידיים-סאטיריים;יסודיתיהעל-פי .)כ(האודיים;יסודותיה

ראהשכהורכת-חשיכות,גדילהכיצירהבדיוואפוא,תיחתם,זועכודההאליגוריסטיים.

כמוכהק,המכילה ) 4היהודית"(הגלותושירתביאליק)(שלשירתואגדת"מעיולחוכר

כהרחכה,זוכעכודהשנדוניהמרכזיים,הזיאנריםשלושתמכלונככדיםרכיםיסודות

הזיאנרייםהיסודותעלהדיוןהמלא.מיזוגםכדיכזה,זהמסיכתםאתומדגימה

כשיריםניכרושככרהאופייניים,מצייני-הסגנוןככמהדיווגםיכלולכ"שירתי"

הראשוו.העשורמוהגנוזים

ישירכיוורציףהדרגתיהתפתחותתהלידועלדמיווצדדיעללהצכיעאפוא,ניתו,

שאיןאלא(תרס"א).כיאליקשלכיצירתיהשנייההתקופהסףעלשנכתכהלפיאימה,הכיסר

 ,ירכת-הפניםהמורככתלפואימההמוקדמותהיצירותכיוהמתגלההרכ,השונימוגםלהתעלם

המשירראתשימשושככרצייני-סגנון,ואותםזיאנרייםיסודותאותםאומנםהמכילה

היצירותשלמזתלאין-שיעוררכהסימאנטימיטענהארהראשונות,כתיכתובשנות

המוקדמות.

) S ( 
 ,קלוזנרלחשוף.הכיקורתהיטיכההפואימהשלהמרוממיםהאודייםיסודותיהאת

השיר,שלוהמרומםהנשגבבצידוהתמקדו ,) 7אחרים(גםובעקכותיהם ,) 6ולחובר(

נאוטוכיוגראפיהכרכואלהאתוהסנטימנטאליים.הטראגייםיסודותיואתוהדגישו

כווהאנחה.הדמעהלמשוררשהפכוהובני~ביתו,ובקורותבתולדותיוהמשורר,של

 , ()32) . ].ד 32 [ (ויצירותיו"חייו-),,ניאליק 4 (

) S 22-21תרפ"ט,דביר,ראשוו,ספרשלישי,כרורבונים",)"יוצרים . 

 ,].ה 32J (רניעיספרהחדשה",העבריתהספרות"תולדות :גםראה . 322-320)שם, 6 (
68-67 (. 

 , 170) . ] 30 [ (אזכגו, ;) 64-62 , ~3 ] (י"ט .)הלמו 7 (
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מלאכת-עלהאמיתותאתוחשפוהאוטוניוגראפיים,היסודותאחרהמבקריםהתחקו

בתיאורהמבקריםהתמקדוכן . ) 8האוטוביוגראפי(הסיפורמןהמתרמזותהשיר,

.במיוחד ) 9הביאליקאית(מערכת-הסמליםכללבתוךובשיבוצםהמרכזייםהסמלים

האישי-לכאורה,השירשלהארכיטיפייםהעל-אישייםיסודותיואתהביקורתהדגישה

שגםאפוא,.נמצא, ) 10המרומזים(הלאומיים-הקולקטיבייםודותיו aיאתגםוהטעימה

המימד-לכאורה-משתלטשבהםשירים,בלבביאליק,שלהשנייהתקיפתוסףעל

הלארמית:לאליגוריהנכבדמקוםהמשוררהותירעדייווהאוטוביוגראפי,האישי

ה"אני"שלסבלומתוארועדייןקילקטיביתממסכתכחלקהאישיהגורלנתפשעדיין

"לאומיים".ארכיטיפייםבמונחים

והאנחה,הדמעהכשירבעיקראותותפשהשהביקורתזה,ששירגם,נראה

טיבוולמעשהובשנינה,שבהומוריסודותלמעשהמכילוערני,קדריתשלכשיר

השירשלהקומי-הגרוטסקיהפןאתומרומם.רצינימשהיאיותרפארודי-סאטירי,

 ,) 11צור(ראיבןשלבדיונוקצרותלהעריתאוליפרטכלל,הביקורתחשפהלא

מטעים,רשמיםהמשוררזרההשיר,שלהראשוןבחלקוכיהאבחנה,אתהמאירות

 .חוזרתקריאההקוראמןיתובעיםהקריאהשלבהמשכההמופרכים

כיולהדגיש,לצייוראויהשיר,שלהפארודי-סאטיריטיבוולמרות

סידרהומכילהומרוממת,רציניתאודהשלבמתכונתבנויהאכןהגלויהשיכבתו

מיתוסמעיוזהבשירלהעמידהמשוררשלמגמתועלהמלמדותחגיגיות,שאלותשל

הקולקטיבי,(ל"נמען"לקוראיודרכוולגלותהשירה,מקררותסביבשנסבפרטי,

שלו.הרוחניתהרינאסטיהרזיאתהשיר)מופנהשאליו

 , 37-36). ].ב 46 [ (חייו"ושירתביאליק .נ.ח"יוסף)קלוזנר, 8 (

מדלעיל. 7העיראה:שם.כגן,)למשל: 9כ

ביצירותיו""ביאליקזושא,שפירא,גם:ראהמדלעיל. 4העיראה:שם.)לחובר, 10 ( מרלעיל. 7העישם,הלמן,גם:ראה .) 135-131 , ] 57נ (

 , 73-68). [ 43 ] (ביאליק"בשיריעירניםכחוויתם:),,דברים 11כ
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מעניינות,זיאנריותבעיותשלצומתאפוא,מעמידה,"שירתי"הפואימה

ביסידיתיהאדיךתחילה,בזו.זוהךפתוכיתלמעשהאםגםבנפרד,כאךשתידינה

ימתיןהגדיליתחטיביתיהמבדיקתבמייחדהניכריםהפיאימה,שלהאידיים

הסאטיריים-היסודיתידרנובהמשך, .מעמידהשהפיאימההיסיד,שאליתעלההתחקות

שימת-לבאגבהטקסט,ברצףהזהירההקריאהמתוךהניכריםהפיאימה,שלפארידיים

השיר,המצביעשלהאליסיביהמירקםבדיקתמתוךיכך,ילאירגונם;הפרטיםמסירתלסדר

ידינולבסיף, .שבקדישהענייניםשלחילול-מדעתיעלההלכהאלסאטירייחסעל

הךיהנחשפיםהיצירה,שלהסמייבריבדבעיקרהמציייםהאליגיריסטיים,היסידית

יליציריתבנות-התקופהאחריתליציריתזיקתהגילוימתיךיהןציריפיהבדיקתמתיד

ביאליק.משלאחרית

ביישירתי"האודייםהיסנדותב.

את"זהר";הפואימהאתגם"שירתי"הפואימה,הכילה ) 12הראשונה(בגירסה

ותשרבה:שאלהשהכילוטירים,שניזהבשלבחיבררהפואמאטיותהחטיבותשתי

איככההתדעילדותייחלומות
לברכה.זכרונםמחבריבאוני?

נפרדים,שיריםלשניהפואימהחליקתבעתשנמחקיבטוריםהכלולהזי,שאלה

מהךאחתשכלבפיאימה,הכלוליתהאחרית,השאליתלשתייבסגנינהברנחהדומה

בשיר:פרקפיתחת

 ) 1(שורהשירי?אתנחלתימאיךהתדע ) 1

 ) 48(שירהידעת?אנחתיתבואמזהואי ) 2

 • 348-343תרס"א,איירמי,חוביזי,כרך ," nב"השלשנדפסה)כפי 12 (
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במתכונתוחגיגי,מרומםבסגנוןמנוסחותפרקי~השיר,שבפתחהשאלות,שלוש

קולקטיבי,"נמען"·אלומופגותבאיוב,החוכמהשבפרקיהמוגבהות,האוריותהשאלות

אפילואובכללו,קהל-הקוראיםאתלייצגעשויאלאספציפי,ואינומאופייןשאינו

אחרותרותהפיוטיתההשראהסורותעלתוהותהללוהשאלותשלושהיא.באשרהארםאת

והיצירהההשראהסודותנתפשיםוהנשגב,המרומםהפיוטי,עיצובןעל-פימקוריתיה.

המרוממתהשאלהשללעיצובה(בדומהמעשה-בראשיתשלקוסמייםכסודותהאמנותית

יסודותעלבפרק 1ג.בסעיףוכןשלהלן,בדיוןראהטיבהתימצא?",שעלמאין"השירה

והפארוריה).הסאטירה

הבאהצורההיא-"התרע"-והשלישיתהראשינהבשאלההפועלנטייתצורת

הבריאהסודותעלהתרהיםאיוב,בספרעוקביםפסוקיםבשניבלבד,פעמייםבמקרא

 . ) 16-15לז,שם "---בעמפלשיעל ~---עננואורוהופיעעליהםאלוהבשום("התדע

".:,; ... 
איובבספרהחוכמהילפרקיאופילנית"התדע",לצורתהמקבילה"הידעת",צורתגם

 . ) 13ונשגב(מרומםאופיב"שירתיוז,הכלולותלשאלות,,ומעניקה ) 1לט,שם ; 33לח,כשם

הרושם,אתבקוראמעיררת-שירי?זואתנחלתימאין"התדע-הראשונההשאלה

הביולוגייםמאבותיישנחלבמורשה,אובירושההדובר-המשוררשלשירתומקורכאילי

לפיההניאוקלאסית,הגישהביטוילידיההשכלהבשירתבאההרבהפעמיםהרוחניים.אי

מעוררהשאלהשלניס}חה . ) 14קודם(מדורקסתואתאוכינורואתהצעירהמשירריורש

עילאיתברצינותהשירהבמקורותהדנהוחגיגית,מרוממתניאוקלאםיתלאודהציפייה

שיריבואוהחגיגית,המרוממתהשאלהשבעקבותלצפות,עשייjוקוראגמורה.ובכנות

שבולשיר-הודיה,שירו;אתהצעירהמשוררנחלשממנוהרגיל,למשוררותהילהשבח

את.הדגיש ) 200-198 , ].א 57נביאליק"(כשירת"דרכיםבספרישפירא,)זושא 13 (
התגלותעלהמשוררלנומספרכאןכיבטענוהשיר,שלוהמררמםהחגיגיהפן

לאירב.האלוהיהאררלהתגלותבדרמהאליר,בת-שירתר

לנןמאבזרמסירה(רשיקףהכהןא.ד"ם ,מאניוכינורראתירשמיכ"ל)לריגמה: 14 (
עטואתהנחילגורדוןבנו).לשלמההכינוראתדודמנחילשבי"שלמה",נשירו
 ,מקומי")רשעלה ,עטילד(ווהארוחניירשיראהשני ,ליצקילדוסימליתרהנמחו

ליהושע.ממשההעםעלהמנהיגותכהנחלת
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אתורוממושפיארוההזדמנות","שיריבמתכונתחסדו,עלומורולרבוהתלמידגומל

ועניימ.צעירימלמשורריממחסדמשחלקוהפאטרונימ,

זכרי-פסוקיממעוררת-ידעת?"אנחתלתבואמזה"ואי-השנליההשאלהגמ

תבוא"),אנחתילחמללפני"כי : 24ג,שמתבוא";מזה"אי : 2ב,(שמאיובמספר

אחתכלהקובעותשונות,מהויותשתיהווהאנחההשירהכיהקורא,למדוממנה

בשתיהללו:הנפרדותהמהויותלשתימכנה-משותףגםארלעצמה,נפרדתרשות

כיוהגבורה,הזוהרשירתאינהשירתומדועהמשורר,מסבירהראשונותהחטיבות

העוני,הקדרות,המומאפייניההיגוו,שירתהיאשירתווהתאניה.הבכישירתאמ

הדל.הוריובביתהמשוררשספגיהאנחות,הדמעית

בעלת ,)"?הככיא"(יארכאיתפייטיתמלת-שאלהכיללתהיאאףהשלישיתהשאלה

ליבאוהמשוררשלחלימיתיולפיהממטעימ,רשמימזירההיאיאףומריממ,נשגבאופי

מתברר,השירמולברכה").זכרונמ("מחבריהחיימביואינמשכברמאנשימ,בירישה

ממשמעיתויניטרלילברכה","זכרוניהכבולהצירוףאתביאליקפירקשכאו

לא,ב),קידישיוכעל-פיהנפטרשלשמואחרכבידכביטויהשגורה,האידיומאטית

בליבישמירשזיכרמחברי,שפירישה:הליטראלית,במשמעותובעיקרבציריףוהשתמש

לברכה"זכרינמ"חבריהביטויאתהתופשהקורא,אישר.ליגירמשזיכרמלברכה,

שחבריוושבע-ימי~,מבוגראדמהינובפואימהשהדיברלחשוב,נוטהכביל,כציריף

המהדוברשלש"חבריו"לו,מסתברהקריאהבמרוצתהחיימ.ביואינמכברבני-גילי

הילדי,ההיבטבקירבושמתצעיר,אדמהיאהדובריכיהקלות,הביקררוחיתהצפרירימ,

אדמ,שלמותועלילאהילדות,תומשלהסתלקותועלקינההיאהקינההילדיתי.אי

ודם.בשר

מתורואפילוהשיר,שלהראשינהבגירסתיכלילותשהיוהשאלות,שלושמתור

השירהמקורותאלמרוממאודיייחסעללכאורה,ללמוד,ניתןבו,ששרדוהשתיימ

לשאלהוהסגנוניתהריטוריתהז'אנרית,הבחינהמודומיתאלהשאלותיההשראה,

"השירה-הפארודיהבדררביאליקחיקהשאותוגורדוו,שלשירובראשהכלולה

איוב,שלהמרוממתלשאלתומרמזתהיל"גיתהסוניטהשלכותרתהתימצא?".מאיו
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למענהיתציפיבקוראומעוררת ,) 12כח,(שםתמצא'ימאיך'יוהחכמה :משלבשאתו

שלבפארודיהוגםגורדוךשלבשירוגםמרפרכותאלהשציפיותאלאוחגיגי.מרומם

ההשראהנושאכלפיימפוכחותאירוניותעמדותמגליםהשיריםשניזה.שירעלביאליק

המוזותממשכךנובעתאינההשירהכימתחוור,משניהםהשירה.ומקורותהפיוטית

תגובתוומזון.ממיךופחותים:במיסייםמצרכיםאםכיינעלים,שמימייםוממקורות

האמיתיתאתיותרעודמחריפהגורדוןשלהסאטירישיריעלביאליקשלהפארידית

הייפרנאסוסיי,ומךעליוך"מ"שפרירנובעתאינהאכןהשירההיל"גי:שבשירהמפיכחות,

להבדילהיהודי,המשירראךהפרנסה;עילםשלהפשרטיםהחרמריים'הצרכיםמךאםכי

איןישרבפרנסתי,ציניריתשכסתתמולאחררקבשיר,פיוממלאאחרים,ממשוררים

לאמירתופאראפראזהמעין-שליהממיןעכייכיאחרוברדיפהבהתרוצצותעסיקהיא

כךכלמרובהבמידהלפיוטמסיגלדברלך"איך : ) II(15הבכאבעמק IIבאברמוביץי IIששל

נ"שירתי"המרוממותהשאליתפיטנים!".הרנהשמהםקבצנים,בבניהזהרו---העניותכמו

אודייםיסודותהמערבתשירית,מסורתאפוא,ממשיכות,וההשראה,השירהמקורותבדבר

הביאליקאית),ובאימיטאציההיל"גי(במקירתמצא?יי'מאין"השירהבנוסחפארודיים,ביסודות

 . ) 16אברמוביץ(ש"ישלהטראגי-קומייםמכתמיוברוחהואעליהןיהמענה

מידתיעלידיעתימידתעלה"נמען"אתהחוקרותהללו,השאליתשלישאילם,

מתיךדומית,אודייתשאלותבסגנונןמזכירותאףינסתרית,תעלומותולהכירלדעתרצונו

ועלהאומהשלחיסנהמקורעלהתוהותשאלית-לדעת"נפשךאתיש"אםהמריממתהאודה

שלה:חיי-הנצחסיד

 ) 8,1(שירותהמעיןאתלדעתנפשךאתישאם
 ) 22(שירההמעיזאתלדעתנפשךאתישאם
 ) 29(שירההרחמניההאםאתדעתתאבהאם
 ) 36(שורהאלהכללךתדעלאאם

 .מ'נחרביכרךבאיתרנתפרסם'~ירתי . W, 131תרס'אדרלח,חיביזי,כרךיהשלחי, ) 15 (
גםוכן ) 68-67 ,].ה 32Jכהחדשה"העבר;תהספריתנ"תולדיתלחוברהדגיש)כבר 16 (

שליצירתוהשפעתאת ) 320 ,].ד 32 [כריצירותיו"חייו-"ביאליקבמונוגראפיה
במחיצתביאליקשלבעבודתוזוהשפעהכירךלחוברהפואימה.חיבורעלאברמוביץ
בזיקההבחיןלאאולםהקבצנים","ספרשלהראשוניםהפרקיםתרגוםלרגלאברמוביץ,

ניהשלחןבהמשכיםשהתפרסםהבכא","בעמקשלהשביעיבספראןלפרקשירתיוו IIשלהברורה
 . .)ז-א(כרכים
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המסתייעות"המתמיד",מתודדימותאידיותשאליתב"שירתי"השאלותמזכירותכן

שלומאמציים.יכרנ"המתמיד"מתידבשאלותגם .והדגשהוקחיזלשםבאנאפורה,הןאף

ביחןהואשאותהכאחד,והמסתוריתהמוכרתהתיפעהשלרזיהאתולדעתלהכירהדיבר

צדדיה:מכל

האומה?לנשמתהיוצרניתהפה
חיינההנוטעיםדמיה,מקורהפה

וחמה?אשהבההשופעיםעולמים,
עתידים,מאורות-אדיריההפה

האבנים?עלרוחהאתהיוצרים

 ) 218-214שורות("המתמיד",

לדעת"נפשדאתישב"אםהאודיותבשאליתכמושנ"שירתי",האודיותבשאלות

קולקטיבי"נמען"אלומוגבהתחגיגיתאיראטירית,פנייההדוברפינהוב"המתמיד",

נעלותרוחניותתופעותשללידתיסידועלטיבןעללעמודניסיוןמתודסמוי,

שלחיסנהמקירבדבראלה,אידייםבקטעיםהמטאפוריקההמשירר.ובחייהעםנחיי

כגוןהשירה,דברעל(בשיריםהשירהמקירותובדברבית-המדרש)(בשיריהיהדות

הביאה,והעקרית,הפריוןמתחומיפיגורותרצופהו"שירתי")תימצא?"מאין"השירה

 . ) 17 (להלן)ב"שירתי"ודיווחאידהעלבפרקב"המתמיד"דיוו(ראהוחלידהחחריון

המ~וררקיבלכאיליחרושם,אתבקוראליצורמנסותאףחשאליתשלושכל

בעליתבמשפחיתחרכוששעיברכדרד ,חרישיבכלשחםיקנייניםנכסים

שמתפרנסיםכדרדההפקר","מןולא"בירישח",קיבלשידיאתוייחוש.ממון

תחייתדברעלבמסותיואפילוביאליק.שללכתיבתואופייניציין-סגנון)זהו 17 (
אוהלשון""תחייתכגוישחוקות,במטאפורותמסתפקהואאיוהעברית,הלשון

כבולים,צירופיםבאלחוכיוצאחעברית",השפהשללידתה"חבלימלים","בריאת
ומרחיבשנשתחקו,הדימוייםאתמחיחביאליקוהלידה.הבריאהמתחומיחלקוחים

מתואר(תדס"ה)לשון"קצדים.ב"חבלי"סיפורים"כדיהמאובנותהמטאפורותאת
בלידתה:המקשהמבכירח,כיולדתוצירופים,מליםבמציאתהמתחבטהסופר,
ויושבהחייםמיפורששחואבשעהעבריסיפרכלמדגישאליגיהנום"יסורי

מתהישפהחייהשפחשביןהחבדלגםמחשבותיי".בהרצאתומקשההאבנים'יעל
במעיה,ילדותיהמשהחאינה---ממשחיח"לשוןועקדות:פריוונמינחימתיאר

במעיהמקופלנשאר-שתילידממהייתרהרבה---מתהולשין---ודנהפרהאלא
 .) 19-9תרס"ח,שבטקג,חובייח,כרד(יהשלחי,לילדה"יצדידזמולאחר
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אשרהערירי,המשורר(מוומידידיוממשפחתוהמשוררנחלקנייניואת :) 18קבצנים(

מחבריויתומים;בניוואתאלמנהאימואתשהותירהמת,מאביוהאב;בביתהתגורר

הנכסים.בצבירתויגעעמללהשקיעעליושהיהבלאהמתיט,מובעיקרלברכה),זכרונם

שיהאמבלישיתאמץ,מבלימבחוץ,"שפע"שמקבלמישלפאסיבית,עמדההיאעמדתו

עמידההעומדלאב,הואדומההקולט,הפאסיביבאופיוקשה.ולעבודלטרוחעליו

בהעוד"כלבגורלהלמרודהמנסהלאט,הואומנוגדגורלו,מולונכנעתפאסיבית

נואשת.ובתפילההשקבעבודהמצבה,אתאקטיביבאורחלשנותוהמשתדלתנשמה",

בני-ביתומולהאבשלהעלובהעמידתואתהמתארתבזו-החטיבותבשתי

-האומללים"אפרוחיה"אתלפרנסהאםשלהנואשתמלחמתהאתהמתארתובזוהרעבים,

"התגלותכמעיואלוהי,שפעמעיושלכקליטתוהאנחה)(השירה,הירושהנתפשת

ציפיותיהםמילוימעיןכו,אםכאו,יש"נביא".שלהקדשה""מעמדבמעיןשכינה"

ונשגבים.מרוממיםממקורותהנובעתונעלה,עליונהמהותבשירהשרואיםמי,של

ולמשורר"טראנסצנדנטיים",נעלמיםמצינורותנאצלתאכוולהתנבאותלשירהההשראה

דשכינה".ו"אתערותא"התגלות"רגעינכונו

בביתשולטכאשרודיכאוו,דממהברגעי"ההתגלות"באההראשונהבחטיבה

הביולוגיהאב(תרתי-משמע:האבאלשואלת""עיונושאותנפשותושבעעגוםשיממווהאב

הקיר""מנקרתצרצר·ה,מציץכאלהברגעים .ופת-לחםרחמיםבבקשתשבשמים),והאב

הכתובעיקוםמתוךמעלההצרצר"התגלותתיאורהריקה.היבשה,שירתואתומנסר

אתנא"הראנימשהשללבקשתוהר-סיני.מעמדטרםהאל,התגלותאתוסירוס-מקראות

שמשורר:ה"אני"טועושבהזכיתי","לאהשירבפתיחתלהדגשהזכהזה)ענווו 18 (
טעונותאלהשורותמאבי",בירושהליבאלאאףההפקר/מיבאורזכיתי"לא

משמעויותשלהאריחלקועלכולו,עללעמודהמקוםכאןשלארבות,במשמעויות
.אולט, ) 631-607 , ] 40נ(פריבמפורטהביקורתעמדהכברזוהתנצלות
טועוכאו,בביקורת:נדונהשטרםהשירה","מחשבתשליסודגםמכילההאמירה
המקובלים.הפיוטייםהנוסחיםמואחדלאףכפותהאינהשירתוכיבסמוי,המשורר

הרומאנטילנוסחכפותההיאשאיןכשםהניאוקלאסי-המשכילי,לנוסחכפותההיאאיו
המשכילית,השירהכדרךקודמים,משורריםשלשירתםממורשתנובעתהיאאיוהשגור.
זכיתי("לאחינםמאורנובעתהיאשאיןכשםלדור,מדורוכהנחלהכירושהשנתפשה

כדרךמכוון,כוונתללאמאליו,שניתוהשמשמאורהטבע,מוההפקר"),מובאור
כיאחרים,שללשיטתטהולכתאינהשירתוהספונטאנית.הרומאנטיתהשירהשנתפשה

עצמיתשירהזוהיוהרומאנטי:הניאוקלאסיהנוסחים,משנייסודותבתוכהממזגתאם
יצירהבמאמצילמשוררלוהעולהכזו,אךהרומאנטית),השירה(אידיאלומקורית
התובעתוהמכולכלת,המחושבתהניאוקלאסית,השירה(בנוסחובחציבהבניקורמרובים,

ומייגעת).רבהמלאכההיוצרמו
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הנה---וחיהאדטיראנילאכיפני,אתלראותתוכל"לאהאל:לועונהכבודך".
.ן

עליךכפיושכרתיהצורבנקרתישמתיךכבודיבעבורוהיההצןר,עלונצבתאתימקום

 .) 23-17לג,(שמותייראי"לאופניאחוריאתוראיתכפיאתלרותיוהסעברי,עד

"הצור"במעמדהצרצראתהמשוררמעמידוחילול-הקודש,חילול-השטמתוךכאו,

 . ) 19הקלר"("נקרתמתיךקולוהשמעתלרגעעדהמסתתר","האלשלבמעמדוו"היוצר",

בשלרת"דרכיטבספרושפיראזישאכברהבחיוהצרצרשלה"אלוהי"במעמדו

אלהשירה"בת"התגלותכסיפורהשירשלהראשוןחלקומתיאר,שבו C20ביאליק"כ

האיטיביוגראפיהסיפורשלאזבפרקהמסתתר"ל"אל(בדומהרסתתמההמשורר.

והמסתתרהצנועהערירי,המשוררהריהוהצעיר,המשיררשלמזרו-מלמדוהוא"ספיח")

בעיתותהמציץ ,) 1Sמה,ישעיהומושיע",ישראלאלהימסתתראלאתה"אכן(השווה:

נתפשתופיגולים,פגעיטשלמציאותשלתיאורהאגבכאו,הקיר"."מנקרתצרה

שכינה"."התגלותכמעיןהצרצר"התגלות"

נתפשתכאן,המשורר.שלקירבואלאלוהי"שפע"נאצלהשנייה,בחטיבהגט

הכתובההמגילה,כאכילתלתוכה,נטפהשדמעת-האטהעיסה,מןשנאפההלחם,אכילת

הנביא, .) 4-1ג,שט ; 9ב,כשטלנביאיחזקאלשלהקדשתובמעמדוהי,והגהקינה

,בולעבאוואילולמתוק";"בדבש'בפיוטעמהשהנהגילההמרורים,מגילתאתשבלע

עקרבים"."כעקיצתוהיאלקירבו,האנחהמחלחלתועימוהמאפה,אתהמשורר

ל~יוביחזקאלהמגילהאכילתמוטיבשביוהדמיון,על)עמד 21לחובר(

-הייוניםהליריקניםגדול-דארוס jפי,זעלההלניסטית:בספרותדומהמוטיב

עייפותמתוךכשנרדם-שפתיועל-פיועלדבשדבורהנטפהשבילדותוסיפרן

שלמעמדיאתלפרשאףיתןנ . ) 19סימו , 102 , ] 1כ (יטלאב :ראה ) 19 (
לעמו,תורההנחילשמשהכשטהצור":"בנקרתשניצבמשה,שלבמעמדוהצרצר,

שלמטונימינציגאלאשאינוהאביון,למשוררשירתןאתהצרצרהירישבך
בגלות.חדלההאומה

) 20 ( , 
 . 198 , 13חעראה:שט,

 , 322-321), ].ד 32 [כויצירותיו"חייו-),,ביאליק 21 (
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ואתעצמואתבחזווביאליקגםראהוכן-לשבתןבחרושהמוזותההרההליקון,על

האםשלהאנחהעםיחדאותררעללעדמעה,לחםילדרתובימישאכלמיכאתשירתו

ל"נבואה"שהכשירוהרקעבדברפרטי,"מיתוס"מעיןאפוא,יצר,ביאליקהאלמנה!!.

בעצמותיהם,כדבשבאווהנבואהשהשירהוליחזקאל,לפינדארוסבניגודשירה". Ifול

. ) 22 ( 
משמע,עקרבים"."כעקיצתבעצמיתיושבאהבאנחה,,טבולדמעה""לחםאכלהוא

ו~ופההחיצוןבסבלמקורהוביסורים:בכאבמתמדתבהתנסותעבורוכרוכההשירה

שהואהעקרבים,ובעקיצתלחיכו,לשונואתהמדביקהנעכר,בכאבפנימיים,ביסורים

הטרופה.אנחתהאתהאםמשמיעהעתבקירבו,חש

למוטיבהאם,דמעתעםשנאפההלחם,אכילתמוטיבאתהסמיןאףלחובר

הואהאסופי,הילדמתוארשבולילה","הרהוריביאליקשלהמוקדםמשירודומה

האבלה.האמלושחולצתהצומק,השדמוקובעת-התרעלהאתהיונקהמשורר,ה"אני"

המשוררשללנשמתוהרעלמחלחלוכאו,אימו,חלבעמביחדלקירבומחלחלהרעל

 . ) 23ואנחתה(אימודמעתעם

אומנםכרוןהיצירהתהליןדבר:שלהיפוכןהשירמתוןשהבינוגםהין

היניקהליוצר.פנימייעישרעילאיאושרגםמביאהואאןובסבל,ניסורים

עשה- Pככמוהו-ןמעשה-היצירהאלוהישפעשלכספיגתוהריהיהשירחממקורות

כללמשוררנא"מניולעושר:הדלותיאתלשירהדממהאתההופןוקסם,כישיף

המניולתהדלותמעלה.שלעושרהולידהמטהשלדלותהדלות,מוהשירי?העושר

המציאותמולבריחהעולם-מקלטהעשיר,הדמיוןעולמאתשיצרההיאשבמציאית

אומנםליישזה.פירוש ) 24יותר"כוצודקיפהחפוןייעולםהראהשירחמרה.

) 22 ( 
 ,) 6פ,(שםדמעה"לחםהאכלתם II ;) 4מב,(תהליםלחם"ז'מעתילי"היתהעל-פי

הבוכה.שלומזונרלחם-חוקןהיאהדמעהכאילומתמיד,בכיבמשמעות:

מדלעיל. 21העוראה:שם.)שם, 23 (

 , 62) . ] 23נכהלמן ) 24 (
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מתערבותודמעתההאםשלאנחtיהמטאמורפוזה:שלתהליךעזברתהדמעהגם

דבאההלחםפתעםנבלעת-נעיסההבלולה-והדמעהללחם,והופךנאפההבצקבבצק;

 ) 25 (כגןאז . C " ...אנחתיתבואמזה("ואילאנחהשובונהפכתהבןשלבעצמותיו

מאנחתלאנחה,מאנחהגשרמעלןמעבר,מצבמעלובלניים,מצב"מעיןבדמעהרואה

ב"לאהדמעהשלהתגבשותהלתיאוררבדמיוןדומהזהתהליךהבן".לאנחתהאם

 , ) 26מים(לניצוץאשמניצוץהופדהקורנס,מןניתז(הניצוץההפקר"מןבאורזכיתי

חרוזגםשהואזכוכית,לחרוזלאבן-חן,והופךומתגבשכדמעההעיומונוטף

הדעתעלגםמעלהב"שירתי"הדמעהשלהמטאמורפוזהתהליד . ) 27השירה(מחרוזל

אנחתי".לרוחב"זריתיוהרוחהמלםכלסודותוהאנחההדמעהתיאוראת

מןבעלקראפוא,ניכרים,"שירתי"הפןאימהשלהאודליםיסודותיה

בהילכותפרקה"נמען"אתדמללהבאותפרק,כלשבפתחהמרוממות,השאלות

ומקורותיה.שירתווברזיהמשוררשלמגילת-היוחשיןבסודותאותוומכניסותיצירה,

המלוךתו"הידעת","התדע"כגוושאלה,במלותה"נמעו"אלהפונותאלה,שאלות

מזכירותהלוגוס,אלפנייהתודוהדרכתן,הקוראהכוונתשתכליתוריטוריות,במחוות

לדעת",נפשךאתיש"אםכגוואליק,יבמשלאחרותבאודותהמרוממותהשאלותאת

ונעלמים.נסתריםדותיו-שסורוחני,עולםבנבכיהקוראאתהמדריכות

נציגאולישהואה"נמען",אתמכווניתהמרוממןתהשאלותעלהתשובית

לןנאההמשוררשלשירתולאשורה:המציאותאתלהביוקהל-הקוראים,שלמטונלמי

שבסדנתווירטואוזי,מרב-אמוכינורךאתנחללאהמשוררהלתמות.ומוהדלותמן

 . ) 170 , ] 30נכ)כגו 25 (

"נלצוצותפי(עלמיםטיפת ) 2 ( ;אשרשף ) 1 ( :להתןמע I:'Jכפל-מ"ניצוץ")המלה 26כ
בשתי"ניצוץ"במלהתכופותהשתמשביאליקיג).(נידהרגליו"עלניתזיו

הדמעה,וגםהסדן,מןשניתזהגץ,גםהן>~זכיתי"ב"לאוהניציץהוראןתיה,
"ניצוצי".-השירשלהראשוןשמואגב,העין.מןשניטפת

) 27 ( 
"צפרירים",(ראה:בשלרחן"וזגםשהואזכוכית,חרוז,ככאבן-חן,מתגבשתעהמהד

בבועהזכוכית,כיסבמכיתות---ילדיםבדמעת---טל-נקר"ברסיסי : 27-24שירות
ראה:כאבו-חן,הדמעהשלתגבשותההעלהשירה").בחרוזינחושת,בכפתורנורית,של
האליגוריה).עלבפרק 5 .אבסעיף 19העז
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בכינורו,לווירזידאחדשמיתרוערירי,אלמיגימכנרעלוב,מאמןאלאכשוליה,שימש

הדמעה,נטפהשל-תוכןהלחם,והשוממה,הריקההיבשה,שירתואתהמנסרהצרצר,'הריהן

פגומעונילחמנשאראמכיביחזקאל,ההקדשהכבפרקיהדבש,כטעםטעמוהופןאינו

ותפל,

שבראשהאודיות,השאלותשמעוררותהמריממית,הציפיותביופעראפוא,יש,

באירמאירותהתשיבותאלה,שאלותעלהעונותהמפיכחית,התשובותלביןפרק,כל

מקורבדבראיוב,שלהמוגבהותשאלותיובנוסחהמנוסחותהשאלות,אתאירוני

עקומה,באספקלריהכאןמיצגתהאלוהית"ה"התגלותהגנוז.האליהייהאירהחוכמה

והעזובה,הדליתסמלשהיאהטורדני,החרקהעלוב,הצרצרשלכהתגליתו

ב"שירתי"פארודיים-סאטירייםיסודותג,

כאנקדוטה,בנוי IIשירתי IIבהראשוןהביתכימגלה,הטקסטברצףזהירהקריאה

בשאלהפותחתהפואימההקורא,שלציפיות~ווהפרכתההפתעהגורםעלהמבוססת

עלהאמינימהתקופה,קוראישירי?".אתנחלתימאיו"התדעהקררא:אלמיתממת

רצינילמ~נה-לעילכאמור-בוודאיציפוהמשכילית-הניאוקלאסית,השירהמסורת

המוכרלמההשכלהמאלןפימאחדכינורראתאו,הונואתהמשוררנחללפיוומריממ,

זאת,תחתהפיוטית.הכשרתיאתוהמתחילהצעירהמשוררחייבלואשרוהידועימ,

שלאביובביתשהשתקעוצנוע","עריריאחד,משורראודיתסיפור-וידוימעיןבא

למשורר.לימימהפןובזכיתההילדשלבקירבונספגהשירתואשרהמשורר,

כלכמעטיתירות:ובקפדנותבזהירותכאןמנוסחהעריריהמשיררשלתיאורו

משמעולותהקוראמפעילראשונהובקריאהולכאן,לכאןלהפנימבתיאור,ימלהמלה

חוזרת.בקריאהמפעילשהיאמאלה,שינית
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כמציינתגםלהבינהוניתולה,כפל-משמעותלמשל,"השתקע",המלה

אתהקוראתופשהראשונה,במשמעותהלב.מוהשתכחותכמציינתוגםישיבת-קבע

לוהיושלאולפיהאב,בביתקבועדיירהעריריהמשוררהיהכאילוהאמירה,

השנייההמשמעותבעל-הבית.שללבנן"קסתן"אתאן"כינןרו"אתהנחילבנים,

צניעותן.מפאתלובאהואלמוניותוברביס,ידועהיהלאערירימשוררשאותימלמדת~

מןהגלמודהמשוררשללהשתכחותוכציןן"השתקע",המלהשלהשנייההמשמעותלפי

במועטהסתפקותואתהמשורר,שלביישנותואתכמציין"צנוע"שם-התוארנתפשהלב,

שלאחרותממשמעויותלהתעלםהקוראנוטההראשונה,בקריאההכבוד.מןבריחתוואת

מזימה.ובהתרחקותאישיתבענייניבזהירותבפרישות,הקשורות"צניע",המלה

בקריאהנתפשת"חשוך-בנים",וגםובודד""גלמודגםשהוראתה"ערירי",המלה

שלאמאחרהירושה:פשראתהמסבלרה"חשוך-בנים",שלבמשמעותבעיקרראשונה

שבביתזר,לילדהרוחנייםקנייניואתהאלמוניהמשוררהוריש , riבניהעמיד

התיידד.ושעימוהשתכןהוריו

הקוראנוטההערירי,המשורראתהמתארהכליס",של"נחבאהצירוףאת

ולהתעלםל"צנוע",כשם-נרדףהאידיומאסית,במשמעותראשונהבקריאהלהבלו

גם . ) 28המקדש(כליאלשנחבאשאול,שלבתיאןרןשבאההליטראלית,ממשמעותו

ראשונהבקריאהכאןנתפשיםם""אפל,סדקיםן"טכןבנקיקים""מתלונןהצירופים

מבידדיםמסתורמקומותהמחפשופיוטית,רכהנפטבעלענוג,משוררשלכתיאוריו

כמיהאידיאלי,המשורראתשתיארוהסטיריאוטיפ?יס,הדפוסיםבנוסחהטבע,בחיק

הצירוףאת . ) 29הבריאה(לרחשיאוזנןומטההיערבלבסלעגבנןועלבדדשיושב

ןיתלונן",ישכו"סלע(על-פיבנקיקים"שוכו IIכגםלהביןאפשרבנקיקים""מתלונו

כמשוררהבריאה,סידריעלבתלונהןמתרעםשקובלמי,שלכתיאורןוגם C28לט,איוב

וקובלנה.תוכחה

הזיכרון"ספרבתוך:כליס",במסכתסוגיהזו"ואףסדודבשלבמאמרן)עייו 28 (
והוצאתבר-אילואוניברסיטתואחריט,קוטשריחזקאלבעריכתילוו",לחנוד

"כליס",המלהשלמשמעויותיהריבויאתמסבירסדן . 443-418תשל"ד,קרית-ספר,
אלנחבאשאולהשאולה:אלהמקוריתהמשמעותמוהצירוףהתגלגלכיצדומבהלר
הכליס.מןלצאתהיהאנוסהגורלוכשנפלהגןרלות,הטלתבשעת ) 22י,(שמ"אהכליט

הכלים"מוו"יצאושפל-רוח)הכלים"(ענואל"נחבאהצירופים:הוראותהשתנוים, rלינ
התפעל).(התרגז,

"תחנותאורות":"כיווובתוד:הגניס",בדממתלגבסיובתגלה"מהמירוןדו)ראה: 29כ
 . 238-237תש".ם, ..ןירןשליס,תל-אביבטוקוהמודרנית",העבריתבסרפורת
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רצוףהאב,בביתכשכו=דיירהמתגוררהערירי,המשוררשלשירותיאור

התפילהומתחומיבבית-המקדשוהפולחוהכהונהמתחומילמכביראטריבוטימ

המושגשלהראשוניבמובוכאונתפשוררשמהבבית-הכנסת.והעבודה

מסידריכחלקנתפשושירובבית-המקדש,ששוררוהלוויימ,כאחד"משורר",

וכדבבית-הכנסת,לחזןהעוזרימכאחדלראותוגמניתןאדהקדמונימ;'הפולחן

התפילהמתחוממונחימששימשוו"פזמון","נוסח"המלימאתלהביוגמיש

יסוד(עלהפולחומעולמנטולהואאףתמיד""שיר.הצירוף ) 30בבית'-הכנtכת(

"קטורתתמיד","מנחתתמיד","עולתתמיד","נרתמיד","קרבוכגוןצירופימ,

מעלה, ) 31פערעפערקאוויטש(נישלבמילונובדיקהוכוי).תמיד""אשתמיד",

וכדי)כלימשכן,משורר,פזמון,(נוסח,הראשוןבביתהמליממןניכרחלקכי

העממיאופיוגמומכאןביידיש),(הבראיזמימהיידישללשוןשחדרומלימ,הו

התיאור.של

המשוררבאימשיממוו,ממכאיבהילדשלבגרונומתאפקעצורשבכיבשעה

הואריקנית""ביאההריקה.נפשיעלבשירולקורא,נגלתהטרמשזהותיהערירי,

"ביאהאיסורנג,א).יומא(על-פיצורדבהשאיוביאהשמשמעו:הילכתי,מישג

העברדה.בשעתשלאלהיכל,להיכנסהכוהנימעלהמרטלהאיסור,הואריקנית"

וכאן,שמימ.בידימיתהחייבעליהםשהעוברהלאויו,במנייןהואזהאיסור

שדינובליריקנית","ביאהאיסורעלאגב,כנדרדהערירי,"המשירר"עובר

פיסל-בנימוחשודגלמיד-"ערירי"היותועצםלכד,פרטכרת.דיויהיה

עלבסמינאריוןמיררו,דןהפרופיזהפירושעלהעמידני)לראשונה, 30 (
תל-אביב.בארניברסיטתתשל"ג,בשנה"להאוטרביוגראפי,השיר
ככתבם;הדבריםוצורתהקריאהארפן . ) 1 ( :לההוראותשתי"ניסח"המלה

שירה;שיר, .) 1 (יחידות-משמעית:כמה"פזמון"למלההתפילית..סדר ) 2 (
היתול;חריזי .) 3 (התפילה;בשעתששריםהקודש,מזמירות.פיוט ) 2 (
המונרטרנירתעלמלמדתהרביעיתההיראהחזרה.שלחרוזיםריפריו, .) 4 (

במשמעיתאםכיהסאקראלית,במשמעותלאתמיד","שירשהיאהצרצר,שירתשל
בלתו,אחרשאין"יחידי",שירזהיפיסק.ואינימרפהשאינרטורדני,שירשל

טורדנית."סילו"בנגינתובהתמדה,כקביעותהמנסר

 . 1931ריגה,אידיש",איו),,העבריאיזמען 31 (
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ברגעההיכל,אללבואראוישאינוגופא","פלגבהיותובקודש,מלשרתאותו

במפתיעלקוואמתגלההקודש,את)חילל 32חלל(שכהןאחויהתיאוו,שלהשיא

הקודשאתוחיללכלי-השרתאלשנחבאהמקדש","משוווהאלמוני:שלזהותו

המחללטמא,שוץהדלות",משוור"הצרצומאשואחוהיהלאריקנית"ב"ביאה

זהותיאתהמגלההואשונה,בסטויפההאחרווהטירלשימוש,יפיסלםהכליםאת

הקיראיכילעתה,והפתעה,הדגשהלצורכיממנהמיפרדהאלמוני,המשירושל

כמעטאחרתןלהביןשוב,זהלטיושקדמוהטיוים,את,עשרתולקריאלחזור

בתוכם,ומלהמלהכל

והנחלה~היוושהוכיובקניין,בהוןהמדוברשאיןהקווא,מביןעתה,

עתה,יהדלית,הגליתלמירשתשם-נרדףאלאאינןהפתיחה,בטוומדיברשעליהן

שדייריםבעל-בית,שהיאבאב,המדיברשאיןלקירא,מתחוירשנייה,בקריאה

המשירר,שלאבייבני-ביתו;עםימתיידדיםשכר-דירהליהמשלמיםבביתי,לי

משתקעיעל-כןבביתי,שולטתשהדליתמריד,עניהיאבמפתיע,לקוראמתגלהכר

עתהמביןהכלים"אל"נחבאהצירוףאתוהעזובה,העוניסמלהצרצר,בביתו

הבית,כליביןהחרקשלהס,תתריתואתכמצייוהליטואלית,במשמעותהקווא

שונהבדררהראשון,שבביתההפתעה,גורםאתתיאר ) 33צוו(ראיבן

עשיוהיההמשפחהאביכאיליהוושם, nאהראשיןהביתיוצולדבריי,במקצת:

'יהמשוררכימתברר,הראשוןהביתשלבסופיורקחצו","משוררישהחזיקמופלג,

הואהמשווראבירכיהצרצר,לתיאורמטאפורהמושאל,ביטייהראהעוירי"

יאביין,עני

יאיניבסיפה,"פיאנטה"בעלתכאנקדיטהאפיא,בניי,הראשוןהבית

מתורשבראשי,השאלהשמטביעההמרימם,האידליהרישםעםאחדבקנהעילה

כא,ד).ייקראכעל-פיכהינהמפסילישנילדאילכהרנה,הפסילכהן =חלל)כהו 32 (

 . ) 68 , ] 43נ (יתם"יכחי"דברים ) 33 (
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 ,) mock ep;c (פארודילאפופהראשווהביתשולל.הקוראאתלהיליךכוינה

רב-פיטריתאירוניההיאשבוהאירוניהטראגי-קומי.סיפור-חייםהמעלה

אוהעלובההקבצניתהווייתכלפיורקאךמכווניםאינםחיציהומורכבת:

באותהאםכישירו,אתלילד-המשוררשהורישוהדלפוו,הדל"המשורר"כלפי

שלו,שירתוכלפיגםהמכוונתאבטו-אירוניה,זוהיה"אני".כלפיימידה

והגלות.הדלותמורשתאלאואינההצרצר,משירבירושהשנתגלגלה

וריקנותמלל 1ג.

שלתוכההריקה","הנפששלהוראיתיהשתיעלגםמצביע ) 34צור(ראובו

מרגשותריקהנפשהריקה"):נפשיעלבשירוהוא("ובאהצרצרשירתחודרת

ריקהבפשהבית;שרוישבהםהנכאים,ותמושתהשיממוותולדתוממאוויים,

 : 8כט,ישעיהו(על-פיבביתהשורריםהפיסי,והרעבהמחסורתולדתללחם,רעבה

נפשו").וריקהוהקיץאוכלוהנההרעביחלם"כאשר

בכללה:הפואמהבדיקתלאיר"המתבררלה,וסף,נמובוהנפששלריקנותה

ונבוב,נקובעולםובריקנות,במטאהשרויומחולל,פגוםעולםמתוארב"שירתי"

הילדשלנפשוהממולל.וכפולמןוהחלולים,הסדוקיםהפגומים,הביתככלי

חלולים"מלבביתהומיה,"מבטובזמירותעונים'הילדיםשבעת ;) 10(שורה "הקי.!:::"

בעלהמותאחרמגלהוהאם ) 42(שורהה"ריקה"שירתואתמנסרהצרצר ;) 28כשורה

האנשתגםתורמתהריקנות,תחושתשללמיזוקה . ) 52(שורהעולמה"נתרוקו"כי

מדוכאחבית"חלל"גםופגומים:שוממיםהםשאףוכליו,זויותיוהבית,כתלי

מלותהו ,.ל.ל.חהשורשמוהנגזרותהמלים, .) 33כשורהודומם"הוזהו"כמו

הלבבותריקנותו;עלומעידושימםעגוםהבית"חלל""שירתי":בפואימההמפתח

)שם,שם. 34כ
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אתמחלל ) 35ה"חלל"(הכהןגשמי;וממזוןרוחנימתוכןריקים-"חלולים"

ונותןהקורבןאתפוסלעבודת-הקודש,מכבודומורידהקודשאתמבזההפולחן,

מתוארתקדושת-השבת,תחתקדושת-השם,תחתולבוז;לכלימההפולחןסידריאת

השם),חילולהקודש,חילולהשבת,(חילולחוליןשל ,) 36חל(שלהוויהבפואימה

 ,--' ) 37 ("ה~ח"הותחת
יז'

שחורהלחםפתהענייההמשפחהאוכלתהשבת,אתהמקדשת

וחריבה.

הקודש,והפרתביטולשלהפולחן,חילולשלתיאוראפוא,לפנינו,יש

רבים,בתחומי-הוויהב"שירתי"קשורהחילולהכלים.ופסילתהעבודהביזוישל

 ) bו asphemy (חשם""חילולהואה"חילול"ביניהם.גלויהזיקהלכאורהשאין

מ"נקרתהצרצרשלהתגלותוחיאהפארודית,ב"התגלות"ב?טוילידילמשל,חבא,

הכלים"ו"חילולהקודש"ב"חילולקשורה"חילול""המסתתר".לאלבדומההקיר",

) ege וsacri (, במגעהםאסוריםועתההכלים",אל"נחבאכיטימאם,ששרץ

יסעידה,חלהפמוטים,ללאשנחוגההשבת",ב"חילולקשורה"חילול"יבשימוש.

-הכהינה"ב"חילולקשורה"חילול" ; ) 38שבהםכבענייםגםיהודי,ביתבכלכנהוג

בהחלפת-הקודשים"ב"חילוליכןל"חלל",הכהןובהפיכתהכהונהמעמדבאיבוד

מדלעיל. 32הע')ראה 35 (

 nהזכרונובקטעימדלעיל), 1הע'(ראחהאוטוביוגראפיים-למחצה)בשירים 36 (
ארבעעללקליזנר,האוטוביוגראפיתובאיגרת ) 227-174 ,ג"כ(הגנוזים

צירוףבכפר.בית-הוריואצלשעברה ,,"לוח."דרדביאליקהזכירגירסותיה,
למינהגביטוי-נרדףשהוא ,"ל·ח"דרןלצירוףומרמזמשחק-מליםהואזה

בקאלאמבורהשתמשוביאליק ,) 6כא,שמ"א(על-פיקדושיםבלתיבדבריםהנהוג
עמוקי"באורחותדרכומשרוהאבשבה"אבי",האוטוביוגראפיתבפיאימהגםזה

על(משחק-מליםבח·להקודשכהתפלשותמתוארחמשוררשלחייוואורחחול"
בחול).התפלשות

) 37 ( 
שחיוחבצק,חלקגםחיאחחלה
למליםהיאנקשרתוכאןקיים,
תאם.שלשתלעיסה,לבצק,וגם

"שירתי"ביןהחשוואהעללברכה".זכרונח"אמיביאליקשלשירו)חשרוח: 38 (
 . ) 80-'81 , )~א Sכ~יידשבי :ראהלברכה",נהזכרו"אמייןלב

חיהשבית-המקדשבזמןלכוהנים,מפרישים
ןהפולחןהכחונהמתחומיהרביםולציריפים
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המשמעויות.לכל ) 39 (המשכון)ביתאלשהובאו(המבורותבכסףופדיונוקודשדבר

 ,.ל.ו.חבשורשיטנוספות,שמקורןרבותמליטנילוותב"חילול",הנקשרותהללו,

והמשוררים;הנוגניט,במקהלת ) 40כחליליט(ההומיטהחלוליט,הלבכותח.ל.ל:

סכיןעטחטאו"על"כאשטשניצבאחרוהמחסור,העונימזבחעלחללשנפלהאב,

במעיןומחולליטהרוקדיםהצלליטהמחולל;מזבחואצל"חלל"ככהןפגומה,

עיוועיטמחולבמעיןהכתליטאתומרקידיט , ) 41הביתכקירותעלשחת""ריקוד

) danse macabre ( , האבמותהבית:אתלפקודשעתידלאסון,מטריטרמזכמעין

מקורםהשומטהביתוחללהשבת,שולחןעלשחסרההחלה,גטקבר.אלורידתו

בריקנותנקשריטמשמעויותיהטבכלוהחילולהחללח.ל.ל.-שורשבאותו

אלריקנית""ביאההבאהצרצר,ובשיממון.בתיפלותובחולין,בחלובחטא,

עליישהעוברבאיסורצורר,בושאיןתפל,במעשההפולחןאתמחללהקודש,

שמים.בידימיתהחייב

ויצירההולדה-ופריורעקרות 2ג.

הבאשהצרצר,ומכאןלבעילה, ) euphemism (לשוו-נקייהגטהיאביאה

היאו"צניעותו" ,עיקרכל"צנוע",אינוהילדשלהריקהנפשועלבשירו

שבבית-המקדשהמשורריטכאחדכאןמתוארהצרצרסגי-נהור.בלשוןצניעות

וגםכלי-הבית,שארכמופגימות,,תרתי-משמע: ) 14(שורה"חבולות")המנורות 39 (
בושאףדומה,צירוףבא"אבי"האוטוביוגראפיתבפואימהבמשכון.נתינות

עבטיט"כבדי"דרכיטלשון-נופל-על-לשון:באמצעותכפל-משמעות,כלול
דרכי- .) 2 (רגליי;האבמבוססשבהןויוון,טיטמליאותמרופשות,.דרכים ) Iכ

האב,שללהתרוששותומשכון,רמזעבוט, =(עבטיטומצוקותקשייםהרצופותהחיים,
מדלעיל. 36העיגט:.ראההמשכונאי)אלהובאוכברחפציושכל

חלוליט")מלבבותהומיה"מבטן(וכאן:יהמה""כחליליט : 36מח,ירמיהו)על_פי 40כ

ביאליק"בשירת"ריתמיטבספרושפירא,זישאהעירהכתליםגביעלמחול_הצלליט 7)ע 41כ
השבת".מנורותשלהיעדרןעל-ידינגרטכאילוזה,גרוטסקי"תעלול : ) 31 , 1ב. 57 [כ

הביתאלהסטרא-אחראוכוחותהשדיטפורציםהכלים,ופסילתהקודשחילולבש~אכן,
על /נפסלההמזוזהלבבכם("בחורבתששמם"לבבכט"עלביאליקשלכבשירוהמחולל,

יושבשבולילה","רזיביאליקשלשירוגט:וראהיהימו");יכרכרוהשדיםשםכן
ושואל:הרומאנטית,בספריתהשגורהפאוסטיאנית,בפוזההנר,לאורבחדרובדדהמשורר

משונהצלולנגדישולחני/אלנדדלילהבשבתיעני/משוררירשיעני,זהמי"אר
שיר?".דברההתעוררה,נפשיאםהקיר/עלמכרכר
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(קדושיושנכהונה""הצנועיםריקנית;נניאההקודשאתשחילל"חלל",וככהו

גם:(ראה.מזימהירחיקיםאישיתבענייניופרישימשזהיריממיהםעא,א)

הואבבית-האב,שהשתקעהליייימ,מוהמשירריאילי ,)ב,חשםסב,א;ברכות

חמירימ.באיסיריםנזהראיניואףבקידשמלשרתופסיל ) 42ומקילל(ערירי

(שורהה"נעכר"למכאיבגםבעקיפיןקשירה"המשירר"שלעריריתי

עקריתתחושתעלבמרימזהמלמדימ ,) 89(שירהה"נעקרת"וללחישה ) 43 () 8

הואיהיצירה,השירהבעילמהמשיררשלימדריכומיריהצרצר,יאי-פרייו:

אלמיניותוברבימ.שמובאולאהעמידלאילדי-רוחואףבנימ,חשודערירי,

רקולאולברוא,ליצוראי-יכילתושלהריחנית,עקריתושלתיצאהגםהיא

פרטדבר,יצרלאשגמיערירי,גלמוד"משורר"זהו"צניעיתי".שלתוצאה

ויחיד.אחדמיתרעלהרףיללאהפיגהללאהמנסרוהתפל,השוממלניגינו

ה"נעצרת"הכלואה,לדמעההמקביל ,) 9(שורהה"עצור"הבכיגמ

לעקריתהמרמזתפיגוראטיבית,לשוןשלתבניתלאותהשייכים ,) 37(שורה

"מעור",גמיכןהילדה,כוחבושאיומיגמהוא("עצור"ולעריריות

בגרוני").יתאפקמעירעצור"ובכי- 9שורההשווה:- 24כב,ויקראעל-פי

לשיממוואובייקטיביקורלאטיביצירתרקאפוא,אינה,הריקניתתיאור

לאי-הפרייו:לעקרות,בעקיפיןגממרמזהריקנותתיאורהפיסי;ילרעב

הקודשימ""קידשאלריקנית""ביאהנאבקידש,מלשרתהםסולהצרצר,

וניאתו"תלמידו",נפשאתמפרהאינוגמארימחללי,הילד)שלנפשי(אל

הצרצרעםבמקהלהשריםהילדיםגמ . ) 44משמע(תרתיריקנית","ניאההיא

מלאה"ל"בטובניגידריקנית,מנטוכלומר, ,) 28(שורההימיה""מבטן

לחוטא.הוקיללת-לז,ב)(סנהדריןערירי"הזההאישאת),,כתנו 42 (

ל"לחישהמשחק-מליםמתידגמאדנעכר","כאני : 3לט,תהלים)על_פי 43 (
הערירי,הצרצרכמופרי-נטו,חסרסירס, ="נעקר" .) 89(שורהנעקרת"

שילחנה.אצלסמוכימיתימימששבעההבית",ל"עקרתיבניגידלי,איושבנימ

כניסה ) 1 ( =ריקנית""ביאהמעיברת.שאינההרה,שאינהאשה =),,ריקנית" 44 (
 .לצירןשלאבעילהבהשאלה: .) 2 (לצירד;שלאלהיכל
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והיניקההיצירהחבלי.משמע, ) 45 (הרה)אשהשלכרסה = 5יא,קוהלת(על-פי

 . ) t(46ועקרוןפריוןשלילידה,הריוןשלכתהליךב"שירתי"מתואריםהשירהממקורות

שלרזיהםאתלקוראוימגלההמשירר,אלוששירי?",אתנחלתימאין"התדע

בסריסות,בעקרות,נעיציםהיצירהיכוחהפריווהשירה,מקירותהשירה:מקורית

גםאלאבירושה,רקלאמרירהבבדיחות-דעתעוסקהשירההולדה.כיחבהיעדר

במורשהוגםוהכנעה)פאסיביותאלם,לבו:מאבגנטיותתכונות(בהנחלתבתורשה

הנצחית).ב"שירתי"והדלותהגלותשירתלדור:מדוררוחנייםקניינים(בהנחלת

השירה,אתוהשיממוןהעריריותהעקרות,מוהמולידהפוך,עולםכביכולמשתקף

הצרצרמןבירושהלושבאההמשוררשלשירתי-השירהשגםאלאוהפריון.היצירה

ועקרה.ריקההיא-הערירי

המשפחהנתברכהשבוהפריון,אתאירוניבאוראףמעמידההצרצרשלעקרותו

יכולהאינהילדים,שבעהשילדההבית,עקרתרעבים").כולמי /ילדים("ישבעה

יישבת,ואינה ) 48הי(בדרכיההולךהצדיק,כאשתאו ,) 47החיל"(כ"אשתבחלקהלשמוח

בוצעבעלהועגומים,רעביםילדיהלשולחן;סביבזיתיםכשתיליכשבניהבביתה,

אפוריסטיבסיכוםמסתייםתימצא?"מאיךהשירה"יל"גשלהפארודי-סאטירי)שירו 45 (
המבוערת".ובאחהמלאהבבטן /יזמרשירומקירהמחשבהמעיך"כימתחכם:
במזון.י Pכראתשמילאלאחראלאבשיר,פיוממלאהמשורראיןדגורדין,אליבא

כגורדון),דלאסוניט-תימצא?"מאין("השירהביאליקשלרידיתאהפגירסתילפי
במתכורןמסרסיל"גשלשירר .ריקהמבטןמעיני,אםכישרהעבריהמשורראין
השירהתרתי-משמע:המלאה","בבטךלדבריו,השירה,מקירמקוהלת:הפסיקאת

גילד,שתינוקכשםנולדת,השירהמליאה;כשכרסירעב,המשוררכשאיןנולדת
 .המעוברתהכרסמן(תרתי-משמע),ממקורה

מדלעיל. 17הען)ראה: 46 (

ודמה/חלבהאתהשוקהתוציאאז---מאבלהקמה"עדהאם:שלתיאורהאת)השירה 47 (
וידה /נרהאתכבתהלאהלילהחצותעד---נשמהבהעודכלשבההיאנערב

"ממרחק : ) 31-10לא,(שםמשליבספרהחיל""אשתלתיאורשלחה"במחטבפוזמק
שלחהידיהנרה.בלילהיכבהלא---לביתהטרףותתךלילהבעודותקםלחמה,תביא

החיל""אשתשללתיאורהפארודיהמעיןהואהתיאורפלך".תמכווכפיהבכישור
שלהטראגדיהאתמעצימיםהמקראילתיאורוהקונטראסטהדמיוןוצדדיממשלי,

 .) 9טו,(ירמיהוהשבעה"יולדת"אומללה-האם

כגפןאשתו---בדרכיוההולךןהיראכל"אשרי :קכחבתהיליםהתיארר)על_פי 48 (
עלשלוםלבניךבניםוראה---לשרלחנךסביבזיתיםכשתיליבניך---פוריה

ישנים/וקצתםרעבים"כולמוובניועגומהואשתכחוטא,האבמוצגכאן,ישראל".
השולחן".יסובו
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אבי-הבנים,וכמארה.כקולהנתפשוהפריוןחטאו"על"כאשםהחריבההפתאת

לעומתי,מניולת;דלותאלאלביתומירישאינואימללים,יתומיםשבעההמותיר

וקנייניינכטייאתמנחיל"הונו",אתלהורישלמילושאיןהערירי,המשירר

יחד-גונית,תפלהמנגינהאלאאינה(השירה)והירושה-ילדושאינולילד,

עניים.ירושת

הליטראלי-כביכולהצירוףמןגםנרמזתיהיאבכל,כאושולטתהעקרית

הגלוי,בסיפורברובדנתפשזהצירוף .) 14מז,ישעיהו(על-פיגחלת"אין"לחמם

אךהמשפחה),שללעוניהמובהק(סימןלהטקההעציםהיעדראתכמצייוהפשיט

מיאיוהגחלת,עלשישמורמיאיוהשלשלת:הפטקתעלגםממניללמודניתו

הבאים.לדיריתיינחילההשירהאתשיירשמיאיולדור,מדורהגחלתאתשיעביר

שאפטהומטירט,עקרטראגי-קומיעולםמרה,איריניהמתיךמתואר,לפנינן

וממשיכים.יורשיםמאיונגדעה,ומורשתותקוותו

הפולחךאתהמחללכ"חלל"האב 3ג.

הכלים.אתומטמאיםהפולחואתמחלליםהצרצר,רקרלאוהאם,האבגם

בני-ביתויכלפישמיםכלפיחובתיאתממלאיאיניהשבת,קדושתאתמחללהאב

יאלחלשבתך"עשהחז"ל:מצוותאתאבי-המשפחהמקייםלכאורה,הרעבים.

עצמוחששהאב,אלא ) 49 ()בע,מגילהיררשיא;קיח,(שבתלבריות"תצטרך

השרלחןלידניצביהואלבני-ביתר,טרףלהביאבידרעולהשאיועלאשם,

אךרחטאת,אשםקררבוהמקריבככוהו ,) 50רוח"(רנכהעניחטאועל"כאשם

תזדקקשלאובלבדחול,ביוםכמרהשבתביוםומלבושךמאכלךיהא)כלימר: 49 (
איטוריםעלאףיעוברלעשות,האב"מגדיל"שכאואלאולחטדים,לנדבות

קח,ב),(שבתלבצוע"שלאלריעצובשפע,פתלושאיו"למיכגוו:מפורשים,
אףנעשיתהלחםבציעתבמשורה.ליומצויהדלהשפיתואףהאב,ביצעוכאו

להלו). 52העי(ראהפגימהבטכיו

) SO דברי",עלוחרדריחונכהעניאלאביטזה"יאל : 2סו,ישעיהו)על_פי
בשיקוציהם.ובוחריםהולדבריחרדיםשאינםלאלהבניגיד
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בכלימבקודשלשמשעליונגזרומעוני,מאונסבידו.יפהעולההעבודהאין

בוצע.האב ) 51 (הפולחןאתומבזימעבודת-הקודשאתהמחללימופגומימ,פסולימ

להבאהשמליחותהשחור,לחמפתלילדיו,ומחלק ) 52פגומה"(ב"שכיוהפתאת

שאתהמליח,מוספקלמאכל,ותכשרשתתרכרכדינטבלהשבהמהמלח,-ממיספק

ולמחסורלדלותטיפוסימאכלהואמלוח(דגהרעבימהילדיממוצצימזנבו

 :) 53בדמעות")(("נעלענהוהילדימהאםדמעותהדמעות,מוספק·בגולה),

רבדמיוודומהבקודש,ופוגמהפולחואתהמחללהאב,שלתיאורי

בוקעת",מלב"הויהאוטוביוגראפית-למחצהבפואימההמוזג,ה"אב"לתיאור

) 54 ( 
ספקארכיטיפיתספקשהיאזו,.פואימהנשלמהולאתרנ"טבשנתשנכתבה

בעתשהואומדוכא,מרוששמוזגניצבובובית-מרזחמתארתאוטוביוגראפית,

הי"טהמאהשלברוסיההיהודיהמוזגגמהמשורר,שלאביוגםאחתובעונה

הזמנימ.ובכלהגלויותבכלהידיעה,בה"אהיהודיוגמ

בעלשהואנודע---המזבחגביעלומקריבעומד"היהא:ח,תרומות)לפי 51 (
האוטוביוגראפי-בשירוהאב-המוזגשלתיאורוגמ:ראהפסולה".עבודתו-מומ

בשירגםהאליגוריה).עלבפרק 9א.(בסעיףבוקעתמלב"הויביאליקשללמחצה
הפולחומסידריהלקוחימובצירופימ,במלימהפשוטיםהביתכלימתוארימזה

להלו;כרעלוראהבבית-המקדש,

המקריבהאב,שלסכינו .)ביז,(חוליוהרבה"פגימותבהשיש"סכיו)על_פי 52כ
"טהורה",,סכיןשלכהיפוכה"פגומה"והיאמוםבההוטלוחטאת,אשםקורבןמעיו

(ראה,וטמאיםסדוקיםפגומים,שהםהבית,כליכשארעה,ב),זרהעבודהעל-פי
פגומההסכיןאפלים").סדקימשכו---כלים.אל"הנחבא : 4-3נשוריתלמשל,
פגומים.והמשפחההפילחןהכלים,וגם ) 25(שורהפגומההפרוסה ,) 21(שורה

בקודשימ",מומ"פגימת(על-פיקדושהללאומקולקל,נשחתבעדכו,וגרועידודהכל
-סכיו""פגימתכלי;פאדשעדיגטעא-קעילע"פאגעמ !Iוביידיש: .)ביז,חולין

שמעלההקורבנות-כביכול,מתחומוכאןהשחיטה,מתחומ(מונחחלף"איופגימה"א
העילגתללשוןסינקדוכהגמהיאמומבהשהוטלהסכיו,פגומ).פולחובטקסהאב

מחולל;שךלחו=מזבחאצלהאבניצבשבמרכזךוהמסורס,העקדךלעולמ

דמיעלעוואפרוח;ו---ויתלונוישכון'יסלעאיוב:בספרהנשרתיאור)על_פי 53 (
בנקיקים""מתלונוהצרצרוכאו, ;) 29-27לט,(שםהוא"שםחלליםובאשר

זדמעה"; Iבוזדם"החלפת,מתור ) 26(שורהדמעתממעלעיםהאבשלואפרוחיו
ב"דם".ה"דמעה"מומרתשבו,צירוף )".יבא"(דםזזזולגות"עיניםיהשווה:

) 54 ( , 
האוטוביוגראפי-למחצהבשירהדלבית-המרזחתלאוראתהתלאורמזכירכן

בפרק 9א.סעיףראה:בוקעת".מלב"הויעםביחדשנכתבלעיר","מחוץ
תרנ"ט).משנתמעיו-אוטוביוגראפייםשירים"קבוצת-האליגוריהעל
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בבותיוושתיוסיאוב,קדרותבלבעומדזוגנוזהבפואימההמוזג-האב

כותליאתהמרקידיםהנרות,כאורקודרת,צלליםבתמונתמוקדי-אורמעיןהן

מתמזגתהפריצים,מערתשלוקדרותהכיעורהרקעעלב"שירתי".הקודריםהבית

שלעיניושתיומתנודד.נעלצלוהדומהכהה","פשתההלבושההמוזג,דמות

המלה(אתרוחניאורביסודושהואוהאורטוהר,ושלאורשלבבואותהןהמוזג

שלהרביםכצורתיגםהעין"בבת'ישלהרביםבצורתגםלפרשאפשר'יבביתיויי

שולחנו),שעלהפתוח"ב"ספרעיניוניתןהריוהמוזגהתלמוד,מוה"בבא"

למעיןהופכו-כהה""פשתה-המוזגשללבושובית-המרזח.באפילתמתנוצץ

פתילתהיא ) 3מב,ישעיהו(על-פיכהה""פשתהשכוהאפילה,בתוךדועדנר

) 55 ( 
שלתוכעודהעיניואףמתואריתהטיוטה,.בנוסחהמנורה

גדולה,מציאותמתורלפליטהשנותרשרידוכבה,דועדנרהיהמשלהמוזג,

שורותשתיתוחלתה.ואפסהסיכוייהבטלועתהואילובעברחייםשרחשה

שבתורה/המאורמןאחד'יניצוץשלסיפורואתמספרותאףהטיוטהבנוסחמחוקות

מספרותזהבנוסחאחריתמחוקותשורותושתיכבה",שדעדהאוראתויעל(ש)שב

ובסבל.בעולהנושאהמוזג,שלהנענה"לבוב"אפרהמפרפריםזכרונות","חלליעל

שלבסופודועכת.לאומיתלמציאותבבואהשהיאדועד,נרתמונתעולהאלה,מכל

מחודש.באורהמוזגשלבבותיושתיאתהמציתמיפנה,חל(הבלתי-גמור)השיר

כליםהםב"שירתי",האבשללכלי-הביתבדומההמוזג,שלהביתכלי

לארג-לבושוגםמרמזתהמנורה,פתילתהיאהכהה,הפישתהומחוללים.פגימים

מלבושים).וגםלבישולבתי-קיבולגםהם("כלים"וקשה-היוםהדלהמוזגשל

השולחןלתמונתמצטרפתמנורה,שלפתילהבתורתהכהה,הפישתהתמונת

... ) 56 ( 
המונחהספר,לתמונתמסואבמקדשמעיןשלפנינוהמרמזתהמגואל,

הפתוח","הספרלתמונת-לכלומעלהמוזג,של ) 57שולחנו(על"תמיד"

 . 3מב,לישעיהודודמצודתופירושרש"יפירוש)על_פי 55 (

מגואל".הי"ושולחן : 12שם,שםמגואל";לחםמזבחיעל"מגישים : 7א,מלאכי)על_פי 56כ

שולחן". IIו"תמיד"המליםשלהסאקראליותיחידות-המשמעות)על_פי 57כ
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אצלניצב.המוזג ) 58 (הדיןביוםהקשוריםאסכאטולוגיים,רמזיםסידרתהמעלה

בלבהקודשבעבודתועושהמחוללמקדששלמזבחואצלהניצבכוהן,כמעיןדלפקו

למרותמסתאב,ואינוטהרועלשומרשהמוזגאלא .והמאוסהסחיהטומאה,שלליבם

המקובלים,הפולחןסידריאתומפרמשבשב"שירתי"האבואילןשמסביבו,הזוהמה

שחורלחםפתפגומהבסכיןבוצעכשהואמסואב,שולחןאצל"חלל"ככוהןוניצב

הואאףהפולחןאתמחלל"הלוויים"-"המשוררים",מןעוזרו,מלוח.דגוזנב

והשוממות.התפלותב"זמירותיו"

הפולחנוחילולהאם 4ג.

החילולהכלים.אתומטמאתהפולחןאתמחללתבקודש,פוגמתהאםגם

אתדעת,מבלימעתדמהאם-העיסהמ"דימוע"השאר,ביןניכר,

עיסה,היאד)ג,יוםמבול(על-פישנדמעה""עיסהעינה.בדמעתהעיסה

ומשגלגלהפמורהגלגלהשלאעדעיסתה("נדמעהבתרומהחוליןבהשנתערב

רכיביואתומימשהילכתימושגביאליק,פירק.כאןג,א)חלהחייבת",

העיסהאתמדמעתהעיסה,נוטפת,לתוןעינהשדמעתהאם,האידיומאמיים:

בחיל.קודשבחולין,תרומהומערבת

היא,שגדמעה,הפתומכאוחומץ,אוייןענבים,עסיסגםהוא"דמע"

ומכופלת:כפולהבמשמעות ,) 25(שורה"חמוצה"פת

"תפלה"כפתמתוארתהפתוכאוהחומץ,כמעםשטעמוחמוץ
"חמוצה" ,) 24כשורהבמלח""טבולה ,) 25(שורה
לפרוסההמקבילההאם,שמביאהוהפרומה ,) 25(שורה
 .) 63(שורהבמררה"כ"טבולהמתוארתהאבשמחלק

ומר,חמוץמלוח,תפל,טעמים:ארבעהאפוא,כאן,נזכרים

הפרוסהוכאן,בגדים"),"חמוץ : lסג,ישעיהו(על-פיאדוםחמוץ
איובעל-פי ; 25שורהבדמעות",("נעלענהבדם-דמעהנבלעת

מדלעיל), 53העיגם:ראהדם";יעלעו"ואפרוחיו : 29למ,
מתוארתהאב,שמחלקלפרוסההמקבילההאם,שמביאההפרוטה,
מדם,אדומים =חמוציםוהכסףשהלחםמכאולבה".בדםכ"רקוקה

טז,ג,אבות)על_פי 58 (
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יכאן,חמיץ"),"אשרי : 17א,ישעיהי(על-פיחמיסגזיל,חמיץ
"כעלוביםבדמעות,תפרוסהאתמעלעיםהגוז.ליםיהילדים

 ) 25(שורהוגזולים"

יכאו,בפסח.למאכלמיתרואיכושאורבישהושםבצקחמץנחמוץ
"עוכי"לחםהיאהלחם ,) 39(שורהבמשארתהשאוראוזל

פיעלואףלמצות)שם-כרדףהואעוכי""לחם ; 12כשורה
"חמוצה".הפרוסהכן

בדםוכבלעתבמלחהטבולההתפלה",הפגומה"החמוצה,הפרוסהתיאור

לפיהפולחן.סידריובפגימתמגדולתוהכהוכהמעמדבהורדתקשורובדמעות,

הינהה"טבולה"הפרוסהלכוהנים;שיופרשמהאיו"חלה",מחוסרשהשולחן

אומכםהמדימעת""העיסהומעשרות;תרומהממנההרימווטרם"טבל",בבחינת

היאאסורהנטמאה,שהיאמאחרארלכוהן,התרומהמןהחלה,מןפטורהאינה

הביתבכלימצויטמאששרץלפיסיבות:וכמהמכמהטמאההעיסהבאכילה.

כחזירהכירה,עלרובץטמאשחתוללפי ;) 3שורההכלים",אל"נחבא(הצרצר

יהחומריםשהכלימולפי ) 59 (החורבןלאחרבבית-המקדשהמזבחגבישעל

זנבוכותרהדגמןשחורה,הפתחבולות,המכורותרזימ,(הכרותבזייימ

ואולימפורש,לאועלועבירהמצווהביזוימשומהמתוארבכליש .בלבד)

 . ) 60זרהכעבודהמשוםאף

עיסה","אלמנתמעיןגםהיאהעיסה,אתהמדמעתהאלמכה,האם

תערובתנישואיבהשישממשפחההבאאיש,אלמגתשמשמעו:הילכתי,מושג

גדר""אבגי(בתור:ליובליו"מעין"ביןסדןדבשלמאמרו :)ראה 59 (
הכירהגבישעלהחתולשביןהזיקהעלשמצביע ,) 45-9 , ].ד 36 [

ששממ".לבבכםב"עלהמזבחשעלהשיממון","חתוללביןב"בתשובתי"
המזבחגבישעלכחזירהריהוהכירה,עלאוהמזבחגבישעלהחתול,
החורבן.באגדות

משומם"שיקוץבכגףעגןםחלום"וחולם : 34שורה"שירתי",)חשווה: 60 (
והמזוהם.הדלהחדרשלפיכותיואתכאןמתארמשוממ""שיקוץהצירוף
לפסוקגםרומזאר ,) 15סימן , 102 , ] 1 [אביטל(ראה:
לאלילימ,גנאיכיגוישהוא ,) 27ט,(דניאלמשוממ"שקוץ"ולתת
זרה.לעבידה
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יחש,ספרלהשאיןלמשפחה,כינויהוא"עיסה"פסול..חששבהשנתערבאסורים,

פסולה("עיסהבקודשמלשמשבניהאסוריםאסורים,תערובתנישראיבהשישומשום

לכהונה,הפסולחלל,כיהןשלאלמנתי-האםכאן, .)ב,חקדישיןתוס'לכהונה",

היאגםימפוקפק:נחותמעמדבעלתעיסה,אלמנתהיא-כהונהמפסולישנולדאו

בזויהשלהםיעבודת-הקודשהכהונה,מעמדאתחיללוהקודש,אתחיללובעלהוגם

המינחאתיהפןרכיביו,אתמימשהילכתי,מךשגביאליקנטלשיב,ופגומה.

ישלהגכדי ,השאורנטילתהעיסהאתלשהאשר ,שנתאלמנהלאשהעיסה"'יאלמנת

אשכנזית-ליטאית,בהגייההומונימיותמליםהן'עיסה" Iי("אשה"ליתומיהשחריתפת

 . ) 61 (בשמאלית)ימניתשי"ןהממירה

יאשהגבר 5ג.

הפואימהמעמתתהקידש,אתהמחלליםהאם,ושלהאבשלתיאוריהםאת

והאשהפאסיביהגברדיוקאכיהזכרנו,כברלאשה. ~שביןההבדליםבעזרת

אינושהגברבגירלה;מורדתוהאשההדלןאתעללומקבלשהגבראקטיבית;

שהגברבמארה";ש"נארהאת,פריטתה,מבלאהיהאשהלביתוטרףלהביאמצליח

וקללות.דבריםמרבההאשהואיליושותק,יצרייאתכרבשדברים,מטיחאיני

מתפללתהמצוות,ימןהברכותמןהפטורה~נדיוקאב"שירתי",

ומתחננתקמה",היאהגברקריאתעם"בשחרורחמים:סעדימבקשתומתחננת

כיחימהוסמכני!/חזקניעולם,של"רבונוהלב:מןהניבעתעממית,תחינה

מברןהריהוהמברן,כשעומרהשחר,בברכותאשה".אםבלתיואניחיל?מה

אללעבודתכן!"הנשיםוהכתף":"האופהביאליקשלהגנוזמערכוני)ראה: 61 (
ידעל---נא,/ועמורלןקטף,ואתהלוש!הקמח,---פנייותתעמדנה
יפה".יפההעיסה,אתכלומרממעכה,והוי /ציפורה

'גליונות',ביאליק",בחרוזיהללטאלזמים"עלמשה,אלטבויאר,גם:ראה
תש"י.טבתא,חוב'יח,
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האשהיכאן, ;) 62כפיפה"(קימתיהיתההלילה"כלשכןכפיפים","זיקףברכת

דלנר("לאירהעיסהגביעלכפופההריהישחרועםמחטהעלחצותעדכפופה

 .) 84שורההעסה",גביעלתכף

עשנישלא"ברורהגבר:אומרהשחר,ברכותביןהכלולותהברכות,בין

 "--אשה"
"הנותןברכתלאחרמיידנאמרותאלהוברכותעבד",עשנישלא"ברורוכן

היותהלמרותומתפללת,השכוי=הגבר,קריאתלקולקמההאשהכאן,בינה".לשכוי

נפשותיאתנפשהאתלקייםלאותללאהטירחתחרופה, ~הייתהילמריתאשה

שמצדיקכמיכרציני","שעשנילבררלעיתיםהנוהגותלנשים,בניגידארילדיה.

יבקצפהבקללהפיההממלאתאשה,היאהאם-האלמנההרעה,עלהדיןאתעליי

גירלה.בריעלמרידנראשיתימנסה

אבי-המשפחהעימד ,) 21כח,(שםגבר"יפשעלחםפת"עלמשליכמאמר

במשלי,לאמירבנלגידארשחרר",לחםפתעל---(י)בוצעחטאיעל"כאשם

אתלשבירלחםפרוסתלמצואכדימאונס,אדםחיטאאשרשישמשתמע,שממני

בצעשלאעלוחטא,אשםתחושתהאבחדורכאןלביתו,שברלשביראורעבינו

והעשוקים.הגזוליםלגוזליולחםהביאולאלביתובצע

השבורים"הכלים"היכל 6ג.

ההשתעשעות(כגוןרביםמשחקי-לשיןאפוא"רצופה,"שירתי"הפואימה

ואשה,גברועימות:הנגדהשלשונותותחבילותהוראותיה)בכל"חילול"במלה

בפואימהאוצר-המליםשלמדוקדקתבדיקהוכד'.ועקרותפריוןופיגול,קודש

מתורמכלי-הבית,שוניםבפריטיםומרומזמתחכםמשחקבשירנערוכימעלה,

אירוניתכוונהומתורהפגומה,הווייתוואתעליבותואתלהדגישכוונה

יוסףשלמהוהרבאילןברמאירהרב(בעריכתתלמודיתאנציקלופדיה)ראה: 62 (
שסח. ,) 1952 (ר'כרןשם, . 1949ירושלים,קיק,הרבמרסרזויו),
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המושגאחריו.לבניוהמתהאב,שהותיר ) 63"הירושה"(שלעליבותהאתלהראות

בלי-כלי-נגינה,מלבושים,בישול,(כלישונותבהוראותכאמור,משמש,"כלים"

ביתבכליב"שירתי"השתמשביאליקועוד).קודש""כליכלי-מלחמה,המקדש,

כליםאףאירוניזאציה,מגמתמתוךוהבליע,כלים,במסכתהנזכריםרבים,

שנינהובתחבולותלשון-נופל-על-לשוןשלבטכניקהובלתי-שגורים,נדירים

לתחוםבעקיפיןאובמישריןהקשורותמלים,כמהכאןאמנהומפתיעות.שונות

המלים,ריבויבשלשבאיזכורן.השוכותההתכוונויותעללעמודואנסההכלים,

וכוונהמיוחדענייןבהןשישאחדות,רקאמנהבמספר) 21 (זהלתחוםהקשורות

ינתית:כש

"צרצור",במקורותנקראחדחשריקהקולהמשמיעהחרק-צרצורצרצר,
על-משקלשבארמית,מ"צרצרא"שנגזרה"צרצר",וצורת

יצחקאבינרי,(ראה:ביאליקשלחידושוהיאצל" 2 ~"
של.בכתיבתך ) 40 ,] 2כביאליק"חידושייימלוו
"צרצור""צרצור".בשמוהשרץנזכראברמוביץש"י

הכלים,מתחוםמושגחלול,חרסכליבקבוק,גםהוא
היבשההצרצרשירתובתיאורבחללבריקנות,הקשור

בוקקה".נשמתילבי,קוססהכעש"הריקה/

אנחתיתבואמזה"ואיבשאלהפותחבשירהשניהפרק-אנחותאאנחה,
ו"אנחתה" ! anXס 6-באשכנזית/(.נהגית"אנחתי"המלהידעת".

הארמיתצורתהשהיאל"אנחותא",הומוכימיתמלההיאהאםשל
הבצקאתמהלזמןבויחלהכהמשמשעץכלי-"נחותה"המלהשל

שהיא("אשהכליםעליולשיםתושבתהמשמשלוחוכןהלישה,בשעת
באנחותא"אובכפישהומניחתה---'העיסהאתלשה ,יוםטבולת
 .)א,ז(נידה

בצק..עיסה, ) 2 (בצק;בולהחמיץ.כלי ) 1 (- משארת

" 
אחת.בפעםהנילושהבצקכלעיסה, .) 2 (ילד;שלערשמיטה, .) 1 (-

מים.בושנותניםכלירהט, .) 2כבצק;בו,שלשיםכלי .) 1 (-

עריסה

עריבה

הציידהומונימיות.הןאלהמליםאשכנזית-ליטאית,בהגייה-וסורשיר
ב"סיר","שיר"ממירתימצא?"מאין"השירהגורדוןשלבשירו

כאן,שבשיר.הרוחניותפניעלהחייםשלהגשמיהצדאתומעדיף
יורשהמשורראךבסיר"),וגריסיוגחלת,אין("לחמםריקהסיר

ו"שירה"."שיר"

מודחת"."ככלבההשוק,מולביתהערבעםבשובהמתוארת,האם-כלבה
איו"לחמם(וכאו:הגחליםאתבושחותיםכלי,גםהיא"כלבה"
ברזל(שןה"כלף"שלאחיוברזל,צבתמין ,) 40שורהגחלת",
 : 6עד,תהליםעל-פיהבניין,ולקעקעבהלהפוךוחדה,ארוכה

יהלמון").וכלפות"בכשיל

 .) 225-233 ,ג"כ("הירושה"ביאליקשלהאוטוביוגראפי-למחצההגנוזסיפורו)ראה: 63 (
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הילד.שלבליבועקרבים""כעקיצתבאהואנחתההאםלחישת-עקרב
"עקרב"בזנבו;לושעוקץהארסי,השרץרקאינו"עקרב"

הבד",בית("עקרבכליםבולתלותעקוםברזלמיןגםהוא
יב,ג).כלים

מנירות,כירה,ספסל,עריסה,מטה,(שולחן,רגיליםבכלי-ביתהשימושבצד

הכליםאלנחבא(הצרצרופגומיםסדוקיםכליםגםכאןנזכריםוכד'),אורלוגין

יישכין")היחידאיתהצורהכאןבאהכךמשוםואוליפגומה,האבשלסכינוהסדוקים;

במפורשכאןנזכריםשאינםלכלים,רמזיםהדבריםברקעכאן'ימרחפים"וכמו-כן

הילד,שנוחלהדלה,בירושהכלוליםהכליםוכדי).צרצורעקרב,כלבה,(אנחיתא,

ואנחה).(שירו"אנחותא""סיר"אחריהםלבניהםהמעביריםמרודים,ענייםשלם nירוש

והסדוקיםהשבוריםהכליםהמימטי;התיאורלרובדרקשייכיםאינםהסדוקיםהכליםאד

וקודר,עלובביתשלחללואתממלאיםהםוכאןקבלית-מיסטית,משמעותגםטעונים

ושומם.מסואבששולחנו-מזבחומטה",שלפגום"היכלמעיןשהוא

ויצירהיצר 7ג.

כתנורויצירה,יצרחיינטול"שירתי",הפואימהשבמרכזהפגום,הבית

 . ) 64ומרעב(משיממוןומייללהחתולרובץהצונןאפרךועלממנךניטלשחומוצונו,

מטיחואינוונכה-רוחנכנעעומדבקודש,וגוזהבפולחוהפוגםחללככוהוהאב,

לקלליודעתאינההיאאףהצרצרשירתומד-גורלו.עוניועלשמיםכנגדקשיםדבדים

עצמו,כצרצרותשוקות,יצדיםנטולתוריקנית,עקרהוהיאידעה"),לאקוב("גם

לקלללפחיתמרבהוהיאלצריה,ניטלולאהאםמורקבנים.יחשודערירישהוא

עלבקצפה,!ימקאשדאםלבעלחבל---במארהנארההניאהפריטה("כלולקצוף

בקללה").שינדףפירהבלחום

ועקדות.פריוובמונחיב"שירתי"מתואריםהיצירה,תהליכי ) 65לעיל(כאמור

-בלבדופגומיםסדוקיםכליםהמשוררידשילדים,שנעהשלאביהםהביולוגי,מאביו

מדלעיל. 2ג.סעיף)ראה: 65 (מדלעיל. 59הע')ראה: 64 (
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השם,אתהמחלל"כוהן",אבכאמור,ניצב,"שירתי"הפואימהבמרכזמפורש.לאו #

הקודש"ל"עבודתהמשמשיםהכלים,שמים;כנגדקשיםדבריםומטיחההמקללתואם

ועיזרוהכוהןכהאבהקרדש""כלייכומצווה,ביזוימשוםבהםיישפגומים

לרועץלושהיהבפריונו,זההם,אףובזוייםעלוביםהליי-המשורר)הצרצר

 . ) 67ובערירותוכבעקרותווזהומזי-רעב)רזיםילדיושבעת(שהרי

הווייתאתהמדגימיםספציפיים,איסוריםשלחתרהגםב"שירתי"ישאר

תמונתליצירתמצטרפיםכאחד~כולםומליאה,מפורטתבדרדוהטומאההחולין

מותר.הכל-ועונששכראיודייו,ואיודיואיושבועולםמעווסת,עולם

בבית-המדרשלדייוועזרהלכהבענייני"פוסק"בנעוריוששימשביאליק,

להתירקונדס,מעשהבשיריו,לעצמו,הירשה ) 68והיתרים(איסוריםבענייני -
שאלותשלהמרוממתה"פאסאדה"מאחוריולהסתירכחמורים,קליםרבים,איסורים

 .לרובופארודיותסאטיריותהתחכמויותאודיית,מתכונתבעלותנשגבות,

הפתבאפייתקשוריםב"שירתי",התירםשביאליקהאיסורים,מןכמה

עובריםהטבולה","החמוצההפרוסהאתבדמעותהמעלעיםהילדים,ובאכילתה.

(חזןבאווייבטערייאזייודארףחזו'יאהעממית:היידיתלמימרה)בניגוד 67 (
אישהלשאתבקודשהמשרתיםשלבחובהאומנםשמקורהנשוי),להיותצריו
הומוריסטית:התכוונותגםלהנודעתארגופא'י,'יפלגבבחינתלהישארולא
צווארו.עלריחייםלשאתעליושבוריי,'ילבמתודשישירהחזןכדי

 :) 241(כייג,לקלוזנרביאליקשלהאוטוביוגראפימכתבושלגיגירסה :)ראה 68כ
-ממשלבדילבדי.שםללמודלביהמ"דמחדריםיצאתישנה 13לי"ובמלאת

 ~בריהשוםשםנמצאהלאהירם,חציעדבביהמ"דשרההשהיההדייןמלבדכי
שמלבדהאחרונה,התקופהבניהריקנים,ב IIהבעהמאותםברובםהיוהפרבר(דרי
ותמים)כשר(אדםדייןאותו .כלום)בעולמםלהםאיווכדומהוממוןעסק

כמהוגמראפוסקיםחבריםבתורתשנינוןנלמודעצמומרצוולינזדןןג
לפניגםכיוהיתר,באיסורלהוראהשהגעתיעדשנהעברהלאביום.שעות

אניהייתיבביתוהדייונמצאןכשלאוגמרא,בפוסקיםלימודירובהיהזה
במקומויי.שאלותייפוסק

ביאליקשלהקינדסיתנטייתואתמאירההמחברשלהביוגראפיהמןזןפרשה
בבית-הכנסתלחזועוזרבילדותוששימששהעובדהכשםאיסירים,"להתירי'

סידרימתחוםמליםכאמור,הרצוף,ב"שירתי",הראשוןהביתעלאורשופכת
וכדי).פזמוןנוסח,(משורר,בבית-הכנסתהתפילה
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'" 
הלחםמזאת,יתירה • ) 69שבתעפש(חמץאכילתאיסורועלטבלאכילתאיסורעל

ומסתתרמתחבאשבתוכםבכלים,.ובילושהטמאהחתולרובץשעליובתבור,באפה

אתומטמאת-בחוליותרומהמערבת-העיסהאתמדמעת.האם ) 70טמא(שרץ

לידתובשעתמתותבשיםעבירותשלוש"עלבאמר:אלהכגוו,ועל ) 71העריבה(

איבההאםוכאו ,)ו,ב(שבתהבר"ובהדלקתבחלהבבירה,זהירותשאיבועל

לברכה".זכרובה"אמיהמאוחרבשירלמתוארבביגודבר,ובהדלקתבחלהבזהרת

תצטררואלחולשבתר"עשההתלמודיתההוראהאתעצמועלמקבלהאב

לארהפרזה.הגזמהרמתרריתירהכררבהמתור ,)ב,עמגילה(יררשילבריות"

בבשרובחלה,בייומקדשהואיבומאונסחוליושבתואתעושהשהואבלבדזאת

העברדהואתהשבתאתומחללפשעעלחטאמוסיףשהואאלאכבהרג,ובדגים,

ז ..

ההוראהשלסיררסהמתורלמשל,המציאות.מחוייבותשאיבובוספות,בעבירות

שהפתהפת,אתופוטרהמליחעלמבררעימוופתבתחילהמליחלפביו"הביאו

דגוזבבשחורלחםפת"עלהאבכאומבררועוד),זו,(ברכותלו"טפלה

למליחאפוא,טפלה,איבהה"תפלה"הפרוסההראוי.הסדרהיפורמתורמלוח",

לפרוסה,ומישביטפלהמליחאלאחטאו",על"כאשםהערמדהאב,שלהבהביו"ב"ברכת

אתהאבבוצערכאו, ,)בקח,(שבתלבצוע"שלאיעצמובשפעפתלושאיו"למילפת.

צב; , 1949 , 2כררשם, ;מדלעיל) 62העי(ראהתלמודית)אנציקלופדיה 69 (
רכט. , 1976 , 15כררשם,

 ,)ח(כליםטמאים"הכל-אחדבמקוםשרץבמצא---בבסריםשחצצו~התנור 70 (
ו"בחבאהילדשלאביובביתשירתואתהמנסרהאלמובי,"המשורר"וכאו,

שהואצרצר,אםכיבאכילה,ומותרטהורשרץשהואחגב,איבוהכלים",אל
טמא.שרץ

שבעהטומאתטמאים-והערבההאשהבערבה,לשהשהיא"האשהלמשל:)ראה, 71 (
אתומרעילהלבצק,מדמעותיההמזילההאם, .)ה(אהלות,טהור"והבצק

מדלעיל),בסעיף(ראהלחרברהבחיושכברכפידימה,באבחתה,ילדהבפש
ייבקממניצומק,שדלבבההחילצתלילהזי,מ"הרהוריהארכיטיפיתלאמ
העיסהאתלטמאהאשהעלהאוסרהאיסור,חלכרעלהתרעלה.כוסאתהיא
טמא",-התבורלאוירובפלמדדיהחלבשבטף("האשהבחלבההתביריאת

 .)חכלים
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 , ) 72פגומה"כסכיו IIבזבוחכהעלאתנעשיתוהבציעהבמשורה,בביתוהמצויההפת,

ובתשבחותבשירות-בזמירותהקורבואתמעכבואףבשימוש,מותרתשאינה

אפוא,אינה.ברכתו .) 73ילדיוכשלהריקהביטנםחללאתממלאותשאינךלאל,

שורההקודשרוחשאיופשוט,אדםשלברכתו-הדיוטברכתאםכיכוהך,ברכת

המנורות,אתמישכוהאבאלה,כלועללבטלה.ברכתואתמוציאוהואעליו,

אתהביאואףחולשללשימושהפכומקדושתו,והפקיעובכפףקודשדברפדה

תיכרת""ובטרםהמליםמתוךשאףאפשרוטומאה.פיגוללידיהמזבחקודשי

 . ) 74כרתכחייבבמזידעליושהעובראיסורכרת,איסורזכרמהדהד ) 23כשורה

הישרואישלרשעיםניתנהארץשבועולםכפירה,שלאבסורדיעולםלפנינו

 . ) 75אשמדאי"כואיואלוהים"איו-יעשהבעיניו

היידישמןומיםאידימימוש 9ג.

במתכוון,ופארודיחופשישימושבהםועשהשוניםאיסוריםנטלשביאליקכשם

בגולה,החייםאורחעלכלליותאמיתותשביטאוהעם,בפישגורותמימרותנטלגםכך

כפשוטו.הבינוכאילואותו,והמחיז

---"עריבהכלדוגמה,הכליםאתפוסליםוהסדקיםהפגימותמדלעיל. I 52הע)ראה: 72כ
בסדקים,ושוכוהכליםאלנחבאהצרצר=הצרצורוכאו, ,)ב,ככליםטמאה",שנפדקה

פגומה.פתטפואתומאכילפגומהבסכיךאוחזוהאב

וכליולויים"כוהניםוכו,יא,א),כערכיוהקורבן"אתמעכב"השירלמשל:)ראה, 73כ
למלאכיזמירותעוניםוילדיוהאבכאו,כז,א).כתעניתהקורבן"אתמעכביםשיר

פיהם.אלדברהקודשמלחםשבאבלאחלולים",מלבבותהומיה,"מבטוהשרת

 .חטאעלכעונשהקהלמתוךגירושאושמים,בידיזמנהקודםמיתה-)כרת 74כ

תירגמושביאליקהיינה,שלבשירוהכלולהעממית,מימרהביאליקתירגם)כך 75 (
ששררההאווירה,אתביאליקתיארגםכך .הלב"שיתגעגע"ישבשםלעברית

כתב-בפוסנוביץ . 1899-1896בשניםמורהבמישרתשימששבהבסוסנוביץ,

אשמדאי"ואיואלוהים"איולפרוטה,האנשיםפוגדים-לרבניצקיביאליק
 .נב)א,(אגרות,
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ליטראלי,באררחבאילרתפשםשביאליקימים,אידיהןהמימריתמןחלק

למסגריתהכניסןשביאליקמירחבית,מטאפרררת-חלקםרכיביהם;אתימימשפירקם

התעלמית-מתירשלר,הארתנטיתהאיטיבייגראפיהמןלחלקכביכרל,רהפכן,סיפיריית

רהסטיריאיטיפי.הקולקטיבימצידןכביכול

מתורגמותיידירתבמימררתביאליקראהנגנזי,שרובםהמרקדמים,בשירירכבר

המשכילית,בשירהנכבדותלחטיביתבניגידלשירתו,הלגיטימיהלקסיקוןמןחלק

בתורה"נמור"העממילפןמקרםהרתיררילאהשירהלשרןראתהשירהאתשהגביהר

המיגבהיםבז'אנרים-ובהימנוניתבאודותלומרצרירראיוהיתוליים,שאינםשירים

ונתןאברמוביץשלהפריזהסממניאתהשירהלשרןאלהביאביאליקיהחגיגיים.

התירו,לאיל"גשלהסאטיריותהפואימותשאפילר"נמרר",לרואליזםגושפנקא

המכובדיםבז'אנריםהרכררלאהתת-תיקנית,הבדחנית,לשירהרקושהתייחד

השמים"."בתהשירהשלרהמקרבלים

עבריתבגירסהמסתייםתימצא?"מאין"השירהביאליקשלהפארודישירו

אתהמזווגת- ) 76מעוני"(אםכישרעבריאין"כי-נודעתיידיתלמימרה

הארטוביוגראפי-בשירוגםכשירה.כמוהמרעבהבטןקורקורשהריוהשירה,העיני

סטיריאוטיפית,יהודיתכדלותהדליתמתוארתלעיר""מחוץביאליקשללמחצה

בארובה/שרקה("הדליתהדליתעלשגיריםילדייםפתגמיםשלקונקרטיזאציהמתור

 . ) 77בזוותנו")(ריקדהעוני

שר(מתיהונגעריק"איזערוועיייד?אזינגט"רועוהמימרה)תירגום 76 (
דערפוןאוצר"דערנחים,סטוטשקאוו,ראה:רעב).הואכאשריהודי?

 .)"דיי"( 235סימו , 1950ניו-יורק,יייוא,שפארר",יידישער

(הדלותזייטו"אלעפויפוופטדלות"דערכגוןפתגמים,מימוש)מתור 77 (
מצב");"שלעכטער- 498סימןכשם,סטוטשקאיוהזייות),מכלשורקת
שם;שם,החדר),באמצערוקדתכהדליתשטוב"מיטןאיוטאנצטדלות"דער
שירקתכמדועדודע"אנארהאטערייילדלות?דערפייפטיראס"פאר

ה"מקבלים"הקבצנים,לשקרמז-ה"חמת"בלבד).חמתלהשישמשוםהדלות?
האבירו.שלהחלילהלבטןהחלילים,לחמתירמז
 • 46גיל'מז,כררהצעיר','הפועלהעס","מפידב,סדו.גם:ראה
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האוטוביוגראפיים-למחצה~השיריםכמו"שירתי"~האוטוביוגראפיתהפואימהגם

שלאשכאו~אלאשגורות,יידיותבמימרותשמקורםסטיריאוטיפיים,תיאוריםרצופה

עוברותאלאכנתינתו,באותהמימרותאיולעיר",ו"מחוץתימצא?"מאיוב"השירהכמו

שאופייומבליקונקרטי~לתיאוראותוהמכשיריםשונים,טראנספורמאציהתהליכי

התיאור.בתורזרגורםשתהיינהומבלילעיויבלוטהאמירותשלהקאטגוריאלי

מיטשטשהסטיריאוטיפיןאןפייוהקןנקרטי-כביכןלהתיאןרבתיונטמעותהמומרות

כליל.נעלםןכמעט

שבפינתןהאביוו,האבביתהדל,הביתתיאורהפואימהבמרכזלדוגמה~

האפיגראמאטית:העממיתהאמירהשלהחייאהשהואתיאור,-הצרצרמתגורר

גרילדיגרילצטעס
 ) 78עזריאל(רבקבצוביים

המחורז,הקלילאופיואתהיידיהפתגםמוכביכול,ביאליק,נטלב"שירתי"

במוצהרקשןראחתובעונהבעתשהואןמחולל,עניביתשלקודרתתמונהוהעמיד

השםלדורותיה.היהודיתהעניותאתמייצגואףהמשוררשלבאוטוביןגראפיה

ולעזרתו,האללרחמיהזקוקאביוו,שלזזאנרישםבפתגםהמשמש-"עזריאל"

ואףבשיר,באאינו-בסיפוריושלום-עליכםאתגםששימש"כתריאל",השםכמו

בלבדכללייםלציןניםעקביתהיצמדותמתורכאו,חסרהמשפחהאבישלשמו

של modiבכמההשיראתלהביוניתוכר,משוםאמי).אמנו,אבי,(אבינו,

ריאליסטית,קבצנותהווייתהמתארהנמוך,החיקויבמודוס-המציאותחיקוי

קוסמיתאולאומיתהווייהשבמרכזוהמיתי,ואפילוהגבוההחיקויובמודוס

שלכסילוקםהזזאנרי,השםשלסילוקוהבית".ו"חורבוכלים""שבירתשל

עזרואל.רזהקבצואצלמצרצר)הצרצר 78 (
 • 498סימומדלעיל), 76(העזסטוטשקאווראה:
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"" 
ארפנרירתרכמהכמהשלרב-מערבתבתררתהשירהבנתאתמאפשרבכלל,שמית

מיתי-יכתיאירגיסא,מחדנאטרראליסטי,כתיאררהמסואבתהמציאותתיאורואת

גיפא.מאידראליגורי,

קייוניטמעובאדארףהערינג"ציגררסתאחרתיידיתעממיתאמירה

דיוקיליתרהמליח,נאכלוכאו,מלח),להיסיףצירראיוהמליח(לדגזאלץ"

למאכלםסמלהםימלח(לחםמלחעםנאכלתהפתרגםהדמעותמלחבתיספתזנבי,

למאכל.יתכשרשתתרכרכדיבמי-מלח,טבלוהכיעניים),של

עממייתמימריתוכמהלכמהנושאהיאעניים,שלירושתםהירישה,גם

 ; ) 79 (צרוח)יהודים?יורשים(מהצרית"יידו?ירשענו"ויאסכגווטראגי-קומיות,

המנחילצרצר,עלקומימענהבאשירי?",אתנחלתימאיו"התדעהשאלהעליכאו,

מצררתהבאותואנחית,דמעותמכילההילדשלירושתווהריקה.היבשהשירתיאתלילד

יהודים.שיורשיםכדררצרורות,

צררתיהםלביועשיריםשלצריתיהםשביוההבדלעלמדברתידיעהיידיתמימרה

וואסקלאגטצייייטעדישיטער,זיינעופערלדייואסקלאגט"איינעאביונים:של

מתלוננתהשנייהדלילה,הפניניםשמחרוזתמתליננת(אחתביטער"איזקאשעדי

שיטער"איזפערלגריץדיוואסקלאגטצויייטע"דיאחרת:יבגירסהמרה),שהדייסה

מלאשפיההדלה,האםכאו,דלילה).גריסי-הפנינהשדייסתמתלוננת,(השנייה

שכודלילה,הגריסיםשדייסתלהתלונןאףיכולהאינהואדם,אלוהיםעלאלה-קללה

בסיר",יגריסיןגחלתאיולחמםבמשארת/שאירלחם,פתאיו"בסל-לגמריריקההקדירה

"בייםהאבירן:שלהריקהקדירתובדבראחרת,יידיתמימרהשלהדיהעל-פיגםיזאת

משחק-מיליםמתורבסיר),בטלהכלהאביין(אצלבשיסל"בטלאלץווערטארעמאן

בשישים"."בטלהאידיומאטיהצירוףעל

קבצוא"ביי-צפופיםגדליםהקבצושלילדיוכיאומרת,אחרתמימרה

ריבריעלהמתבססמשחק-מלים,הפעלתמתיר-געדיכטער"קינדערדיייאקסן

 . 235סימןמדלעיל), 76(העוסטיטשקאוו)ראה: 79 (



- 328 -

אברמוביץשלהעממיחאמירחוגםמכאן.אולי ) 80 ("געדיכט"המלהשלהמשמעויוח
• 

הקבצןשלילדיוהרבה".משורריםשמהםקבצניםבבני"הזהרוהבכא":ב"בעמק

פיסיחבצפיפוחגדליםהםזה;אחרבזהלמשפחהומיחוספיםצפופיםגדלים

בביחוכן,ועלמעוני",אםכישרעברי"איןוהרימרעב,נפוחיםובטניהם

לרוב.משורריםגדליםהקבצןשל

בזמירוחועוניםרעבים","כולמוהאניוןשלילדיושבעחיושביםכאן,

המרקידיםהצללים,חלולים".מלבבוחהומיה,"מבטןהדלאביהםאחריבקול

 ,) 81הביח(בזויוחהמרקדחהדלוח,שלהמואנשחלדמוחהדומיםהכתלים,את

ארעמאן"דערהעממיחהמלמרהאתמעלוחריקהמבטןהילדיםשלוזמירוחיהם

וכאן,בזמירוח);ודגיםבשריש(לעניזמירוח"דיאיןודגיםבשרהאס

המשפחהשאלןלומר,צרירואיןלשבת,ןחל~תיקידושייןהשולחןמחוסר

השבת,אחלחוגנהוגשנהםלדגים,זכרובדגים.בבשרלינהאתסרעדח

המלכהשבתבואאחמקדמיםוילדיומלוח",דג"זנבהאבשולחןעלעולה

 • ) 82הומיה~מבטןבזמירוח

יידיש-ענגליש-יידיש/"מאדערןוויינרייראוריאלשלמילונו)על_פי 8(ם
 • 674 , 1968גיו-יורק,יירוא,ווערסערבור",ענגליש

מדלעיל. 77העי)ראה: 81 (

בדרררומזב"שירתיייהשבחשולחןשתלאורכר,עלהעמידני-מירוןדן Iפרופ ) 82 (
השבחי,יספר(ראה:הוא"קרדששבח"יוםיהרנחןרישללפיוטוהאינוורסיה

 :) 298-297חרצ"ו,ח"א,דביר,ע"יישבחאגודת'עונגהוציברור,י"לבעריכח
ייןהבשר,זוכרהו---הייןועל /שומרהוהאישאשריהרא,קרדששבח"ירם

יענהאלימלאר /ערוךכדחשרלחןואם--- /בחענוגיםיחסרואל /ידגים
תסיקנה/והחלות /תחזיקנהנידותוחוק /תדליקנהנרוחנשים--- /בררך
 ."--- /לידתןעחבראירם /זכרחןבעדןיגן

שלבפירטוהנרמזחטז),שנח,(על-פישבח"מוקיר"ירסףלאגדהבניגוד
ב"שירחי"האבברצעבבשרך"),מרגליחומצאדגחצה("יוסףיהונחןרן
בביחו.קוריםלאניסלםכלאךדג-המלוח,ואתהלחםאת
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: 

עלהןאףמלמדותהשיר,שלבריקעוה"מרחפות"ואחרות,אלהמימרות

בומשמשיםוהיתול,שגבואירוניה,שקדרותהשיר,שלכפולת-הפניםמגמתו

שלהקודרהתיאורשלרושמותחתהקוראנמצאהאחד,הצדמןבערבוביה.

השטח,לפנימתחתמתמדתחתירהמורגשתהשני,הצדמוהמנוולת;הדלות

באורושטפהמתגליםוהשגבוהקדרותהטראגי-קימי,העממיההומורעבראל

סגנרושכברתביוהארמונית,אםגטמיזרהןתערובתגםמירגשתהיתולי.

הארכאיסגנרנוהאחד,הצדמובאוצר-המליט.שוניםורגיסטריםשונרת

ואלרזיותיידישיזמיםשלהדיהםהשני,הצדרמואיוב,פפרשלוהמרגבה

יידיות,מימררתשלשירברבוירם.הירםחיישעניינםראגדה,הלכהלמאמרי

מימדעלמלמדאףבגרלה,היהרדיהחייםאררחעלכלליותאמיתותהמכילות

לפנינוהארטרבירגראפי.האישיהמימדבצדבשירהמשתלבלאומי,אליגורי

-הציבררשלרשירוהיחיד,שלהפרט,שלשירואחתרבעונהבעתשהואשיר,

עלללמדכדיספציפי-כביכול,אחדבמקרההנאחזתלארמית,אליגוריה

הקולקטיב.עלהכלל,

ב"שירתי"אליגוריפטייטיפודרת .ד

שיריביושלההמוחשיהקונקרטיפוד,ביהבולטתפואימה,שהיא"שירתי",

הפרטירת,הדמוירתשממשותשבהאליגרריפטית,יצירהגם-אפוא-היאהתקיפה,

מומופשטרתלמהייותומטינלמלהמשלגםהמחבר,שלתביוגראפיהמוהלקוחות

הדורית.ובכלבהווההלארמי,התחום

ביאליק,ערר ) 83תרנ"ט(משנתהאיטוביוגראפיים-למחצהשבשיריםראינו,כבר

בביתהדלותלאומיים-יהודיים.יסודותרביןאישייםיפודותביוהארמונימיזרג

אתגםמשקפתאבי",ו"פרנדקלעיר""מחרץבוקעת",מלב"הןיבשיריםהמןזגהאב

האליגוריה.עלבפרק 9א.סעיף)ראה 83 (



- 330 -

יהדותמחייחברתי-כלכלילמצבבבואהמשמשתואףהטיפוסיתהיהודיתהדלות

למסכתאלהבשיריפהפכווהאימפרסונאליהביוגראפי-אישיהי"ט.במאהרוסיה

"אבינו",כגוואלה,בשיריפמלות-מפתח .ונבלעוניטשטשווגבולותיהפאחת

לייחדפאיויעל-כולאומיות,יותבהשתמעיטעונות"חורבה","אלמנה",

כסמליםהאליגורי,בהקשרגםלראותםאלאבלבד,אוטוביוגראפייםלעניינים

 .וכארכיטיפים

כבשיריםכןכללעיומזדקרוהטיפוסיהאליגוריהצדאיוב"שירתי"

הפסבדו-אוהאוטוביוגראפיהמימדשבצדנראה,כאוגםאןמתרנ"ט,הגניזים

גםנרמזיידויי,רטווריאליסטיתמליאותהםשמאפייניוארטרבירגראפי,

 ,היכתבבזמוהלהידיהגררלשבמרכזובאופלר,רצלבורלכלליסמוי,סיפור

בעולםבכלל,האדםשלמצבואףואולילדורותיו,היהודלהגורלאיהשלר,

"תיקיו".להםבאיטרפשבורלםשכלייבהיכל,-ומאמינהמקדושהשנתרוקו

ולמקומןלזמנוכאליגוריהחשיר 1ד.

,ולאותוסיטיפיהודלתדלותשלתיאורשלפנינונרמז,כבר

המשוררשלבבית-אבייקןנקרטיתמציאותהמשק~וחד-פעמי,ספציפלתיאורדווקא

לתיאורהשוואתורקעעללעלו,במיוחדבולטתהתיאורשלהטיפוסיתאיכותועצמו.

 .אברמוביץש"ימאתהבכא"בעמקי'שלשביעיייבייספרהסמרטיטרשמואליקשלהדלביתו

מיבחוביתרס"א).ל"חכאדרחוביזן,כרןב"השלח",נתפרסםהבכא"!!בעמקמתוןזהפרק

ספק,ללאשהושפע,"שירתי",ביאליקשלשירואירראהא) IIתרסכאיירכרןאותושל

אברמוביץ:שלמיצירתי

וכחחדועןחנרומתמעטת.הולכתבקדירהגריסיוורתיחתשרקעתהכירהעל"האש
חואףרמתאנחת,עגומחהאםהבנרתשראוכיוו---תכהההיאאףבתיהורוח

במסתרים.רמתעצבותראשומרכינרתצפופות,שםוישבוהפינותלאחתיפרשונאנחו
בביתמשמשיםיחרשןואורבמנורה,האחרוניםחלבשיורישואבתהנרפתילת

הגריסיו,רתיחתפסקהעוממה.שנשארההגחלתאףהכירה,עלהאשכבתהבערבוביא.
ונתבודדזנבואתקיפלהחתולואפילובצער,שרוייפהכל---הקדירהנצטננה
העיסהבהולשיומחמיציו vהעריבה,ואפילוכמתנמנם,התנורעלונשתטחברוגז
וזהושוממת.תוההונראיתועזובהריקהזויתבקרומונחתהיתהשבח,שללחלה

ראשופשטעכשיובליןוח,משכבםעלעוליםהביתכשבנילצייץשדרכוהצרצור,
כגולם,ימציץעומדאלאומשפשף,רגלמנענעואינוכנףנידדאינוהחור,מו

ושותק.מחריש
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ביוחרהבולטהגורםגורמים.וכמהמכמהנובעהחיאוריםשניביןהדמיון

דל:יהודיביחשלעיצובולצוררפרטי-מציאוח,באוחםהמשוחףהשימושהוא

ומחמעטחהמצטמקחהגריסיןדייסחוהצללים,האורחערובחהדועכים,הנרוח

הצרצרלמאפה,מעיסההריקההעריבהשכבחה,הכירהעלהמחנמנםהחחולבקדירה,

הרפרנציאליח,הבחינהמןהחיאורים,שניביןהרבוחההשקהנקודוחהביח.שבפינח

טיפוסיוחםעלאועמוקהוזיקההשפעהעלמלמדוחעצמן,דנוטאציותאוחןשלבחירחן

יחד).גםשניהםעלכאוהחיאוריםשנישלהמובהקח

בהמחזהלשניהםהמשוחףהשימושהואהחיאוריםשנישביןלדמיוןבוסףגורם

באידיומאטיקההשימושאחריאליח.כמציאוחוהצגחםשגוריםיידייםומיםאידישל

אברמוביץשלבחיאורומדלעיל; 9ג.בסעיףלהדגיםניסיחיב"שירחי"היידיח

ובחיאורלזה,זההצפופיםהסמרטוטר,ילדיבחיאורזהציין-סגנוןכןגםבולט

האידיומים,מוכמהשלדראמאטיזאציהבבחינחשהםחיאורים-שבקדירההגריסין

הואהחיאורים,שניאחהמאחדנוסף,מכנה-משוחףלעיל.הנזכרבסעיףשנזכרו

אליגוריסטיחפרשנוחהמעודדוחלאומיוח,קונוטאציוחבעליבצירופי-לשוןהשימוש

החכוונוחםבצדפמליוח,השלכוחלהםשישובפרטי-מציאוח,העוממח),הגחלחככגוו

החיאוריםבשניהצרצרשללהימצאוחולמשל,כפשוטה.מציאוחלשקףהרפרנציאליח,

שבהםדלים,בבחיקבועאורחהיהאכןזהחרקשכוברורה,ריאליפטיחתנמקהגםיש

הסמליוח,הלאומיוחהשחמעויזחיובשלגםנבחרהצרצרארוהזנחה,עזובהשררה

להלך.שחידונה

לגורלומוחשיחמוקטנחבבואהאלאשאינופרטי,גורלאפוא,מחאר,השיר

הפואימהאוחושמשקפחכפיבגולה,היהודישלמצבוהואהכללגורלהכלל.

המשוררשלאביוגםהואשבמרכזההמוזגשדמוחברקעח",מלב"הויהבלחי-גמורה

-פורענויוחשלקשהמעחהפובלהי"ט,המאהשלבררפיההיהודיהמוזגרגם

עליבקודר,ביחשלבצלורומטאפוריביטויהמחבטאח-ומגירךשיםמגזירוח

במיחרוהבלחי-פופקשירואחהמנפרהטורדני,הצרצרב"שירחי",מהומה.ומלא

בעלהגלוחי,היהודיה"כליזמר"שלועלובהקאריקאטרריחמטונימההואהאחד,

והמונוטוניח.הארוכההגלוחשירחאחהמנסרהמייבב,הכינור
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י
כסמלשונים:אופניםבשניהגלותלשירתקשירהכינורבעלהמשיררסמל

הקשירא-היסטירי,איהיסטיריוכסמלהאחרונים,בדיריתבתקופתו,הקשיר

התקשרהאחד,הצדמךומקים,זמךשלגבולותלושאיךקיומי,כמצבבגילה

היהידי,ה"כליזמר"שלכליויהודי,ככלי-נגינההקולקטיביתבתודעההכינור

בכינירםגםהכינירהתקשרהשני,הצדמךהפריצים.חתרנותאתבנגינתושהנעים

פדוגש"ששלבשידירבבל,נהררתשעלהערביםעלשתלאוהוהגולים,שלהסימלי

בצודתוהךהגולה,שלכמטונימיההכינודסמלבאביאליקשלהמוקדמיםובשידיו

גםמימטי,נופןמתךמשוםישב"שידתי"הא-היסטורית.בצורתווהךההיסטורית

זהוהפרהמימטיתאיכותוממנוהופקעהשכברוידיע,קבועלסמלקאריקאטורי,אם

גבוהה,הפשטהברמת ,מופשטתוהרויהכללימצבשלא-מימטיולצייךלאמבלמהמכבר

ות yבמשמלאישראל",כ"שירתהצרצר-הכנרשירתאתה"שירה",אתלתפושאףניתך

ישראלשירת"חיים".שלהכלליתבמשמעותאלא"מנגינה",או"פיוט"שלהמקיבלת

הנושאביאליק,שלהמוקדםמשירוגםשניכרכפיבגולה,היהידישלחייןהיא

מופשטתלמהיתישראל",ל"שירתשם-נרדףמעיךגםהיא"שירתי"הכותרת .) 84 (זהשם

בעלהיהודישלוהחד-קוליתהחד-גוניתמנגינתובגולה,היהודיהגורל-שעניינה

 .} 85לוכויחידאחדשמיתרהכינורהכיניר,

האודה.עלבפרק 3א.בסעיף)ראה 84 (
ל"שירה",זכר,לשוך"שיר",ביךהבחנהנלמדתבתר-מקראיים,מקוריתכמהלפי
אמרוכנקבה,ישראלשירשו"ע"ינאמר:רבההשיריםבשירלמשל,נקבה.לשרך
אביו,נכסיכלהיירשכזכר,לירשעתידיךלבואלעתידאלאנקבה,בלשוךשירה

שכךהשירה,עלעדיףהשירמשמע,לד);א,(שםזכר"בלשוךשיראומדיםהך
נאמר:דבהבשמיתחסר.ועלנחיתותעלמעידהוהשידהזכדים,ידושתהרא
אומדיםיהיועליהך,באיתהצרותנקבות,לשיךבעילםשנאמרוהשירית"כל

 .כג,א)(שםזכר"בלשיךשיראומדיםצררת,עידאיךלבראלעתידאבלשירה,
"השירה"ראיליבעתיד,לעםהמזומנתהאידיאלית,הצירההראהשירמשמע,
שעתידהונחרחה,פגימהצררההיאהשירה-שבהורהילחסרסמ~ריתהיא

אלהמדרשי-אגדהשללמציאיתםערהנראה,ככלהיה,ביאליקב"שיר".להתחלף
ישראל",ל"שירתישראל""שירשירישלהראשינהכיתרתואתששינהשעהיאחרים,

מאיך"הידעתבשאלהפיתחתארנקבה),(לשרך"שירתי"הפיאימהקרייהיכאך
Z..2.םlי~שיר-יכנקבהכזכריררשהדרברכלימר,זכר).(לשיךשירי?"את .נב
אליוהערברתהשירהישראל.ירושתעניים,ירושת-זווגםזהאלאםגש-כאחד,

 ,יצרמשיללעקר,בעילםמקורהשירתווחריבה;ריקה-עברימדיריתושהרבי
כמקרבל,לבך,מאבלאבירישהכאךעיברהכינירואלמיך.שכולשליבאיוירה

הכנרשלומעליבהעלובהמוטאציהבבחינתשהיאעני,משכךעני,מקרובאלא
היהודי,

נשארה"אילמהאחת"נימהמותי":"אחרימתרס"דביאליקשלשירו)השווה: 8Sכ
נפסקה.באמצעחייוששירתהמשורר,שלבכינורר
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אפוא,עשוי,הקיר,מניקרתהצרצרשירתמנסרתשביהאב,שלהקידרביתן

שהיאהדיבר,הניצחית.הדליתשירתאתהעכירה,הגליתיתהמציאיתאתגםלשקף

מאין"התדעקיראית I >שיאלהצרצר,ירישתהכיניר,בעלהיהידייגםהמשירר

יתשיביתיהןהשאליתשלתיכנןאתידעת?".אנחתיתבואמזהואי---שירי?אתנחלתי

עמוקיגוןנסכוכאלהומכאובים"צרותהשיר:שלפאראפראזהבמעיוקלוזנרסיכם

הדמעהשירתהיאהשירה.משמע, ) 86כינורו"(נועםאתוהרעילוהמשיררשלבנפשו

לקינות.ונוטהעצוב-רוחמשוררעשאוהוואלהבירושה,המשוררקיבלשאותסוהאנחה,

יל"גלדבריביאליקשלאישיתגירסהלמעין"שירתי"אתהוםךקלוזנרשלניסוחו

שבשירתו:והפסימיותהקדרותסיבתאתלקוראיוהמסביריסהשחר",ב"בעלות

שםליתובעצסעמיאתהראוני
חקרלבליעדהרביםופצעיי
---דלותוומקורהרשעההראוני

---שירתי.ולקינהכנורילאבלויהי
כעורבשחורהשיריבתאזמני

---קינותולשינהמלאםיהאלה

שובשהן,כמותעמיסבלותאתשהכירמאזכימתוודה,השחר"ב"בעליתהמשורר

יעתידות",תוחלתניחומיס,---וידידותאתבהוגיס,,"תענשירילהפיקכינורויכוללא

שראהעמו,בצרותגעוצהשבשירתיוהפסימיותהקדרותסיבת .בלבדונכאיםקיניםאםכי

הקדרותשירתהיאשירתומדועמסבירביאליקשלבשירוהדובר-המשוררגםעיניו.לנגד

ביאליקלדבריפאראפראזהמעיןשבשירתו,והאנחההדמעהםשרמהוהדלות,הגלותררםש

השחר":ל"בעלרתהרומזתהמת",האריה"אלבקינתויל"געל

הצחררהבת-שירתוברעלריטבל
 ...אורהלבושותפשטכעורביתשחר
---שירתולכשהכההרוחרמאז

ראילוחדשה","שירהלעמולהשמיעזכהלאביאליק,שלקינתרלפיגורדרו,

שירתשלהיפוכהאתהמשורר-הדוברמציג"שירתי")שלהמשכוכאמור,(שהיה,ב"זהר"

לשפעוהמחסורלעושרהעונילזוהר,להיהפךהחושךיכולכיצדומראההקודרת,הגלות

 .גדותיועלעולה

 .מדלעיל) 5העי(ראה:ובונים"),,יוצרים 86 (
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,. 
-הגלותיהיהודיאוהדובר-המשורר,שרויעדייןב"שירתי"מקום,מכל

ריקהשירהעדייןושירתוועבדות,חושדשלבעידן-הרביםאתהמייצגהיחיד

חדשה"."שירהמכינורולהפיקהואלמדוסרםהצרצרכשירתועקרה

שבווהצרעה","הזמיריל"גשללשיר-ההקדמהמענהמעיןגםכאויש

דאגת-יומו,אתלדאוגולהתחילמלשוררלהפסיקהזמירלשכנההצירעהמייעצת

---/אחרידלבאיםאו /דורדלבני /שירידיועילו("מהאחריוולבניולעצמו

כעכביש /עמלתכנמלה /עזבתשירידאז /הקשבתלעצתי /השכלתאתהגםלו

מסרבשבשיריו,אדהחומריתהתועלתבחוסרהצירעהלפנימודההזמירטוית").

בראניאלי("כןניחןשבהןהבסיסיות,התכונותאתולהמירשירתואתלנטוש

איוביאליקשלבשירושוררתי").כאשרלשיראוסיףעוד---נוצרתיולזאת

עמלני,לחרקלאואףהיפות,בזמירותיוהאוזןאתהמנעיםלזמיר,משולהמשורר

ומלטוות.מלבנותמלאגור,פוסקיםשאינםוהעכביש,הנמלההדבורה,כדוגמת

טורח,ואינועמלשאינותועלת,מביאשאינרהצרצר,מןשירואתיורשהמשורר

השיריתשליחותיאתוהמשעמם.החד-גיניבניסורובני-הביתמנוחתאתמטרידאד

החומריתהתועלתבחוסררקהמודהגורדוו,שלמזהפסימיבאוראפיא,רואה,היא

י"ב"שירתהמשורר .הזמירשירתשלכערכהוא,שההאסתטי,בערכםמאמיואד •ושירישל

כלשהו.אסתטיערדאפילובשירתואיו-הצרצרכשירתועקרה,תפלהששירתומודה

ועםמזהגורדווי"לעםסמוידיאלוגמעיוב"שירתי"אפוא,ערד,ביאליק

"בעלותשלהמרוממיםהרעיינותביוסינתיזהמעיוהיאשירימזה,אברמוביץש"י

שביאליקגורדוו,שלשיריולמחזירישירי-הקדמה(שניהםוהצירעה"ו"הזמירהשחר"

ראגי-קומיות, Qוההמפוכחותהאמיתיתלביןהמת")האריה"אלהגנוזבשירולהםרמז

אברמוביץ,מסיפוריהעולות

אברמרביץש"יבמחיצת"שירתי",שירוהיכתבבעתתרס"א,בשנתעבדביאליק

"דאסאברמוביץשלספרו.תרגום ) 87לעברית(הקבצנים""ספראתלמענוותירגם

וביאליקב"השלח",בהמשכיםאזהתפרסם-הבכא""בעמק-ווינטשפינגערל"

בפרט,היהודיתהדלו~דעלבכלל,הדלותעלהעממיותהאמירותאתהיטבהכיר

) 87 ( 
ראהמדלעיל. 16העןראה:

 .) 19-16 : ] 19כ (

ביאליק""פרקיגתו,(גרינבלט)גורוגם:
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מתוךבפרקיםכלולותלהלן,המובאותהדוגמאות,ביצירתו.כללשאברמוביץ ,

 : ) 88"שירתי"(הפואימהפירסוםקודםב"השלח",שנתפרסמוהבכא","בעמק
j 

היהיוםבכלבקבציאלאומרתהיתהשהדלותפגעים,של"השיר *

 . ) 89 (מאד"נורא

לתקוותהאדםאתמרגיליווהיסוריםוהבטלהוהשפלות"העניות *

 . ) 90הבאי"(ודברי

 . ) 91העניות"(כמוכרכלמרובהבמידהלפיוטמסוגלדברלר"איו *

 .) 92פייטנים!"(הרבהשמהםקבצנים,בבני"הזהרו *

הטראגייםשירייימתוראברמיביץש"ישלהטראגי-קומייםוריו pסימתור

מרוממת,אודייתתפישהבתוכההממזגת"שירתי",הפואימהנולדהגורדון,י"לשל

בנוטח"נמוכה",פארודיתתפישהעםבגילה,היהודישבקיוםהטראגיקהאתהמציגה

ויצירתיל"גיצירתשביוהמכנה-המשותףאברמוביץ.שלהפטבדו-ריאליטטיתהפרוזה

ביצירתהקבצוכמוגורדוו,ביצירתהמשוררהאליגורי:באופייונעוץאברמוביץ

אתמייצגאםכיגרידא,אינדיןוידואליתחד-פעמיתדמיתאיננואברמוביץ,

הדורות.שבכלהגליתיהיהודיאתאובו-הדור,היהודי

) 88 ( 
בספרוהפואימה,חיבורעלאב~מוביץיצירתהשפעתאתהטעיםאומנםלחובר

העבריתהספרותיב"תולדות ) l ,320ד. 32 [ (ויצירותיו"חייי-"ביאליק
"היה"שירתי"חיבור:בעת ) 68-67 , ].ה 32 [ (רביעיספרהחדשה",
הקבצניםי---מיספרהראשוניםהפרקיםשללעבריתתרגוםלעבודתנתיוהמשורר
המקורלהשפעתזיתרגוםעבודתשלהשפעתהאת---המחברשלבסיועישנעשה

השפעתשלמובהקטימוויש---הרחבההתיאורית-ציוריתלדרךבנטיהלהכיריש
שירתומקורעלהמשוררסיפרשבי---השירשלהראשוובבניינומו"סמנדלי
ישירהעלאחדמצדבהומספרשהואמנדלי,שליצירותיוכדררואנחתו,האבלה

ההויהמחזותאתבהוחוזההואהשניומהצדהישראלית,הדלותששרהפגעיםישל
"שירתי"שלהברורהבזיקההבחיולאלחובראולם,והעולמ".היקומשירתאתושר

תרנ"ז-א-ז,(בכרכימב"השלח"בהמשכיםעתאותהשנתפרסמוהבכא","בעמקלפרקי
תרס"א).

שמ)שם 90 (זי.פרקראשון,טפרהבכא",),,בעמק 89 ( , , 

שמ.)שם, 92 (

 .חיפרק

 .איפרקשביעי,טפר)שם, 91 (
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ודור.דירשבכלוהגלותהחורבךשירתעל-זמנית:כאליגנריה"שירתי" 2ד.

ולבטאישראל",ל"שירתסינונימיתככותרתלהיתפשאףעשויה"שירתי"הכותרת

שירת-חייואתשירשהיהודי,שלו.הנצחחייפשרועלהעמשלקיומוסודעלהתהייהאת

מוסיףהאלמנית,ומאנחתהיתימיממדמעתוההרס,החירבןמןוהמכאיבים,הסבלמן

והטירדנית,המשמימההמעציבה)הגמראנגינתהנוסח,(התפילה,השירהאתלהשמיע

המסורתגחלתאתשמעבירכמילדיר,מדירולהנחילההעיתים,משתניםאיןכאילנ

תיכחדולבלהאחריןהניציץיכבהלבלוחרדהעוממ,המזבחמעלאחרוןכתלתל-אש

הארץ.מןהקודשאש

יאפילולאומית-כללית,חירבוהווייתמשקףהדיברשלביתושתיאוראפשר

לובשתהטימאהפיהשעלעקימה,יבאספקלריהאנפיןבזעירקיסמית,חירבןהיויית

מיתריעלהמנסרעלוב,צרצרדמית-הלווייםישירתהכירהגבישעלחתולדמות -. 
 .הביתבפינתהאחד

"מאגדותבכיתרת-המישנההכתירהשביאליקהאש","מגילתהמיתיתבפואימה

ביושמוטש"ראשרכמיבלהבות,עלהשהר-הביתאחראלוהיםמתוארהחורבןיי,

הדממהקפאהובעיניו---ושומםמחרישראשו.עלהיגוןוהרריזרועותיו

גמ(וכוב"שירתי"והמחרישהשותקנכה-הררח,האבשלכתיאירייהגדילה",

הקודשבמקהלותמלאכי-השרתשירת .)"יבא"המאוחרתהאיטיביוגראפיתבפואימה

בפרקהארץ.מכנףבוקעתחרישיתואנחה 'דקה''דממהונהיחרישיתל"קינההופכת

יסודותעמאוטוביוגראפיימיסודותהמערב:האש",ב"מגילתוןפרקהוידוי,

מתאבי ...יבודדהייתייתוםכן"ואחריקורותיו:עלהעלממספרלאומיים,

בשעלילבבהאתחיללהואמיעצמותיו,עלאלוהימוקיללתבמלחמהפריציממות

מביססיםהעלםשלדבריו ."---לבדיאנוכיואיוותרניכר,אדמתעלשעורימ

שלבתועלהאגדהועל ) 93בייתוסכבתמרתאעלהאגדהעלהחורבן,אגדיתעל

 .) 94בעכו(יהסוסיםטלפימביןשעוריםמלקטתהיתההחירבןשאחריגריוו,בונקדימוו

שם,ו. ; 1נתן,דרבי)אבות 93 (

 .יז)שם, 94 (
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ועללשוןצירופיעלמבוססב"שירתי"הדוברשלאוטוביוגראפי hסלפורוגם

החררנו.אגדרתמתרדמוכרותסיטואציות

המערביהברהביסים:רנוהצדיקשמערושלבימיוכימספרת,אחתאגדה

יוםבכלעציםהכוהניםלההביאולאכיאףמתגברת,היתהמערכה hאשכנה,לא

והיוושבע,אוכלכזיתשמגיעוכוהווכלהפנים,ובלחםבעומרשולחהוברכה

לעיתים,כבההנרהיההצדיקשמעוושלמותר.אחרי ) 95היתירו(ועירששבעו

ב"שירתי",בית-האבכתיאורהפנים,בלחםמארהונשתלחהכוחהתששבמערכההאש

במארה"."בארהפרוטהוכלומקוללטמאוהלחםלחימוםגחלתאיועשנים,הנרותשנר

בידםהיהשלאשעהעניים,שלבבתיהםשארעיהביסיסעלסיפרואגדוחוכמהכמה

ניסיםללאהביתנרתרכאו,הפסח;חגאתאוהשבתיוםאתלחוגכסףדי

חנינארזשלבביתושארעוהניסים,כבדיפורישלאברוח,וללאחלהללאונפלאות,

 . ) 96שמו(ללאדלקוונרוחיולשבחבחלותבמלאשתנורוהעני,דוסאבו

שמוניםובהםהגולה,קהלעםירמיהושלפגישתועלמספרחאחרתאגדה

ישמעאל.מבבימלםומבקשיםועייפיםצמאיםברזל,בכבליאסוריםכהונהפרחיאלף

דגיםלהםוהוציארחשתו",ואחרבראשונהנא"אכלובעורמהלהםאמרוהישמעאלים

הנאדותאלהכוהניםעטוריח.מלאיםנאדזתלהםנתנוכךואחריבש,ולחםמלוחים

הכהונה","פרחי.כאו, ) 97בטנם(אתוהבקיעהחליאםהרע,הארירנקירבם tוב~הנפוחים

הומיה"מבטונשמעוקולםמלוחדגוזנביבשלחםאוכליםאביהם,אחריבקולהעונים

חלולים".מלבבות

קשורותשאינןאגדות,שלרבבמספראקלקטישימושלמצואניחןב"שירתי"

ראשווביתחירבותקרפתהחרחשותו:תקופתרקביניהךומקשרחבזו,זולכאורה

ולאונפגמוראשוןממקדששנשתיירןהכליםעלהאגדה-שניביחחורבןוחקופח

 .לטומא, 95+ (

כד.)חעניח, 96 (

ב.רבחי,)איכה 97כ
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שעבדוהמומים,בעליהכוהביםשביעלהאגדה(ערכיו,י);ארוכהלהםעלתה

(מידות,בקודשמלשרתפסוליםשבמצאוהכוהבים,ועלבד)(יימא,בבית-המקדש

האשהשלהסולתמינחתועלקד)(מנחות,הענישלקורבניעלהאגדה ;)ה

כולן.אתמלפרטהיריעהוקצרהב)רבה,כייקראהענייה

תמובתאתמעצימותהשיטין,ביןב"שירתי"המשובצותהחורבן,אגדות

כתליוביןנעשיתזרהשעבודהמחולל,מקדששלמימדלוומעניקותהדלהבית

עםשולחן-מזבחאצלהניצבתהפאטריארכית,הדמותמשומם").שיקיץ("כנף

המביאההקידרת,האלמנהשלידמותהבניו,אתלעקודהעימדכאבפגומה,סכין

למהוייתהמיתיברובדמתקשרותהחיים,בזוהמתהתגאלותה~ר nבמלבניהלחם

והמימטייםהריאלייםהמימדיםמןיחורגותוהקבלה,האגדהמןמופשטית

נגינה)וכליקיבול(כליופגומיםסדיקיםקידשכליבאמצעיתשלהן.

כיהנים),כמשיררים-לויימ,פסילבהמשנמצאקודש","כלישלובסיועמ

תיקונה.אתמוצאתואינהלדורמדורוהשוממההתפלההשירהעוברת

הגדולה,החילוללשירת"שירתי"אתאףהופכתהחירבולאגדותהזיקה

"היכל"פגום,עולמלפנינןזרה.עבודהבסימניומסתאב.,הקודשמתפגלשבה

הסייגימוכלנטליםהלאויםכל·מ.ותרים,האיסורימכלשבוומנותץ,שביר

פסחזנחמעיוהמחוללתהשבתבסעולתלראותאףמיתרכוועלנפרצים,

נרדף(שמ"חמוצה"יפתלמצות)נרדףכשמ"עוני"לחםנאכלשבואבסורדי,

ובדמ-הפסח)בסדרבמלח(כטבילהבמלחוטבוליםביחדכרוכיםכשהםלחמץ),

עומדשולחנו-מזבחו,לידפגומהשסכינווכשוחטחללככהוהניצבהאב,דמעה.

הפסחזבח,כתיאור"נשר")גממשמעו('ילחם"הלחם:"הנשראתלחלקכאללו

יוחנו ; 26-12יד,מרקוס ; 31-7כב,לוקס ~ 29-17כו,(מתיבאוואנגליונימ

-30ג,ל 21 ( ) 98 ( . 

עלבסמלנאריוומירוו,דוהפרופידנייהעמב"שירתי"הנוצריהיסוד)על 98כ
תל-אביב.באונלברסיטתתשל"ג,בשנה"להאוטוביוגראפיהשלר
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את-הסאקראמנטיםאתמבצעהשבת",וכ"אדווהי""עבדכמוהנענה,האב

האוונגליונים,על-פיהשבת.סעודתאחריונעלם-הסימליותהריטואליותהפעולות

קורבו-הפסח,סעודתלאחרהשישי,ביום ] Cena domini (האחרונההסעודההתרחשה

כעלוהייןהלחםעלוהצביעמאמיניו,ביוהייןאתוחילקהלחםאתישובצעשבה

בהלכה,במתכווןשזילזלכמיכפרה,מיתתישומתהסעודה,אחרי.יוםודמוגופו

היושבימהכהונה",ל"פרחיוחלוקתוהלחםבציעתמוצגתכאו,גםוכמבטלה.כשוללה

העגומיםהילדיםושבעת(ה"קומוניוו"),המרכזיתהריטואליתכפעולהלשולחו,סביב

מלחםחלקניתושאמהנוצרים,לאמונתבמקבילבדמעות,הלחמאתמעלעיםוהרעבים

אכילתה.בעתונחנקיםלבלעהיכוליםהםאיולחוטאים,הקודש

 ,".בEיעלעו"אפרוחיו("על-פיבדמעותהלחםאתהמעלעיםהגוזלים,הילדים

הטבולהמחומץ,אומייןמדם,(האדומההחמוצההפרוסהאתבולעים ,) 29לט,איוב

עלילתנרמזתהדברים,ברקעהקורבן.אתכביכולומחלליםבדם-דמע-דמעה)כאילו

 .האדון""גוףאתלידיהםכביכולהכופריםמקבלים,לפיה ) 99ה"הוסטיה"(

-(הכנפיהוהאקלזיההבויורשיםמקומוואתהאב,נעלמהפעודה,אחרי

היאגםהאמ,דמעתנטפהשלתוכההעיסה,מןשנאפההלחמ,.אכילת CI00כ Cהאמ

לגוףוהדמעההלחמהפיכת-המהות""שינוי-טראנס-סובסטאנציהשלכפעולה

ביחדנבלעימוהדם,המימיפודודמעתה,הרוח,יסודשהיאהאם,אנחתולדם.

ולשירו.הבןשללאנחתו-ללשירלאנחהוהופכיםהלחםפתעם

הקירמניקרתהמציץהצרצר,בשירתמתמלאוהחלללבנז,שירהמנתילאינוהאב

מרגשותממאוויים,וריקממזוןהריק-הריקןוהלבמסורסת),אליהיתמעיו(שהיא

באמצעיתהילדשללקירבוהעובריםובדמעתה,האםשלבאנחתהמתמלא-ימאמינה

בארציתיהודיםעלשהעלילועלילה,היאהקירבן""חילולאוהוסטיה", II)ה 99 (
הקודשלחמאתמחלליםישו,שלבדמופיתםאתהםטובליםכאילוהנוצרים,

בשנייה.אותווצולבימהאדון" IIשלבגופומתעלליםוכך

עדתאת-הכנפיהאתהמציין , Ec.ueo.{.aלמושגנרדףשםהוא "םאה,,) 100 (
באנחתכאןהמתגלגלתהקודש,רוחאתהשכינה,אתגמאך-המאמינים

האם.
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שבהכפירה,שירתהיא"שירתי"המגילה.וכבליעתהקודשלחםכהעברתפת-הלחם,

בילדהמפיחההאם,שלדמותהבאהותחתהלשירהכמקורהאבשלדמותונידחית

דמעתהבעזרתחלול,בלבחדשהאמונהשמפיחיםכשםשירה,לוומעניקהחיים

ורוח.מיםשליסודיתבעזרת-ואנחתה

שכמוהחדשה,שירההיאשירתוכיבסמוי,ביאליקכאואומרכביכול,

אחריובאהההרסמתוךנוצרתהיאחדש,וכמיתוסחדשהכדתחדשה,כאמונה

האמונהחורבותועלהמשוררים-הלויים,שירתהישנה,השירהחורבותעלהחורבו.

שמקורה-"הזוהר"שירת-חדשומיתוסחדשהשירהועולהבוקעתהישנה,

הדלותשירתאלזיקהלהואיוהשבורים,בכליםששרדוהבודדים,בניצוצות

והתלקחה.ניצתהאפרהרמץשמתוךוהגלות,

מאהשלסיפהעלשנכתבב"שירתי",גםכילסיכום,ולטעוולהכלילאפשר

ריאלי-כביכול,רצףהמשורריצרשבובשירגםביאליק,ביצירתחדשהותקופהחדשה

נוספים,רבדיםהמשוררהכלילהקרנקרטית,רבאיכותובחד-פעמיותוהקוראאתהמשכנע

דביקותגילהשעדייוניכרוא-היסטוריים.היסטורייפומטאפיסיים,לאומיים

והאליגוריסטייפהאליגורייםבשיריפדרכו,בתחילתעודאימץשאותהבשיטתו,

הסיפיראלהמתלוויםסמריים,סיפוריםוכמהמכמהמרובדשירולפיההמוקדמים,

גאוניברסאליךת.לאומיותבמשמעויותאותוומעביםהגלוי

ואידירסינקרטית,אישיתבדרךאםגםהקביעה,הסמליפמערכתאלהפנייה

משורר·ציבורי,רביםבמובניפביאליקנותרוהאישיתהבשלהבשירתושגםמוכיחה,

. ) 101 ( 
הצעירהיייבישירתנועליהשהתריעהש"ציות,מולגמריעצמו"להפקיעממנוונבצר

המוקדמיפ,השיריםמלמדיםהזו,הבחינהמוהרביפ.ברשותנתיועדייוונשאר

יללאמהפכותללאורציף,הדרגתיאבולוציוני,יצירהמהלךעלגנזפ,שביאליק

ביאליקאתשימשיצייני-סגנווואותםזיאנרייםיסידותאותפדראמאטיים.שיבייים

שיריומגליםזאת,עפניכרים.והדגשפרופורציהבשיבוייכיאףדרכו,בהמשך

לידישבאמזהשיעורלאיורבסימאבטיעושרלכתיבתיהשביהעשירמוביאליקשל

פריצתעללהצביעאףשניתוומכאובריבם,שנגנזוהמוקדמיפ,בשיריםביטוי

ביאליק.שליצירתיבמהלךחדששלבועלדרך

(101) 
 . ) 131 , ] 57נ (שפירא
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ז,ד)כס);כיומאהקדש"מןבשלוםשיצא"בשעהמלמעלהכוכביםשנוצציםבשעה : 11שן
 ; )*(ביאליק)בשירתפעמים 17כ ) xכ ) 7א,קלל"(יחזקאלכנחושת"ונוצצים
הנפש")."תגמולימוירונא,הללכרןנוצצים"אינםהגבורים"הכוכבים

נד,א);כערוביןנובלין"והללונוצציןהללוהשדהלעשבידומיםהאדם"בני
 .) 12בשורהל"דשאים"במקבילהשדה"כ"עשבי

 ; )*כ )א,וכברכותדשאים"מיני"בוראהרוחותומספרותמתלחשיםהדשאימ : 12שן
דינרשנתןאחדבחסיד"מעשה ;)*כ) 2יט,כתהלימאל"כבודמספרימ"השמימ

הקברותבביתולןוהלךאשתו,והקניטתובצורתבשניהשנהראשבערבלעני
 . )=כיח,ב)כברכותזוייעטזושמספרותרוחותשתיושמע

"והיונוצץאורמרחוקעיניךוראו /הומהקולמרחוקאזניךושמעו : 14-13שן
 ;)=כ) 21-20ל,כישעיהומאחריך"דברתשמענהואזניךמוריךאתרואותעיניך

II כנחמיהמרחוק"ירושליטשמחת"ותשמע ; ) 17קלט,כתהליטעיניך"ראוגלמי
 .כס) ) 41א.כמל"אהומה"הקריהקול"מדוע ; ) 43יב,

אדם"דמותמתרוצץמתנועעמתשללצלו /הדומהאדמ,דמותובעדו : 16-15שן
רצוא"והחיות ; )*כ ) 5א,כיחזקאללהנה"אדטדמותמראיהןוזהחיות
 .) 5ב,(נחוםירוצצו""כברקים ;)*() 14א,כשםהבזק"כמראהושוב

תשאאלהמיתוואל---בנך"יסרנכאיםהגיוווהמיתמתנודדמתרוצץ, : 17שן
 .)=כ) 7טז,נכאים"כישעיהואך"תהגוביאליק);בשירתפעמים 3)כ xכנפשך"

עד"הבאת ;) 9קלט,כתהליםשחר"כנפי"אשאעדיךהשקטנבכיעלתנשא
ביאליק).בשירת)כפעמיימ x)כ 15לח,כאיובים"נבכי

תיבון,אבןיהודה(רןטובתו""המתמידהכלאיממבתיבא"חדמתמידאז
 , . )=כ ) 22מב,(ישעיהוהחבאו"כלאיט"ובבתי ;הלבבות")"חובות

 .)=() 11ה,(ישעיהוידליקט"ייןבנשף"מאחריעיניךתראינה-בנשףמאחר

 .)ס() 31ח,כמל"אהזה"בביתמזבחך"לפניהאלההכתליםביןההואבבית

 .)=() 4קכד,נפשנו"כתהלימעלעבר"אזיעברונפשועלשניטששכי-יוטלא

 ; )=כ ) 4כח,(ישעיהוקיץ"בטרטויכבכורהגמלה,בחרותוילדותובכרהפה
 ;) 0 () 22א,(שמ"אהנער"יגמל"עד ;) 1;יב, 9יא,כקהלתבחורותיך""בימי
עט /עפהילדותךהקיץזבובי"ועמהענייט":"מבנישלהמוקדמבנוסח

מקהלת).בעיקריינקתהאלוסיביתהלשון(שמכלויינעוריךהארובהעשו

 ;)סכ) 2ג,כשמ"אכהות"החלו"ועיניוחורוופניועיניוכבוופה : 24שן
 . )=( ) 22 ,טכויהשעי ( "ורוחיניופו "

כדבהי"בממנו"פניויאשיהוהסב"ולאפניוהסבמאזשניםששכי-יומלא : 25שן
 . ) 26שן)כראה: 2כ,כמל"בויתפלל"הקיראלפניואת"ויסב ;) 22לה,

חזקיהוויסכשנאמרהקיר,לכיןבינוחוצץדבריהאשלאלמתפלל"מנין
 .)ב,הככרכותויתפלל"הקיראלפניו

"כתליט"המלהכמוו"מקצוע","קיר"המליטהאפלכמקצועהקירעבראל : 26שן
הצירוףבאמוקדטבנוסחכס);המקשדכתיאורירכותפעמימכאות , 21בשן

הטלאיטלשכת"והלאעפ"י: ,) 2שןהענייט",כיימבנימזרחי"דרומי"במקצוע
טו,כ)כס).(יומאמערכית"צפוניתבמקצועהיתה

עורקרן"כייז);ככרכותאורה""קרומלפניוראהלאאחתאורקרןגט : 27ש'
יצאה"ולא ;) 14ג,כקוהלתמלפניו""ראו ;) 35,30,29לד,כשמותפניו"

 )א,נוכערוביודרומית"-מערכיתבקרוושקעהדרומיתמזרחיתמקרוחמה
מלפניו"שייראועשה"והאלהימופינה);אורקו"קרו": . 26כראה:זשי-

 .נט,א)נה,א;(ברכות

 : 18שן

 : 19שי

 : 20שן
 : 21שן

 : 22שן

 : 23שן

;;: 
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 ) x () 28ל,(משליתתפש"בידיtנ"שממיתתפלקיריטיחשממיתקירימלבד : 28שז

למלהרש"ישלפידישיבעקביתשממית""קידיביאליק).בשירתפעמים 4 (
יג,(יחזקאלתפל"·טחתםאשרהקיר"אתכ"עכביש";יהבנתהזי,יחידאית

 .)=()דיעי 14

תמקנה!!יעיניי---בשרי"המקפניםרזיןבשר,מקשנה,לאדעבין, : 29שז
(רש"י,וברעבון"ביגיעה---עצמישממית"מי ;)=() 12יד,(זכריה

 .) 13כא,איוב

 ;) 3יח,(שמ"בלב"אייניישימי"לאלבבו?אליהםישיםכיהמהמה : 30שז
 .)=() 14לד,(אייבונשמתו"רוחולביאליוישים"אם

(שמיתמצרים"אבדהכיתדע·"הטדםמלפנים?למדואיךידעהיאהטרם : 31שז
ומלפנים"---מראשהגיד"מיביאליק);בשירתפעמים x)(5 () 7י,

 . ) 26מא,(ישעיהי

חכם"תלמיד ; 31שזיאה"הטרם":לבוא?כבידיסוףכיידעהואהטרם : 32שז
מלפניך"והכביד"והעשר ;)אשה"ש,(מד"רלחרית"ייצאהואסיפי--

שיקראיניאשנהחכם,שיקראיניאקראאדםיאמר"אל ;) 12כט,(דבהי"א
תחמיד"אל ;)ב,ס(נדרלביא"הכבודיסיףמאהבהלמודאלא-יבי

פי,מד).(אביתמלמידך"יותרכביד

 ;)=() 2כא,(שמיתיעבד"שבים"ששובחוריםנערשניתתמימות,שניםשש : 33שז
---ךתבילדיבחור"שמח ;) 0 () 15כג,(ויקראתהינה"תמימותשבתות"שבע
 .יב,ן) ; 9יא,(קהלתבחורותיך"בימי

 .) 20ד,(איוביאבדו"לנצחמשים"מבלייאבדולנצחחייםכבליכצל, : 34שז

 ) 15ד,(במדבדהקשד"אליגעי"ולאהאסוריםביתעלנגעולאיכאלו : 35שז
 . ) 14ד,(קהלתהסירים""מבית ;) 21טו,(שופטיםהאסירים""בית ;)=( ) 0 (

)(פעם x () 8כח,(אייבשחל"עליועדה"לאעדילאהנערפנתעליכאלי : 36שז
 .ביאליק)בשירתאחת

(בראשיתהיקים"כלאת"ומחיתיהנעימההארץמןהיקוםכלפסכמו : 37שז
 .) 2יד,(תהליםאדם"מבניאמוניטפסי"כי ;)=() 23 ; 4ז,

"יהיא ;)=() 23ז,(בראשיתהארץ"מן"וימחילחיץמעברהארץיתמח : 38שז
 .)=() 28השוות:שז ; 11-10יג,(יחזאקלתפל"אותוטחיםוהנםחיץבנה

"והלךהקיץובגדיהחרףתכריכל /ימימהמימיםתלבשלאוכאלי : 40-39שז
 ; ) 0 ( ) 3א,(שמ"אלהי"ילזבחלהשתחייתימימה ·מימיםמעיריההיאהאיש

 .) CI9(0ב,(שמ"אימימה"מימיםלייהעלתהאמוליתעשהקטן"ימעיל

 .)=() 2יב,והאור"(קהלתהשמשתחשךלאאשר"עדלחלוןמעברהשמשכבתהכמו

 ;)=() 15כד,(איובבתים"בחשך"חתרזיוחאורהביתהחתילאוכאלו
בראש',מ).(מד"רהדרה"פנהזיוה"פנה

)(ראה: 28ל,(שמליתתפש"בידים"שממיתהאליןבדיביןלרדתבתפשי
יעיד). 13כח,(שמיתשטים"עצי"בדי ;) 28שן

 . ) 2טי,(בראשיתערירי"הולך"ואנכיהישיבהחלוןעלעריריהעומד

 ;) 21לז,(איובבהיר""אירסהרלילבהיר,ייםהיהלאיכאלי
 .) 6קכא,(תחליםבלילה""יירח

מקסםלכםיחשכהמחזיןלכם"לילהונעימיתעדניםקסםלאיאביב
שירהראה: ; 6ג,(מיכההיום"עליהםיקדרהנביאיםעלהשמשיבאה

בימינך"בעימות ;) 24א,(שמ"בעדנים"עםשני"המלבישכם ;)=() 41
טי,ןן).נצח"(תהלים

 : 41שן

 : 42שן

 : 43שן

 : 44ש'

 : 45שז

 : 46שן
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בטוב"ובחורברעמאס---הנערידע"בטרםהנערלבחוריהיהטרםיכמי : 47שן
 .)*כ ) 5ב,כבראשיתבארץ"יהיה"וטרם ;)=() 17ז,(ישעיהו

 . 34-33שןראה:תמימות!שניםששחיים,כבליכצל, : 48שן

(ירוש'האם"אלחידומיןבנים"רבעומדנרפשאגםגםכאלה,ימיםרב : 49שן
בז,(ישעיהינגרש"כים"יהרשעים ;) 26כה,(משלינרפש""מעין ;) 11ד,
פב,א).(כתוביתבאגם"עומדתיאפילוקנהיוםלן"לאחר ;)=() 20

 ) 22כד,(ישעיהויפקדי"ימים"ומרביפקדיבחשדיתהישיבהכביח : 50שן
 .) 49שן(ראה:

 ;'יעיד) 33סט,(תהלים?בבכם""ייחיחמדיצר,חי,לבלבניהגםכי : 51שן
דברתי).קהלת,(מד"רחומד""הלב

 ; ) 14כג,(שמותבשנת"ליתחגרגליט"ששלירקדובשנהרגליםשתיהםגם : 52שן
בישיבה.הלימודיםפרק"';זמןוכוהליכהואיברחג"רגל":

"מזעזעיך" ; ) 0 ( 26ש'ראה:"כתליה",זעזעוהרוחיתכתליהגם-יבכן : 53שי
) 25) (x ביאליק)בשירתפעמים; , I אמיתששכותללזעזעלאדםליניח---

ייחי).(מדה"ג,מאבריו"אחדאברלזעזעילא

החלתעליניסף---נחלתן"ונגרעהנגרעיםספסליםנוספים,ספסלים : 54שן
תלמידכליאומר:מכריזגמליאלרבן"שהיה ;) 3לי,(במדברהמטה"
ספסלי"כמהאיתיספייימאההיאהמדרש,לביתיכנסלאכבריתיכושאין

כח,א).(ברכות

 .)+()=( ) lו,(יהושעבא"יאיויוצא"איןיצאובחוריםיביאו,בחורים : 55שן

הקרוביםלכפריםשיפיצורישנוראים,לימיםביתםאליורדיםיש : 57-56שי
תלמיד"אםועוד); 11יא,(שמ"אלאהליו"אישהעירמעל"ויפוצי

 .)א,ז(תעניתלבדך"לךיהיולאוואםחוצהמעינותיךיפוצוהיאהגון

 ;) 13ד,(ויקראהקהל"מעינידבד"ונעלםהנוראהמשגיחמעיןורחוקים : 58שן
 .)=() 13ה,(במדבראישה"מעיני"ונעלם

 ) 5קמט,(תהליםבכבוד"חסידים"יעלזוטוביםאנשיםבביתבכבודיעלזו : 59שן
(במשמעות: )=() 3לג,-(תהליםיעלזו"רשעיטמתי"עדה,א;ברכיתגם:ראה
 .לעז)

כג,ב).(שבתרבבן"דמיקיר IIתורהבנימוקירידבבןמרחמי : 60שן

(אסתרדחופים"יצאי"יהרציםם,נדחפי,יצאווגירשואשרישאף : 61שן

גירשי"כי ;)=() 12י,(שםביתי"אלנדחף"יהמו ;)=()דיעו 15ג,
 .) 29יב,(שםממצרים"

כב,(ויקראאביה"ביתאלושבה IIאבלותבדרכיםאביוביתאישושב : 62שן
 . ) 4א,(איכהאבלות"ציון"דרכי ;) 0 () 13

אגוזים"בקליפי---בקרביה"משחקבקלפיטבלילותשחקועל-האחד : 63ש'
 .) 4ז,כשבועית

(סנהדי,עה);הגדר"אמחוריעמו"תספרבלילותבתולותעםספדועלהשני : 64שן
דיח,ד).(מד"רהקוצרים"עםמשחקותהנשים"על

"ואישידועבמקרםבשבתו riקטר ri /מקטרהשמשמצארכי-השלישי : 66-65ש'
b משכיתו"בחדריאישבחשךעושיםישראלביתזקניאשר---בידוקטרתו

 .) 11ח,(יחזקאל
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נפלהבחלקושמנהעבה,כפרבת /ובתולהלחתןנבחראשרישאף : 70-69שי
(חבקוקחלקו"שמןבהמהכילמכמרתוויקטרלחרמויזבחכן"ועל

 .)=() 16א,
מהללהבעירגדוללרבויהי Iגאולהלושנתנההפרושיםמןויש : 72-71שז

ההוללה"העיר---אבדת"איד ;) 24כה,(ויקראלארץ"תתנו"גאלה
 . )=( ) 17 ,כו(יחזקאל

התקועה"היתדתמוש---ההוא"ביוםתקועכמסמרהעומדאחדאד : 73ש'

"המסמר ;) 14יב,(קהלתנטועים""כמסמרות ;)=( ) 25כב,(ישעיהו
 .)הויקרא(מד"ר,הנטוע"הזה

מאחריהם"וילדהאלהים---מלאד"ויסעיסעומאחריוהשניםהמעשים,
 . ) 0 (ד)ועו , 19 ,יד(שמות

"כקיר ;) 3ד,אקל m(יברזל""קירנטועברזלקירלפניוולפניו! : 75ש'
מזכיריםדבריםשלושהיצחק"ואמר ;) 4סב,(תהליםהדחויה"גדרנטוי

חברועלדיןומוסרתפיל~ועיוןנטויקירהןואלואדםשלעוונותיו
ראה: ; 11יב,(קהלתנטועים""כמשמרות ;)=()א,הנ(ברכותלשמים"

 . ) 73שי

 : 74שי

 . ) 24ג,(נחמיההפנה"ועדהמקצוע"עדיראווגויליםעמומהיפנה : 76שי
 , 26,21שיראה:-"כתלים~'"מקצוע",המלים(כמו"פנה"המלהגמ
העזרה,פיניתהמזבח,פינותבניית-המקדש:שלבהקשרתכופותבאה ) 53
מלימהן ) 63ש'(ראה:ו"קלפימ""גוילים".המלהוכדיהפינהאבן

בהיפוד.דומימוצליליהןבמקורו,קרובות

"בבואוובצאתובבואוופרושורחבכל Iראהלאבפנהמקומוקנהמאז : 78-77שי
 .) 0 () 7כג,(דבהי"בובצאתו"

-80ש' "וכונוביתואלישובמתיבאהואמתי Iהשעהכוןלאהשמשגמואף : 79
עלי"תבוא"מתילד);ברכותוכן: ; 5סזטה,יג,(תוספתאשעה"אותה

 . )=( ) 10 ,ז(איובלביתו"עודישוב"לא ; ) 2קא,(תהלים

חסידה"גםידעומועדיולבדמהמהרק Iהלילהחשכתאוהלבנההשחר
 . ) 7ח,(ירמיהו '.מועדיהיידעהבשמימ

"ברה ;) 26ל,(ישעיהוהחמה""אורמלמעלההברההחמהאורגמכי
 . ) 10 ,ו(שיה"שכחמה"

איה"עיןשזפתוולאעיטידעו"לאשזפהוולאדרכיוידעלא
 . 82שי :ראה ,) 7כח,(איוב

ובערבבבקרבבקרעולותלהי'יומקטרימיכירובטרמבשחרבשחר
 .) 14ג,(רותאיש"יכיר"בטרמ ;) 0 () 11יג,(דבהי"בבערב"

בשחריתשמעאתקורין"מאימתןכלבוביןזאבביןללבן,תכלתבין
(ברכותלכרתי"תכלתביןאימראליעזרריללבן,תכלתבין·ר Jמשיכ
לכרתי".תכלת"ביןנרשמ:"המתמיד"שלהשלמבכתב-הידהערה: ·.)ב,א

אלףרבבותצבאהבקרכוכביכל Iיזהירוהחרישיתהאפלהמןעת : 88-87שי
 .) 36י,(במדברישראל"אלפי"רבבות ;) 7לח,(איובבקר""כוכבי

 ) x () 15יט,(איובב.ך.תי""גריינומושנתםאחריתהעירגריעת : 89שי
 ;)=() 23ח,(דניאל"באחרתדמלכותמ" ;)=(ביאליק)בשירת(פעמיימ

 .) 6עו,(תהלימשנתמ""ונמו

(איובמחריד"ואין"ורבצתקוראשכויקו;גמרבצמאתירגיזלא : 90שי
אל";מרגיזיובטוחותלשודדיםאהלים"ישליוועוד; ) 19יא,

 ) 36לח,(איובבטחותיו"וחכמהבינהלשכוינתן"מי ;נב,ב)(סוכה
) X ( פעמילמ)הגברקריאתקודםלדרד"היוצא ;ביאליק)בשירת

 .)=()אכ(לומאבראשו"דמו

 : 82-81שז

 : 83ש'

 : 84שי

 : 85שי

 : 86ש'



 : 91שז

 : 92שז
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קיט,(תהליםאשמורות"עיני"קדמויקומואשמורותמקדמיובטרם
הראשונה"השמורהסוףעדבתרומתולאכלנכנסיםשכהנים"משעה ;) 148

 . ) 0 ((ברכרת,א)

 .)ב,ג(ברכרתכארי""מתגברהבוראלעבודתכאריהתגבר

 ;) 26ג,(איכהודומם""ריחילויחילדרמםיחרישהיקוםכלעת : 93שז
 .) 4ז,(בראשיתהיקום"כלאת"ומחיתי

ירושלים"שביקרמימעפר"התנעריחדשיםלחייםינעריקוםעד : 94שז
 . ) 2נב,(ישעיהו

ןלחשיםתעלומןתכנפיובטתר Iיכילכמוהאחרווחלימויחלםוכמו : 96-95שז
 ;)ס() 38,26ז,כמ'י'איייכי'ל''בת"א'לפיט ;) 5סא,(תהליםכנפיך""בסתר

 . ) 20ג,(ישעיהווהלחשיטי'הנפש"בתי ; ) 22מד,כתהליםלב""תעלומות

 ;) 13יט,כמל"אבאדרתי"פניר"יריטנדארהבדממהפנייא"תימלרט
 . ) 12יט,(מ-ל"אדקה"דממה"קרל

 ) 34כח,(שמרתסביב"המעילשרלי'יילשמלתושוליניןמסתתרררגש
 .כס)רעיד

 .)סכ) 1 .:ד(זכריהמשנתו"יעוראשר"כאישהקצרהמשנתוהנעריערראז

"אל ;)=() 5פב,(תהליםיתהלכו""בחשכהפנתיאלירץבחשכהיתלבש
נא,א).(ברכרתותלבש"השמשמידבשחריתחלוקךתטול

 ;) 26כג,(שמ"אללכת"נחפזדרד"ויהיהגנהממשעולנחפזתוצעדה
פעמים x) (11כ ) 24כב,(במדברהכרמים"במשעולהימלאך"ויעמד
 .) 27ט,(מל"בהגן"ביתדרך"וינסביאליק);בשירת

עדבאכםעדהלכתם,אשרהדרך"בכלהישיבהביתעדההולךילךבה
 . ) 31א,(דבריםהזה"המקום

 : 97ש'

 : 98שי

 : 99ש'

 : 100שז

 : 101ש'

 : 102שז

 : 103שז

 : 104ש'

 : 105שי

 : 106שז

 : 107שן

 : 108שז

 : 109שז

 ;) lו,"(מיכהקולן"הגבעות"ותשמענהתשמענההרלחותהשטותאזנירק
 . ) 21ל,(ישעיהימאחריך"דברתשמעכה""ראזניך

ועוד; 93טו,(משליצופות"אדני"עיניהנתיבהצופיההכוכביםועין
 ;ביאליק)בשירתפעמים x) (8כ ) 27לא,(תה'ליםביתה"הליכות"צופיה
שוררתהשווה:כח,ך;(איובאיה"עיושזפתהולאעיטידעולא"נתיב
84-83 (. 

מרקדהשטןלחטואאדטשהולך"בשעהלקראתיכשטןירקדאשרישאך
 . )=כ)כבמדברכמד"רהעבודה"שגומרעדלו

 ; 4ט,(שופטיםופוחזים"ריקים"אנשיםהתכלתמשפעתהפוחזהרוח
אומרוהואבתורהעסקתלאמהמפנילואומרים"רשע ;) 4ג,צפניה

מים"שפעת ;)=()הל,גיומא(המאירי,עלי"פחךויצריהייתיגאה
 .) n,34לשם ; llכב,(איובתכסו"

 ) 18עג,(תהליםלמו"תשיתבחלקית"אןפאתויסלסלבחלקותלוושת
 .שסרחה")בעת"ויהירבתי,(פסיקתאקיוצותיו""מסלסל ;)=כ

"יפיח ;) 27(איובלא,לבי"בסתר"ויפחהוללותיפיחבסתריפתנו
 ; 17א,(קהלתוסכלות""הוללות ;) 9,5יט,שם ; 19ו,(משליכזבים"

 .)=() 25ז,שם

 )-,זע(תהליםעיני"שמוררת"אחזתתדבקנההנערעינישתיושמורות
טז,(שופטיםשמשיןבפרשתבאהעיניס""קתיהצירוף .) 118שז(ראה:

פעמים. 12ביאליקובשירתבלבד, ) 28



 : 110שן

 : 111שן

 : 112שן

 : 113שן

 : 114שן

 : 115שן
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שאלי"רחמיםעמך"ובעדאחינו:"חננותשאלנה:רחמיםכמו
אתםחנני"חנני,עשי"ת);ה,סליחןאלהים,אזכרה(אמתי,
שיחננו"עדאיהינואל"עינינו ;)=() 21יט,(איוברעי"

 . ) 2נא,(תהליםכחסדך"אלהים"חנני ;) 2קכג,(תהלים

 .)=() 12יד,(זכריהתמקנה""ועיניותמקנהתחתינוהשחורותעיניך

 ;) 30כה,(בראשיתאנכי"עיף"כינלאינועמךכיאנחנןעיפות
 . )+( ) 14 ,טז(שמ"ביפים"עאתואשויהעם"וכל

 • )+( ) 13 ,י(יהושעתמים""כיוםאותנוהוגעתקיץיוםתמיtנ,יום

 ) 4צ,(תהליםבלי'לה""ואשמורהאחינו!יגענו,-בלילהואשמורה
(ישעיהוכח"יחליפוהןוקוי---בחוריםויגעונערים"ויעפו ;)=(

 . 116,114,113,112שןהשווה: ;)=() 31מ,

 .) 0 () 6-5ג,(שמ"אשכב""שובאנוגםונחנוותנוחשכבשוב

ו(ישעיהכח"יחליפו Iה"וקויכחנוהחלףדיישנתטרםעוד : 116שן
 .) 0 () 9,3ג,(שמ"א"טרם" ;) 31מ,

 . 109שןראה: : 118 ~ 117שן

הר?קותהרחובותתשמענההתכיפות /צעדיוקולובתהרהוריםכמגרש : 120-119שן
"הלא ;)={)ב,כתעניתכח,א;(סוכההמטונפות"במבואותהרהר"ולא
מלכתצעדינו"צרו ;) 6ז,שם ; 32ו,(מ'ל"באחריו"אדוניורגליקיל

השימושבעניייהעיראברונייהערה: .) 18ד,(איכהברחובותינו"
בלשוןשהשימוש(ייתכן"ריקים"במקום"ריקות",בשה"תהמוטעה

 .'ל"מבואות")"רחובות"מאסמכתנובענקבה

אפתנו"אניויאמר---הרוח"ויצאהגנהירקאלהרוחירדאז
בעירלדור"אסיר ;) 2ו,(שיה"שלגנו"ירד"דודי ;) 21כב,(מל"א
פד).קידןשיו(ירושןירק"שלגנהבהשאיו

 : 121שן

 : 122שן

 : 123שן

 : 124שן

 : 125שן

 : 126שן

 : 127שן

 : 128שן

 : 129שן

 : 130שן

דקה"דממהקולהאש"ואחרדקהדממהבקולמפתההואליחש,היא
 .)=() 0 () 12יט,(מל"א

 ; 23ט,(דניאלחמידות""אישרעננה,ערשימהחמידית,עלם"ראה,
 .) 16א,(שיה"שרעננה"ערשנו"אף ;) 19יד,שם

אלאמחל~ישנשתנהבזיויבניבאלא~דיי Iנמקהראתרבטרםהתענג
שיה"ש,"הביאני(מד"רובמשתה"במאכלחדשיםכשלשהבניויתענגיתעדו

חוליר,נה).(ת"רשלה"הראהשצמקהכלחריתה,"איזיהיהיין");ביתאל

 .) 10ז,(שיה"שישנים"שפתי"דובבבחלומםידובבוישניםנחנוגם

 ;)*() 11א,(בראשיתעשב"דשאהארץ"תדשאהרוחותמארבעודשאיםעשבים
 . )*() 9לז,(יחזקאלהרוחות""מארבע ;)*()א,ו(ברכותדשאים"מיני"בורא

(איובעיניך"ירמזויומחלבריקחך"מהממרומםירמזוו,;כךכביםוגם
 .) 12כב,(איוברמו"כי"כוכבים ;) 12טו,

בנידרכיכלעלפקוחותעיניך"אשרפקוחותועינינואנחנוישנים
 .) 2ה,(שיח"שער"ולביישנח"אני ;) 19לב,(ירמיהואדם"

תהלים ; T,27ל(ישעיהוגגות"ייחציריבאוערביםגנותחצירוריחוח
 .כא)(ס)במדבר,(מד"רערבים""ריחוח ;) 6קכט,

 ) 19לט,(יחזקאללשכרון"דם"ושחיתםשכרוןישקוחיבנחיריו,מאליהם
 . ) 0 ( ) 14,7,4יג,(שופטיםושכר"ייןתשתי"אל ; )=(



 : 131שי

 : 132שי

 : 133שי

 : 134שי

 : J 135ש_

 : 136ש'

 : 137שי

 : 138ש'

 : 139שי

 : 140ש'
 : 141שן

 : 142שן

 : 143שן

 : 144שן

 : I 145ש

 : I 146ש

 : I 148-147ש

 : 149שי

 : 150שי

 : 151ש'

 : I 152ש

 : 153שן
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 ;) 5יא,(יחזקאל "'הריחעלי"ינפלפיהיאלמאליירוחגלונפל
 . ) 0 ( ) 14-13ב,(מל"ב Iמעליו-~נפוחאשראויהואדרח"אח

 ;) llח,כשמיחהרוחה"היחהכיפרעה"ויואבגרוובחזהירוחה-גדילה
 .) 4סט,כחהליםגרוני"נחרבקראי"יגעחי

פיה"יפערהנפשהשאילהרחיבה"לכוישאףפיהיאחהנערירחיבאז
 . )=כ ) 21לא,שם ; 11פא,כחהליםפיד""הרחב ; )=( ) 14ה,(ישעיהו
 ;) 6ח,כמשלימישרים""ומפחח-שפחיהפתיחהכתנתומפתחאתוהרחיב
קיב,א).קיא,ב;(שבחהחויק""מפתח

אבנים"ייסיעו ;) 9י,כקהלחאבנים""מסיעייעףאבניםשהסייעוכאיש
 .) 0 () 31ה,(מל"אגדוליח"

 ;) lקג,כחהליםקדשי"שםאחקובי"רכלמניחחקובייכליחחננויבקשו
 . I 139שגמ:ראה ;) lג,(ריתמניח"לךאבקש"הלא

לאביוו"שלחהוידיהשלחח-יבכישור"ידיהכחבליידיואחלריחישלח
כאייבכחוז"ללא ;) 10ח,(בראשיתהיונה"אתוזשלח ;) 20-19וא,(משלי

 .) 2כו,

 . ) 12א,(יונההימ"אלוהטיילוני"אשינישאניהרוח,קחניכמבקש:

 ;) 9ח,(בראשית Ifמניחהיונהמצאה"ילאמנוחימצאנימזהנעיפה
"יאי ; I 137-136שגם:ראה ;) 14לד,כישעיהימנוחה"לה"ומצאה

 .) 8א,כיונהאחה"עםמזה

 .) 20מט,(ישעיהוהמקום"לי"צרהנניעיףפההמקוםליצרפה

יאורחחדקכמשוכחעצל"דרךהגנהבמשוכחגדיילהחבטהאד
 • )=( ) 19 ,טוכמשליסללה"ישרים

ממנה"סרולא---אביובדרד'יוילדהנתיבהמוסרכילנערמזכירה
ועוד. ) 32כ,(דבהי"ב

 .•.א)ה,כסוטהואעשנה"-חובחי"אדעהפנהוזכרחובתווזכר

הרעש"מפנינסתםכאשר"ונפחם-בית-הישיבהינוסהחטאמווכנס

 .) 5יד,כזכריה

 .) 23לט,(תהליםדומיה""נאלמחיקדישהדימיההריקהבישיבה

 . ) 0 ( ) 20ד,(במדברהקשד'''אח"כבלעראשונההקדשהנערובלע

"עדהנהבואויוםלושרעו /חבריולויחכובמקצעשםכי
(שופטיםלו"רעה"אשרועוד; ) 24ג,כנחמיההפנה"יעדהמקצע

 . 209ש'השווה: ;) 20יד,

כס). ) 3ד,(שמ"איכבה"טרםאלהים"ינרתלמודיוספרעמודודולק,נר

עלכחסהשמו,עלכחסהנר,עלי~חסלנועהקליםהרגעיםעלוכחס
 .) 3לב,(איוברץ"מניקלו"ימי ; I 149שגם;ראה ;)ה,ב(שבתהפחיוה"

 .) 3לב,כאייבאפו"חרהרעיו"ובשלשחלמודיוהחלרעיואלימהר

 ;) llיב,(קהלחנטועים""וכמשמרוחתקועכמסמרועמד-ובעמדו
 . I 73ש :ראה

 ; I 113שראה: ~חמים"וזיוםימישלאממקומולילהחציתמיםיום
הלילה"בחצי"ויקם ;) 8ג,רוח ; 29יב,(שמיחהלילה"בחצי"ויהי

---"ומשרתו ;) 7מו,(ישעיהוימיש"לא"ממקומו ;) 0 () 3טז,(שופטים
(ירמיהופרי"מעשוחימיש"ולא ;) llלג,(שמוחהאהל"מחוךימישלא
 . 192השווה:ש' ;) 8יז,
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לאכולהכהונותאחתאלנא"ספחניהשחורהפתיאתלרעבוןיאכלשם : 154שן
צלילדמיוןדומהקא)(ב"משחרית""פת ;) 0 () 36ב,(שמ"אלחם"פת

שחורה".ל"פת

זרובבל"לפניהגדרלההראתה"מיחלמישאתהמישמיר,אתהרמי : 155שן
 ;) 13לב,(דבריםהחלמיש""מצרר ; 187שןגם:ראה ;) 7ד,(זכריה

נתתימצורחזק"כשמיר ;) 1יז,כירמיהושמיר"רבצפרןברזל"בעט
 .) 9ג,כעזראמצחך"

"מיד ;) 12מא~(בראשיתעברי""נערבתררההעוסקעבריבערלפבי : 156שן
 .)ב,ג(ברכרתהשחר"עמרדשעלהעדבתררהועוסקערמדהיה

"כריחהשדהרריחהגנההשחר /" 1רבנןתנוהורבא,,אמרהו ,"הר : 158-157שן
(תעניתה'ייברכראשרשדהכריחבני"ריח ;) 27כז,כבראשיתהשדה"
שם).(שםתפוחים"שלשדה"כריחכט,ב);

 ; )=( ) 11ט,(הושעכברדם"יתעופף"כערףכענןימחררכערףהתערפפו : 159שן
 .) 22מד,(ישעיהופשעיך"כעב"מחיתי

"הארץבמקצרעפהפהרמלראההארץ /אבדהנשכחהומלראההארץ : 161-160שן
(ירמיהרהארץ"אבדהמה"על ;) 1כד,תהלים ; lלד,(ישעיהורמלואה"

 .) 11ט,

 .) 12נד,(ישעיהרשמשותיך"כדכד"רשמתיתזרחנהפהלרבככדכדרשמשות

 ) 36םח,(תהליםותעצומות"עז"נרתןינועהבערתעצומותימלא
) 3)(x ביאליק).בשירתפעמים

(יחזקאלבוערות"אשכגחלי"מראיהםתתלקחנהאשגחליכשתיועיניו
 . ) 0 ( ) 12טז,כויקראאש"גחליהמחתהמלא"ולקח ;)*( ) 13א,

יצאהשמש l 'ומאירההשמחההארץהקיצה /יצאההשמשהקדיםיאדםו : 166-165שן
 ;) 31ה,(שופטיםבגבורתו"השמש"כצאת ;) 23יט,(בראשיתהארץ"על

שמיםבלתי"עדא,כו);(ברכותיום"זהומאדימותמזרחשפניזמן"כל
 • ) 2 ,מג(יחזקאלמכברדו"האירה~הארץ I ; ) 12 ,יד(איוביקיצי"לא

 ; )=( ) n,16(ירמיהואביריו"מצהלות"מקולמלאההרוחצפוריםמצהלית : 167שן
 " Qחמהארץ"ותמצא ;)=() 27יג,(ירמיהוזנותך"זמהרמצהלותיך"באופיך
 .)=() 11ו,(בראשית

 : 162שן

 : 163שן

 : 164שן

(תהיליםמשמן"פנים"להצהילשירהאומרפהכלפנים,יצהילחיכל : 168שן
 .)=()י(מגילהשירה"אומריםראתםביםידי.טובע?ם"מעשי ;) 15קד,

אמותיהםחיקאלמרצחםהעולים /רחוציםכילדיםהישיבהבניגם : 170-169שן
"בהשתפך ;) 6ו,שם ; 2ד,(שיה"שהרחצה"מןשעלוהרחליםיינעדר
במקורותבאה"לרחצה"המלה ;)=() 12ב,(איכהאמרתיהם"חיקאלנפשם
לרחצה"היםלרחצה",נחושת"כיורוכהובה:מקדשדינישלבהקשר

 .ועוד(ס)בו"לכוהנים
מחלב"צחומשלגנזיריה"זכוחלוציםיבואוומאיריםזכיםכן : 171שן

 ;)+() 18ג,(דבריםאחיכם"לפביתעברו"חלוצים ;) 0 ()=() 7ד,(איכה
 . ) 0 ( )+( ) 9 ,וושע(יהים"נהכהילפנהלך"והחלוץ

(נדהקצרה"שלחלוקהשלבשה"ארוכהשלחנותיהםאלארכותבגמרות : 172שן
נח,א).

טהורים"כלםכאחדוהלריםהכהניםהטהרו"כייחלותורתםכאחדוכולם : 173שן
צליל).(דמיון ) 4מב,(ישעיהוייחלו"איים"ולתורתו ;) 0 () 20ו,כעזרא
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 . ) 38בא.(ירמיהואריות"כגורי"בערואריותכגורינחורימינערו : 174שן

 ; ) 4צח.(תהלימוזמרו"ורבנו"פצחויתפללווכמוירננויתחננו : 175שן
ויתחננו"והתפללוועוד; ) 9קלב,(תהליטירננו"וחפידיך----"כהניך
 .) 0 () 24ו,דבהי"ב ; 33ח.(מל"אאליך"

 ;) 33םח, ; 12ט,(תהלימלאדני""זמרווכליותקרבכללאדניויזמרו : 176שן
החלבואתהכליותשתי"ואתועוד; ) 20יא,(ירמיהוולב"כליות"נוחן
 .) 0 ( ) 13כט,(שמותהקרב"אתהמכפה

המזוזותשתיעלונתנו-הדטמו"ןלחקוהישיבהחלונימשקופיעלמחוץ : 177שן
ועוד. ) 28ה,(שןפטימ Ifבשקפהתחלון"בעדועוד; ) 7יב,(שמות ttהשמקוףועל

"אדני ;) 11לב,(דנרימקבו"יעיר"כנשרהרכימבניה-קנהתעירהדרור : 178שן
 .) 13לג,(בראשיתרכימ"הילדימכייודע

יתנו"שממשחכימביושביפזרונהצדקתאת /הנדיבההשמשתהלתלתנות : 180-7179שן
-פזרובנהצלילימ:חילוף ;) 11ה,(שופטימבישראלןןפרזונוצדקתהןצדקות

"יושביועוד; ) 3קפג,(תהלימעולמ"כמתיבמחשכימ""תושיבניפרזובו;
 .) 10קז,(תהלימחשך"

"וכפהפנימהלישיבההפקתהבבקר /שמחהלהביטהעולםעיוגםכי : 182-181שן
ילך---עולםשלעינופימאהוא IIועוד; ) 5י,(שמותהארץ"עיןאת

הביט"ארץאל-משמים"הן ;)ס()א,ד(ב"בעולם"שלבעינוויתעפק
"הביטו ; ) 18קיט,(תהליםנפלאות"ואביטהעיני"גל ; ) 20קב,(תהלים

(ויקראפנימה"הקדשאל---הובא"לא ;) 6לד,(תהליםונהרו"אליו
 . ) 0 ( ) 18 ,י

"וטאטאתיההנעימהבאורה-הזהבבמטאטא /החשכהצלליאתמתוכהולטאטא : 184-183שן
שיפוח"עדביאליק);בשירתפעמימ x)(4 () 23יד,(ישעיהוהשמד"במטאטא

 ;) 12קלט,(תהליםכאורה""כחשכה ;) 17ב,כשיה"שהצללים"ונפוהיום
 .) 15מט,(בראשיתנעמה"כיהארץאת---"וירא

 ;) 17יא,כזכריהתכהה"כההימינו"ועיוהכהההישיבהעיוהאורימלא : 185שן
בעור"---הנגעכהה"והנה ;) 1כז,כבראשיתמראות"עיניו"ותכהינה

 . )=כ ) 0 ( ) 6 ,יגיקראכו

 ;) 10ג,(שיה"שארגמו"ומרכבוזהב"רפידתוקירותיהשחוראתבזהבורפד : 186שן
יד,א).(ב"בזהב")."רפידתו O (ועוד ) 4ג,(דבהי"בטהור"זהבמפנימה"ויצפהו

לה"חוחותשןאותהראשההאבואת"והוציאמלאההישיבהמביתותשואות : 187שן
תצפנו"ומחוץ"מביתכנ,ב);(ישעיהומלאה"'"ותשואות ;) 0 () 7ג,(זכריה
לדביר"מניתלו"וינן ; 188,186שן;השווה:ועוד(ס) ) 11כה,(שמות
 . ) 0 ( ) 16 ,ו(מל"א

 ;) 13מח,(תהליםוהקיפוה"ציוו"פנותקיפנהמחוץצפריםורננת : 188שן
 .)=()+() 8טו,(ישעיהומועב"גנילאתהזעקה"הקיפה

 : 189שן

 : 190שן

 . )+()=() 9יז,כישעיהווהאמיר"החרש"בעזובתהחרשעזובתהזקןאלוןגם

"וענני ;) 17 ,ח;כיחזקאלקדמונים""נימיםקדמוניםמימיםעליההעומד
 .)+כ ) 0 () 14יד,(במדברעליהם"עומד

"אםועוד; ) 21כט,(בראשיתימי"מלאו"כיהשרשיבשוימיומלאושכנר
 .)=() 17לח,איוב ; 26ט,(הושעיבש""שרשם ;) 8יד,(איובשרשו"בארץיזקיו

 : 191שן



(ייקראבראשם"קרחהיקרחה"לאקרחתויייטביתנערכמיהיאגם "
מעפר"התנערי ;כס) ) 42 ,גייקראכובגבחתוייאויבקרחתו I ;כס) ) 5 ,כא

 . )=כ ) 30ט,כמלייבראשהן,אתיותיטיב I ; ) 2נב,(ישעיהוקומי"

"אף ; ) 10 ,דנה(יו 11היהלי?ה"שבררעננהמטללילהברשרטבה
ברטיבתא"הא ; 123שורהגם:ראה ;) 16א,(שיה"שרעננה"ערשנו

האילו".פירותעלמברכיו"כיצדבפרקלו,ב)כברכיתביבשתא"הא

אלהים"פניכראיתפניך"ראיתישמפחתובניכראיתהצפריםיירא
כבני-פני).צליליםדמייו ;) 10לב,(בראשית

כדבהי"אביתו"את?ברךדיד"ויסבברננהבבקרלברכוהבאים
חסדך"לבקריארנועוזך"אשיר ;) 2ק,(תהליםברננה"לפניו"כאו

 .) 17נט,(תהלים

"ישטפו ;) 9לו,כתהליםעדניך""ונחלהחייםישטפועדניםוכנחל
 .) 40 ; 22יא,כדניאלמלפניר"

(דבריםפניהם"עלסיףיםמיאת"הציףיאגפייהיקוםהארץיציפר
כבראשיתהיקרם"כיאת"ומחיתביאליק);בשירתפעמים 3כ ) x)כ 4יא,
אלגביש---יאכנישרטף"גשםצט,כ);ככ"באגפיה"שכלוהמים"אמח ;) 4ז,

 .)=() 22לח,כיחזקאלאגפיו"רעלאליראמטיר
אשר"מיבאפיינשמהאשרמיעינים!/יתענגבעלמיעינייאתישכיע : 200-199שן

 ;) 8נ,(ישעיהיי'גשאליוזשמפטיכער ימ"';") 5כא,(שופטיםכקהל"עלהלא
 ;) 11נג,כישעיהרכאפם"נשמה"אשר ;) 4כר,(אייבממך"יצאהמי"רנשמת
 .) 20כז,(משליתשבענה"לאהאדם"ועיני

 : 192שן

 : 193שן

 : 194שן

 : 195שן

 : 196שן

 : 197שן

 : 198שן

 : 201שן

 : 202שן

 : 203שן

 : 204שן
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 ;) 8יז,(ירמיהיפריזועמשותי(ניש"ו?אאלוניםפרימעשיתמכברוימש
יהרשע"רמשרתרלה,ב);(ברכותמפיך"הזההתורהספרימיש"רלא

תמררהצט,כ;מנחיזוסג,ב;(כרכותהאהל"מתרךימישלאנערנוובו
 . 153שןגם:ראהטז,א);

 . 192,153שןראה:ימישלאממקומיהנעראחדאך

 . )+( ) 22 ,כ(שמ"איהלאה"ממךהחציםנה"ההאורהיםהחיוהלאהומאחרי

 • 155שןראה:חלמישאחהמהשמיראתהומה

 .סג,ב)כתורה"(יכמותחשקהנפשי I '. 156שזראה:בתירההחשקעכרינערלפני
האשמורהראשעדהכקראורמאז /מקימיעליוםיוםהנעריעמדכה : 206-205שן

 ;) 19כ,(איכהאשמורות""לראשועוד; ) 2טז,(שופטיםהבקר"ארר"עד
 .)ג,א(ברכותהאשמורה"סרף"עד , 114.91שןגם:ראה

ידות"שתילתורההשלשלצרכוהאחת /ירמואתלידרתיחלקחלקכי : 208-207שן
 ;) 0 () 32ז,(מל"אכמכרנה"האופנים"רידרת ;) 0 () 17כר,(שמותלקרש"
עצים"נכרת ;) 209שןראה:ב,א;(נזירכנזירות"נזיררת"וידרת

ביאליק).כשירתפעמים x)(7 () 15ב,(דבהי"בצרכך"ככל

(בראשיתאחיו"נזיר"ולדקקדפגתו'אלאסיררעיםנזירוככודד : 209שן
 .) 8קכ,(תהליםגג"עלברדד"כצפרר ;) 16לג,דברים ; 26מט,

 ;) 12מט.ככראשיתמחלב"שנים"ולכומצחקמרטפניםלכרהנעריעמד : 210שן
עצמושמקמטיוחכמיםתלמידי"אלן ;) 15כב,(אירבעת"ולאקמטר"אשר

יד,א).(חגיגהבערה"ז"תררהדבריעל



 . 157ש'ראה:אביי!"אמרהוירבא,אמרהי"הי, : 213ש'

 . ) 3 = 2יח,(ירמיהיהייצר""ביתהאמה?לנשמתהייצרביתהפה : 214שי

לחמה?אשהבההשופעיםעולמים /חייבההנוטעיםדמיה,מקורהפה : 216 ~ 215ש'
(ויקראדמיה"מקוראתגלתהוהיא---דוהאשהאתישכבאשר"יאיש

בכיריםיעקב,בן(ר"אדם"---ששפעהגסה"בהמה ; )=(יעיד ') 18כ,
(ירישילזכר"שבעהכלשיפעתואפילי---לדמיםבתולה"שהיא ;)א,ג

 .)ג,אנדה

(נחמיהאדיריך"ישכנו---רעיך"נמועתידיםמאירית-דאיריההפה
 .) 8ג,(איובלייתן"עירר"העתידים ;)*("מאירות" ;) 18ג,

(ירמיהוהאבנים"עלמלאכהעישה"רהנהרהאבניםעלררחהאתהייצרים
 . 214השררה:שי ;) 3יח,

ראלהקללותאתרואיםהעם"יכלהלפידיםלמההקילרתהםמהכי
 .) 15כ,(שמיתהלפידים"

"עד ; ) 8קמג,(תהליםנפשיי'"נשאתיהשמיםלבעדהנפשאתהנישאים
 .הר-סיני)(מעמד 219ש'השויה: ;) 11ד,(דבריםהשמים"לב

 ; 11קיט,(תהליםאמרתך"צפנתי"בלביהבליםבגריליםהקסמיםצפןמי
(תהליםליראיך"צפנתאשרטובךרב"מה"אמרות"); 222שיהשויה:

(סנהדריןקסמים"קוסםבאשובתרבנומעבירבךימצא"לא ;) 20לא,
 .) 76שיגם:יח)(ראה(ע"זפורחות"ואותיותנשרפיו"גויליונו,ב);

(יואלמגרפותיהם"תחתפרודות,"עבשועבשות?'לאמרותהכחנתומי
ראה:"אמרות" ;) 524שיגם:ראהביאליק;בשירתפעמים x)(3 () 17א,
ביאליק);בשירת(פעמיים ) x () 36לח,(איובבינה"לשכרינתי"מי ; 221שי

 .') 18ח,(דבריםכח"לך"הנותו

"ולבי ;) 7כט.(תהליםאש"להבות"חצבחלליםמלבבותלהבותלחצב
 .) 22קט,(תהליםחלל"

 : 211שי

 : 212ש'

 : 217שי

 : 218שי

 : 219שי

 : 220שי

- : 221שי ..

 : 222שי

 : 223ש'

 : 224שי

 : 225ש'

 : 226ש'

 : 227שי

 : 228שי

 : 229שי
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נשמתוכלמלאאתבגמראריצר
 .) 29כה.(שמ"א

לנצחבעדוויסגרויצר

החיים"בצרירצרורתאדני"נפש

 .) 17ז,(בראשיתבעדו"אדני"ויסגר

 ;) 8ו,(תהליםעיני"מכעס"עששתעששותמעיניםניצוצותולהתז
 ;ביאליק)בשירתפעמים x) (9 ( ) 5יח,(ישעיהוהתז"הסירהנטישות"ואת
פעמים x) (20 ( ) 31 ,טו(ישעיהולניצוץ"לנעורתפיועלו'החםון"רהיה
ביאליק).בשירת

התחושהתשמע,-רבא!"אמרהיהו,

 .) 25ב,(קהלתממני"חיץ

 .) 81קיט,שם ; 3פד.(תהליםנפשי""כלתההעזה?החבההנפשכליוואת

יחוש"ומי . 213,157ש'ראה:

 ;) 4מח,(ישעיהונחושה"וצמחךערפךברזל"יגידהנחושלבבךיקרעוהטרם
 .) 12ו,(אייבנחוש"בשרי"אם

 ) 7כט,(תהליםאש"להברת"חוצבמזה?דםמלהכלחוצב,אשאמרכל
 . ) 0 ( ) 6ד,(ויקראהדם"מן"והזה ; 223ש'גס:ראה

 ;) 6טז.(שמותבכח"נאדריהי"ימינךנאדרהגדולהידתזרקךלאהאם
עלהבית-המקדש,שנשרףגדולכהן"כשראה ;) 31יד,(שמרתגדולה""יד

ההיכלומפתחותכהינהפרחישלכתותכתותועמוהיכלשלגגילראש
(פסיק"רוקבלתם"ידפסתכמיויצאהמעלה.כלפייזרקום---בידיהם

 .)ס()טכתעניתכי;
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(מל!!אהנחרשת!!משקלנחקר!!לאנרדע?לאמרחקאלנחקרלאגבהאל : 230שן

 .) 17ג,(נחרטאיט"מקרמרנודע"רלא ;) 0 () 18ד,דבהי"ב j47ז,

סערה""ררח ;) 20ל,(ישעיהריכנף""רלאבסערהררחךיכנףלאהאט : 231שן
יב,ב).(חגיגהבסערה""רוח ;) 4א,(יחזקאל

 ; ) 12ט,(קוהלתבמצרדה"שנאחזים"כדגיטבמצרדה?שנאחזכדגילבבך : 232שן
 .)=()ב,אפ(סנהדריןרעה"בצמרדהשנאחזיטכדגיטעתיאתהאדטידע"לא

 .)=() 13ד,(עמרסשחו"מהלאדט"ותגידהרכההצפורשחמההתגיד : 233שן

 ; 14לח,(ישעיהוכיינה""אהגהגלמידשטהמצפצףהגיזליהגהמה : 234שן
-("גלמיד" ) 14לח,(ישעיהואצפצף"כועגור"כסיס ;) llכט,ישם
בלבד).~ייבלסן'אופייניתמלה

יסודאלתשפךהפרדטכל"יאתהתורהבגוילילבועטהשפיכה
 ;) 15א,(שמ"א " tהלפניבפשיאח"ואשפך ;) 0 () 7ד,(ייקראהערלה"מזבח
 . t 76;221שגםראהיליט":"גי

 j ) 16יט,שט ; 27לב,(בראשיחהשחר"עלה"כילבבייחלשלאשחרעלהמאז

מציבא!!ילאלבאיחליש!!דהיא ;) 10יד,(אייבליגרע"ריחלשימוח"וגבר
 .כח,ב)(ברכרת

ברכיט""ופיק j ) 24קט,(תהליטכשלו""ברכיתדעבה,לאופיקכשלוןוברכיל
כח,ב).(ברכותהלכה"בדבראכשל"ולא ;) llב,(נחיט

במקרא;יחידה(צררהמאד"רד"והייטלביארדהשמשרבא","אמרמקרא
 .)+() 29ח,(יהשרעהשמש""כביאביאליק);בשירתפעמיט 5

 ; ) 4יב,(קהלתהטחבהן,קיל"בשפלתיגענה,הנפשיתישפליןהקולןת
 .)=() 33י,(ישעיהיישפלי""יהגבהיט

תעניתלב,ב;(שבחשפתיתיכט"שיבלו"עדנחרהגריוכלנבלת,שפהכל
גרוני""נחר ;) 7יא,(בראשיתשפתט"שט"ונבלהבעקבית:ועוד);כב,ב

 . ) 4סט,(תהליט

 .) 65כח,(דבריטעיניט""יכלייועיביטיבכליוויבשוהלשונות : 242שן

"שמש"ערביטלתפילתאדבילמודי /וקראשיבואלשמשיחכו : 244-243שן
("בעתהארצות"ארבעב"פנקסלראשונהבאביהכ"נמשרתבהוראת
ערבית"של"תפלה ;)א,ד(ברכותהערב""תפלתהשמש").שיקרא

 .) 13בד,(ישעיהוהן""למודי ;)ד(ברכות

 : 235שן

 : 236שן

 : 237שן

 : 238שן

 : 239שן

 : 240שן

 : 241שן

 : 245שן

 : 246שן

 : 247שן

 : 248שן

 : 249שן

 .) 17טז,(איובזכה"!!יתפילתיזכהתפלהבקילהחשכהבפנה

!!ונגהועוד; ) 6ג,(מיכההשמש""ובאההבאההשמששיצקהובבגה

המזבח"יסודאליצקהדט"ואת ;)*() 27 ; 4א,(יחזקאלסביב"לו
 .) 0 (ועוד ) 15ח,(ויקרא

(דבהי"אראשו"עלאשר"והצפתמלמעלהוכרוביוהאריןצפתעל
ביאליקרבשירתאחת)(פעט x () 0 () 15ג,

 ; ) 3נב,(תהליטהייטי'ןכלאל"חסד,הנאהרצון,מלאתיאלחסדכיקר
 ;) 0 (ביאליק)בשירת(פעמייט ) xכ ) 20לז,כתהליטכלו"בעשוכלוכריט"כיקר

 .ביאליק)בשירתפעמייטכ ) xכ )=כ ) 21א,(ישעיהומשפט"י oo"מ
השכיבה"נסתלקההמקדשבית"ומשחרבנעלהאלוכבידהשכינהתסתלק

(יחזקאלהעיר"תוךמעלהן!!ויעל ;)בשמיתמד"רנחמן,ברןשמואלכרן
 • ) 23יא,

המלמד);(רציעתעירשבט =אורשבטפוקדתהשמשאחדאורובשבט
 .)=() 33פט,(תהליטפשעם"בשבט"ופקדתי



(בראשיתגדולה"חשכהאימה"והנההצרההחשכה,הנערזויתגם
(ברכותחשכה"בקרךתעמידנוואלאורהבקרך"שתעמידנו ;) 12טו,
 .קרך) =(זוית . )א,יז

עור""כתםבהוראתיג)(ויקרא"בהרת"יוקדתבהרתעליהועלתה
(ישעיהוהיום"כליוקדת"אש . 249שןהשווה:אור";"כתםוכאך:

 .)=() 0 () 6,5,2ו,(ויקראהמזבח"עלתוקדתמיד"אש ;) 5סה,

כולו);יג(ויקראאדמדמת"לבנה"בהרתבנהרהרועדתאדמדמתבאש
"ואל ;) IIב,(תהליםברעדה"וגילוהןאת"עבדו ; 251שןגם:ראה

ביאליק).בשירתפעמים x)(4 ( ) 4ג,(איובנהרה"עליותופע

"וקולה ;) 34סח,(תהליםעז""קולישמעעזמלאאחדקולאז
 . ) 3א,(שמ"אישמע"לא

 ;) 22כז,(בראשיתיעקב"קול"הjוולחלושהידעלאהנערקולהקול
 .)+() 18לב,(שמותחלושה"ענותקול"ואיך

בשירתפעמים x)(14דודה"(על"מתרפקתמתגעגעכבךמתרפקכילד
השרשיםן Iתיבוךך-אב(רןימתגעגעתיייכמודודהעל"מתרפקת ;ביאליק)
 .ועוד)סו,ב(שבתאביו"עלגעגועיךלושיש"בורפק);לריב"ג,

(רבזה"פרקואשנה"אשכיםבקדושהבנעימהפרקואתשונההוא
שחרית,(תפילתעונים"כאחדכולםקדושה"ובנעימהנדרים,ח);

תתברך).

(יחזקאלשחו"מיהמלםגאו"כישחומירציאלהמנופץאוררכקו
כסף"ברצי"מתרפס ;) 9כז,(ישעיהומנופצות"גיר"כאבני ;) 5מז,

 . ) 31סח,(תהלים

(דבריםאחריך"הנחשלים"כלנחשליםקולותביומתפוצץקולורך
(חבקוקעד"הרי"ויתפרצצו ;'זק)' Sביאבשירת(פעמיים ) x ()+() 18כה,
ביאליק).בשירתפעמים x)(18 () 6ג,

נאכליםהעמודיםדףלרדףדף /יברחוגליונותדברוירוץכחץ : 260ר 259שן
המלחמה(+),תמחוםמלים-);"חץ""ירדף" 15קמז,(תהליםדברו""ירוץ

דף".ירדף"דףהאליטראטיביהצירוףניצולתוך

 : 250שן

 : 251שן

 : 252שן

 : 253שן

 : 254שן

 : 255שן

 : 256שן

 : 257שן

 : 258ש'
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ומאדי/נפשיאתאקריבהכילאאם /ידעידעמי-רבנו"תנו"הו, : 263-261שן
"להעלות ;) 5ו,(דבריםמאדך"ובכלנשפך"ובכל---התורהמזבחעל
יעיד. ) 21כט,ב II(דבהיהי"מזבחעל

הארץ"כלאתכבודו"וימלאכבודיץהארומלאהאתרומם /המקצעמואז : 264-263שן
 .)*() 10לג,(ישעיהואנשא"עתהאתרומם"עתה ;)*() 19עב,(תהלים

אנכי"בער"כיובערהיהריקהארבעיםשנתעד /עקיבארביגם : 266-265שן
"רקים ;) 3יא,שם ; 4ט,(שופטיםופוחזים""רקיםועוד; ) 20ל,(תהלים

 . ) 7יג,(דבהי"בבליעל"בני

"וילךנערעודניואני-לעמונסויהי /הישיבהביתאלוילךויקם : 268-267שן
אנכי"נער"כל ;) 1יא,ס(ישעלהועמים""לנס ;) 34כה,(בראשיתויקם"

 .צט,א)(זבחיםראשו"עלהטל"עודהו ;) 6א,(ירמיהו

חלביונתמעטבתעניתישבתי"ועכשיוודמיחלביאתתקח!מהקחאדני! : 269שן
אלאממנומקריביוואיוקרבוביומקרו'חוטא"אדם ; )א,יז(ברכרתודמי"
 .)=()ס()א,זיכברכותודמו"חלבו

"התורה ;) 17כב,(בראשיתנשבעתי""ביהקדרשהובתורתךבךנשבעתי : 270שן
 .) 18קופמוקנאות,כמנחותהקדושה"



- 355 -

 ;) 5טז,(איוביחשך"שפתי"ונידדמייהיולקולישפתינידאחשךאם
 .) 2פג,(תהליםתחרש"אללךדמי"אל

 ;) I 201,153(שימיש"לא"ממקימואטושהמקצועיממקומי,אמושאם : I 272ש
שילה rהביתותביאבואומראחד"כחוב ;) 15לב,(דבריםאלה""ויטש
 .א;ב)קיח(זבחיםשילה"משכךויטשאומראחדוכתוב

"אשראשברהלדברךצמאיעדאתךשנת /ולעיבימרגעלבביידעאם : I 2747273ש
"אם ; ) 15 ,ו(ירמיהו rלנפשכם:'מרגע"ומצאו ; ) 44ב,(מל"אלבבך"ידע
ביתיבאהלאבוא"אם ;) 0 () 4קלב~(תהליםתנומה"לעפעפילעינישנתאתך
 ; ) 0 (נד)(זבחיםוז,להמקוםאמצאעדתנומהולעפעפילעינישנתאתךאם

 .) llקד,(תהליםצמאם"פראים"ישברו

 : 271שי

"מעולם ;) 9(תהיים'בז,שרח""אעירהתישננילילחצותיעירני,השחר
לילהחצות.השגיע'יוכיוך ;)ב,גכברכותבשינה"לילהחצותעליעברלא

 ;)ב,ג(ברכותהשחר"עמודשעל;ןעדבתורהועוסקעומדהיהמיד--
ביאליק).בשירתפעמים 6 (יחידאיתצירה-"ותישבהו"

השחר"תפלתגמרוממתידיך"תפילןתבתורה'וחכמתיהש"סאגמרעד
 .)א,דכברכות

עוללים"מפי ; r 253,248שראה:"נעיה",בעלהעזומלא " ...רבא רמא..,.ובכך : 277 ' 1\נ
 . 281שי :הוושהו ; ) 3 ,חיםל(תה "עזסדתייםקנוין

מזעזעיך"ויקצובושכיךיקומו"פתעבסערההאויריזעזע~לולקול : 278ש'
אתהסיתהשאםדעתך'יתוביאליק};בשירתפעמים x)(26 ! 7ב,(חבקוק

 ;)הדבריםכמד"רמרגליו"אחדשהואהעולםאתמזעזעשאתההדיך
וצלול"חד---והבחוריםהישישיםמקולותחדיוהזקנים"וקולות

השמים"בסערהאליהוויעל"והכתיב ;)ב,דאמונהשביליאלדבי,כר"מ
 . 231שיראה: ;)א,ה(סיכה

נהרההופיעהתמיםצדיקכשחיק' /מלמעלההארוךעלשםלי,כמדמה : 280-279שי
"שחוק ;. ) r 252שגם: האר(')=( ) 4ג,(איובבהרה"עליותופע"ואל
היהודים"בישחקוששחוקאבי"כמדומה ;)=() 4יב,(איובתמים"צדיק

פה,ב).(מנחית

עז'ייסדתויונקיםעוללים,"מפיתינוקפיהבלעלתתענגהשכינה : I 281ש
עלז>ז"כי ; ) 15לה,כאיוב'פיהו"יפצההבל'ייאיוב ; ) 3ח,(תהלים

הבלבשבילאלאמתקייםהערלם"איך ;) 26כב,(אייב Ifתתענגשדי
 .קיט)(שבת,רבךביתשלתינוקות

 : r 275ש

 : I 276ש

 : 282שי

 : 283שי

"ינקי ;) 23ט,(איובילעג"נקיים"למסת לקרבנותיהתלעגהיאאוליאו
 .) 19כב,(שםלמי"ילעג

(ירמיהוהציניק"יאלהמהפכת"אלבצינוקבמחשך,חייהםהקוברים
מתו"את"הקובר ;)=כ) 15כט,(ישעיהימעשיהם"במחשך"והיה ;) 26כט,
 . )=כ )א,טיירבז

אחתבפשימסרוולאכולםיהרגו IIעליהנפשםאתבגבירההמוסרים : 284שי

 .קיא,ב)(ב"מעליו"נפשוהמוסר"דבר i ;)כ,זתרומה(תוספתאמישראל"

"חמה ;)+() 5טו,(שמותבמצולות""ירדובמצולותותרדהששמותשקע : 285שי

 . )ב,יסוטה(תוספתאבמזרחושיקעתממערבזורחת

הזהב"אתהתמרותועלהכרוביםעל"וירדהכרוביםמראשיהנגהויעל : 286שי
מראה If ;)*() 0 () 3ט,(יחזקאלהכריב"מעל"נעלהועיד; ) 32י,(מל"א
כג,א).(תעניתאיר"נגהדרכיך"ועל ;)*(ועוד ) 4א,(יחזקאלסביב"הבגה
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"רימכו ; ) lח,(בראשיתהמים""יישכרהקולותישכיימכויותרעוד
 ~"ישכי"למכו", II ( 288שןהשווח: ;)=() 43קו,(תחליםבעיונם"
"כחמים")."כמשק",

נבליד"חמיתגאונךשאול"הורדהזבוביםכהמיתחדבורים,כמשק
שקקו"כרכשמגביםביאליק);בשירתפעמים 8)כ x ()=() 11יד,כישעיהו

וצרעה"זבוב ;ביאליק)בשירתפעמים x) (6כ ) 4לג,כישעיהובו"
 .יד,א)כתעניתצועקיו"אלאמתריעיוחיולא

כיצחקהמקווה"האמיתי"המשיחהחרישההגיםבא,המקיההשמש : 289שן

 . ) 2יא,יובא( tדחשירןיר-mבןrו'ידביך ;)א,אאמונהחזוקאברהם,בו

נמוגיםהישיבהבחורינגמרת; jבמריצההתפלההמנחהלתפלת : 291-290שן
יושביה"וכלארץ"נמוגים ;)=()-,חכירמיהובמררצותם"שב"כלח

 • ) 4עה,(תהלים

 : 287שן

 : 288שן

יעזב"ו ; )ב,זכתמידיר"והלךהשני"נשמטהחוצההחוצהלברחנשמטימ : 292שן
 .)=() 22לט,(בראשיתהחוצה"ויצאוינסבידהבגדר

עלומיםידערלאדכאועצמיתגם /שתצהלנחבמקום-השדההחרשה : 294-293שן
כאיובעלומיי"מלאועצמותיו I ! ; ) 10נא,(תהליםידכית"-צעמית"תגלנה

 .)=() 11כ,

אדמיםותפוחיםאדמוניותבתולרת /שתגדלנהבמקרם-הגבעהמירדאל : 296-295שן
במורדאלגבישאבני---"חרראהכב,ב);(ר"האדומים"במעלההייתי"עולה

"רפדרני ;) 10ה,(שיה"שראדרם"צח"דרדינד,א);(ברכותחיריו"בית
 . ) 5ב,(שיה"שבתפרחים"

"ורחב ; ) 32קיט,(תהליםלבי"תרחיב"כי !הראהתשאףומההלבירחבומה
"כעבד ; ) 131קיט,(תהליםואשאפה"פערתי"פי ; ) 5ס,כישעיהולכבך"
 .סא,ב)(ברכותמשקיו"מיניכלישראבת"ראה ;) 2ז,(איובצל"ישאף

 ;)ס()דבמדבר(מד"רהמסונו""הזהבומצונוצלרלרךכמסונו,הרוח
ייו"לו"ומצנניו ;ב,א)שבתלרמב"ם;המשנה(פרושוצלול"זך"הייו

 .כב)חגיגה(רש"יהייו""מסנניו ;א)אדר"נבתירה,בויהודהכרן

 : 297שן

 : 298שן

"ומעיוהמענוהמצחמקמטיהדלוחה /הזעהמוחההואהרכהובידו : 300 '" 299שן
"אלו ; 49ש'השרוה:כמדח);איוב,יום(סליחןדלרח"נרפסחתרם

ר",בצראוהקמטיםהקמטים---בבחרתמטמאיושאינובאדםמקומות
 ;) 8כה,(ישעיהופנים"כלמעלדמעההן"ומחה ;)=()ס()ח,ו(נגעים
ועוד.מח,ב)(סנהד!במצחו"זרחה"והצרעת

"ארבעתאפלהבדממהכשקועיםיעמדו /הכתליםארבעתדומיהבישיבה : 302-301שן
 ;)טויקרא(מד"רכלילה"לחםאפלה"השעה ; 21שןראה:הכתלים",

דינסתזיה.-אפלה""דממה

 :ראהבטלהשיחהלשיחנשארו /בליםפרושיםשנלרקתלמידיהמכל : 304-303שן
שבלה",תורה"ספרעט;שבתשבלר",("תפיליו 221בשורהבלים""גוילים

בדבריםיעסוקשכמוד"זקוקדושיו,פ); , IIשבלרכהונהכחנותקטר;שבת
טז). ,ז"ע(בטלים"

"שמעתיהישיבהמזויתכיונהמנהמ /ועולהבוקעברדדנערקולאז : 306-305ש!
ועולה"בוקעת"טומאה ;)גברכותיוסי,כר'כיונה"שמנהמתקולבת

עא,א).(חוליוועולה"בוקעתרצוצה"טומאהוערד;נד,א)(נזיר



עלי"תהמיומהנפשיתשןןרחחי"מההחולה?לבבוישתוחחיהמה,מה
ועוד. ) 12מב,(תהלים

 ;) 11נט,יהי,(ישענהגה"כגה"וכייניםהמעציבה?נגינתיתבךמהתהגהמה
II 14 'ה,(איכהמנגינתםןןבחיריםושבתי ( ; II ינערים---חתניםמצהליתקיל

 .)א,ח(כתוביתנגינתם"ממשתה

 l!ירש"עניאליהםויערג-ורשעניאב /אהובהטובה,אםעתההזיכר : 310-309שן

מהמפנילו"אמרתייעיד; ) 2-:בוב;י(תה"ליםא"ליך""תערג ;פב,ק)'(תהלים
לח,א).(יומאנזכרתיוזאבותיכבודליאמרבכית

"ויחרגופניהםלשבעבמשכתנכפפת '/מכיובהחורגתכצפורונפשו : 312-311שן
(תהליםיוקשים"מפחנמ"לטה"כצפור ;) 46יח,(תהליםממסגרותיהם"

נפשיייכלתהוגם"נכפפה ;) 11יא,(הושעכצפור""יחרדו ;) 7קכד,
 ;) 30לא,(בראשיתאביך"לביתנכפפתהנכפף"כי ;) 2פד,(תהלים
פג,א).(כתובותנזכרת""יינתך

 : 307שן

 : 308שן .'
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הטהורהבתפלתם ,ננםשםיוםיום / tJממרחקיההםגםיזכיריכאשר : 314-313שן
 IIשמיהזכיראמי"ממעי ;) 17לז,(ישעיהי IIמרחקיםארץתראינה"עיניך

 . ) 1מט,(ישעיהו

"וכחכיהתירהנכתראליהםשנשינ /ומחכלםיישניםהםמשיחיכחכי : 316-315שן
כתר':ום',יכתרים"שלשה :,אומרשעז.ןוו"רי ; )+( ) 9 ~י(הושעגדידים"א'ש
(אבותגניהו"עלעילהטובשםוכתרמלכותוכתרכהונהוכתר~תיכה

ד,יג).

 ; ) 22מד,(תהליםלנ"תעלימותידעהוא"כיידע?מינערלבנפתולי
תצאאתהכיתדעייידע-)+() 8ל,(נראשיתנפתלתי"אלהים"נפתילי

 • )+( ) 1כח;(שמ"א IIבמחנה

 : 317שי

(שמיתאלהים"יראיחיל"אנשיהישיבהעלאליראיבעברתמידאך
מתפלליו"שהצבורבשעההכנפתביתאחוריתעברואל II ;)+() 21יח,

 .ח)(ברכות

"ולאהמדיבהזמרתוהנוקב,קולואת /לשמעועמדואזנפאתיהטו : 320-319ש'
(ויקראיומת"מותהןשם"ונוקב ;)=() 24ז,(ירמיהואזנם"אתהטי
ביאליק);בשירת(פעמייםק.ב.ב=ק.ל.לבהוראתיחידהצירה ) 16כד,

נפש""ימדיבתצז,ב);(פנהדריותהום"עדויורדנוקבזה"מקרא
 .) 16כו,כויקרא

 : 318שן

 ;)=() 24לו,(איובפעלו"תשגיא"כיפעליישגיאוהזקניםיעמדו
 .) 32קז,כתהליםיהללוהי"זקנים"ובמישב

(צורהחרישית"קדיםרוחאלהים"וימויתפללומלבחרישיתיתפלה
-שחריתתפלת-חרישית(תפלהביאליק)בשירתפעמים 17במקרא;יחידה
 .צלילים)חילוף

אביו"אשריגדלוכמיהוהאבותואשרי /עמלושבתירההבךאשרי : 324-323שי
"אשרי ;) 7כ,(משליאחריו"בניו"אשריפו,א);(יומא IIתותרשלמדו

יז,א).(ברכותבתורה"ועמלובתורהשגדלמי

 : 321שן

 : 322שן

ושאונםהחייםקולותםבקולל /יצוחוואשר " ...רבאאמרהו"הי, : 326-325שן
בחשאלבושמכניפלןרחםרמת I ; ) 11מב,(לשעיהויצוחו"הרים"מראש

טי,ב).(ברכותקולית"בקוללממנימיציאלן

דבר"ואלללשונםתשמעלאוכאלםוכחרש /לקחולאמנהושמץגםאזניך : 328-327ש'
יפתחלאוכאלםאשמעלא"וכחרש ;) 12ד,(איובמנהו"שמץאזניותקחיגנב
 .) 14לח,(תהליםפיו"
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תשוע"חלליט ,ינפש IIתשועיוטיוטתנחרמגרונך /נפשךולשועת : 330-329שן
 ;) 56ג,(איכתלשועתי"לרוחתיאזבןתעלם"אל ;)+() 12כד,(איוב
 .) 4םט,(תתליטגרובי"בחר"בקראי

חמםכלי---אוביוראשית"כחיכחךראשמשדנתאוראש_יתמחמס
"ועל ;) 9כ,(ירמיתואקרא"ושד"-מס ;) 3מט,(בראשיתמכרותיתט"

המלתבטעיתבאה 1951במתדירת ;) 17ז,(תהליטירד"חמסוקדקדו
 . ) 33 ,לבדבריטאכזריןן,יטפתבוראשנטיייטניתנ"חמת(עפ"י"חמת"

"אלתפילתהיתשתטשומעכלאיתהי /שימעכלאותהיאזניךתעליט : 333-332שן
"ואהי ;) 329שןגט:(ראה ) 56ב,(איכתולשועתי"לרוחתיאזנךתעלט
 . ) 8 ,ג(איכהתפילתיןן"שתט ; ) 15 ,לה(תהליטשמע"לאאשרכאיש

 ;) 14עד,(תהליטלויתך"ראשי"רצצתמאוייהכלראשלרצץותוסף : 334שן
 .ביאליק)בשירתפעמים x)(11 ( ) 9קמ,(תהליטרשע"מאוייהןתתך"אל

 : 331שן

פעמיט 6במקרא;יחידהצורה-"קטוו"תאותהקטךאתבחשכהולחבק
כלנגדך"אדני j ) 13ב,(בחמיהללבאותיו""מחנקביאליק;בשירת

 .) 10לח,(תהליטתאותי"

 ;) 13צא,(תהליטותניך"כפיר"תרמוספרחיהאחרוךאתולרמסילעקר
 . 334:שןתוושה

"יגעתיורעבהיבשהלנצחותישך /יגעהבשועה,נפשךיגעהעד : 338-337שן
בקראי"יגעתי . 332,329שןראה"בשועה": ;) 7ו,(תהליםבאבחתי"

נצחיט".לנצח"תחרב 330שןגט:ראה j ) 4סט,(תהליטגרובי"נחר

 : 335שן

 : 336שן

"תאוהשאהבהמבלישנאהבהמבלי /באהלאובתאוהנשברלאבצמא : 340-339שן
 .) llקד,(תהליטצאמtנ"פראיט"ישברו ;) 12יג,(משליבאה"

~תי Iומלאההארץיכלושלדאות /נבראושלראותהעיניםושתי : 342-34גש!
 ;)+() 16ח,(ירמיהוומלואה"ארץ"ויאכלן ; 109שןראה:-העיניט"

 .לא,ב)(ברכות "---לראותעינים-לבטלהבראתלא---שבראתמה"כל

בשואהתכלינהמאומהחמדובלי /ראולאומאומהתחשכנהתדעכנה, : 344-343שן
(שמ"אמאומה"ידעלא"והנער ;):::() 9יג,(משליידעך"רשאיט"נר
כחיוהבל"לתהו j )+( ) 6יד,(שופטיטבידו"איך"ומאומה ; ) 39כ,

 .) 4מט,(ישעיהוכליתי"

בצלם"אךחדלובמסילותכשממיתותתפש /תנועכצלטבטלוכברובחיים : 346-345שן
בידים"שממית ;) 6ה,(שופטיטארחות""חדלו ;) 7לט,(תהליטאיש",יתהלך
נד,ב).(ברכותכשכור""ינועו ; 28שןהשווה: ) 28ל,(משליתתפש"

מה'יעלהאלי?הנשמותחנטעלתאבדנה /ימדיעלשוא,נוצרוזהולמה : 348-347שן
שמות(מד"רבעולט"בראתניחנט"על ;)*() 48פט,(תהליטבראת"שוא

 . ):::()*()אמ

יונפשנו Iהתמרמרהוכמוהקליקלבעמלה /הנעררוחגםשממהאשרויש : 350-349שן
(ישעיהורביט"עליןשממו"כאשר ;) 5כא,(במדברהקלקל"בלחטקצת,

 . ) 14הב,

 :וה,השו ) 10ט,(תהליטבצרה"יולעתות Iיסערקרבמשלבחרףילעתות
 . )*( ) 18א,(בראשיתובלילה"ביום"ולמשל ; 9שן

 ;)=( ) 6נא,(ישעיהונמלחו"כעשושמלט"כינעכרהתארץכעשךשמים
 . ):::כ ) 6 ,טוכמשלינעכרתן'רשע"ובתבואת

נגרריטנגרריטוקודריטעיפים /ענניטטעונידולפיטסגרירוימי : 354-353שן
בשמיט"טעיניט"ענניט ; ) 16 ,כז(משליסגריר"ביוטטירד"דלף

מג).דבריט(ספרי,

 : 351שן

 : 352שן
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תרים!לרהשמשדלהאררתררמתאר /הפניםתאירקטרגעלרהשמש : 356-355שי
"תרימר ;) 17לא,(תהליםפניך""האירה ;) 7נד,(ישעיהוקטן""ברגע

 . ) 0 ( ) 19 ,טר(במדברתררמה"

מזה"איהפינהבקיררתמסכתהלתקוע /תבואמזהאיירוקהושממית : 358-357שי
ותתקעהמסכתעםראשימחלפותשבעאת"תארגי ;) 3א,(שמ"בתבוא"
 .)+( ) 0 () 14טז,(שופטיטביתד"

קראני"פחדוצנהרעדהנפשוחדריובכל /בלבבובפנהאפלהומשנה : 360-359שי
 ;) lכה,-(משליקציר"בווטשלג"כצינת ;) 14ד,(איובורעדה"
 .) 8עח,(משליבטן""חדרי

בטרם"כינעזבתנשכחתישוממהנפשוכי /הנהונשכחכיהנערידעאז : 362-361שי
(תהליטמלב"כמח"נשכחתי ;) 47שיהשורה: ; 16ז,(ישעיהוהנער"ידע
"נער ; ) 4 ,לו(יחזקאלהנעזבות"ולעריםהשוממותלחרבותי"ר ; ) 13לא,

 . )א,טז(יבמותנעזב"צדיקראיתיולאזקנתיגםהייתי

האש""רתשקעהלהבתכמעטבנפשוותשקע /כחהורילאחלשכיויחש : 364-363שי
 ;)=() 5ד,(איוב IIותלאלאיךתבואעתה"כי ;)=() 2יד,(במדבר
ויחלש"ימות"וגבר ;)+() 10טז,(שופטיטמעליו"כוחו"ויסר
 . ) 10יד,(איוב

קולר""ונשמעהולכתשלמותעיפהמנפש /עולההואכאלוקולהוונשמע : 366-365שי
 ; ) 25כה,משלי ; 24לא,(ירמיהועיפה""נפש ; ) 0 ( ) 35כח,(שמות
 .יבנב)(סוטהלמרת"הרלךאנכי"הנת

"הכהנשפכתומררהתחנוניטהמלא /חלהלבכעשב,המכההואלבקרל : 368-367שי
 ) 13 ,טז(אירבמררתי!!לארץ'!ישפך ; ) 5קב,(תהליםלבי"יבשרכעשב
 . 236 !ש :הוהשר

 י~!קולהוויחנןויתעטף!ריבךתמררריםלקינתתלמודולוויהי : 370-369ש'
"שאי ;) 14לא,(ירמיהותמרורים""בכי ;) 25כו,(משליקולו"יחנן
 .) 8ב,(יונהנפשי"עלי"התעטףקינה);תקונני,(ציוןותמרור"קינה

הנהו?אומללכיהאומללהידע /יסורים?יקיר,בועליךחביבים : 372-371ש'
 ;)ב,ה(ברכותלסוריט"עליך"חביבין ;) 9לא,(ירמלחויקיר""בו

 . ) 3 ,ו(תהליםאני"אומללכיה'"חנני

"במרחבידים?למרחבהאדםנרצרכי /הוכחיוכלמימדוע?האומלל? : 374-373ש'
האדט"אתה'"ויצד ;) 5קיח,(תהליטיה""מרחב ;) 9לא,(תהייםרגלי"

 .)*() 7ה,(איוביולד"לעמלאדם"כי ;)*() 7ב,(בראשית

אמותיו""בד'רגלים?מעמדדיפנתובאמת /שמחהנעריהיהלאולמה : 376-375שן
 .) 8טו,(דבריםמחסורו""דינט,ב);(ב"מ

!!במחשכיםבקשהמעולםומצריטמחשכלם /המאירההתורההרחבה,התררה : 378-377ש'
(תהליטעינים"מאירתברהה'"מצותעולט};(איכהעולם"כמתלהושיבני

מצרים.מחשכים tמאירהרחבהכיאסטית:בתקברלתבנריותהשורית .) 9יט,

אלהים"נזירירשהאורהאתלבניטמאבות /העבירהאלידהחשךמגטו : 380-379שן
 ;) lמט,(ישעיהוקראני"מבטו"הייעוד(+); ) 5יג,(שופטיםמבטן"אני

ביאליק).נשירתאחת(פעם ) x ( ) 18כד,(במדברירשה"אדים"רהיה

"ראסורלמדרבסתרבגננההגוגם /בנינוישברשט-גגותעלבמאררות, : 382-381שי
ראחראדםילמד"לעולםצא,א);(ערוביןזוגגיו"מוולהורידלהעלות

 .)=()א,זנ(ברכרתיהגה"כך
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השררה:ירדואלינומגגרתוגארניט /אלינוממארררתמאוררתריעלו : 384-383שן
גאונים-(עלה)מאורות-מאררותמשכילי:מ?יטמשחק ; 382-381שן

 • 378-377שןהשורה:כיאסטית;בתקבולת(ירד),-גגות

צערא"לפרםנשמרר"בעניובנירעמהגם /הצערחיילתררהיפיםכי : 386-385שן
(תהליםבעני"אבדתיאזשעשעיתררתר"?רלאה,כג);(אברתאגרא"
 . ) 92קיט,

ירע"אלסגרר?בפירומלראהארץאם /הנערבעלנלירעזהרלמה ; 388-387שן
כעמוסרמלואה"עירגרתי-"והס ; ) 12כא,(בראשיתהנער"עלבעיניך

 . ) 8 ,ו

תמימיםסדריםשני-הנערשפתי-על /ושמרריטערוכיםשלמיםסדריםשני : 390-389שן

מלר"שפתי"על ;) 5כג,(שמ"ברשמררת"בכלעררכה---ערלם"ברית
 .) 10טז,(משלי

"בקנאתינעימיםימידבלויחרשורבלבם /הבחוריםכלבריביטורבקנאה : 392-391שן
 ; )=( ) 35לב,(דבריםלמו"עתידות"וחש ; ) 6 ,לו(יחזקאלדברתי"-ובחמתי

 . ) 11 ,לר(אירבבנעימים"ושניהםבטובימיהם"כלר

יהמיומעיובניישישולאואיך / rגורלרכעיםמהשלמיםסדריםשני : 394-393שן
עליר"המר"רמעי ; ):( ) 11 ,טז(ישעיהויהמן"כככורלמואב"מעי

 . ) 1קלג,(תהליםנעים"ומהטובמה"הנה ; ) 4ה,(שיה"ש

קראוקראלורעלוימתמיד/כיעמלושלומתרוארתעיכיוכבראם : 396-395שן
רשעים"רשלרמתיערד; ) 12מה,(בראשיתרוארת"ע-יכיכם"והנה
 .ביאליק)בשירתפעמים x) (4 ( )ב( ) 8צא,(תהליםתראה"

"רעשיתהשריםבראשיאחתפזעטרת /כהניםמצחעלאחדזה.:;ןציץרק : 398-397שן
 ;) 0 () 30לט,כשמותהדקש"נזר"ציץ ;) 0 () 36כח,(שמותטהור"זהבציץ

לראשו"תשית ;)ס()ב,חפ(זבחיםאהרון"מצחעלוהיהכתיב"בציץ
 .) 0 () 4כא,(תהליםפז"עטרת

כתריםשנייציצונערנוראשעלדפגים/שלאחדזרלגבררלמשורר : 400-399שן
נזרו"יציץ"עליו ;) 0 () 11כח,(שמותסביב"זהבזרעליו"ועשית
ככגדואחדנעשהכנגדאחדכתריםשנללו"קשרר ;) 18קבל,(תהלים
קושריםהקב"המפישיצאודיבורדיבור"כלפח,א);(שבתכשמע"

שם,ב).(שםכתרים"שנילר

הגבוההרםהתורהבסרלם /עללוניטשלביםשניעלויגםמתמידגם : 402-401שן
פתוחיםהיו"ו'לו?יןע?-פי:עליונים",לולים"שניבכתב-היד:

עליופתחתורת"סולם ;)ס()ה,ד(מדותהקדשים"קדשילביתבעליה
לעליהביחמןהפתוח"לולנט,ב);(ערוביןעליו"מחיצהותררת
ער,ב).(שםלהתירו"קבועסולםצריך

כמוה?לגדרלההזרכיםהרביטהגארנים/מעלתוביןבינםרכפשע : 404-403שן
גדלתי""חרב ;)ב() 3כ,(שמ"אהמרת"רביןביניכפשע"כי

 .יט,א)(חגיגהדרבנן"במעלות"מחלוקתרערד; ) 72עא,כתהלים

רפדרבסתרהנכאהררחרגם /תרחלתפרחיכי-הנערוירחל : 406-405שן
II ימיםשבעחוירירחל ·;) 12יג,כמשלילב"מחלתממרשכהתרחלת

טו,כמשלינכאה""ררחיחידאית);)(צורה 8יג,א II(שמ IIלמרעד
13 (; II בתפרחיםרפדרניII כשיהII כתוב:בכתב-היד- ) 5ב,ש

חרiגלת".תפרחי"כי
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!!אראתיחדופנתי?אתבתולבבו Iנגזלתבחרותשכראחריתלוויראו : 408-407שן
 ) 4יב,(ירמיתואחריתנו"אתיראת"לא ;) 20לב,(דבריםאחריתם"מה

 . )=( ) 11 ,פו(תהליםשמך"ליראהלבבי"יחד ; )=(

"מפיועשיתברזלמפיכידודיםוימלט Iינועמלטשתוגלגלעלוכלוטש : 410-409שן
(יחזקאלעשית!!"ברזל ; )*( ) 1,1מא,(איוביתמלטו"אשדודייכי---
 . ) 22 ,ד(בראשיתוברזל"נחושתחרשכל"לוטש ;יחידאי)(צירוף ) 19 ,כז

תקשיתהתלמודבסוגיותומרטו Iבמקצועתוא,גםמחואתילטש~ת : 412-411שן
!!נחושת ;)אשאיאלדבי,מן (רעיוניו"ללטוששכלבעלכל"וצרין
 .) 45ז,(מל"אממורט"

חמורתלסוגיא-ויוכלנפתלכי Iתחרףבלילותתנערלבוכטוב : 414-413שן
יכולתייןגם---,ונפתלתי ; )=( ) 10א,(אסתר ,ביין"תמלןלב"כטוב

 .)+() 8ל,(בראשית

נצורתעירכמורידבעיגיווהיה Iחרבבוותבאמחואתששחטה : 416-415שן
"והערים ;) 0 ( ) 15י,(מל"או!(חוט"זהבצנהמאתיםשלמתתמלך"ויעש

עלתגבורים"עיר ;)+() 35לו,(יחזקאלישבו"בצורות--~תחרבות
מקדישהמורידיושאיו"?פי ;)+() 22כא,(משלימבטחת"עזויורדחכם

 . 414שיהשוות:עט,ב);(שבתקלת"לקדושתחמורת

קירות"יאתנצחונומשכרתגבורנילראש Iמקלעתיקלעהתתקותתצאאז : 418-417שי
 ; ) 0 ( ) 29 ,ו(מל"א'ציציםייופטורי---כרוביםמקלעותפתוחיקלעתבית

לפיכןשערתאתלוקלעה"היא ;) 4כא,כתהליםפז"עטרתלראשו"ותשית
 . ) 0 (ט,א)(סוטתשערהייאתסותרכתו

"כצפריםדמיונובחב?יכצפוריאחז Iתדעתבמניחתנעיםחלוםוחלם : 420-419שי
 ;במצידת")הכאחז"כדג 232שי)(השווה: 12ט,(קתלתבפח"תאחוזות

טיב"לאדם ; 413שי;תשווה: ) 6א,(אסתרוארגמן"בוץבחבלי"אחוז
נונב).(ברכותטוב"חלוםלומראיואיו

במעלןופוסקיםש"סבכיםסמיכתכתב Iבשאתועירואלשובויוםיחלםאז : 422-421ש'
כתוספתאבנהנים"ניתגת"סמיכתועוד; ) 1ב,כעזראלעירו"איש"וישובו
"ישישן : t 394שעםמליםמשחק-במעיו"ופוסקים"ש"ס ;)ס()גי,ימנחות

מעיו".בני

ורעיוחבריוביותגדולהתקנאת Iבביתוהוריוחדותבעירתתילתו : 424-423שן
 ;)=() 14א,(זכריתגדולת""קנאה ;) 10מב,(תתליםתארץ"מקצה"תהילתו
חברועלקכאתלושיש"כל ;נה:,א)(ברכותמסתייה"יתחדוטבא"חלמא
 .)א,ז(גטיןדיןיילועושתעדעדישוכוודומם

שנאת"תכסתולזוןעדממירכברקיופיע Iבשמאיןכייםכסתאשרושמו : 426-425שן
"ויצא ;) 4י,(קתלתיכסת"שמו"ובחשך ;)=() 26כו,כמשליבמשאון"

 .) 14ט,(זכריתחצו"כברק

"ותיתתחזון?תיקוםתאמנם?ולגאון? Iולגאוןלתתלתלברכתותיה : 428-427שי
"לתיות ;) 15ס,(ישעיהועולם"לגאוו"ושמתין ;) 2יב,(בראשיתברכה"

 ; ) 18כח,(ישעיהוהחוזה""וקם ; ) 11יג,כירמיתורלתהלה"ןלשםלעםלי
צלילים).כדמיון

תצרהבפכה I?בבוידבקכןיחלםאשרוככל---1רבא"אמר-ובכן : 431-429ש'
-תצרת""בגמרא ;) 3לד,כבראשיתבדינה"נפשו"ותדבקהרחבתבגמרא
הרחבה"."תתורת : 377ש'השוות:
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שקץרלאבזה"לא ; 371שןהשווה:ורעבועניתייסיריילאהב : 432שן
 .) 25כב,(תהליםעני"ענית

הכרוכה /עצירהבתרגהלבנולקרע /המרההטפההמטילהיאמיאז : 436 ~ 433שן
"וקרעו ;) 3ח,(מקואותטיפין""המטילהגמרא?בזמיריתיצפינה
בו"תלייהמוהשלוטפהבידרשלופהייחרבי ;) 13ב,(ייאללבבכם"

כאבבשחק"גםסא,ב);(ברכיתטפה"ביזררקת"מרה ;)ב,כ(ע"ז
 .) 13יד,(משליתיגה"שמחהואחריתהלב

השחרבדממתאוהלילחצרתבדמי /הישיבהביתעלעבראשרמירק : 438-437שן
עליעברלא"מערלם . 275שןהשרוה: ;) 62קיט,(תהליםלילה""חצות
 .ג,ב)(ברכיתבשינה"לילהחצרת

מאחומתמידזמירישוררבודדקרל /הקשיבהאזנימאירחלרןובעד : 440-439שן
 ;) 8קב,(תהליםגג"עלברדד"וכצפרו ;) 17י,(תהליםאזנר""תקשיב

 .) 14ב,(צפניהבחלון"ישירר"קול

"דבריהמרהמתיקותוהמתוקה,מויררתו /הלואטהריחעלבלאטהשופר : 442-441שן
ט.'לרהוגטלרחש"לואט"~ ; ) 22יח,(שמ"אבלט"דרדא;

נגרןזהגרגהמהמכאיבמה /לרהטמהדוקרמהיוכלהביןחיארק : 444-443שן
 ; ) 11 ,ני(ישעיהוהבין'וידעו"לא ; 441שןרן"לוהט":הגמוא

 .) 1קלג,(תהליםנעים"ימהטיב"מה ;) 3סר,(תחליםמעשיר"נורא"מה

הניגה?בזמרתכםהפניתאסירי /נכאיםימסרמיקילכםאתירעילמה : I 446-445ש
ארץ"אסיריכל"לדכא ;)=() 22ה,(ישעיהושכר"למסךחיל'"ואנשי
 .)=() 34ג,(איכה

המיובע?רוחכםהרציצה,נשמתכט /רבאיטהקבוריטימיכםהתבכי : 448-447שן
---"ינפשיובאים");"קרביםעלמליםכמשחקובאים""קבוריט
שוקעים.יגםקרבים-"באים" ;אדני")וואתההלרי(ר"ירצוצה"

רוחכםמרתכלנפשכם,אתתערו /~ינתכם?תבו~בואעולמכםשממותהעל : 450-449שו
ההרים"על ;) 4סא,(ישעיהויקוממו"ראשיניםשממותעולםחובות"ובנו
"ישפך ;) 8קמא,(תהליםנפשי"תער"אלנד,א);(יימאקינה"---אשא

כמשלינפשי""מרתמג,א);(חיליןקייס"אירביעדייןמררתילארץ
 .) 10יד,

~רבשתו Iלחכם?הרבישוהיבשיתהמלים /נשמתכםבתמציתלחיותהתאמרי : 452-451שו
(יחזקאלתחיינה"לאאשרנפשרתילחירת II ;) 24יז,(יחזקאללח"עץ

 .)ס()בכככריתותהתמצית""דט ;) 19יג,

לחנבכם?ויגיאמרחםישמעאולל /גראלכםהתקרארלישועה,התשיעי : 454-453שן
צבאות"אלוהיהייחנן"אילי ;) 42יח,(תהליםמרשיע"יאין"ישועי
 . ) 15ה,(עמיס

"ועיןאבדנכם?המביןיודעלבויהי /עמלכםציפיהרראהעיןיתהי : 456-455ש'
ירדע"לב ;) 27לא,(משליביתה"הליכות"צופיה ;) 12כ,(משלירואה"

 .) 10ו,(ישעיהייבין""ילבבר ;) 10יד,(משלינפשי"מרת

-458שן קשבת""אזנךנודדתוכנפשנדחתכתפלהקשבת!/אזןאיןאמלליס!אהה : 457
אלנידדנדחים"סתרי ;) 11יג,(דבריםנדחת""תפילה ;) 6א,(נחמיה
 . ) 34ג,(נחמיהעןשים"האמלליםהיהודיט"מה ;) 3טז,(ישעיהותגלי"
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כלו"כיאבדחאנחתכםשתשמעמבלי /המותובדממתהלילהבחשכת : 460-459שן
אנחתילחמילפני"כי ;) 11לא,(תהליםבאנחה"ושנותיחייביגון
 .) 24ג,(איובשאגותי"כמיםויתכותבוא

מאחרמתמידהימשכיםבחורהמית /לשמעהקרובהאחתרקאזןיש : 462-461שן
"משכימי ; 17שדראה"המית": ;) 4נ,(ישעיהוכלמודים"לשמע"אזן
 .) 2קכז,(תהליםשבת"מאחריקום

"נהיהשחרכנפיעלאליההנשואים /הנהתמרורילהקשיבהערה : 464-463שן
 .) 9קלט,(תהליםשחר"כנפי"אשא ;) 14לא,(ירמיהו ·תמרורים"נכי

ומושלהאדירההישיבהדאשהוא
 .) 21ל,(ידמיהויצא"מקדבו

הכושלהגויתומיצועהמקימה jהראשוןמתמידקול-הגברשקריאת : 467-466שן
"והנה ;)ס()ה,א(יומאהגבר"בקריאתהמזבחאתתודמיןיום"בכל
 ;) 0 () 6-5י,(דניאלכתדשיש"וגויתו---בדיםלבושאחדאיש

 .) 6נ,כנחוםבהלוכתם"יכשלואדיריו"יזכר

כקוהלתלישון"לומניח"איננולישוןלוינחלאצפורויצפצוף : 468שן
קנב,א).(שבתמשנתו"מנערתוצפורשאפילוהצפירלקול"ויקום ;) 11ה,

ומושלוממנואדירויה"וה : 465שן

בדממהקשברבלהקשיבאוהבהוא /השחדמעורדמתמידקולובשמעו : 470-469שן
 . ) 7כא,(לשעיהוקשב"רבקשב"והקשיב- ; ) 9 ,בזכתהליםשחר""אעירה

השווה:נשמהחיישלארכהשלשלת /וזכרבחרותוקולהדאתושמע : 472-471שן
 .במדבד,ד)(מד"רממנו"עומדתהאבותשלשלתנחשצפה"מפני ; 119שן

הלבןזקנוכסףבשערונתלו /תרדנהדמעותטפותושתי-וזכר : 474-473שן
 . ) 17יד,(ירמיהודמעה"עיני"תרדנה

זהבןממשבצותאשאבניכשחי /תרעדנההכהההמתמידנרולאור : 476-475שן
 ;) 14כח,(יחזקאלאש"אבני"בתוך ;) 10כה,(ירמיהונר""ואור

 .)כס) 11כח,שמות ; 14מה,כתהליםזהב""ממשבצות

הנער?מראהזה-ענותךשנותכל /ההזכירדהשב?לבבןיהמהמה : 478-477שן
יהמה"---למואבלביכן"על ;) lקלב,(תהליםענותו"כלאת"זכר

 . )=כ ) 36מח,(ירמיהו

הצעד?חייכל-בחרותןנודך,ימי /מעירדוגלותןמביתךצאתךיום : 480-479שן
 .) 9נו,כתהליםאתה"ספרתה"נודי ;) 2טז,כדבריםצאתך"יום"את

 . ) 8 ,מזכבראשיתחיין"שניימי"כמה :זכרתבאהבההתמדתןשניגם : 481שן

גברת!אן-מאדעניתאמנםהן /רוחד?נפעםכהזקן,אפואומה : 483-482שן

יכלתי"גם---"נפתלתי ') 3בדניאל ' 8מאכבראשיתרוחו""ותפעם , , " 
 .)+() 8ל,כבראשית

 ;)=( 6לה,(תהליםחשך"דרכם"יהינחןאללאורמחשכיםובדרן : 484שן
 .) 27כד,(בראשיתאדני""נתני ;) 13ב,כמשליחשד""בדרכי

וכלההאובדהאדלרכוחנך /בחזוןלבבךיראךאוליאו : 486-485שן
 . ) 2ח,(דניאלבחזון""ואראה : ) 9עא,(תהליםכחי""ככלות

הן"רוחכעלה?ונבלצלבוסורביום /ורזוןשדפוןרוחבנובנשב : 488-487שן
"ונבל ;) 9יד,(במדברמעליהם"צלמ"סר ;) 7מ,כישעיהובו"בשבה
 . ) 28 ,ו(דבהי"בוידקון""שדפון ; ) 5סד,(ישעיהוכלנו"כעלה
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"וחשעורתךןדלעתתועה,שהותרא /הנערעתידותיגדדלנדאו : 490-489שן
 ; ) 485שן(ראה:יגדד"""לנד ; ) 35לנ,(דנריטלמו"עתידות
(ישעיהויעקב""תולעת ;) 176קיט,(תהליטאובד"כשה"תעיתי

 .) 14מא,

נסגרת?באפל-אלמתתולעת /וסערבישימוןאובדת-תועהשה : 492-491שן
אובד"כזה"תגויתי ;) 5קז,(תחל'זטובישימרן"במדבר"תעו

 .) 17נ,(ירמיהוישראל""פזורה"שה ;) 176קיט,(תהליט

הללוהאלמיםהעונדיםראיתי /הקולותאלהאתשמעתיבנעורי : 494-493שן
למדני"אלהים ;) 0 () 18כ,כשמותהקולות"אתרואיםהעם"וכל

 .) 17עא,(תהליטמנעורי"
שאלורחמיםכמוהחוריטופניהט Iהגדוליתעיניהטהקמוטיט,מצחותם : 496-495שן

 .)זי,ז'"ע(רחמיםזןעלינקשווארץ"שמיט ; 300שן :ראה

שכבוניצוצותנחנקו,רגשות /הביעדומםליומבטקמטכל : 498-497שן

ואיןיחדיושניהםובערולניצוץופעלולנערתהחסויה"וה

 . ) 31א,(ישעיהו )=( ) x (מכבה"

מורשי"נתקונצרבווקרבילבביויסלד /הניעמורשיומבטקמטכל : 500-499שן
 ; ) 10 ,ו(איובחמל~ן'ואל "נחי"הל"ואסלדה ; ) 11 ,יז(איובלבבי"

"וכל ;יחידאית)כצורה ) 3כא,(יחזקאלים"פנכלבהנצרבו"ו
 .) lקג,(תהליטקדשו"שטאתקרבי

החלליםכאנקתבלילותחבוכה /קולטההקולם,א.iראזכרהמדיאד : 502-501שן
 ;) 24ל,(יחזקאלחלל""נאקדת ;) 2א,(איכהבלילה"תבכה"בכה

 . ) 4עז,(תהליםאלהים""אזכרה ;) llעט,(תהליטאסיר""אנקת

כליםהםמהעלהאלההכוחות /עולט!שלרבונולבבי:ישוע : 504-503שן
"ככלות ;) 502שןגם:ראה ; 12כד,(איובתשוע"חללים"ונפש
 .) 486שןגם:ראה ; 9עא,כתהליםכחי"

נפרדתימספכם-ענייםעמליט /עמכםאבדכימזליגרםלא : 506-505שן
"ובתןרהקנו);(שבתגירם"שעהמזלאלאגורםיוםמזל"לא
 . )ד,ןית(אבעמל"אתה

"ואלאבדתילבדיאחרתובדרר /לחםעלפשעתיתורתינשטתי : 508-507שן
יפשעלחםפת"ועל ;) 20י,שט ; 8א,(משליאמד"תורתתטש

 . ) 21כח,(שםגבר"

ספיאתנתתימזבחי,הצבתי /מגבולכםוהרחקהשתנוהעתים : 510-509שן
מזבח"שם"ויצב ;) 6ד,כיואלגבולם"מעלהרחיקם"למען

"והעתים ;) 8מג,(יחזקאלספי"אתספם"נתתם ;) 20לג,(בראשית
 . ) 30כט,(דבהי"אעליו"עברואשר

מלביתמושלאתלוני,תמונתכם /כלכםאתכלכםאתעודניזוכראד : 512-511שן
אותו"מלוויוהשרת"מלאכי ;) 18יז,(תהליםתמונתר"בהקיץ"אשבעה

 . ) 18קלט,(תהליטעמד"ועודי"הקיצותי ; )ג-ב,יזשבת(תיספתא

בחלקתכטהטמונההפרודה /בריאהמההגרעיןחזקמהיזכורני : 514-513שן
תרומה""גרעיניכו,א);(כתובותתינוק"שאני"זכורניהזעומה

רזוו:"ואיפת ;) 25ג,(מל"בטובה"חלקה"וכל ;)ס()ה,אי(תרומות
 .) 10ו,(מיכהזעומה"



 : 516-515שן

 : 518-517שן

 : 520-519שן

 : 522ר- 521שן

 : 524-523שן
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בחמהיחמתהאחתאורקרולי /הביאהאליניהברכהרבהמה
קרנים"תהיהכאור'יונגה ;) 7נא,(תהליםאמי"יחמתני"בחטא

 .) 4ג,(חבקיק

נדינהאחתרןחבכםנשבהלוקצרכו/ברנההצנתיםרבימה
(תהליםיקצרי""ברנה ;) 16נ,כריתהצנתיםיימולה"תשלי
 .) 14נא,(תהליםנדיבה""ורוח ;) 5קכו,

ההישיבביתעדחייםנתיניפללה /סוררניתורהישלידרכהאתופנתה
 ;) 12יט,כאייבדרכם"עלי"ייפלו ;) 1ג,(מלאכילפני"דרך"ופנה
 .) 11ג,(איכהשומם"שמני---פורח"דרכי

חלכהעמיליצרמאד,ליצר Iהה /נגאלהמוראהמהאחריתכםיזכירני
 C-15כח,(שמ"אמאד"לי"צר ;) 1ג, _(צפניההיונה"העירונגאלה"מיראה
 . ) 14י,(תהליםחלכה"יעזב"עליך

בתיכהתעבשנהכאלתפרודיתאם /מקיללהומההחלקהצחיחה~ה
"עבשי ; ) 310 , ג"-כ.(מלים""חקר :ראהי"עבש""פרידית"המלים Sע

צחיחה"שכנופוררים"אן ;) 1א,ך(יואלמגרפותיהם"תחתפרודות
 .) 7פח,(תהלים

* * * * 
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בינספח

מראי-מקום

(חר"ו-תרוזס)ביאליקשירי

ראהקמ

 )ב"ב(

 )ג"כ(

ביאליקבית

 Cח I0 [ (גנוזיםכתבים
ביאליק,ח"נכתבילכלתוספתתוספת

ביאליקח"נכתביכלבתור:
בכרוואילו)תרצ"ח(מהדורת

שסג-שצב.דביר,אחד,

מהדורתאחד),(בכרוכתביכל

עמ'.שצבדבירוואילו,תרצ"ח

פראגמנט

 )כ"כ(

 C *פ(

( 

בספר-מראה-מקרפכתב-ידהשירשפ

 147כ"ג, 33קונטרסב"באברםאברם,

האגדהאלראה:האגדהאלראה:האגדה

כ"כ,ט-י 2jב ljlקונטרסב"בקטנהאגרת

 100כ"ג, 33קונטרסב"ב )*פ(ירדאד

 133כ"ג,א 17קונטרסב"בבוקעתמלבאוי

 137כ"ג,א 13קונטרסב"בוהכתףפן;האן

 146-145כ"ג,ב 3קונטרסב"בדינריםמוצאאחד

 74-73כ"ג, 4 ; 00קונטרסב"בהדמעותאחדי

שפא-שפבתוספת,שכר?אי

 • t'-כ"כ,כוצדדתנרבתכיזאתאין
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--·בפםרמרהא-מקוםכתב-ידהשירשם

 C 1 ( 13-11גייכ ~ 1קונטרסבייבאשםאכילת
ג

, 
,יז-יחכזכי 2קונטרסבייבהעםחציראכו

בייבאל
א

 2יג; l ; 1קונטרסהאגדה 18-15כ"ג, ;,ה-וכייכ

תוספת,שסג 2 ; 1קונטרסבייבהמתהאריהאל

נהיבמנגראה:במנגינה :ראההמיניםאל

בייבאל
א

 25 · 1-קונטרסהמשורר 14 ,כזיג
ג'

קונטרסיביבהצפוראל
א

כייכ, ; 24-22 ,כייג א-ב 2יג; 1א; 1 ; 1

שסד-שסהתוספת, 2 ; 1קונטרסבייבהנערריםאלילי

 139 ,כייג 2נטרסקובזיב C *פ(תראואל

 140כ"ג,וקונטרסב"ביתעלל(פ*)ביהשטואם

כ-כאכ"כ,לדעתנפשראתישאם

 20-19כ"ג, 4 ·~ 1קונטרסב"בכפניניםשחולהארץ
ג'

 129-128 ,כ"ג 8קונטרסב"ברודםצעיראשריר

כונסלאב 3קונטרסב"ב Cהשוכב(פ*הניציץאת

 10-9 ,כזיג 00קונטרסביזבהתורהבאהל

 145 ,כ"גב 3קונטרסבזיב )*פ(נעריבואה

כונסלא 12קונטרסיביב C *פ(ממנישתךאשרהניר

כזכזיכ, 2 ; 1קונטרסבייבסתריםבי

טזכזיכ, 2 ; 1קונטרסבייבחםיוםקלץוםבל

 131כזיג 24קונטרסבזיביםבכרכי

 80כ"ג, 25קונטרסבייביםבלב

 117-114 ,כייגקונטרסבייבהרעשבליל

בזוב
 , ,ג' 32 · 2 · 1 · :1-קונטרסהמנגינה ) 2שסח-שסט(תוספת,א

אשםאכילתראה:אשםאכילתראה:תשובההבעל

יא-יכזיכ, 2 ; 1קונטרסב"בהירםבערב

שכרתרתהזר,הלאכזיגבתורשנדפסההגירסהתשרבהיי."הבעלגםנקרא ) 1 (
תשובהזי.זיהבעל

לאהבהיי."מנגינהגם:)ראה 2 (
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נספ-רמראה-מקרםהיד-כתבהשירשט

היוםבערב :ראההיוםבערבראה:יםהיבפגות

ז-יכ"כ, 2 ; 1קיגטרסב"בעםברכת

יט-ככ"כ,תפוחבשל

ח-טכ"כ, 2 ; 1קונטרסכ"בכשדה

ב-ג ,כ"כ 2 ; 1כ"כבתשובתי

יא-יב ,כ"כ 2 ; 1ב"כלילגמדי

 95-94כ"ג, 12קונטרסכ"בחולהגסיסת

כונסלא 21קונטרסב"במתעשרדל

יככ"כ, 2 ; 1קונטרסב"בנאמנהדמעה

ב"ב
א

שסחתוספת, 26 ; 25 ; 4ג; 1 ; 00קונטרסאםדמעית

 127-126 ,כ"גהחיטיתהדעה

 141-140 ,כ"ג 7קונטרסכ"ביקרפיפיתגניתדרד

האגדהאלראה:האגדהאל :ראהההגדה

שפאתוספת,אחישלוםהיה

יתימהשירה :ראהיתומהשירהראה:ישמעהסכת

עניתקותראה:ענלתקות :ראההמ-דהרהירי

ד ,כ"כ 2 ; 1קינטרסכ"כלילההרהירי

 92כ"ג, 12קונטרסב"ב C *פ(ברזלאיליהתראו

כונסלאכ 3קינטרסב"כ Cכפ*מפרשיאלכוככיואתו

 130כ"ג,א 17קונטרסכ"כההואביוםוהיה

שסז-שסחתוספת, 16 ; 2 ; 1קינטרסכ"בהחסידהיתנפנף

יתימהשירהראה:לתומההרשלראה:מוקדםיר.זמ

 93כ"ג, 12קונטרסב"ב C *פ(קבצניםחבל

 28-26כ"ג, ~ 1קונטרסב"בוהנחשחוה
ג

 99-96כ"ג, 20קונטרסכ?בהמלמדיםהדעתחוכרי

 55-54 ,כ"ג 21קונטרסכ!!ברופאיםחושו

 51כ"ג, 21קונטרסב"כחלוםכתידחלוט

 31-29כ"ג, ~ 1קונטרסב"באביבוייחזחלום
ג

יחכ"כ, 24קינטרסב"בילדית
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 ..•. :בפ.tגב :;ם':"מקומראהכתב-ידהשירשמ

 64-56כ"ג, ~ 25 25--~ 1קונטרסב"בועשויעקב
א , •ג

שעב-שעהתוספת, 23קונטרסב"בעפרישני

 108כ"ג,ג 25קונטרסבזובהלבשיתגעגעיש

כג ,כ"כא 17קונטרסב'זבנדחכוכב

כונסלא 41קונטרסב"בצואריכם(פ*)אתכלמו

 53-52 ,כזוג 21קונטרסב"בהאילנות(פ*)נאיםכמה

 113כ"ג,ירדרמגדותלא

כט-לכ"כ,א 17קונטרסב"בתמתלא

 ) 3 ( 36-32 ,כ"ג ~ 1קונטרסב"בדודהלכי
ג

 142 ,כ"גא 13קונטרסב"בקורחאוצרותלמי

המשורראלראה:המשורראלראה:למשורר

כז-כחכ"כ,א 25א; 17קןנטרסב"בבעםלמתנדבים

שעח-שעטתוספתהענייםמבני

יב-יגכוזכ, 2 ; 1קונטרסב"ברבמהיאורבמה

נושנותראה:ותנושנראה: ·ערבמועד

שעח-שעטתוספת 2 ; 1קונטרסבזיבומערבמזרח

 132 ,כ"גא 17קונטרסב"בלעירמחוץ

 79 ,כ"ג 25קונטרסב"בהמחפש

טז-יזכ"כ, 2 ; 1קונטרסב"בכתבהליקטרמכתב

 25 ,כ"גלח;א,אגרותמכתביםכפרידמו)ב"בכפ*)הרמהשםהעףהמלאך

 50-37כ"ג,ה 1קונטרסב"בשבאמלכת

במנגינהראה:במנגינהראה:לאהבהנהימנג

 102-101כ"ג, ~ 25,25קונטרסב"בהמצרמו
בא

 91 ,כ"ג 1-קונטרסב"בזכרוומצבת
ג

יטכ"כ, 2קונטרסב"ביווצמקראי

ב ,כ"כ 2 ; 1קונטרסב"בבמרחקיםמשיט

 _ולצאיילמ:קוגםראה ) 3 (
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בסרפ.מראה-מקוםכתב-ידהשירשם

יד-טי ,ב"ב 2 ; 1ב"בהקיץמשירי

בי ,ב"נקינטרסב"ב,לבקרמשמרים

טו-טזב"ב, 2 ; 1קינטרסב"בהאחרוניםמדברמתי

פד-צ ,ב"בא 17 ; 15 ; 14ב; 2 ; 2קינטרסב"בהמתמיד

ה ,בוזב 37 ; 2 ; 1קינטרסב"בנישנית

 138 ,ב"ג 53קונטרסב"בהקיץעבר

 136ב"ג,קינטרסב"בימפשפשערמד

ד-הנ"ב, 25 ; 2 ; 1קונטרסב"בעיניה

בינסלא 33קונטרסב"בבהירהעינר

ג-ד ,כ"בהשחראילתעל

 ) 4 ( 3-5 5 2"גכ 21קונטרסב"ברעננהערשעלי

יחכ"כ,ששמםלבבכםעל

וציומקראיראה:ווצימקראיראה:בבזלהציוניםמקראעל

ז-חב"כ, 2ג; 1 ; 1קונטרסב"בהמדרשביתסףעל

 72-65כ"ג, 4קונטרסב"ב,אברתקברעל

רכ"ב, 23 ; 2 ; 1קונטרסב"בהראלראשעל

 125-121כ"ג, 23 ; 2 ; 1קןנטרסב"בבנסתררתעסק

שסט-שעתוספתהמשיחעקברת

 120-118כ"ג, 37קונטרסב"בבתפילהעצה

בו-כזכ"כ,א 17קינטרסב"באביבפעמי

יג-יד ,כ"ב 2 ; 1קינטרסב"בןהגלהצרר

בט ,כ"כצפרירים

 78-75כ"ג, 25קןנטרסב"בלךיצאיקימי

 87-81כוזג, ~ 1קינטרסבוזבהקיץ
ג

נפרד,כשירבטעותנדפסרופאים","חרשוהשיר)המשך 4 (
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בסרפםן-מקמרהאכתב-ידהשירשם

שעז-שעחתוספת,א 17 ; 2 ; 1קונטרסכ"כזרחרבי

כא-כגכ"כ,לילהרזי

שסח-שסזתוספת, 2 ; 1קונטרסכ"כהיהודיטרחרכ

 140כ"ג, 7קונטרסכ"כ Cממחפררת(פ*אנכישכ

כחכ"כ,יתרמהשירח

שחולהארץראה:שחולהארץראה:ירוצשיר

 107ג, IIכ 16קונטרסכ"כתמצאמאיוהשירה

קיץמשיריראה:קיץמשיריראה:קיץשירי

ז ,כ"כישראלשירת

כרנסלאא 17קונטרסכ"גהמאיררתיךעינשתי

 112-109כ"ג, ~ lקונטרסכ"כיוניטתאמי
ג

 106-103 ,ג IIכקונטרסכ"גהתהפרכה

 28 ,כ"גקונטרסכ"כצדיקלעצירתצכורתענית

כאכ, IIכ 42קונטרסכ"כחצרתתקון

כד-כר ,כ IIכא 17קונטרסכ"געניתקות

* * * * * * 



- 3,'72 -

נבחרתביבליוגראפיה *ויצירותיוחייו-ביאליק

עמ'. 371תשי"ב,דביר,והתנ"ךי,ביאליקישירת ,.אאביטל, . 1

עמי. 103תרצ"ה,תל-אביב,דביר,ביאליקי,חדושיימלוויצחק.נינרי,.א . 2

ירושלים,קרית-ספר,ביאליקי,ח"נלשירתיקונקורדאנציהסגל.וי.א.אבו-שושו, . 3

 .עמ' 336תש"ך,

ומיסדהעבריתהלשוןיעדויל"גי,ביאליקבלשווימחקריםאברהם.אברוניו, . 4

 .עמי 359תשי"ג,תל-אביב,ביאליק,

עמי. 168תשכ"ז,ירושלים,ניומו,הוצאתבשירתו',יביאליקצבי..אדר, 5

תש"ך,תל-אביב,דביר,לבתי-הספרי,ביאליקעל'ביבליוגראפיהמשה.אונגרפלד, . 6

 .עמי 262

בי,יהספריתי,לביאליק",ינושניתיהשירשלהתהוותי"על .א. 6

-89 , 1969 , 1מסי 85 . 

שנה"שמונים-ביאליק"ח"גשליצירתןראשיתעלחדש"איר .ב. 6

 . 855-842 ,) 1971כמארסבייהספריתי,הצפורייי,ל'אל

 .עמ' 351תשל"ד,,תל-אביב,',עם-הספרדירןיסופרי'ביאליק .ג. 6

כבעריכתביאליקייספרביאליק",בשירת"הארכיטקטוניקה .אאירינובסקי, . 7

 . 140-134תרצ"ד,תל-אביב,אומנית,היצאתפיכמו),יעקב

 ,) 1951(אפרילביחיבייאורלןגיןי,ביאליק",שלשירתו"בשולייעקב.בהט, . 8

.90-87 

ברזל)הללכבעריכתביאליקיימאסףמדבר'",בימתימקרא"עיוניא. 8

 . 144-113 , 1975מסדה,

רקכאןנכלליויצירותיו,חייןביאליק,עלוהמאמריםהספריםריבוימפאת *
בעבידתישנדיביחיבוריםאןיצירתן,לחקרחשוביםעזר-כלימרכזיים,חיבורים

עליה.השפיעואי
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ספרביאליקי,לזכריכנסתהצפורייי,יאל"לםקורותד"י.בורנשטיין, . 9

 ].ב 58נ (שקדגם:כינס . 102-81תרצ"ו),תל-אביב,(דביר,ראשוו

 • ) 42-32 , ] 28נ (טנאגם:ראה . ) 106-85

 '.בטבחחילידברי,םוסףבמרחקיםייי,ימשוט"לםקורות .א. 9

 . ) 44-43 , ] 28 [ (טנאבתור:גם.כונסתרצ"ו

בתםוזכילידברי,מוסףהשחרי",אילתיעל"למקורות .ב. 9

 . ) 48-45 , ] 28 [ (טנאבתור:גם.כונסתרצ"ו

יקונטרסיםי,יבתשובתיייי,-ביאליקשירי"למקורות .ג. 9

גםכונס . 61-51תרצ"ו),(ירושלים,ביקונטרסילוו),חי(בעריכת

 28J ] , 54-51) . (טנאבתור:

-ביאליקשירי"למקורותאונגרפלד),מי(המלביה"ד:ד. 9

תל-אביב,(דביר,תשיעיספרביאליקי,לזכריכנסתלילהייי,יהרהורי

 . ) J 28] ,61-55 (טנאבתור:גם.כונססד-עותש"ה),

לבבכםיעל"עלשירה":"םדרשאונגרפלד),מ'כהמלביה"ד: ה. 9

 . 24-23תשכ"ג,בתמוזי"ז , 40חובינו,הצעיר',יהפועלששמם",

 . ) 62 , ] 28נכטנא :בתורגםנס:כו

ביאליק"ח"נשירי"לםקורותאונגרפלד),מ'כהמלביה"ד:ו. 9

 ,) fלילהיגםדיהיוםי,בערובקטנה',יאגרתהאגדהי,יאלהשירים(על

כונס . 380-369תשכ"ד, , tדכרווהגותי,ביקורתספרות,לדבריימאסף

 . ) 68-63 , ] 28נ (טנאבתור:גם

בי.נספחראה:בית-ביאליק.שבארכיווכתבי-הידאוצרח"נ.ביאליק, . 10

I0 .תרס"ב.ורשה,תושיה,הוצאת'שיריםי,א

תרס"ח.קרקוב,העברית,השירהחובביהוצאתישיריםי,ב. 10

תרפ"ג.ברליו,העברית,השירהחובביהוצאתישיריםי, ג. 10

תרצ"ג.תל-אביב,היובל,ועדהוצאתביאליקי,ח"נ'כתבי .ד. 10

תרצ"ח(כוללתל-אביב,דביר,ביאליקי,נ"חכתבן'יכלה. 10

 .שסג-שצב)בעמיכתביולכלה"תוספת"
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תרצ"ה.תל-אביב,דביר,אי-בי,פהי,שבעלידברימח"ב.ביאליק,ו. 10

.תל-אביב,,דביראי-הילחובר),פ'(ערר:ביאליקיח"ביאגרות . .ז 10

תרצ"ח-תרצ"ט.

בית-ביאליקהוצאתארבגרפלד),מ'(המלביה"ד:גבוזימייכתבימ

עמי. 359תשל"א,תל-אביב,דביר,ע"י

ח. 10

עמ'. 162תש"ל,תל-אביב,פרץ,י"להרצאתויידיש',ביאליקיח"בי"ח.בילצקי, . 11

תרצ"ר,,תמוזבי,חרבידיכרדימאזבימי,בררלרזיו","ביאליקאבא.בלושר, . 12

.136-120 

יררשלימ,בשירחרי,והסביבההמגמה-ביאליקבחמויחייממרדכי.הכהו,בו-הלל . 13

 .עמ' 66תרצ"ג,

שישי,ספרביאליקי,לזכריכבסתהיומי",יויהי"ספרמרדכי.בו-יחזקאל, . 14

 , 372-337). ] •ב 58נ (שקדבתרד:גמכובס . 63-29תש"א),חל-אביב,(דביר,

 .עמ' 29תש"ב,תל-אביב,גזית,,הרצאתביאליקישלימשקליובבצירו,\,לרמ, Jבו- . 15

 . 52-28תש"ב),חל-אביב,(דביר,שביעיספרביאליקי,לזכריכבסתגמ:בדפס .

 . ) 81-52 , ].ב 58נ (שקדבחוד:גמכרבס

ביאליק),בחמוחיימשלהשחרחיאררי(עלהשחר""בקרדתא. 15

ביאליק,מוסידראשוו,קיבץקריב,אברהמבעריכתחדשה)כסידרהיכנסתי

הסופרימאגרדתמקור,ספריחיצירהי,יארחרתבספרו:כונס . 176-156תש"ד,

 . 65-44ג, 966רמת-גו,ומסדה,

• II עברי,לביטרירבערויתחומימי,ביאליק",בחקרתהושבילי

 .) 80 , ] 28 [ (טבאבתרד:גמכובס . 142-140תרצ"ז,ירשה,אי,חרבי

לח"בהירמייבערובעלהמרבוסילאבי:לחררזדררר"קריאת .

ב. 15

 .ג 15:

 . 175-161 ,) 1968(אביב 1מס.א,יהספררתי,ביאליק",

(תשריהיחרביכז,ימאזבימי,ההכסמטר",עמברית"כריתת . .ד 15

 • 331-318חשכ"ט),

(במלאתביאליקנחמוחיימליצירתמוקדשיי,ימאסףי,(עורד).הללברזל, . 1 ', 6

 . 1975העברימ,הסרפרימאגודתמקור,ספריחהמשורר),להרלדחשבה 100

, ] 16ככברזלוטשרביחרבסקי""ביאליק . א. 1 ', 6 , 271-247)

 . 1979הסופרימ,אגיעמבשיתוףיחדיו,הרצאתבגדולתמי,ימשוררימבתוד:גמבס iכ
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בי,קובץזוי,יבשעהביאליק),שלדיוקנו(לדמות"הנאמו"י"ח.ברנר, . 17

 . 25-8תרע"ו,יפו,העבודה,הוצאת

תרצ"ה.בכסלוט"זמיוםלידברי,מוסףביאליק",של"מתחילתודב.גולדשטיין, . 18

עמי. 200תש"ט,תל-אביב,טברסקי,ביאליקי,יפרקינתן.(גרינבלט),גורן . 19

השחרי",אילתעלילמקורותבורנשטייןשללמאמרו"הערות ,.ש.ד-ד.ל. . 20

 ] 28J (טנאבתיך:גםכינס .) 17.7.36 (תרצ"ובתמוזכ"זלידברי,מוסף

. (111 

ביאליק",שלהשירהאמניתמתכינותכמה"עלפרי,ימנחםייסףהאפרתי, . 21

שקדבתוך:גםכונס . 77-43 ,) 1966(קיץ-סתיו 18-17חיבייעכשוי,

 . ) 49-17 , ].ב 58 [ (

(ספטמברביהספרותי,ההשכלה",בשירתהתיאור"דרכייוסףהאפרתי, . 22

.39-26 ,(1969 

 1מס.א,יהספרותי,תיאורית",פואימה-מדברי'"מתי----- 22~.

 . 129-101 ,) 1968(אביב,

תל-אביב,כץ,ומכווקריאהסימןהוצאתיהלשוןי,יהמראות-----ב. 22

 .עמי 175 , 1975

להשכלההעברי,המכוןביאליקיח"נלשיריפרקיםיעשרהי"ס.הלמן, . 23

 .עמי 159תשי"ז,ירושלים,בכתב,

 131חובייז,ימילדי,ביאליק",בשירתהחוזה"דמותשמעין.הלקין, . 24

בספריתי,דרכיםיצדיידרכיםבתוך:גםכרנס . 264-262תשי"ט),(תמוז

 . 17-9תש"ל,ירושלים,אקדמין,בי,

רמת-גן,מסדה,ושורשוי,יספירביאליק",שלהצעירהיייישירתנישמואל.ורסס, . 25

.1971 

א. 25 28חיביכח,ימולדי,ביאליק",בעיניהעברית"הספרית

 . 416-394 ,) 1973(אפריל

ב. J . (35-11 , 25 16 ](ברזלביאליק"בחקרראשונים"שלבים
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 . 82-74חרצ"ו, , 5ילשוננוי,ביאליקיי,שללשיבו"לחקרי"א.זיידמן, . 26

 . 664-663חשט"ו,'העילםי,ביאליק",במישנחלשון"עיוני .א. 26

 . 646-644חש"א,יהעילם',ביאליק",במסכחראשונה"משנה .ב. 26

 . 196-167חש"ר,יא,לעם',ילשוננוחנ"ב",בלשון"עירניםג. 26

ד. 26 . 20-19חשכ"א, , 41חיב'בד,הצעירי,'הפיעלהראל",ראש."על

 , 113) . [ 28 ] (טנאבחרר:גטכרנס

 , 14חוב'בו,הצעירי,יהפועלביאליק",בלשוןהאידיש"יסוד .ה. 26

 , J . (114 28 ] (טנאבתיר:גםכובס . 17תשכ"ג,

בחור:גםכונס . 282-471חרצ"ד- ,'בימאזניטי,אותיית","צררפימ"א.זיק, . 27

 , 120-115). [28 ] (טנא

ל ) , (ליסי"סמוכין", .א. 27 -אביב,ת ,פיכמובעריכתייקביאפר

 . ) 126-121 , ] 28נ (טבאבתיד:גם.כןנס 108-98תרצ"ד,

(חרצ"ה),ב-גחוביי,ילשובביי,ביאליק",ח"בשללשיבי"מאוצרב. 27

 , 141-127). ] 28נ (טנאבתוד:גםכובס . 119 ~ 91

,ספרביאליקילזכריכבסתהשירה",ולשוןהלשין"שירח .ג. 27

 ] 28נ (טבאבתוד:גםכונססד-פה.חש"ז),תל-אביב,(דביר,עשירי,

.(152-142 

וביבליוגרפיה),(מקראהביאליק"ח"בבשירי"הלשון(עורר).ד.טנא, . 28

 .עמ' 273חשל"ג,ירושליט,אקדמין,

עבודתומשמעות",מבבהביאליק:לח"ניהמתמיד'"הפיאמהשמואל.טרטנר, . 29

אוניברסיטתמירון,דןפרופ'בהנחייתהרוח,למדעימוסמרהתוארלקראתגמר

(סטנסיל).תשל"רתל-אביב,

דוקטורתוארקבלחלשםחיבורביאליק',בשירתשחיהימראותאליעזר.כגן, . 30

תשי"ט.ירושלים,לפילוסופיה,

היהדותי,למדעיהשישיהקובגרסידבריביאליק",שלהלירילשירהאפי"השלדא. 30

 . 222-219חשל"ז,למדעים,הישראליתהלאומיתהאקדמיהגי,כרו
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 ,) 1964(יולי 190-189גיל'כב,ימולד',האפל",השער"לפני .,צבילוז . 31

.224-218 

אוניברסיטתופרשנותי,'ביקורתדורו",לבניביאליקבין"השפעות .א. 31
~ 

 . 44-41 , 1975 , 8-7חוב'בר-אילו,

ראשון,ספרביאליקן,לזכר'כנסתביאליק",בשירתהסמל I ,פישל.לחובר, . 32

 ;) 51-42 , ].ב 58 [ (שקדבתוד:גםכונס . 80-54תרצ"ו),תל-אביב,(דביר,

 . ) 169-156 , ] 28נ (טנא :גםראה

• ' I המתמיד",למבוכתI כרגיר,שני,ספרביאליק'לזכרכנסתc 32 .א

 . 149-138תרצ"ז),תל-אביב,

שלישיספרביאליקן,לזכר'כנסתהראשונים",ביאליק"ימי .ב. 32

 • 78-48תרצ"ח),תל-אביב,(דביר,

ביאליק',לזכרכנסת Iמדברייי,ו'מתיהאחרונים'מדבר"'מתי .ג. 32

 . 80-72 ,)ש"תתל-אביב,חמישי(דביר,ספר

תש"ד,תל-אביב,דביר,א-ג,ויצירותיו",חייו-יביאליק .ד. 32

 .עמי 738

תש"ח,תל-אביב,דביר,די,החדשהי,העבריתהספרותיתולדות . ה. 32

.188-37 

תשי"ג.תל-אביב,דביר,ומחשבהי,ישירהו. 32

תרע"ר),סירו(יפו,ביקובץזוי,'בשעהביאליק",של"סגנונוא"מ.ליפשיץ, . 33

קעא-קפר.תש"י,ירושלים, ,'בנבחריםי,יכתביםבתוך:גםכונס . 69-59

 , 174-170) . ] 28נ (טנאגם:ראה

שני,,ספרביאליק'לזכריכנסתביאליק",בשירתהנעלם"המשקלא. 33

בי,נבחריםי,יכתביםבתוד:גםכונס . 112-105תרצ"ז),תל-אביב,(דביר,

 , 178-175) . [28 ] (טנאגם:ראהקפז-קצז.תש"י,ירושלים,

 .) 3.1.58 (תשי"חבטבתי"אימשאי,ילמרחבי,התלתל","לתולדותמיריו,דו. . 34

 . 24.7.59יהארץ',ביאליק",שלהחווייתיוהעולםהמתמיד"דמותא. 34

 , 227-221) .ב] 58נ (שקדבתרד:כונס
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(ירחין).ימאזניםיוארבעהי".שלישהאגדת Iל"העריתדן.מירין.ב. 34

:. 
 . 200-194ג-ד.חיבן ; 99-85תשי"ט-תש"ן,בן,חיביט.כרן

איגיסט-יג.ימאזניםי,ביאליקי".שלידיריהמושג"על . ג. 34
:; 

 . 213-206 , 1961ספטמבר

י,חיבילד.שנהיבצריןי,יזמנו".הצעיר"ביאליק .ד. 34

 . 294-270תשל"ג,תמוז-אב

 •ביאליקיעלורשימותימאמרים .(עורכים)רתוקוליליה. 34

ח.ש.ד.תל-אביב,אוניברסיטתהשכפול,מפעלהוצאת

אוניברסיטתהאחרוניםן,בדוריתהעבריתהשירהימחשבת(עורן).  .ן 34

תש"ל.תל-אביב,

חילופי,בלווייתהמתמידיביאליק:יח"נ .מבןא)והוסיף(ערן ז. 34

תשל"ח,המאוחד,הקיבוץוהוצאתהספריתלחקרהמכוןונספחית,מבואנוסח. ~

 .עמי 107

ביאליקי 'יטפןביאליקי,ח"ניצירותשליביבליוגרפיהא"ר.מלאכי, . 35

"אמנות",הוצאתבהשתתפותהיובל,וועדהיצאתפיכמן),יי(בעריכת

הי,חובישני,כרן(ירחון),מאזניםי I • 162-159תרצ"ד,תל-אביב,

.522-499 

 . 77-60תשיי~,תל-אביב,לספרות,מחברותבחןי,יאבנידב.סדן, . 36

 . 66-59תשכ"ב,תל-אביב,המאוחד,הק:ובוץבדקי.יאבניא. 36

תל-אביב,דביר,לחשבוןי,דיןיביןבתון:השיתין","אל---ב. 36

 .) 23-13 , ].ב 58 [ (שקדגם:כונס . 13-3 , 1963

תשכ"ה.ירושלים,אקדמון,ביאליקי,במסכתיידישיסוגיתג: 36

מקור,ספריתגדרי,יאבניבתון:ליובליו",מעין"בין .ד. 36

 . 45-9 , 1970ימסדה,הסופריםאגודת

ד,ימאזניםי,ביאליק",בשירת"שעשועיםשטיק),דב(בחתימתה. 36

 . ) 232-226 , ] 28 [(טנאגם:כונס . 38-33תרצ"ג,יבטבתזכח-כט,גילי

אמנית,ביאליקי,פר'יסשביבים","מכיתת!(זטוק),דב(בחתימתי. 36

 , 244-233) • ] 28כ (טנאגם:נס.כי 57-34 ,חרצ"ד
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בשירתהפנימיתהחריזה(לדרךלואי""נגינתשטוק).דב(בחתימתדבסדן,ז. 36

 . 115-111תרצ"ו,דביר,ראשון,ספרביאליקי,לזכריכנסתביאליק),

 .) J 28 ] , 246-245 (טנאבתור:גסכונס

ביאליקי,לזכריכנסתבבטוי","תאומיםשטוק),דב(בחתימתח. 36

 ] 28 [ (טנאבתור:גםכונס . 87-79תרצ"ח,תל-אביב~דביר,שלישי,ספר

24,7 , 2:52":-( • 

התנ"רשלהלשוןתולדותלחקרסימוןאישלמאמרוכעלינשמע?""הדברט. 36

 • 236-233תרצ"ז,ה,ימאזניםי,ביאליק),ובשירתשילרבשירת

ביאליקי,לזכריכנסתהדלוק",הנר"עלשטוק).דבכבחתימת  .י 36
 . 87-79תרצ"ח,תל-אביב,דביר,שלישי,ספר

לזכריכנסתואחיותיה",הדמיון"כףשטוק),דבכבחתימתיא. 36

 . ) 253....:258 , ] 28נ (.טנא 61-50ת"ש,,תל-אביב,,דבירחמישיספרביאליקי,

ט-יחוביו,יגזיתי,חרוז","שפונותשטוק).דב(בחתימתיב. 36

 . ) 261-259 , ] 28 [(טנאבתוך:גםכונס . 24-20תש"ד),(אייר-סיון

חדשה,סידרהירשומותי,הומיה",יונים"בתשטוק).דב(בחתימתיג. 36

 . 177-174תש"ו,שני,כרך

(אוקטוברג-דחוביד,לספרותי,ימחברותלמולדתה",שירה"בשוביד. 36

.1.5-5 ,(1949 

 • 101-98תשי"ג,י,ימרלד',שפוכה",בלי"דמעה . .טר 36

בי,שנהימבואותי,הצירופים),(בסוד " ...הארובות"ועשן .טז. 36

 [28 ] , 189) . (טנאבתור:גםכונס . 3תשי"ד),(אב 1חובי

ביאליק)בשירתאחד-העםשלרישומו(לבדיקתלחזון"הגות"בין .יז. 36

 .ז) Iתשי'(חשון-כסלו 99-98חובי,יד,ימולדי

 . 306-300תשי"ט/תש"ר,יז,ימולדי,לחזוןן',פזמוו"בין .יח. 36

ביאליק,מוסדקריב),אברהםכבעריכתיכנסתןהשממה","בפתח .יט. 36

 . 199-177תש"ך,ירושלים,

תש"ך,א,והגיתי,ביקירתספרות,לדבריימאסףהמפתן","על .כ. 36

.295-283 
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 ,) 1968יב(אב 1מס' ,'א'הספרות', ,"קודשוומשמרת"החורש .דבסדן, .כא 36

.42-36 

 . 171-162(תשל"ז),יא-יב'ירושלים',חיתום",מסת-ספרותכו"על .כב. 36

הוצאתבהשתתפותהיובלועדהוצאתביאליק','ספר(עורך).יעקב,פיכמן, . 37

עמ'. 162 + 118 + 162תרצייד,תל-אביב,"אמנות",

יח-כה.תשי"ג,ירושלים,ביאליק,מוסד,הוצאתביאליק'ישירת .א. 37

ברלין,ב-ג,חוב'הקורא','עיןוביוגראפיהיי,"ביבליוגראפיהז.פישמן, . 38

 . 134-97תרפ"ג,ניסן-אלרל

החברה(כתבינייגר''ספרביאליק",בשיריהאסוציאטיבי"האוצרנח.פניאל, . 39

 . 39-38תשי"ט,ירושלים,המקרא),לחקר

 ,) 1969-1968(סתו-חורף 4/3א,'הספררת',המתהפך","השיר,מנחם.פרי . 40
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A B S T R A C T 

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 1 s collected poems were repeatedly amended 

by him, so that they now rarely reveal their original nature. 
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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 1 s mature poetry. It can be clearly demonstrated that 

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. 

... 
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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 1 s early poetry. They have also been selected because 

of their fundamental 11 Maskilic 11 , Neoclassical nature. Through the examination 

of genres and style-markers characteristic to a perishing literary generation, 

Byalik 1 s poetic innovations can more easily be traced. It is interesting to 

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 - 11 Ha•matmid 11 ( 11The 

Talmud Student11 ) - has been thoroughly scrutinized and analyzed (for Apparatus 

Criticus , refer to 11Appendix 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. 
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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 a 11 egory whi eh characterized the 1 iter a 1 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 11 freestyle 11 allegory), i.e., thecdmixture of allegorical 

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 11 high seriousness 11 of some of the 

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. 
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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 
~bw. 

maintains many comic elements, which have 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 a 1 so 

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 
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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" ( 11 My Poetry 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. 
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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 extremes-

the 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 thate~ery element is somehow tainted with its 

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 .. ( 11The Agony of a Dying Man 11 )a1d 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. 

* * * * * 




