
שמירזיוה

ביאליקשלהתהפוכותורבהאמביוולנטייחסו
החסידותאל

ביידיששירלכתובהכושל,הראשון,הניסיוןעל

ולתקופותיהלסוגיהביצירה,חסידיהאנטיהרעיוןגלגוליועל

קשותההתחלותכלא.

'נ~ךהמסוגנןהנכאיםשירהואביידישביאליקשלהראשוןששירולחשובנהוג

לציוןתרנ"ט,בסוףירדדערבירחוןשהתפרסםמאה'),('מקץרהונדערט' l;C.יאיין

הסבהעולםתיאורשבמרכזוזהעגוםשירעשרה.יהתשעהמאהשלהק,רבסופה

שלדמותו(בןהתלאהבנתיבהנודדההלךשלהסבלוידועתהשחוחהבדמותו

המחדשהזקןשלהניגודידמותוובן ,'חד~'כוכבהתוגהשירגיבורהנודד,היהודי

הוא,עצמה)שנהמאותהשניהם-בהירה''עיני:ןהמתורגםההמנוןמןכקדםימיו

ושנמצאנשלמהשכתיבתוביידישביאליקשלהראשוןשירודבר,שללאו;נתו

רבניצקי,י"חירד,דערעורךבהזמנתנכתברהונדערט' l;C.יאייןך l;C.'נלדפוס.ראוי

אחדיםשיריםגםהעברייםשיריולצדלכתובשיתחילהצעירבחברושהפציר

העורךכתפיעלעליו,יוטלב'ז'דגון'הכתיבהש'עוון'מפורשתהבטחהתוךביידיש,

לשפהונאמןנרצעעבדשהואיודעים,שהכולכמותוממחברהשיריםאתשהזמין

העברית.

בעלהרומנטי,הטבעשיראיננואףביידישביאליקשלהראשוןשירו

הואגםשנשלחהרם'),ההר('עלרג' tcבהויכןדעם'אויףהלאומיות,ההשתמעויות

לפניאחדגיליוןהחיבור,סדרלפישלאשהדפיסל,ירד,דערעורךצקי,רבניאל

מאתשיריםלסדרתשייךרג' tcבהויכןדעם'אויף 2רהונדערט'. l;C.יאייןך l;C.'נ

נכתבהואמשמע:תרתיהתמימההילדותועלהטבעחיקעלהמתרפקיםביאליק,
אתהמשוררחיברבטרםעודונדפס'צפרירים',הידוע'הקנוני'לשירבמקביל

רק'שירתי';הפואמהשלבסופהמשולבתזהבשלב(שהייתה'זוהר'הפואמה
ביניהן).שחיברושורותשתיונמחקוהפואמותשתיהופרדויותרמאוחרבשלב

עגמומית-דקדנטיתותוגהזקנהייסוריכולוהאומר-רהונדערט' l;C.יאייןך l;C.'נהשיר

המאהאתמסמלוהואביאליק,ביצירתמהלךאפואחתם- fin de siecleשל

שהשירבעודעולמה,לביתההולכתהמכאובוידועתהסבלעמוסתעשרההתשע

ילדות,ותוםרעננותאומרוכולוהשדהכריחשריחורג', tcבהויכןדעם'אויףהקליל

העשריםהמאהסףעלהעולםהתעוררותאתשבישרחדש,מהלךפתח

הדורות.מכובדוהתנערותו
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נטולתהייתהלאביידישביאליקשליצירתושראשיתלהיווכחאפואניתן

והסתייגויות.סייגיםהצבתמחייבתלגביהשתיקבעהכללהכלוכימהמורות,

שיריוכבכורבביקורתלהציגנהוגהציפור''אלאתגםכיזה,בהקשרלזכורראוי

אורשראההמשוררשלהראשוןשירולמעשההואזהשיראךביאליק,של

ולאבמגירהשנותרויצירה,גישושירובםמעטים,לאשיריםלווקדמובדפוס,

אונגרפלדמשהשלובספרוביאליקלזכר(בכנסתמותולאחראלאנתפרסמו

הויכןדעםו'אויףינ;tרהונדערט'איין'ננ;tךכמו-הציפור''אלגםגנוזים).כתבים

נהגכןועלובעריכתו,רבניצקישלמאכסניותיובאחתכזכור,התפרסם,-ב~רג'

דורבניהמשוררים,ידידיוושלשלווכ'מוהל'כמו"לעורכואתלהציגביאליק

התחייה.

כמוממשביידיש,שירלכתובהראשוןהניסיוןכימגלהביאליקשלארכיונו

חמישהובומחורז,שירקטעאלאהניבלאבעברית,שירלכתובהראשוןהניסיון

אייךוועל'איךשלוהפתיחהמילותשםעלשייקראאחדכלשורותששבניבתים

הדורשטמירין,מגלהבסגנוןטירי Qקריקטורי-שיר-לכם']['אספרדערציילן'

לה:יאנוסשפנייצירהזוהיסרה.בומדברולמעשההחסידי'הרבי'בשבחכביכול

מחולל;שהרביובנפלאותב~סיםהמאמיןשוטה,חסידמפינאמרהגלוי~דה

שכללומבהיראףלקורא,בעינווקורץהמפוכחהמחברעומדהקלעיםמאחורי

גרועאורבותא;כלבהםשאיןבכ,ךמהשלענייניםאלאאינםוהנפלאות''הנסים

עוביההאירוניהדערציילןי,אכיךוועל'איךבשירעיניים.ואחיזתתרמית-מזה

גדולשקרןבתורתהידועהגבאייוסל'השלמשמובאיםהדבריםהבד:ביתכקורת

זקוקאינוזה'מהימן'גבאינלהב.כחסידלפניויצאגםשמואךגמור,ושיכור

ומנסהמיליםמכבירשהואככלשלפנינו:התמיםהדוברמןגרועיםיושרלמליצי

ומתמעטת'הרבי'דמותהולכתכןהחסידי,יהרבי'שלבגדולתושומעיואתלשכנע

לימודיובהשראתגילה,הצעירשביאליקלומר,צריךאיןהקורא.עינילנגד

ואנשיהחסידיםכלפיוספקנישולליחסשבליטא,בוולוז'ין'מתנגדית'בישיבה
שלהם.והמעלההשם

בשםשנגנזהחסידיתאנטיטירה Qבנפתחהבעבריתהיצירהמסכתגםכידוע,

נסלצדיק,שאירענסעלחסידיםמספריםשבוצדיק',לעצירתציבור'תענית

זה,שירישראל.'אמונימ'שלומישאינומשכיל,קוראבעיניוגרוטסקימפוקפק

מעשהאלאאינו ,) 1890(אוגרסטתר"ןבאבכתבלעשרההשבעבןשהמשורר

המתנגדים,בפישרווחהידרעה,אנקדוטהעלהמבוססתמחורזתבדיחה-קונדס

ציבור'תעניתהשיר 3שלהם.'הצדיקים'ואתהחסידיםאתרלקלסללעגלשיםכדי

זהו'סונטה.'להגדירואיןאךשורות,עשרהארבעכוללצדיק'לעצירת

quatorzain ה~סיםמןהמתפעלשוטה,חסידהואשדוברוו'נמוך',בדחני

לעולמותעדכביכולומגעתבוקעתשתפילתולצדיק,שאירעווהנפלאות
העליונים.

מאלהשינויתכליתשונותשלושהנורמותהמובלע,,המחברדברשללאז,נתו

המשנהכותרתומכאןהצדיק,עללהלעיגההזדמנותעלעטהתמים,הדוברשל

השםשלוג:tגגראםשמים'שם'מקלל-(ייקביאל'~קביאל'מאת'מכתבהמיתממת
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הקבלהמספרותהמלאכיםשמותלצורותבצורתודומהזהשםיביאליקי).

ישראללביתהציפהבספרומאמיניהםעלהלעיג~רטרשיצחקוהחסידות,
ששאללבלעםבניגודוסמנגלוףי).וסנסיניסינייתלונותשלוהלוקיאנית(בז;וטירה

שנועדחבלה,מלאךכעיןהואיקביאל ,)חכג,(במדבר "ל~נה Rלא~קב ה?,"

לבלעם,בניגודהחסידי.ביצדיקי-אדמותעליבנציגואובאלמארהלשלוח

הופכתשתהילתותמים,חסידהואביאליקשלייקביאל'לברכה,הפכהשקללתו

דסה: Rלשלוהקלסודברילתסלהמשיםמבלי

q צום,קרשוז;ויריםj? גךאו!, =f ,ךה

ךה f=וה ?jצוiךהריק, ZfiJג~~ר:;ני

) iJ ודעי:;נ.ים.rוקדו;:W ז$מו 1יםt רםהiה 1;!9ו;ינ
 .)ה 9 ~ו;ינ~:;נידהז"אתלו;גב:cה:;ניים wqו;ינחל

לךדהעדו;ינלךדהזpלם,ו;ינעת-דעתן~צומו

ו;יננזדה.זpל:;ג~ו;נד~ארעש'tעו !1.זpעד
~עידה, iJז;ר!;כלת~יע iJ ן;:נ!רב.ודעת
ז;ר!;כדה, iJ:;ןדה R ר;r~:;ניריק, ZfiJ~ך~א

הפתח,צועהמהרהצפורות,ו~פתחו
-' T : -. . .. '.' יז.. -

פתח.אסוריווכלרבשפעו~שפיע
--:._ ',' -T ז::-T ."-

ה~וםפנהבעת ...בהפנותוויהי
-זז .. : זי:':-

צום. iJ רז:r~ל:;ום~תג!,דו 9ן~

ךחיק iJריק iZfiJךר:;וי,ו:;נ.ןכות

חיק··· !1.ה 9 נ;: ?1ולה !1.דזv:;גב:c:;נלו

וואלוזין.תר"ן,מנחם-אבבי

מןהצדיקאתלשחררכדיהחסידים,שקראוהצוםכביכולכאןמתוארים

השחרורורגעהס!;כירותמערכתשלהאלוהיהשפעצינורותפתיחתהמעצר,

למעשה,לרוויה.ובמשקהלשובעבמאכליםהמלווהבסעודהשנחוגהמיוחל,

אתהמיוחל.השחרורועלהמעייםעצירותעלהעיכול,צינורותעלכאןמסופר

ומכךמוסגר,במאמרהשירמביאבקדושיםייהמלעיביםשלפקפוקםעובדת

שמים,יראחסידעצמוהמשיםהדובר,והיפוכו:דברשהםדברים,שנינלמדים
המפקפקיםשלזכורם ):1עצםאולםהדיבה;ומוציאיהמלעיזיםמכללעצמומוציא

ובטוהרהצדיקשלבקדושתוספקלהטילשניתןהאפשרות,אתמעלהוהמלעיזים

מזה.למטהלאאםרגיל,אדםשלגשמיותתכונותלוולייחסמידותיו

בשלחלשירחקנטרנייםנערריםמשיריב.

-שלוהפתיחהמילותשםעללהלןשייקראביידיש,חסידיהאנטיהקטעגם
תוכננההכוללתשתבניתהמחורזת,מהתלהאלאאינו-דערציילןיא!יךיועליאיך

יידיששיריאסופתבראששנדפסובתיו,חמשתנשלמה.לאאךמראששנראהכפי
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ארוך,שירשלראשוןחלקהם 4שיריו,כלשלהמדעיתשבמהדורהביאליקשל
רבין'~לטןדעםפון 1ווינדערגרויסעדידערציילןא'!וךוועל'איךבמיליםהפותח

כתביביאליקהזקן"].הרבישל 1הגדולהמופתעללכם 1"אספרחופשי:[ובתרגום

הראשוןסיפורוהואהלאגוף',בעל'אריההסיפורטיוטתשלהשנימ~דה

ה,כרךבה~לח,ונדפס , 1898בקיץלאחד-העםנמסרזה(סיפורברביםשהתפרסם
קדםדערציילן'א'!וךוועל'איךהז;כטיריהשירשלחיבורושמועדמכאן, .)ט IIתרנ

ו'אויףי~רהונדערט'איין'נ~ך-לעילשנזכרוביידישהמוקדמיםהשיריםלשני

ב~רג'.הויכןדעם

סטינה, 9הואדערציילן'א'!וךוועל'איךשלהבתיםמחמשתאחדכללמעשה,

סטינה 9וממאוקטבההמורכבותסונטותאותןשלכבסיומןאבאבגג,החורזת

הצטייןשבהםאחריםלז'אנריםביחסשנהגכפיזה,מחייבמז'אנרהתרחק(ביאליק

שלהפתיחהבתיהנראה,ככלהם,אלהטשרניחובסקי).שאולהמשוררמתחרהו,

שמועוחחשרתעלמסופרובולפרטיו,שתוכנןארכני,לומרשלאארוהשיר

מאחרהקדוש.הרבישחוללונפלאות~סיםמעשישרשרתשלבשבחההמפליגה

רשומיםהדףובשוליבתים,שלושהפניעלמשתרעהראשוןהמופתשסיפור

'ז'!ון'תרנגלת', ,'ןיי'(קוראיולפנילגוללהשירשבכוונתנוספים,מופתיםשבעה

שאילולהניחכמדומהמותר'שטריימל'),'עברי',באם','בים'עקרה',ווזתא',

זהשירהיהעתידהמקורית,התכניתלפידערציילן'א'!וךוועל'איךהשירהושלם

הכולובסךאחדכלטוריםשישהבנינוספיםבתיםוחמישהשלושיםלהחזיק

שטרםמשורר,לגביוגרנדיוזיתשאפתניתתכניתהדעותלכל-בתיםארבעים

ביידיש.שיריםבכתיבתכוחואתאזעדניסה

שיריוביןאחדות.הבהרהלמילותראויהזהשירשלחסידיתהאנטימגמתו

סרקסטייםחלקםחסידיים,אנטישיריםשלקבוצהמתבלטתביאליקשלהגנוזים

תכלית.לאותהמיועדיםכולםולאמקורמאותונובעיםכולםלאלמדיי.ובוטים

ו'הבעלצדיק'לעצירתציבור'תענית-שנגנזוהמוקדמיםהז;כטירייםשיריואת

להראותכדיכנראה ,)א II(תר"ן_תרנוולוז'יןבתקופתביאליקכתב-תשובה'

ולאותםמהם,פחותלאחריף'מתנגד'הואכיהליטאים,'הישיבה'לתלמידי

וצמח,גדלשבקרבםהחסידיים,החוגיםכלפיביקורתיהואכיש'נתמשכלו',חברים

מהם.פחותלא

הזרמיםכלפיאמביוולנטייחסלגלותהדריכוהוחייוומהלךביאליקשלרקעו

וסבוהחסידית,מווהליןלליטאכידועהגיעהואבת-הזמן:ביהדותהמרכזיים

עליואייםסבו 5מווילדניק.הצדיקממשפחתשנייהאישהנשאיעקב-משה

חס('לוו~ל~זין?ה'מתנגדית'בוולוז'יןללימודיםיישלחשלאובלבדבמלקות,

למדכאשרגם 6לגמרי').חכמים''אמונתמלבךתיכרתבליטאשםושלום!

כלפייחסוהיהבה,ששררחסידיהאנטיהרוחותמהלוךוהושפעבישיבה,

משנאהבעיקרשניזונוההשכלה,תקופתשלהז;כטיריקיניםמשלמורכבהחסידות

הודהמז'יטומהלרעיושכתבהארוכההווידויבאיגרתחושך'.'בניכלפיעיוורת

וחוקר,משכילהייתיאשר"אנוכיבנפשו:ושנויקרועאדםהואכיהצעירביאליק

החסידותרוחכרגעממנינסתלקהאזחסידיםבקהלבבואי ] ... [כאחדומתנגדחסיד
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כאשרויהי ] ... [לפעמניהחלהההשכלהרוחגםאוההתנגדות,רוחעלייותנח

אתוהפכתילפעמניחסידותורוחשמיםיראתותחלמשכילים,בחוריםבסודבאתי

הזיהובעלתהפוכותאישברוחיחסיד,הנניבחיצוניות ] ... [פיהעלהקערהכל

קללאלעתיםאכן, 7מאומה".איןובשכלימדומהמשכיל-בדמיונינלהב,

משכיל-שלאחר-זמנו,מתנגד,חסיד,ביאליקהיהאםשבידינוהר~יותלפילהכריע

אחד-לדברי(שהרבתהההשכלהתנועתשלהנוקביםממבקריהאחדשמאאו

 8בישראל).חינםושנאתמחלוקתביאליק,שלומורורבוהעם,

תשובה'ו'הבעלצדיק'לעצירתציבור'תענית-ביאליקשלהנעוריםשיריאם

בהםוניכרדופי,שלבדרשותהמשתעשעישיבהתלמידשלמשובהמעשיהם-

חסידייםהאנטישהרמזיםהרימרעיתם,וצאןהצדיקיםכלפיומשפילמזלזליחס

כאמורנביעתםשבעתיים.ומענייניםמורכביםהמאהז,נפנהמשנותשביצירותיו

ה~אר-מכתיבתםלהתרשםביאליקהספיקכברזהבשלבבתכלית:שונהממקור
הפוליטיותהסיבותאתוהביןפרץ,ל IIיובראשםוארשה,סופרישלחסידית

חדשיחסלגבשהחלעצמוהואאףהעם.פשוטיכלפיחדשיחסלגבששהניאום

מנדלישלהכמו-עממיתמכתיבתםהשראתואתשקיבלישראל,ביתהמוניכלפי

ג IIילשלמזו-ובמיוחדבן-עמי,מרדכיידידושלושלום-עליכם,ספריםמוכר

החסידיםכלפיביאליקשלהמחודשיחסויידיש.שירילכתיבתשניםבאותןשפנה

שלפניולחשובהקוראעלולשטחיתשבקריאההגםפרץ,ל IIישללזהדומהאינו

 9פרץ.י"לנוסחנאר-חסידיתלכתיבהעדות

קוראיואתלהרשיםבטעותעלוללמשל,החייט','יונהגמורהבלתישירו

הפזורהברחבישררהשבהם'טובים',זמניםאותםעלהמתרפקשיר,שלפניהם

החייםפריהאמונה,משברהעםאתפקדבטרםסייג,ללאתמימהאמונההיהודית

דליםבנישלחטיפתםפעולתעקבהקהילתייםהחייםנתפוררוובטרםהמודרניים,

בנםמוכשר,יהודיכנערדרכואתשהחלחייט,שלמונולוגזהוהצבא.לעבודת

ולפניהצבא,לעבודתנחטףבחלקם,המאושריםאךהאביונים,וינטלשמשוןשל

שיונהמתברר .נובילמצר'הצדיק'לברכתזכההממושכות,השירותלשנותצאתו

כשר'.'יהודי-'הצדיק'כדברי-ימיוכלונשארביהדותו,השניםכלד~קאכן

מאכלישירותובשנותאכללאיונהכילקוראיו,המחבררומזהקלעיםמאחורי

ערכיםלושהקנהבביתוה,תחנךשגדלמשוםאמונתואתאיבדולאפיגולים

שערכםכלשהם,קמיעאולחשברכה,בשלולאסייגים,חסרתואמונהמוצקים

השום.כקליפת

שחוריםבצבעיםהקודש''כליאתשתיארוג, IIילשלכבפואמותשלאאמנם,

אךבגלוי,מחדליואתמנהולאבמפורש'הצדיק'אתביאליקהוקיעלאמשחור,

ולנפילתולעיוורונורמז-'שמשון'הסוגסטיביהשםאתיונהשללאביוהעניק

מבטחוכלאתשמשוןשםאלמלאוהיושר.המצפוןחסרימפתיובידהקלה
בנוהיההקלעים,מאחוריהמחבררומזאדמות,עליובשלוחיההעליונהבהשגחה

חסידיםיונהשלהוריוהיואלמלאמחטו.עלולאתלמודו,עלכפוףנשאריונה

כחייטחייואתמסייםהיהולאוליקר,לכבודהמוכשרבנםזוכההיהתמימים,

הקהלבראשישמשוןחשדאילואחרות:במיליםהתחתונה.הדיוטהשז,נןעלוב
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צידכחייתברשתניצודיםובנוהואהיולאמרעיו,ובחברב'צדיק'אוהערמומיים,

ישע,חסרת

צדיקשלדמותיונהשלבדמותואמנםיראהישראל'אמונימ'שלומיקורא

ביתלפנילעמודהזכאימאמין,יהודיממנוולצאתבניסיוןלעמודשנבחרנסתר

בעולםהחייםשלקיפוחםעלבוודאיי~רמשכילימרקעקוראאךמעלה;שלדין

השיטין,מביןנרמזהבא,בעולםלצדיקיםהצפויבגמולהשוואאמונתבשלהזה

הוא-הואהנפשעלובהחטפןביינוששלפיההמציא~ת,אתיונהשלשהבנתו

שולחיובידישרתכליאלאאינוזהביינושכיש~בין(מבליבאסונוהבלעדיהאשם

מורכבותה,במלואהתמונהאתרואהשאינהמוגבלת,הבנההיאהמניפולטיביים),

הנאו-חסידייהז'אנרלעבר'פריצהאינההחייט''יונהגמורההבלתיהפואמה

באופןאנשיוואת'הצדיק'אתהתוקפתיצירהלפנינואיןאמנםמירון,סךדןכהנחת

בולטתשמגמתיותןההשכלה,מתקופתמיליטנטיותיצירותכבאותןומוחץ,חזיתי

החסידיםכלפיהיוקדתלשנאהבאשרספקהקוראבלבהותירולאואשרלמרחוק

שורריםהעםדלתברובעכילקוראיהמראהאףזופואמהמחבריהן,בלבשבערה

מאידךולומדיה,התורהוכיבודלילדיהםהוריםמסירותואם,אבכיבודשלערכים

יונהשלהתמימההתודעהדרךנמסרתהפואמהכיולהשכיחלשכוחאיןגיסא,

מתמימות,הרחוקהמובלע,המחברמשקיףשעליהםהחלכאים,הוריוושלהחייט

אינוהמובלעשהמחברל;ןארכמדומהמיותרכנים,וברחמיםמרירהבאירוניה

מידיהדרךולתמימילישריםהמזומניםוהנפלאות,ה~סיםמןוכללכללמתפעל

שמשוןכדוגמתפתאיםרקכילקוראיורומז,הואלהפךהשם,אנשיומידישמים

הקוראלעומתם,יהצדיק.'מפיהיוצאתמילהלכליאמינויונה,שלהוריווינטה,

שאינהסתמית,ברכה'הצדיק'שלבדבריויראההמובלע,המחברכמוהמפוכח,

מורידה,ואינהמעלה

ערבוינטהשמשיןשלבביתםהקהלראשישלהתכופיםביקוריהםפשרמה

מזימהאנשישלמכולכלצעדבכךהיהשמאאוהוא,מקרהאךהאםהחטיפה?

לשאתעליהולהקלהאומללההמשפחהשלדעתהאתלבלבלשנועדשפלים,

בדרךיונהעלששמרההיא'הצדיק'ברכתהאםהמוכשר?מבנםהפ,רדהבצער

החטפןביינושהאםמשמד?שהצילוהווחינוכורקעואלההיושמאאוהילוכו,

בשכר''רשעאלאזהחטפןהיהלאשמאאויונה,שלחייואתשהרסהוא-הוא

שאלותעלהתשובותצדיקים?פניהמעמידיםממנו,רעיםאנשיםשלבשליחותם

ההשכלה,כבספרותבגלוי,להביאןשלאבחרביאליקאךלמדיי,ברורותאלה

מהטפהמתרחקשהואתוךהטקסט,בחללמרחפותלהותירןבחרהוא

האש,כמפניומאינדוקטרינציה

אתליצירתו:הראשוןבעשורורעיוניתפואטיתדרךכברתאפואעשהביאליק

'תעניתוהקריקטוריהבוטהחסידיהאנטיבשירכאמור,החל,הפואטיתדרכו

ברומזו'יקביאל',בשםכאמורחתםשבשוליותר"ן),(אבצדיק'לעצירתציבור

שהאירוניהמשמעית,חד\;(טירהזוהישמים,כלפיהשירשמטיחההטחהלדברי

ה'סטראנציגיכלפיאהדהשלשמץמגלהושאינההבד,ביתכקורתעבהשלה

בסוףאדמות,עליהאלשללנציגועצמוהמשיםהחסידי'הצדיק'-אחרא'
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שעלהחייט,יונהכדוגמתחסידידוברעיצבהואליצירתו,הראשוןהעשור

המובלעהמחברמשקיףבעיוורון,הגובלותהס~ג,חסרתואמונתותמימותו

הואהצדיקיםונגדהקהילתיהו;נמסדשנגד(בעודוברחמיםבאמפתיהבביקורת,

היצירהאךחסידית,אנטייצירהלפנינווכאןכאןמושחזים).אירוניהחצילח Wמ

ובעלתמשמעיתחדטירה Qכאמורהיא'הצדיק',נגדכולההמכוונתהמוקדמת,

צאןאתהמתארת-יותרהמאוחרתהיצירהואילוודנוטטיבית;קההאירונה

אירוניהבעלתוחמקמקה,משמעיתרבפואמההיא-'הצדיק'שלהתמיםמרעיתו

אתלזהותהמתקשהאבחנהחסרקוראאותולהטעותשעלולהקונוטטיבית,

תמימים,חסידיםמאותםהואזהשקורא(ביןלרציניהצינישביןההבדלים

שקוראוביןמובהקת,פרו-חסידיתיצירהושלפנינומאנ"שהואשהמחברהבטוחים

ו;נהן).ואירוניהטירה Qיודעיםשאינםקוראיםמאותםהואזה

הענטוו~רפן~נגעהויבןה~ט(ייאונדזשבידינוהקטעשלהאחרונותהשורות

ידייםלהם"רעדוחופשי:ובתרגוםניס";רבינספוןשרעקאוןפחדפון Iפיסאון

שבסוףהשורותאתמזכירותהתעטש")הרביבאשרומוראפחדמרוב Iורגלים

עם.רעים תן,;:,שאהרןר'השוחטיושבשבהןהחייט','יונהגמורההבלתי-היצירה

לשומעיופר Qומשולחנם,עלהעולההחמיןמןנהנהיונה,שלהוריווינטה,שמשון

שכלהאימתניים,אנשי-השםעלולחלופין,נסתרים,צדיקיםעלמעשיותהתמימים

פיהם:ומגערתעפעפיהםמנידויראהפחדנמלאיםאותםהסובבים

 ,תז:rגג;:;ןר Qוו;נ:;נדרכולוב Wיו
גוךה, Q .נ;:לוחקונזהךו;נינון i:;גזpבז;

עולם,ךסוריt;כירים Q1:;ג:יiריקיםים Wו;ננ?,

עולם, /oו;נו:;,ןן-~ןםדך;נם~יש~דעזpלא
 ,תו'ל,?נ.נ;:וו;נחבורדים:גו;ננזרותו;נז;ונכז;ררים

 ,תו'~,?נר:נ.נ;::;נ.ים /oןיו:;נ.תוךהעוז;וקים

קי~הןלילוהיiךםנכפלהךמוהיiךם
ש:;ני~ה; iJלות 1ןב!לו;נקךש iJב.ית-ירך:;נ.ןב!ל

ופלאים,מות Wי W ~~ים, Wבקדוו;ננ?,שיםושוב

ול~~ים,~ךיותו;נרום,ו;ני /o:גנכקי!;נים

נר~ים,ו~י~םרואיםiך~ךץ,ו;נקפי~י

עירין,זרת 1-ו;נ~ןו;ים ,ו~-ב!!?ב!;ןיiךםניד

 ,תן,;:ךiל W-פיiךם לן,;:ךi:;ןךק,-ע.י~םו;נ:;נ.ט

---ו;נ.דת iJו;נל~ך~םו;נ~נ?,ךו;ים~נוס

לחלוטיןברורהשם,ובאנשיבקדושיםבצדיקים,מאמיןשאינוהמשכיל,לקורא

בלבמעוררשהואלמוראשחראיןוכיהאדמות,עליהאלשלנציגואינושהצדיק

ועודעודליהנותכדיבסיפוריומאריךאהרןשר'לחלוטין,לוברוראףמאמיניו.

במעשרותובתמיםבאמתמאמיןאהרןשר'ביןינטה.שלשולחנהממנעמר

אנשיםכמצוותכבעדשיםבהםמגלגלשהואוביןלמאזיניו,מספרשהואהחסידים,
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'הו;נ~~טים'ומיהםמלכים.''כיבודפרם Qלמהמעניקיםסיפוריםלפנינומלומדה,

כלשל'יהודיםהסיפורים?פר Qמאתהמפרנסיםהמטעמים,עוליםשולחנםשעל

הדיןהואכהלכתה.השבתאתמלחוגבעדםמונעתאינהשדלותםהשנה',ימות

טבקמריחאלאמלומדה,דרשהנושאאינוהואשגםשביידיש,בשירהזקןברבי

לעצירתציבור'תעניתמהשירהחסידיבצדיקגםהדיןהואכדבעי.ומתעטש

שאינהויום-יומית,פשוטהמעייםפעולתאלאאינולושאירעהנסשכלצדיק',

בו.לענותעניין

בתכלית?חדשהתרפעהארמארחרייחררג.

שלאחרחזרהמיןביידישביאליקשלהראשוןבניסיונולראותאפואניתן

בטעותבולראותניתןדהיינו,עברי;שירבחיבורהראשוןניסיונועלזמנה

ואולם,שלה.השםואנשיהחסידותנגדהמשכיליתטירה Qהשלמאוחרייחורמין

אינודערציילן'איכךוועל'איךהשירהנכון:הואההפךכיבנקללהראותניתןאף

'אקורדאםכיביאליק,ביצירתחסידיהאנטיהמהלךשלמאוחרסיום''אקורד

בופתחשביאליקבתכלית,אקטואליוחדשני,חדשמהלךשלמפתיעפתיחה'

לאכברהמאהr,נפנהבשנותכילשכוחאיןהראשון.הציוניהקונגרסלאחר

במתמעלאזירדוכברהאחרוניםגםהמשכילים.שליריביהםהחסידיםהיו

עורףהפנובראשם,ואחד-העםהעם,שמנהיגישעההיהודית,ההיסטוריה

לראותוהחלובישראל,ומחלוקתפילוגשהרבתהתנועהבהשכלהראולהשכלה,

ביאליקהתבונןזהבשלבהלאומי.החזוןלהגשמתהיחידההדרךאתבציונות

מיןהמדיניים,הציוניםשללפיתוייהםקלכבטרףישראל,ביתבהמוניבחסידים,

מןו'שפנים''יונים'כהרף-עיןהשולפיםצילינדר,במגבעתלהטיםרבי'קוסמים'

ונפלאות''~סיםבזמנםחוללוהחסידייםו'הצדיקים'ש'הרביים'כשםממשהשרוול,

כגלגולןראההקונגרסיםאתישראל.ביתהמונישלהפעוריםפיותיהםמול

רביםומעריציםמאמיניםשמשכוועצרותיהם,החסידיםהתוועדויותשלהמודרני

בקהילותהמדינייםהציוניםשמכרוהr,נלווהאיגרותאתישראל.קהילותמכל

שהבטיחוהצדיקים,פתקאותשלהמודרניכגלגולםביאליקראהישראל,

שיריםלכתובביאליקהרבהאלהבשניםלבוא.לעתידוהצלחהברכהלמאמיניהם

אוהכפרמןתמימים,עממייםטיפוסיםהםשגיבוריהםהעם:'מפיוסיפורים

ה~סיםהקמיעות,בכלשלמהבאמונההמאמיניםהחסידית,שבווהליןהעיירה

הרועה.אחרכעדראחריהםוהולכיםו'הצדיקים:'הרביים'שלוהנפלאות

הדרךמןאותםהמרחיקיםעקלקליםבשביליםלבחוראותםמובילעיוורונם

הדרך!.'זה'לאבחינת-הנכונה

'אריההסיפור(גיבורהפרובינציאליהעציםסוחר'צפיר',אריהלמשל,כ,ך

'איךשירובתיאתלרשוםכאמור,ביאליק,החלשלוהטיוטהגבישעלגוף',בעל

מסחרואתומ:;נווןמקורוסטישוב,'צדיק'בנפלאותהמאמיןדערציילן')איכךוועל

ביאליקהסיפורבסוףמלא.בכסףמשלםהואשבעבורםוהקמיעותהלחשיםלפי

הפשוטההחלילנגינתואתקולםאתהמשמיעיםהוולגרי,אריהשלבניוכירומז
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היפים',ש'היהודיםבעודהגבוהים','חלונותלשיתקרבוהםברמה,שלהם

הציוניםשללניצחונם(רמזיישמעלאקולםהעדינים,הכינורבמיתריהאוחזים
והאחראיים)."המתוניםאחד-העםציוניעלהקולנייםהמדיניים

('הרהוריעני''תקוותהפואמהגיבורלייזר-מנדל,והחולניהעניהמלמדגם

הקטנה,בעירולשתותעתידשהואהעזחלבביבתמימותומאמיןהמלמד')

רומזשהמt;ופרבעודהמרפא,חשובתמחלתואתירפאלמרחקים,גלהשממנה

לדורשייךהואובילתקון',יובלשלא'מעיותהואמצבוביבמובלעלקוראיו

עתאותההייתהליליינבלום'של'העזהביטוילפטוח.צריךחלליושעלהמדבר

'חובביאיש(ליליינבלום,הישןהנוטחמןציון''חובבישללציוניותםנרדףשם

ציוניתפרוגרמההעמידשאחד-העםבעודעז,ובעודדונםבעודהטתפקציון',

החטידיםשלתמימותםמוצגתהחייטיב'יונהבמובאן,גםלבת).ומרחיקהיטודית

לבבותי'הכשרתללאתיקונו,עלבן-לילהיבואשהבולהמאמיניםהשוטים,

אחד-העם.כהמלצתממושבת,

בימאמיןבתפילהי,'עצהביאליקשלהגנוזשירוגיבורהתמים,ה'יישובניק'

הבנטת,בביתהחזןשמשמיעלפיוטיםהתגלגלההשלוםעליההמתהעזונשמת

זובדמותמטתמניםזאתועםן, /oביהדבקחטיד,שלפתטיתדמותלפנינובאןגם

העולםאתלהחריבשישומאמיןשירים,מחברהעזבעלהחדש:שלמטממניובמה

(דבריולשיריהםחדשיםנושאיםלמצואהחדשיםלמשורריםלאפשרבדיהישן

הטוחרגםבךילייג),עלברבריוברייניןשלהניצ'יאנייםניטוחיואתמזכירים

וולווילוחברוהואשביצעובתעלולהמתגאהיטוחר',הרשימהגיבור'המהולל',

ציון';'חובבילקופתולהעבירםהנדריםבטפיבלעללהשתלטבדיהבנטת,בבית

חטידשלמיזוגזה,פרובינציאליגיבורבילמד,הקוראנמצאטיפורוומתוך

דעתמבלילושעלהגבורה'ב'מעשהמתגאהמשביל-שלאחר-זמנו,ושלמתמשבל

בטוףביאליקשכתבובאחרותאלהביצירותאב,כיבודבמצוותזלזולבמחיר

אפואמעוצביםהעשריםהמאהשלהראשונותובשניםעשרההתשעהמאה

קלטרףהמשמשיםוהבל,שוואאמונותמלאישוטים,חטידיםתמימים,גיבורים

למיניהם,ול'רביים'ל'צדיקים'

אתהמנצליםהשם,ואנשי'הצדיקים'עלהגנאידבריאתשםלאביאליק

ימרושעיםי,משביליםישליליים',אנשיםבפימרעיתם,צאן ,'העדרשלתמימותו

במעורפל,מסופריםוהנפלאותה~סיםזולתם.עלדיבהולהוציאלהלעיזהאוהבים

מהימניםבלתיבעדיםהמתגליםנאמנים,חטידיםמפיהמt;ופריםששמעוםבפי

ניחדבאמורשנכתבדערציילןי,איבךוועליאיךחטידיהאנטיבשירגםבךבעליל,

דר,ךתמיםמאמיןחטידעצמוהדוברמשיםובוגוףי,בעליאריההטיפורטיוטתעם

'הנטיםאתלטפרחשהוא'הרבי',גדילתלגביפקפוקושלטפקשלשמץבושאין

אםאיננו,טודטודות,בטודיהגבאייוטל'הר'מפיששמעםבפיברבים,והנפלאות'

מטוףנשמעשקולועדלאוזן,מפהשעוברדבראםכילגלותו,שאטורדברכן,

מספריםבןועללגלותו,אמנםשאטורמשהוהואסודאחר:לשוןטופו,ועדהעולם

מעשיטביבהנטוויתה'טודיית'גמור','בטודאחרלמישהופעםבבלאותו

בקוראמעוררתמופלאים,מאגייםבכוחותחטידיולדעתשניחןהרבישלנפלאותיו
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פתיחתכגוןלהם,יפהשה~נעהב~סיםשמדוברההנחה,אתבקרבוומחזקתמתח,

השאר,ביןמופיעה,השירבשולישנותרוהפרקיםבראשי(ואכןעקרותשלרחמן

הוציאוהבריותשהרימהימן,ע.דאיננוהגבאייוסל'הר'אולם,'עקרה').המילה

במחילה:שיכורוגםהוא,מ~עדששקרןוקבעורעהדיבתו

~פילו,איםאויףשמועסטעולםדער

גרויסער ~ליגנער ~איזער~ז

מחילה,שיכור ~דערצואון

 .הייסער ~חסיד ~אויך~בער

ועוד,עודiךל Rח[ו;נר~ל

pזW ורו;נאי, ן~·זנ;:ה~א,קךן

לוט,:;נמוו;נחילה, l;: ,זPכור~ם

 ].למריוr:זםטובr;זt;כיד~ר

טריוויאליכמעשה Jפשוטהעינייםכאחיזתמתברר'המהולל'המופתכן:כיהנה

שהצטופףהקהל,מולטבקומריחנוהםהרבירבותא.כלבושאיןוחסר-ער,ך

עלקםנאנח,מובנים,בלתידבריםממלמלהואמפיו.הקדושהתורתואתלשמוע

אמותאתהמזעזעתהעטישה,שלהגדוללרגעעדולפרכס,לנועומתחילרגליו

לשניהלועגבנסתרות','עסקהגנוזהשירשלסופואתמזכירהסיוםהספים.

אחדפתרונים.להןשאיןבסוגיותועוסקיםהטבעבחיקהמהלכיםחכמיםתלמידי

נשוארעהוהבריאה.בסודותמגלגלמרכבה,ובמעשיבראשיתבמעשימדברמהם

חכמההרבהקנהכיניכרומכרסוובשנים,בחכמהמחברונופלשאינוהפנים,

לו:לענותמנסהודעה,

חדז?נז~ה~ו;נה
הברבוגן:;גראשו~ה

בחברובדמ~ה
 ••-:- T ':י'י

~r,נקוגן,חו;נברב!זpף

~r::ח.~ת~תהו~יא רז

r,נ~לr;זתו:;גק 1Pח
אצבעו,מלאו~רח

 T :י.י •-ז-

~r::ה;ציא רזr,תחנ;!?\'נ; -

~חיןיו~תן~ו;נח

הברע;.רר ןנ,;:ו~ו:(רי

!;ניה~~תןי!?נ:ןח

--ןךז;.רר!-ן~~ע.ר

'עסקמהשירהחכמיםתלמידישלכ'כגד~לתם'היא'הרבי'של'גד~לתו'כל

הרמהבעטישהמתבטאתהיא 12ספרים.נושאילחמוריםהדומיםבנסתרות',
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הבקיאותמלאתלדרשהעלובקריקטוריתחליף-מרעיתוצאןלפנימשמיעשהוא

טבק,מהרחתהבאההעזה,העטישהממנו.לשמועמצפהש'העולם'והr:יבמה

שכולהברייההואאיןוביהחייםמהנאותעצמומדיר'הרבי'שאיןמלמדת,

צרופה.רוחניות

מצ'רנוביל'הזקן'שלמתיאורוגםעולה'הצדיק',שלאו'הרבי',שלזוארציות

יונהשלהוריוביתאתפוקדיםהחטיפהערבהחייט'.'יונהגמורההבלתי-בפואמה

במהאדעלאלאבא,נתגלגלה'(זבות-הזקןהצדיקמעלה:רמיאורחיםשני

מתנזריםואינםהשולחן,אלמסביםהאורחיםשניהשוחט.אהרןור'-זבה?)'

פר Qמאהרןוריהבנים,ששתאת'הצדיק'מברךביין,לבובטובוממשקה.ממאכל

הבלעםעולהמקטרתוועשןבחגורה'לותקועהימינו'כשנiךןחסידים,סיפורי

החמין·

אליוהגיעווהנפלאותה~סיםסיפוריכילקוראיולהודיעביאליקמקפידמדוע

'המחמיא'אפיונומועד?כשקרןהידועהגבאי,יוסל'הריבאמצעותהשמועה,מפי

חסידאלאשאינוהדובר,שלתמימותועלאחדמצדמלמדהגבאייוסל'הר'של

מגביריםגםהדבריםהשני,הצדמןאולם,העולם.בהוויותהבנהכלחסרשוטה,

 !3ו,;ני Rלולמכורבדיהתמיםהדובראתשוללהוליךיוסליהר'האםהמתח:את
שהןעדגדולותכההןהנפלאותואוליסכלותו?חשבוןעלרווחיםולעשותכלשהו

ב,ךבנוייםהדבריםמלנו?לבדותםמסוגלמועדשקרןשרקבדיה,כדברינראות

ולאהגוזמאי,לגבאיהבדיהאתלייחסיוכלהןבאז,נתותם,ספקהקוראיטילשאם

לקבועיכולתלובאיןכיוונים,באבדןנותרהקוראזאת:ואףב'רבי'.דופילהטיל
ומיהוהתמיםמיהווהרציני,ה:;נןהאדםומיהוהבדאימיהודמיון,ומהאמתמה

המחוכם.החכם

חסידיותאנטייצירותשלשניגלד.

ביאליקשירתאתשפקדחסידיים,אנטישיריםשלהשניהגלכילעילנרמזכבר

באותהישראל.ביתהמוניבקדבהרצלשלבהצלחתוקשורהמאה,ז,נפנהבשנות

היצירהמןשהתרחקומושבעיםiךנראיסטיםורבניצקי,אחד-העםהסירועת

-ביידישכתב-עתהקימוביידיש,הכתיבהמןהתנגדותםאתלסוגיה,העממית
הקונגרסשלכינוסומועדבהתקרבביידיש.שיריםביאליקאצלוהזמינו-רידדער

הדחוףלצורךהמודעותהרוחואנשיהמנהיגיםבציבורגברההראשון,הציוני

המחנות.ביןהקרע,והעמיקוהדיבורהספרכשפתיידישלביןהעבריתביןלבחור
יידישחסידיואילוהשוקעת,הבורגנותעםזוהועבר'שפתו'חובביציון'יחובבי

בווילנהשהוקםהז'רגוניי,יהוועדוהלוחם.הצעירהסוציאליסטיהמחנהעםזוהו

ביידיש,עיתוניםהוציאו , 1897בשנתשםשהוקמההיבונד'ותנועת , 1895בשנת

לצאתהחלודערציילןי,אכיךוועליאיךהשירחיבורשנתהיא , 1898ובשנת

חבריו.ועלביאליקעלרבותשהשפיעוביידיש,אחדיםביטאונים

יצירה,כשפתבעבריתלבחוראםההכרעהבפנימעולםעמדלאעצמוביאליק

עדביידיש,שיריםבכתיבתהתנטהולאבעברית,בחרדרכומראשיתלאו.אם
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אתלנסותממנווביקשביידיש,מאסףלערוךהחלרבניצקיי"חוידידועורכואשר

וממקורבינאמןציונירבניצקי,שלבקשתועיתונו.למעןביידיששירבכתיבתכוחו

לכתיבת'ההכשר'אתלביאליקנתנהטעם,בעלועורךמבקרוכןאחד"העם,

שפתעםעשרההתשעבמאהישראלמשכיליאצלזוהתהשלאבשפה,שירים

וכןהפשוט','האדםאתנסעלשהעלורומנטיים,רוחהלכיהשמים'.יבתהשירה

עבריתידעושלאהעם,המוניאללהגיעוהצורך(הרצון'הבוערים'השעהצורכי

כשפתליידישגושפנקהנתנוממדים)רחבתלאומיתהתארגנותשלבשעההיטב,

לפניופותחתביידיששהיצירהלואותתוביאליקשלחושיולגיטימית.יצירה

בשתיבמקבילכתבמהרהועדלהציען,יכולהאינהעדייןשהעבריתאפשרויות

שלהמוגבההלאומיהנוסחהזו:הסימביוזהמןנשכרתיצאהיצירתוהלשונות.

לשיריזכויידיששיריואילונמוך,כמו"עממיבנוסחנטמעהראשוניםהשירים

שדרשהכללי,הזרםנגדבלבד.לעבריתכביכולשהתאימופאתוס,מלאינבואה

לשפהמוחלטתהשתעבדותתוךמהן,באחתובחירההשפותשתיביןבידול

מיחסיהתעלמותותוךו 3נצח'),עדלעבריתאנ·כייעבדילייג:(כהכרזתהנבחרת

המגמהעלביאליקבירךלבונדיסטים,הציונייםהחוגיםביןוהאיבההסידרות

בארץ"ישראל,הלשונות''ריבבפרוץלימים,כאחת.הלשונותשתיאתהמתירה

יידישולשוןהעבריתהלשוןשלזיווגןבזכותשדיברכעתביטוי,זולדעתונתן

ונעמי'.רות'בחינת

בדרכיביאליק,עליוכתבהראשוןהציוניבקונגרסהרצלשללניצחונועד

בעיתוניו.לפרסמןסירבהעםשאחד"עוקצניות,טירות Qורקאךאמנם,עקיפין

אתשסייםשקר,משיחמיןומקובל,חסידעלזרח'ירבישירוהיאשבהןהחריפה

עלאירוני(רמזו;נלין!' ij~ל רpז~'ללכתמבקשזהמקובלבבית"משוגעים.חייו
המודרנייםבזמניםכיביודעוופחות),קיסריםמלכים,לחצרותהרצלשלהליכתו

בלבר:אותיותובצירופיבגימטריותהפלאותי'קץאתלקרבאפשראי

-רי~ה!רילהיף gי;רבלא,
ij ג~ו;גז;ו.ר~א;ת;:

תאr,נרמ;ת, wי p.ו:;ג~רו

-J;נלא;ת? ijקץכידשף

ו:;גצ;םלה 3;ב.ז;רג:>ם
-ובהשכע;תכלחשים

. : T • -: T: 

י.דיג!ל~שים-ת·אr,נר

ij ליןvזW לW ?לא;ת

על-באודסהשיצאההעבריתהעיתונותכלעלכמעטאחד"העםחלשכידוע,

אחרלביאליקהחזירוהוא-ועודיודדערהאביב,השלח,אחיאסף,ליחפרדס,

הקדושהבתנועהראשלהקליוכללאכיבטענההרצל,עלטירות Qהאתכבוד

טירי Qהשירואתהשאר,ביןביאליק,כתבהקונגרסלרגלו 4ישראל.ביתלהמוני
לפרסוםהעםלאחד"נשלחואלהים'.יבכר~יהתאוםהשירולידו,ילדות'
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הרצלאוהדי'הצעירים',נגדשבווןהראשון,השיראתרקפרסםוהואבה~לrד,

בעלהרצל,אתהרצל.נגדשבווןהשניהשיראתל Qו~ 'ה, f':ניתורתוחסידי

פלאים.פלאימשרוולוהשולףכקוסםאלהבשניםביאליקהציגהצילינדר,מגבעת

רק~ם Iה? 9' ז:r?נ;ז iJם !f3':חיא"הזאתהקונגרס:עלכתבלמשל,'ילדות',בשיר

iJ ז.ו;רכו~ה:r?יל!הייואוליה? 9'לז;נ;iJ ?חון~~-I ] ... [ בוש~ל ,ן~~ם~:;I זיR ."ובשירנו
המתהלכיםענקיםעלכתבלדפוס,אחד-העםפסלשאותוים','בכרכישלוהתאום

במערב:

בלם,המהפלאותואנשי
 ." T T " ז;":-:

 ;אל!(!ילאר:;ור;ילמ.iרם

ל?רי~ה,~נ!,שו~ה ?,I'ק ע~~~ג;:

 ...לא 9'עולם-~ןםו:;גב'iרן

-ו;נ:;כריזים!לא,-אול?ריםב1ז;וה,~ם
-:;ןווי~א;זvםכל iJמו:;נן רו;:כ;:
ו;נזpה Qודקיםנ!ים 1ךזv~יו;נקץ

 ...ו;נרי~ה!טוב,?ו;נזלוהחי,

iך,ג!~קים;ננ!,מ.יחדו:;געוד ] ... [

-בות hו:;וךחו;ניותנר'אש

-~?הדה:;גים r~~1Qרנו
 ...טובות:;ןשורות~זvו;נעמ.דחוק

הארץ,אתלרגלשיצאומרגליםלאותםכמובןרומזותו'חגבים''ענקים'המילים

שכולםהעליון','האדםבדברהרצלאוהדיעלשהתחבבהניצ'יאנילרעיוןגםאבל
משכמוגבוהנר~הגםהצילינדרמגבעתבעלהרצלכחגבים.אוכגמדים,לידו

לביאליקשנראואוטופיותכתבוגםקהלו,מולכקוסםננסים,ביןענקכמוומעלה,

וראובריאליזםדגלואודסהוסופרישהואבשעהוזאתפורח,חלוםכמוכאגדה,

מהירותםעלגםכאןמלעיגביאליקרוח.ורעותהבל-אוטופיהבכל-באוטופיה

ושפניםיוניםהשולףבקוסםהרצלשלדמותוועלהמדיניים,הציוניםשלהנמהרת

ו;נזpה Qודקיםנ!ים 1ךזvגיייו;נקץהחסידי:ההווימןנפלאות'כ'עושהאוהשרוול,מן
/ l ,לבבותבהכשרתכזכורדגלוואוהדיואחד-העם ." ...ו;נדי~ה!טוב,לו;נזלז;יהי

דוראותושלבניואליויעלודורשנותמקץשרקרוחנימרכזעלודיברוממושכת,

המדבר.דורעלשיפסחחדש,

רודם',צעיר'אשריךבשםשנגנזשירגםעתבאותהביאליקכתבהנראהכפי

עצמםעלשהעטומאלהאחד-העם,ומתנגדיהרצלאוהדי'הצעירים'נגדשחונר

יסודי,תיקוןחייהםאורחותאתלתקןטרחולאאךהמודה,חמודותכלאת
'הצעירים',עללהלעיגרודם'צעיר'אשריךשלהברור(יעדואחד-העםכהמלצת

ממוקםזהשירשבוהמוקדםבמועדולאהמאה,מפנהבשנותנכתבשהואמלמד
נתחברזהששירר 5לחוברשלהנחתוהיאיותרהגיוניתהאקדמית.במהדורה

שהכותרתהעובדההראשון).הציוניהקונגרסהתכנסותערבתרנ"ז,באביב
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וגםהרצלאתגםבאחתלכרוךעשויהרודם'צעיר'בנימיןהמקראילפסוקמרמזת

אזשחידש'אופנה,'המילהבמקום'מודה'במילההשימושהצעירים.אוהדיואת

שהחידושמר~ההרצל,אוהדיהצעיריםהמהפכניםביןהואאףבן"יהודה,אליעזר

במדיניותדגלביאליקביאליק.שללרוחוהיהלאהלשוןבתחוםהזההאופנתי

וסלדספרים,מוכרומנדליאחד"העםשלוהאבולוציוניתהמתונההחידוש

היססושלאהרצל,אוהדיהירושלמים,שלוהנמהריםהמהיריםהלשוןמחידושי

עשוגםהםבחפזונםהעברית.הלשוןשלהפרדיגמהלתוךלועזיותמיליםוהכניסו

(המילהו'תזמורת''מקהלה'המיליםשלבזוזוהחלפתןכגוןמעטות,לאטעויות

אך , orchestraל"נועדה'מקהלה'ואילו , chorusל"נועדהב'זמר'שמקורה'תזמורת'

ביטויזולמחשבהנתןוגםביאליק,אזחשבהשטן,מןהחיפזוןנהפכו).היוצרות

לסוגיה.ביצירתו

אחד-העםורבוממורוביאליקלמדהרצל,נגדטיריים Qהשיריומשנפסלו

חששללאדברואתלהשמיעהפוליטיהיריבשלזכותוכיבודשלנאצלותמידות

אתוריסןביאליקשלכנפיואתקיצץהעםשאחד"הטועניםישוביזוי.חרםשל

מעשיאתריסןאלמלאלברכה.היההזהשהרסןלטעוןאפשרכנגדםכישרונו.

מגיעביאליקהיהאםהוארבספקרתמה,עליהםם ipוביאליקשלהקונךסות

ואיךאותו.ולעדןשלוטירה Qהעוקץאתלהצניעאפואלמדהמשוררלמעמדו.
בעתומלטפותדוקרותסימבוליסטיות,בדרכיםלמשל,העוקץ?אתמצניעים

אתלשכנעבכוחשמבקשיםבימינואחדיםכסופריםשלאאחת.ובעונה

מרומז,עוקץליצורביאליקלמדמקוראיהם,רביםמעליהםומרחיקיםהמשוכנעים

מלכתחילה.אתומביאשהואהמטעןלפילקחממנויפיקקוראשכל

'מתי-המאהמפנהמשנותשלוביותרוהחדשניתהגדולהבפואמהלמשל,כ,ך

ריאליסטי.סיפורספקגוזמה,ודברבדותאספקשהואסיפור,לפנינו-מדבר'

ברעמתשערהכלרואהשהקוראעדהריאליסטית,המלאותבשיאנעשההעיצוב

הסיפוראולם,הפתן.שלהמתפתלבגופוטבעתוכלהנשרבאברתנוצהכלהארי,

("תאבר"בר"חנארבישלהגוזמאותבסיפורימקורומדבר''מתיעלהמקראי

המדבר,ערביימפימסופרהפואמהשבגוףוהסיפורמדבר"),מתילךואחווי

הסלעממרומיבתמונההמתבונןגםהמפותח.ובדמיונםבגוזמאותיהםהידועים

וחולאבקתמרותשלתמונהספקמרבצם,הקמיםענקיםשלתמונהספקרואה

הליכהבעתהמתרחשיםראייה,תעתועיאותםשלפנינואפשרמדברית.בסערה

גמורהבלתיבשירכמודבר,שלפירושומורגנה').'פאטאאו , mirage (במדבריות

המעשייהכאןגםכשקרן,הידועהגבאישלמפיונמסרתהמעשייהשבוביידיש,

מהימן.ובלתיאמיןבלתיעדשלמפיונמסרת

שראשיתהמדבר','מתיהפואמהכיהראיתילילדים,גםיפזמיניתשיריםבספרי

רבלפואמהביאליקשלידותחתהפכהאגדי,ילדיםשירלכתובכושלבניסיון

הבחנההרחיבי 6הרצל.אוהדי'הצעירים',עםהשארביןהמתפלמסתמערכתית,

הביאליקאית,ךיהפואמהעלדוקטורבחיבורטרטנר,שמואללאין"ערוךושיפרהזו

אלאהרצל,אוהדי'הצעירים',הסופריםכלפירקלאמכווניםהדבריםכיבטענו

שוניםאינםומעשה"חלוםהמשפט:אתבאלטניילנדטבעאשרעצמו,הרצלכלפי
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וגםיסודם,בחלוםהאדםבנימעשיכלכילחשוב,שנוטיםכפימזהזהכךכל

אגדהלכםסיפרתיאשרכלהריתרצו,לאאםואילו ] ... [הוא.חלום-אחריתם

איןתרצו"אםהמקוצרת:בגרסתולכולהמיכרציטוטלהיות,"יוסיףואגדההוא,

אגדה".זו

שלהמדיניתהציונותעלדעתוכיהמלמדיםאחדים,דבריםכתבדרכובסוףרק

גרמניהיהדותאתימיובסוףכשראההשאר,ביןהעתים.בחליפותנשתנתההרצל

iך~ם קע~~"השורות:את 19.34משנתתל"אביבבהמנוןכתבהואארצה,נמלטת

?~ W עI י:;בבאiJ :קרל'r.ט 7 י!' W I נלית;Jןים~~ W עI חןנ!,~ל.ז:ויםt? כילשערניתן ."א
הקרקעכיצדהעשרים,בשנותבגרמניהשהותובשנותכברביאליק,כשראה

אחד"העמיתלמתינותמקוםאיןכינכוןאלהביןידידיו,ורגלירגל,ומתחתבוערת

ראהחירום,שעתזוהיהדור:שיכשר'עדממושכתלבבות'ל'הכשרתשקוראת

כתבהשארביןמהר.ולפעוללפעול,צריךהסכנה.בשעתבודקיןואיןוהבין,

שלסיפורואתהמספרתהסיפון:'אישבשם'רשימה'השלושיםשנותבראשית

עםסיפונהעלומשוחחצרפתית,באנייההנוסעביאליק,שלבן"דמותומשורר,

אתשואלהמלחרוסייה.יהודייהלאישהונשוירוסיתקצתשיודעש:;גדימלח

אגבשאלתימתוךיפו,ל,דשםהקימושהיהודיםהחדשההעירשםמההמשורר

אזהתחילשביאל,קלראותאפשרוסבוכים,דקיםבקשריםלסיפורהנקשרתזו,

עלמונחהיהשאלטניילנדלכךרביםרמזיםיש(אגב,הרצלעלדעתואתלשנות

'בעירשירוהצליחכיצדשראההואהסיפון').'אישאתשחיברבעתשולחנו

במרומזכאןמראההמציאית,אתלשקףרקולאהמציאיתפניאתנות Wלההרגה'

המהירות,רקלאמוחשית.למציאותהימיםברבותהפךהרצלשלחזונושגם

שלהמתנשאתיהירותםהיהירות,גם iהשטןמןהיאהרצל,שלהנמהרתמהירותו

מעורערתהבלתיהאמונההשטן.מןהיאמשה''בניהאריסטוקרטייםמתנגדיו
סדקיםבהו~בעולהתערערהחלהאחד"העםשלוהמתונההסול,דיתדרכובצדקת

להתכחששאיןחדשה,מציאותהול,דההרצלאיהחזוןכיראהביאליקובקיעים.

לקיתונותפרסומועםשזכהאיטופי,ספרשלם Wמהפכהתל"אביבלה.לבוזאולה

חייםבהולכונןביתםאתלהקיםוחבריוהואהחלושבהממש,שללעירלעג,של

חלומותבהןוראההרצלשללפנטזיותביאל,קלעגדרכובתחילתחדשים.

להביןוהחלידברון,שוואלאהחלומותכילדעתנוכחדרכובסוףאךבאספמיה,

עורלקרוםהחלבתחילה,שנראהככלמציאותיובלתי,אוטופיהרצלשלשחזונו

ן 8ופורחת.משגשגתלמציאיתפורחמחלוםוהיהוגידים

דערציילן'א!זךוועל'איךביידישביאל,קשלהראשוןבשירושיראהמייהיה

שירושלמאוחרוייחורההשכלהתקופתשלהסיום''אקורדאתלכם']['אספר

שיביןמייהיהצדיק:לעצירתציבור'תעניתוולוז'יןמימיביאל,קשלחסידיהאנטי

א!יךוועל'איךגמורהבלתיהשירחדשה:תקופהשלהפתיחה''אקורדשזהו

בעלהקוסםהרצל,נגדהראשונהטירה Qהכמדומהגםהוא ) 1898 (דערצ"לן'

שאינםנסיםהמחוללהחסידילרביבדומהויונים,שפניםהשולףהצילינדרמגבעת

 , 19.34ב"המשוררשלפטירתוועד 1898מ"ביאל,קביצירתנמשךזהמהלךנסים.

אישיותעלולאלבדו,אחד"העםעלרקאמנם,ממנו.הפנויביצירתואתרואין
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דברשללא~תושהואשירהעם'),('לאחדתהילהשירביאליקחיברזולתו,אחרת

בצורהאובגלןיביאליקבתבלאמשנתוועלהרצלעלהקנונית.שירתובנוףחריג

הספידלאואפילוהרצל,עםנפגשלאמעולםאףהואדבר.וחצידברמפורשת

יבההרצל,שלסיעתדשנימצדדרשני.בדדדאיאדמרתזדועובדה:;ונאומיו,אותו

וכאמור,הרף,ללאביאליקאתהעסיקה'הצעירים',בשםהמכינההסופריםקבוצת

בילטעוןאפשרהמחקר,שרוישבוהמצבמןביום,ממנה.פנויביצירתואתראין

הרבה'הצעירים'ועלהרצלעלכתבהלאומיהמשוררפרדוקסלי,באופןלמעשה,

דרשני.אומרזהוגםאחד"העם,עלמאשריותר

בניפוליטייםממניעיםנבעהרצלכלפיביאליקשלהאמביוולנטייחסולכאורה,

שלהרוחניתבציונותלתמוךכמובןביקשהואאחד"העם,שלכבן"חסותוחלוף.

אךהציונית.ההנהגהבראשהרצל,אתולאאחד"העם,אתולראותמורהו

סיבותהיו-בושתמכההסופריםומחבורת~פועלו ,~דמותו-מהרצללרתיעה

ייצגוואוהדיוהרצלביאליק.שלנשמתומשורששהןסיבותיותר,הרבהעמוקות

כונוהאודטאייםחבריו 1הואחייו.ואורחותהשקפתולבלאופוזיציהדידולגבי

אחד"כיה'קלייזל',אובית"המדרש''יושביהמזלזלבכינויהמערבטופריבפי

וברוטית,בגרמניתרקולאבאנגליתאפילומערביות,בשפותששלטלמרותהעם,

רארהדיוהרצלזאת,.לערמתי?ארהלאדםשלבבעירתיוהלאומיים,בחייםהתמקד

שהשתרעמרחבהגרמני,התרבותמרחבשלהמשכילהיהודיאתייצגו'הצעירים',

שבצפוןולטקנדינביהללטביהועדשבמזרחהאוטטרו"הונגריתמהקיטרותכידוע

 ,הזמןברוחובמגבעתבחליפההללוהמתמערביםהצעיריםשלהתהדרותםמערב.
הציבואלהכל-עברית)למדולא(חלקםמצוחצחתבגרמניתניצ'יאני,בשפם

אודטה:טופרישלעולמםבמרבזשעמדומאלהלגמריאחריםבמחוזותאותם

כיברורהיהלביאליקועוד.בן"ציוןש'רבניצקי,מנדלי,ליליינבלום,אחד"העם,

בשלהןאחד"העם,שלבעיתוניויידפטלאדערציילן'אינךוועל'איךכדוגמתשיר

שחוללוהנפלאותהנסיםנגדהעקיפיםהפוליטייםרמזיובשלהן'העממי',אופיו

ככלהחליטהואלפיכך,הקונגרט.במתמעלהצילינדרמגבעתבעל'הקוטם'

ולהתמטרבתים,עשרותלכלולהיהשאמורהזה,היומרניהשיראתלזנוחהנראה

עוקץללאצרופה,ליריקהשכולוי~רהונדערט',איין'נ~ךהקצרהשירלחיבור

פוליטי.

ברליןבתקיפתהחסיררתאלביאליקשלביחסיתמיריתה.

תמורותעברהואגםהאםהחטידות?כלפיביאליקשלליחסובאשרומה

שלמהכדוגמתצעיריםביאליקראה ,) 1924-1921 (בברליןשבתובימיותהפוכות?

יראיםוסיפוריחטידיםטיפורימהדיריםראבידוביץושמעוןעגנוןש"יבובר,

לצנןוניסהזו,אספנית"מחקריתמעשייההתפעללאביאליקמרובה.בהתלהבות

כתב:ראבידוביץלשמעוןהצעירים.ידידיושלהתלהבותםאת

ז"ש]-מברצלבנחמןרבי[שלהמטשידתטיפדייואתהנעש'וטשנחיאת

לטפלחבריךו~לשלךבזוטפריםלהוצאתכדאיאםתמיהני ] ... [קיבלתי
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פולקלור,מכלליצאולאכאלהדבריםסוף,סוףכאלה.בעניינים

בדבריםאלאבעצמו,בואינהחשיבותווכלמיוחד,מקוםלושמקציעים

מבחרשלקובץלהוציאכ'מע~נות'להוצאהוראויאפשרממנו.הנלמדים

אתבימינולהוציאאבלשונים,קבציםמתוךליקוטיםהחסידים,סיפורי

נאהזהעניין-חדשבסידורואפילושהוא,כמובווכיוצאהבעש"טשבחי

הזהוהחיטוטהטיפולכלכילהאוו;נרובלחישהמתמיהים.ל'בעלנים'

'בדחילובזהועוסקיםבימינואחריולהוטיםשרביםהחסידית,בספרות

אלנפשיואיןכללל,נהיראלאזהכל-משונהד:;{קותמיןמתוךורחימו',

ותמצא,דוקהלאומית.למחשבתנוירידהסימןשזהוספקאיןהזה.הדבר

כןאםאלאערךלהםאין-פולקלורכלהואוכזה-שבאשפהסמרטוטים

לניראותםוהופכיםהעל,ונההמחשבהשלהיורהלתוךאותםמטיל,ן

אפואהניחוהצעיריםאתםנחשבו?במה-לעצמםכשהםאבלחדש,

 19באשפה.לחטטלאחרים

היענותוסיבתעלסיפרשבה ,-19.3.3מבהרצאהלימיםאמרדומיםדברים

וו,שבפומבי:הדיברקלמחבראמרלדבריו,הדיברק.אנ-סקישלמחזהואתלתרגם

שברימשםליקטתהאשפתות,כלעלחיזרתפולקלורשלכמאסףשאתהרושםל,

מטליות,מיניכלבגדיםמיניכלשלמ"יתור'שמצרףחייטמעשיועשיתפולקלור

פולקלורביןההבדלמהפולקלור?זהמה ] ... (צבעוניןשמיכתועושהאותןתופר

אמתית,גדולה,לאומיתיצירהאבליצירה,ישבפולקלורגםהרילאומית?ל,צירה

מןחלקהןגםושערות.ציפרנייםבחינתזהו-פולקלורודם;בשרבבחינתהיא

לגוף.כאבמשוםבהאין-קציצתןאבלוכאב,צערלוגורמתודאיועקירתןהגוף

לזמןמזמןוטעונותהגוףעלמכבידותהןורבות,גדלותשהןמהכלאדרבה,

 2והפחתהוו.סקציצה

שירהואלעיןהנגל,םשבמישוריול,לדיםשירכתבעתבאותהודווקא

מבנהועלבנויהשיר 21 .) 1922 (ביער''הנערל,לדיםשירוהואהלאכמו-חסידי,

ורקבו,ומתעתעיםאותומטעיםהיעראורותביער,אובד,לדהנס:סיפורשל

אלגוריהלפנינוהוריו.לבלשמחתהביתה,הדרךבקפיצתמביאוהנביאאל,הו

ישראלעםתולדותאתמשקפיםהןביערהילדעלהעובריםהאירועיםלאומית:
אתשפרץכעםכמוהול,ערוברחל,מודיואתשנטשהילדהעולם:אומותבין

השוקקיםהחייםשלל,ער-העדויצאהתפיל,ןרצועותאתניתקהגטו,חומות

לוהנגל,םבמקורות-האוריהבואתתולההילד-העםהיהודים'.ל'רחובמחוץ

הנוצציםהקדמהלאורותהמקביל,םוהמדורההסהר(הכוכב,היערבמעבה

שהנאורותמוגבלותהבלתיבאפשרויותלהאמיןופיתוהומרחוקליהודישקרצו

והקומוניסטית),הסוציאליסטיתהמהפכההעמים,ואביבהאמנציפציהלפניו:פתחה

לוהנגלותהאימיםחיותעםבמפגשופעם.אחרפעםאכזבוהוהללוהאורותאך

ושעליוזריםאורותלחפשלהפסיקשעליוהקשהבדרךמביןהואהרע,בחלומו

התרבותואלעמואלשיבההיאהביתהשהשיבהבין-הביתהדרכואתלחפש
ארץ-ישראל.אלשמקדם,ההיסטוריביתואלשיבההיאשהשיבהביןהעברית,
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ואחוותהאנושיהמיןבניביןאחווהחופש(שוויון,המהפכהשלדגליהכל

שבישהלךוהיהודיריקות,כסיסמאותשלפנינוהמחורזתבמעשייהמתגלותעמים)

עתידואתלחפששעליונואשפיכחוןומתוךבמאוחרמביןאלהסיסמאותאחרי

שלהילדיםמשיריאחד(כשםזאבים'שבעים'ביןולאפנימה,הביתבתוך

העומדהיהודילרוב:חסידייםבמוטיביםהמשובץסיפורלפנינולכאורה,ביאליק).

הדשנהההודיהסעודתהדרך,קפיצתאליהו,גילויהיער,בעבימדורהמול

שולחןסביבהמסופריםוהנפלאותהגסיםסיפוריאבא-אמא,בביתהנערכת

עםושיריחסידיםמעשיותהואאףמזכירהסיפורשלהנאיבינוסחוהסעודה.

וr;זרו:;ןים".~מוקים I~ו;ניו:;נל~א:;נל 11טו:;ןיםולו;נ~שים Iלתורה~~רל 1 "עממיים:
המפקפקמז;ופרמפיהמסופרנאיבי,פסידוסיפורלפנינודבר,שללאו;נתוואולם,

בפרקכשנאמרולקלס.ללעגבמרומזאותםשםואףוהנפלאות,הנסיםבכל

אליהושלובסיועודשמיאבסיעתאהגומל,ברכתאתעל-פהידעשהילדהשמיני

מדובראין(והרי'בלחש'סייעהומש Wהשגםנאמרנשימהבאותההנביא,

לביצועהמסייעתהלחשןבמלאכתאםכיחסידי,נפלאותמעשישלבלחש-נחש

התשיעיבפרקכשנאמרבמה).הפקתזוהייתהכאילובבית-הכנסתהברכה

הצינית,ההסתייגותהערתבאהמידוחרובים,צימוקיםימיוכלאוכלשהנער

ימיו','כללאהראוי:במקומההיראיםסיפורישלההפלגהלשוןאתהמעמידה

השתא.בשבטבחמישה-עשרדיוק,ליתראלא,

וחרובים''צימוקיםשגורהבלתיבצירוףמתבונניםאםדבר,שלובסופו

סיפוריכלאתולקלסללעגהשמהביאליק,שלהאירוניתתפיסתומתבררת

נקשריםהחרוביםוסיעתו).הרצלשלהמהירההמהפכה(ואתהדרך''קפיצת

ביאליקשלהקרוב(ידידועגנוןשלהעז''מעשהכדוגמתארץ-ישראל,בסיפורי

זאת,לעומתהצימוקים,ביער').'הנערהמעשייהחיבורתקופת-ברליןבתקופת

ארץ-ישראל).~רותשלהמצומקתבבבואתםלהסתפק(הנאלצתבגלותנקשרים

ימיוכלאוכלהילד-העםכאןביידיש,העםמשיריושקדים'ל'צימוקיםבניגוד

ביאלקילארץ-ישראל.עולהוחציובגלותשרויחציוכלומר,וחרובים':'צימוקים

ציונה.העולהבדרךאחדכאישלהתייצבמתכווןהעםשאיןהיטבידעהריאליסטן

תכניותיולביןהמעטירהבברליןולפעוללחיותהרצוןביןאזנקרעעצמוהוא

הקטנה.בתל-אביבביתואתלהקים

בדרכו ,) 1924-1921 (אחדותשניםעשהשנובברליןהעבריהמרכזמןבמעבר

'ספרהמדרשיתהאגדהאתביאליקחיברלארץ-ישראל,המועצותמברית

הגאוניםמתקופתסיפוריםקובץהדיברות,עשרתבמדרש(מקורהבראשית'

בקבציםפזוריםונוסחיוופרס,בבלשלהתרבותבמרחבהנראהככלשנוצר

הניובכתב-העתלראשונהאורראתהביאליקשלשבעיבודווממערב),שממזרח

שלקורותיואתמגוללתביאליקשלבגרסתוהאגדה 22עדז.ולנוערלילדיםיורקי

אביובטן.מפרינואשושהללולאחרלזקונים,'החסידים'להוריושנולדרך,ילד

מהרבביקשתורה,למקוםכתפיועלביומויוםו;נדיונשאוקץ,איןבאהבהשגידלו

כמקובלויקרא,מספרולאדווקא,בראשיתמספרתתחילבנושללימודיושמסכת

,ודרשעצמאותואתלהוכיחהילדביקשאחדיוםהגולה.בארצותהעבריבחינוך
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נקלעונמהרמריוםבאותואךעצמו,בבוחותתורהלמקוםהדרךאתלעשות

לארמונווהתגלגלמהםאחדשלבמרבבתונחטףאלופים,שניביןלתגרהבמקרה

שידדרמתיות,גורלתהפוכותלאחר-דברשלבסופוהממלבה.~שרלשרשל

אבא.לבלתפרו Qיהללדהיחזרו-ה~רדללאבהןאחוזותהגירלולדאדם

הספרממנו.נחטףוהספרהוריו,מביתנחטףהילד 2Jחטיפה:בתוךחטיפהלפנינו

הטמלעיהמערב,תרבותמחילליהים,גיייגםשהרלנכר,בתרביתנטמעשנחטף

היהודיאתלקחו-ובמקבילהאומה(שלרוחהילידיאתישראל,תורתאתבקרבם

היהשאלמלאטועןהסמויהמישורספרי.היאהלאחיותי,ממקורוניתקוהובשבי,

ו;נרדואלמלאבראשית,ספרשלטעםגויים,ביןוהשרויבגולההשבויליהודילו,

ביתואלחוזרהיהלאגולה,שנותאלפייםפריהנושנות,החייםבמןסכמןת

ויקראספרבהוראתלפתוחהמבקשהרב,לדעתמתנגדהאבבזבור,שr,נקדם.

דבריייביבראשית,בספרהלימודאתיתחילשבנוודורשהילדים',כל'כמשפט

יקרא"נאצבאם,וכלוארץשמיםביראעןלם,לאלוהיותהילהשבחהםהזההספר

מהמלצהעולמו".תפארתרבהומהאלוהיםמעשימה"גדלויידעהזהבספרהילד
(ייכוחבראשיתספרשלהראשיןלפסוקרש"ישלפירישןמהדהדשממנהזן,

לישראלהעולםאומותיאמרישאםגויים,נחלתלהםלתתלעמוחגידמעשיו

הקב"השלהארץכללהםאומריםהםגוייםשבעהארצותשכבשתםאתםלסטים

ונתנהמהםנטלחוברצונילהםנתנחברצונובעיניו.ישרלאשרונתנח ] ...נהיא

~זבורויבאמצעיתהארץ,עלהעםשלזבותורעיוןגםעולהזהמפירושלנו").

התענייןביאליקזו.זבותעלהמערעריםרגלימתחתהקרקעאתביאליקמשמיט

ארצה,עלייתואתאזשתבנןבמייומו,סדרעלשעמדהנבבדהבשאלהאפוא

קדימים.אגדתשלבמסיוהוהלבישה

שלהראשוןשנוסחשום',ואלוףבצלות'אלךףהמעובדתבאגדהגםנהגבך
החשובהמקור .)ד 927 (תרפ"חבסתיובארץ"ישראלאחרוןונוסחבברליןנבתב

קיריתיךהמספרמדיבנא,המגידשלממשליךאחדהךאזיאמה ?jלמיותרוהקרךב

תפלים,שמאבליועלוקבלהים,ממדינךתבמדינהלפונדקשנבנסאחד,תגרשל

התגרשהיציאבצליםעםהמאכללםהיתקני.למחרתבצלהםשחסריםמשיםוזאת

לתגר.שקלובמיהונודעשלאמיפלא,ירקשנמצאיבמדינהבעירקולךיצאמבליי,
לימיםשבעשירים.עשירלביתווחזרבצלים,שלתרמילבנגדזהבשלתרמיל

לךשקלוששביחיםבצליםאםמדינה.לאיתהוחזורשומיםטךלאשתך:ליאמרה

הפעםאךכדבריה,עשהרכמה.כמהאחתעלשכיחיםשאינםשומיםכנגדם,זהב

 24לביתו.וחזרנפשבפחיהתגריצאשומים.בנגדבצליםהמקוםבנילושקלו

להןהועידולאהחסידים,מעשיותאתבלאליקהעריךלאאחד"העםומוריכרבו

בבחומרבהןהשתמשאחתלאזאת,עםשלך.'הבינוס'בתכניתכבךדשלמקךם

במקאמה,והסביאההאכילהתיאורימודרני.לעיבודהמתאיםפולקלוריסטי,גלם

החסידיםהתוועדויותתיאיריאתמזכיריםמהם,עולהרא:;גלאיתחייםשצהלת

פולחןעלהמלעיגותביאליקשלביצירותיוהצדלקאוהרביבחצרבים Qהמ

גוף',בעל'אריההחייט','יונהצדיק',לעצירתציבור('תעניתבחסידרתהאישיות

הדשנההארוחהלאחרהמסוביםתיאורלמשל,כ,ךועוד).הקצריהשישי'יום
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שולחןסביבהמסבההעדהואםהחייט'.ב'יונהוחבורתוהצדיקתיאוראתמזכיר

הדעתאנשיהחרטומים,שלתיאורםאזיהצדיק,סביבחסידיםכעדתכמוההמלן

בסוגיההמתעמקים'מתנגדים'למדניםשלתיאוריםמזכירהמדעית,והחקירה

והפשוטה,הטבעיתהr;זכמהדווקאכיהרעיוןעולההשיטיןמביןקשה.תלמודית

ולאוביקר,בכבודבעליהאתהמזכההיא"היאממקומם,הריםעוקרתשאינה

ראשו.עלענייןכלוהמעמידהיוצרותאתההופןהמחוכם,הפלפול

ירמרבעררבלחסידרתביאליקשליחסרר.

עלהמספר ,) 1931 (לברכה'זכרונה'אמיהכמו"חסידישירואתכתבימיובסוף

שקנתההאםזה:שירמסופרשמפיומווילדניק,הצדיקשללאמושאירענסכעין

צורכיפניעלהנפשצורכיואתהקדושהאתהעדיפה(כלומר,חלהולאנרות

שמיםכלפיומחאתהתפילתהעיניה.בדמעותהנראתבכוונהשלאכיבתההגוף),

נס:כביכולאירעואזנתקבלו,

בונז,ךת,r:זת t:C.רו;ננ!,הגית ?iך r'fiJ,נדחיהשל~ז
לiך~ה,~שרt;ויס

ג:צית:;ני ,ה~ /o נ,rאור:;ג:;גית~פל 1 ,חז;i' ~rו:;ג

iJ ר~~ W ה~ר;ר. 

ן~ךאשות ,iW3lךע.י~יiך י~~~קr;זהט 3l:;נו;נ

~חל,זpם~r,נים iJת 3l ג;: 1Pאור

ת ?i:ציך iJזכותהנl,מ'ד- .נl,ליiךןזp:;ני~ה iJה /i?o ~:;ני
ולכל"ישראל.לנו

 .. T :':זז

חייהמפרשותפרשהפר Qהמאוטוביוגרפי,כשירבביקורתבטעותנתפסזהשיר

כ"אשהביאליקמידידיאחדשלבזיכרונותיותוארהאשרהמשורר,אםשל

ליוםשעווהנרותבהכינהעולמותשהרעישהבכיינית,חרדה,פשוטה,

נסים.מעשהשלכסיפורבטעותנתפסאףהוא zSהכיפורים".

בכ,ןורמז-מוילדניק'ז"להצדיק'משיחות-משנהכותרתבראשונתןביאליק

ולאנסים,מעשהעלחסידיםכשיחתעממית,אגדהכעיןהשיראתלהביןשיש

אישהזקנהלעתנשאביאליק,שלאביו"זקנומשה,יעקבר'אמנםריאליסטי.כשיר

החסידיהספרבעלדב,ישראלר'מווילדניק,הצדיקשלהחורגתבתושהייתה

ז'אנרי.ציוןאםכיאוטוביוגרפי,לכיווןרמזבכןלראותאיןאןישראל,שארית

יראים'.'סיפוריבנוסחנסיםמעשהעלבלדהזוהי

שירשלחיבורונסיבותעל(גוטסדינר)עובדיהומרדכישל,מסיפורוכןפיעלאף

כעיןהיהעובדיהומחייו.אירועעלביאליקכאןסיפרכאילולהתרשםניתןזה

זכהעדותופיועלתרצ"א,בחורףבלונדוןשההשהמשוררבעתביאליקשלמזכיר

ביאליקלדבריו,לברכה'.זכרונה'אמיאתשכתבבעתהמשוררבקרבתלהימצא

אחר"כןורקבמעיו",עוברבבחינתעדייןייכשהואהשירתכניתאתלפניופרש

so 



זכרונה'אמיהשירשלהרעיוןדבר"זהוהמקורית.התכניתמןוחרגטעמואתשינה

פרוטותשלושרקהענייה,ז"לייאמיעובדיהו:סיפרבריאתו",בתחילתלברכה'

לקבלתנרותשנייםוחק~הפסחה,חלות!אם-לנרותהשבת,לצורכיבידיהנשארו

תמיד,כדרכההנרות,בששתהשבתאתלקבליכלהשלאצערמרובהמלכה.פני

ודמעתזה,חילוללמראהלבהבהוירתח-אחדנרות:;ובהמעיניהדמעהנשרה

עינהנשרפהזהחלףואךשכבה,הנראתשהדליקהוהיאהשנייהמעינהנפלהאש

מאשרמאמת,ךאחתעיןשתחסרמוטבלמרום:ושיבחההצדקתעמדההאחת.

'קתולי'לבונהריחשמיןזה,נוסחביטלתיאכןהמלכה.לשבתעיןחלילה,תחסר,

 26ספרותי".מדייותר,והואהימנונודף

שלהאחתעינהאפואנשרפתלברכה'זכרונה'אמיהשירשלהמקוריתבתכנית

חילולעלדמעתהשהזילההאםאךבשוגג,השבתחילולעלעונשכעיןהאם,

מאוראתלשבתוהחזירהשכבההנראתשלההאשבדמעתהציתההשבת,

שהיאבלבדזולא'קתולית':כמוצדקנותיששנתעוורההאםבדבריאכן,עיניה.

לחיהאת'מגישהוכאילוהדיןאתמצדיקהעודהיאבכפה,עווללאעללוקה

אםביותר,מוקשהנסהואהראשוןבנוסחשהתחוללהנסוהרילמכים.השנייה'

אינוהשירשלהמ~נרנוסחוגםלמעשה,האם.שלעינהמאורבמחירהואעולה

בוישדברשללאז,נתושטחית.בקריאהלהבינושניתןכשםותמיםצדקניכה

השבתלכבודשמלתהאתמחליפההאםשמים.כלפיאשמהוהטחתקשהמחאה

שניקדוזpה". iJ;גת WiJו~לחים"לקךאתומתכוננתהטוב,שביסהאתוחובשת
שנצטיירההשבת,היא(הלאושכינתוהקב"ה-לביתהלבואצריכיםאורחים

אישה).בדמותהעממיבדמיון

אורחיהאתביזתההאםאךהדל,הביתאלבאוושכינתו,הקב"הואורחת,אורח

 תc:ו. T;lר R ~ !3ייז,נד~השבת.שלהאחתעינהאתבשוגגועיוורהבאשמתה,שלא

באהמענהבא.לאמענהכלאךהקב"ה,לפניקובלנתהאתהאםהטיחה ,"?ה~י.ע
האםבפקוחהדל.בביתבביקורוהקב"האלשנתלוותההשבת,הנשית,היישותמן

שלתהליךעברהמלח~השזלגההדמעהוהנהראתההעששות,עיניהאת

הוצףכולוהביתשכבה.הנראתשהציתהאש,לדמעתוהייתהטרנספיגורציה

שנתעוורה,השבתהשכינה,עליהן".השכינהנשקהייכי-הימיםשבעתבאור

זהכאן,מתואריםנס.למענהחוללהואף'פשעה,'עלהאומללהלאשהמחלה
ומידתהגבריתהאלוהותשלהדיןמידתהאלוהות:שלצדדיםשניזה,כנגד

עיניוואתמשמועאוזניואתאטםלבו,הקשיחהאלהנשית.האלוהותשלהרחמים

ואילוהעליונה),ההשגחהשלאטימותהנגדיל"גשללהאשמותיו(בדומהמראות

והציפהעיניהעללאםנשקהאףאלאעוורה,שבתבלבדזולאהשכינה-השבת

אילוהמרודה?הענייההאלמנה,לאישהנסאירעהאםיקרות.באורהביתאת

אליהושליחואוהקב"ה,ממש:שלנסקורההיהאזי'נאו-חסידי,'שירביאליקכתב

בחוגההייתהוהשבתויין,חלותובשר,דגיםהאלמנהשולחןעלמציבהיההנביא,

כהלכתה.

ובנוסחונגנזלעובדיהור 1;!ס~שעיקרובנוסחכאחד,הנוסחיםבשנילמעשה,

הדלההאלמנהאו(השבת-השכינהשנתעוורההנשיתהדמותמפגינההמ~נר,
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בלבדזולאשיעור.ולאיןקץלאיןרחמיםלאש)והפךיבשדמעותיהשמקור

מפגינהאףהיאאלאעינה,מאורשנגזלעלוברוגזבכעסמתפרצתאינהשהאישה

חמורהאשמהשמטיחמיסביבותיה.עלוצדקהחסדומשפיעהנאצליםרגשות

חסידפניהמעמידהסמוי,פר Qהמהואמפורשות,זאתלומרבלימעלה,כלפי

עיקרכלמהםמתפעלהואאיןולמעשהוהנפלאות,הנסיםמןהמתפעלתמים,

)" q זק:;גת~לחיםיק:;געj{ ?ה ,עג;:ק~ר:;ביךשוpנה"ז:ונ!,ז,r~~שלהטרנספיגורציה .)"?ה

כמוזכיתי','לאביאליקשלכבשירואששללניצוץממים(הפיכתההדמעה

זכרונהל'אמיבוסרתקדיםשהוא ,'ם~'דמעותהגנוזבשירלאבן"חןממיםהפיכתה

הדמותשלהאלהתהגםכמוב'שירתי'),לרוחממיםהפיכתהגםוכמולברכה',

שלכעדותובמקצת,'קתולית'רוחבשירנוסכיםאכןהאישה"האם,שלהחנונה

שירו.אתהמשוררהערכתעלעובדיהו

אמביוולנטיוניסוחםביותר,המוקדמיםהםבשירהאחרוניםהבתיםשני

שאירעוהנפלאותסיפוריכדוגמתנסים,מעשהעלבהםמסופרלכאורהבמתכוון.

היאהימיםשבעתלאורהעינייםשפקיחתאפשראולם,ולמאמיניהם.לצדיקים

 "'ל~רpז~"לנ;:דידניךקת ii'J'זכית"נ:ינ!,מ'דכדוגמתביטוייםנשיקה.למיתתפריפרזה
מוות.שללוואימשמעויותרווייםהצדיקים,שלואורםהשכינהנשיקתגםכמו

ושורתולצדיקים,השמורהמיוחדת,כזכותהעממיתבמסורתנחשבבשבתמוות

עלינו',יגן'זכותואולברכה',צדיקיזכרכגוןאמירותמזכירההשירשלהאחרונה

ייתכן,השיר.לכותרתנקשרותואלהנפטר,שלצדיקאחריכבודשלאמירותשהן

הנסיםלגביאירוניתראייהלפנינוצדיק',של'אתרוגועגנוןי J/ששלבסיפורושכמו

העליונה.ההשגחהמידילצדיקיםהמזומניםוהנפלאות

כללבדרךנתפשאשרלברכה',זכרונה'אמישהשירלהניח,אפואמקוםיש

אמוני'שלומישלתמימהואמונהשמיםיראתהמבטאיחסידייכשירכפשוטו,

ייתכןבנטיעות.קיצוץושלהשםחילולשלשירמרד,שירלמעשההואישראל',

אינודרכו,בתחילתחיברושביאליק ,'ם~'דמעותכדוגמתתמיםששיראפילו,

'אמישלהראשוןהגרעיןשהואזה,שירראשון.ממבטנראהשהואכפיתמים

השוכןהרחמיםאב J/ודמעותהאםדמעותבאלואלומתערביםובולברכה',זכרונה

רחוקוסנטימנטלי,תמיםשירראשונהבקריאהנראההצבאות",אל ] ... Jמרומים

כלפימחאההשיטיןביןבוישואולם,ביאליק.שירתאתהמאפייניםהלבטיםמן

האלמנהדמעותאתלקחתהחנוןהאליכולזהכיצדהגויה:בלתיושאלהשמים

עלולהקלומידתיכףלתפילותיהלהיענותבמקוםהדמעות,בכוסאותןולשמור
סבלה?

אמונהשלפניםהמעמידנאיבי,פסידושירלפיכךהואלברכה'זכרונהיאמי

לכאורהעמוסשאינוהפשוט,המיליםאוצרהרחב,הנרטיביהריתמוסתמימה:

-בנקלמתגלהשאינההדוברעמדתכביכול,הנאיביהמעשהסיפורבאירוניה,
שירשלפניוכוזבת,תחושהבוולטעתשוללהקוראאתלהוליךכדיישאלהבכל

היחידשביד,אליעזראפילושמים.שםוקידוששמיםמוראשלשלמה,אמונהשל

טעןהכמו"נאיבית,החזיתמאחוריהמסתתרתבמחאהשהבחיןהשיררשי Qממבין

האישה:שלנחלתההיאשהמחאה
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גמורויתורמתוךאדרבה,הדעת.חולשתמתוךהדיןאתמצדיקההיאאיןיישוב

מקבלקומתהושיעורבוראה,לפנילעמודעצמהעלמתעלההיאשלהעלבונהעל

שמתוארומה-השבתבפולחןהגלומההמשמעותשלהגובהמלואאתעתה

נסשאיננונסהאחרון,ברגעהמתרחשהא~תיהנסהוא"הוא-מבןלאחר

יותרגדול'נס'אלאהעממי,בסיפורהמסופרכפיחיצונית,התרחשותשל

באורמבפניםהבוערתלאמורהוהיהנזדכךעצמוהייאושפנימית.שבהתרחשות
 27משנה".

הפשוטההאישהשלבנהשלמחאתולדעתנוהיאהא~תיתהמחאהואולם,

העומדיםהאמונה,משלמי ,) Volkstyp (עממיטיפוסבאמתהיאהאםוהצדקת.

המסתתר,הדוברשלנחלתוהיאבאלהמרידהאלוהיהם.מולחציצהללא

לסוףההתחלהבין .)'אראו'(האחרוןובבית )'ימא'(הראשונהבמילהרקהמתגלה

וגלגוליו,חוליותיוכלעלהמעשה,סיפורמכלברם,לגמרי.כביכולנעלםהוא

'הנסיםאתמקבלשאינועיניים,וגלויראשגלוימשכילעמדת-עמדתוניכרת

שמים,כלפידבריםמטיחהואמיתממת,התחפשותשלבדרךבאמונה.והנפלאות'

התמורותכלחרףולתקופותיה,לסוגיהביצירתוכלל.אותםשיאמרמבלי

האמונהכלפיוריאליסטיספקנייחסביאליקאצלמתגלהוהרעיוניות,הפואטיות

('יונההחסידיתהס;ורהמןיs;נלאים'מרת wי W ד~'הםשאלהביןובנפלאות.בנסים

הנסים ,)'םי('בכרכיהציוניהמחנהמן!iנלארת'י W נ~'הםשאלהוביןהחייט')

מופלאה.באצטלהעטופיםבתכלית,רגיליםמעשיםהםמחולליםשהםוהנפלאות

המחברשלבעיניולמדיימפוקפק'נס'הואבאמונתההשלמהלאםשאירעהנסגם

המובלע.

גלגוליםאמנםעברהשםואנשיהחסידיתכלפיביאליקשלשיחסואפואמתברר

קשהגרעיןיחסושימרדברשלבעיקרואךיצירה,שנותוארבעארבעיםבמרוצת

שלעיזמגדלכגון-אותנטימיסטיממדבעלותליצירותבניגודרתיעה.של

התכליות,תכליתהיאהאמונהשבהן-דנטהשלהאליהיתהקרמדיהאורמח"ל

מטפורית.בצורהאלארליגיוזית,מטרהביאליקשלביצירתוהנכספתהמטרהאין

דתייםכיסופיםאלהאיןלאלוהיה,הנפששלכיסופיהביצירתומתואריםאםגם

להתגליתהאמןנפשנכספתשלפיהםמושאלים,פואטייםכיסופיםאםכיצרופים,

בלדהבכותבובבהירות.מראותיהאתולראותהבריאהרזיאתלהביןלושתסייע
כאילופניםביאליקאפואהעמידלברכה'זכרונה'אמיכדוגמתלכאורהנאיבית

שלהתמיםהאוקראיניהכפראל-ראשיתואלוחזרהפואטיהמעגלאתהשלים

נכוחהכוונהפניהמעמידמכוון,אמנותיסגנוןכאןישדברשללא~תוילדותו.ימי

התמימה.האמונהאושיותתחתלחתורכדידרך,ותמימת

הלקוחהכמו"מיסטית,עולםתמונתביאליקלעתיםהציגהמאוחרתביצירתו

השתמשהואמתמימות.רחוקההייתהמטרתואךהדתית,העולםמתמונת

לחרוגהאמןשלמטרתופואטית:מטרהבאמצעותםלבטאכדיהמיסטייםבמונחים

הסימבוליקהכללטוהר.השמיםכעצםאידיאלי,עולםולגלותלמציאותמעבראל

השכינה''כנף'צפרירים;'הב.רכה,' ',ר iJ('זוביאליקשבשירתהקבלית"חסידית

בהלתלותואיןפואטית,אמתלהשגתמטפורותסדרתאלאכמדומהאינהוערד)
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ב'תכניתהמאמיןאדםשלרליגיוזיותכוונות-הדתית"המיסטיתחזותהחרף-

עבורהקודשים','קודשאו'הדביר',דבר,שלבסופו 28ובתמים,באמתהאלוהית'

ללא"לא~תחותרהואימיושכלהישגלהשיגו,ממנושנבצרהישגאותוהואהאמן

ובתמים,באמתבידועולההדבראיןולעולםאליו,להגיע

שירלכתיבתביאליקשלהכושל,הראשון,שניסיונוולהיווכחלראותאפואניתן

חשובמהלךעלנאמנההעידהואאךפנים,ורבתחשובהיצירההולידלאביידיש

וההדוריםהחגיגייםהשיריםמןהמעברהביאליקאית:הקריירהבמהלךביותר

הכמו"עממיתהשירהאלמשה','בניאגודתברוחאחד"העם,למעןשנכתבו

אחד"העם,שלניסיונואתחפףזהמהלךביצירתו,השניהעשוראתשאפיינה

רסןאתולחבריולעצמולהחזירהראשון,הציוניבקונגרסהרצלשלניצחונולאחר

הפעםאךומורו,רבולעזרתשובנחלץביאליקהציונית,התנועהשלההנהגה

סופרישלהליכתםבת"הזמן:העבריתבתרבותהמודרנייםהרוחהלכיהכרתמתוך

הרומנטיניסיונםהעם,אגדתלעבר-פרישמןודורפרץי"לובראשם-וארשה

גינצבורגכדוגמתגרפיםאתנושלניסיונם iהפשוטהאדםאתנסעללהעלות

זיגמונדהיהודיהפסיכולוגשלהצלחתו iהיהודייםהעםשיריאתלאסוףומאךק

'עממי'סופרשלהצלחתו iהחלוםשלובכוחובחשיבותוהאמוןאתלהחזירפרויד

החגיגיהנוסחמןהתרחקביאליקהרחב,הציבורבקרבשלום"עליכםכדוגמת

הלאומי,והפאתוסההיגיוןבחותםהטבועיםהמוקדמים,שיריושלהמרומם

ו'פשטות.''תמימות''עממי~ת',שליסודותבשיריווהטמיע

ונפלאותנסיםבסיפוריהמתבונןרציונליסט,ביאליקנשארימיובסוףגם

 29חסידים',כתבישל'גניזהבמאמרובלבנה.'מוזרות'נשיםשלשוואכבסיפורי

ביאליק:כתבדרויאנוב,א'ובעריכתשבעריכתורשומותהעתבכתבשנתפרסם
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