
שמירזירה

ההינה''בעייבפואמהופוליטיתפואטיתהנות

חדשהמציאותהבויאתשייהא.

מאוחתאחת,חוליהאלאאינהההרגה''בעירהנודעתשהפואמהלמרות
קישינוב-טבחעלספרותיותתגובותשלארוכהשרשרתבשולילמדי,

ישראלןתפוצותמכלומשורריםחרזניםשלמפרי-עטםוביידיש,בעברית

אתבאחתשזעזעוחסר-תקדים,ייחודיספרותיכאירועבציבורנתקבלההיא

בעקבותביאליק,שלהאמפתיה"ו"חסרהפרובוקטיביהמבעהספים,אמות

היכההניצולים,מפיעדויותגבייתלשםלקישינוב,ציבוריתבשליחותמסע

בתדהמה,הקוראיםאת

השמיעופורענותבעתוציפיות,מוסכמותשוברשירכתבביאליקאכן,

בשירוהמודרניהנביאואילוזעם,נבואותולאנחמה,נבואתלעמםהנביאים

-וקשהמרמשא-תוכחהבומטיחאףעמו,פצעיעלמלחזורהביאליקשל
ושלאכצפוישלאהרעה,אתשהביאובפורעים,ולאהתמימיםבקרבנות

הרעהעללהגיבדורשגםהעשריםהמאהמראשיתמשא-התוכחהכמקובל,

האושליש,ובדמעותבזעקהולאכלואה,ובדמעהחרוקת-שנייםבשתיקה

וערלי-עויניםשלטונותכנגדלאאך-ולמרודדבריםלהטיחלניצוליםקורא

אתש"פשטומרושש,עלובאךרחמן,אלכנגדשמים,כנגדאםכילב,
אינווהממרידהמתסיסוהיסודחובותיו;אתלפרועעודיכולושאינוהרגל"
כנגדכנגדו,בני-עמואתהמסיתהאל-ובעצמובכבודוהרגל"ייפושטאלא

אתומשלחבקלונומודהוהואנכסיו,מכלירדאךשזהועלוב,קטןבעל-בית

השונההזה,והמדהיםהפרדוקסלישיר-התוכחהריקם,לגורלםעבדיו-נושיו

ההנהגהאתהביאהטבח,שהולידהספרותיותהתגובותיתרמכלכךכל
שעוררהמזועזהתגובהלידיהרחב,הציבוראתוכןוהתרבותית,הציונית

קוראיה,בקרבישראלמספרותכלשהייצירהאי-פעם

בלבזזושלאלהיווכח,ניתןההיסטורית,הפרספקטיבהמיתרוןכיום,

שלשמוהצר,האקטואליהמעגלמןבהרבהחרגהזהשירשלשהשפעתו

למרותביאליק,שלששירונטען,אםהפלגהמשוםזותהאלאאףנוצר;

ומרחיק-לכתמעשילמפנהבדיעבדהביאמלכתחילה,לכךנועדשלא

י'כתבזהמפנהעללהשלכותיו,שיעורשאיןמפנה-ישראלעםבתולדות
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ההגנה''ספרבעקבותקישינוב,'נפגעי'עדויותלספרבהקדמהגורן

רשםהראשוןהציוניהקונגרסשלהמפרכיםהימיםייבתוםאחרים:ומקורות

נרשםגםאולי,כך,היהודים';מדינתאתייסדתי'בבאזלביומנו:הרצל

התעוררותהדברבהםשנרשםבדפיםהיהודית,האומהשלהנעלםביומנה

 2העברי".המגןכוחנולדבקישינובלאמור:הלאומית,

ה"גדודים"מקימימזה,ז'בוטינסקי,ושלמזה,בן-צבי,י'שלכתביהם

עז-המבעלשירושהיתהוהסוחפתהמיידיתההשפעהעלמעידיםהעבריים,

היחידים,אינםוהם 3עצמית.להגנההתארגנותשלבכיווןביאליקשל

עליו,ביאליקשלהפיוטיתתגובתוושלהטבחשלחלקועלהמעידים

מבני-רביםמשפילים:מחיי-עבדותולהתנערלמצב,קץלשיםבהחלטתם

שבתרגומיווביןשבמקורביןבשיר,מקראלאחרהכרה,לידיהגיעוהדור

הגורלשלהטראגיהמעגלאתלפרוץעליהםששומהולרוסית,ליידיש
עכברים"יימנוסתלנוסכלבים,"יימותלפותיסכימולאששובהנצחי;היהדוי

השיראתציינוהעתיםתולדותכותביגםפשפשים"."מחבאולהתחבא
להשילשישההכרה,לידייהודייםצעיריםשהביאומתסיס,מאיץכגורם

כבני-ולהתייצבשחוללכבודםאתלתבועהגלות,חטוטרתאתסוף-סוף

 4 •וגוקומהזקופיחורין

ונבחרתמצומצמתרשימהאותהאלאפואמצטרפתההרגה''בעירהפואמה

שיקפורקולאחדשה,מציאותשבראוהעולם,מספרותיצירות-מופתשל

שיר-דווקאמאליו,ומובןטבעיגםאךפרדוקסלי,באופן Sקיימת.מציאות

שאינו ,) 30שורה(השווהותקווהכוחאפסשלוניהיליסטינואשתוכחה

הפךשהוא,כלשינויולחולללהתעוררהעםשלביכולתואמוןכלמביע

ערכים"יישינוישלבהיווצרותומאין-כמוהומתסיסלגורםמבלי-משים

ספריטועניםכךהולי,דזהשינויהלאופית.בהשקפת-העולםאופטימי

ל'הגנה',ועד'השומר'למןהטרום-צבאייםהארגוניםאתההיסטוריה,

היהודיהצעירשלבכוחוללא-סייגבאמונהחדוריםהיושחבריהםארגונים

אורחות-חייו.אתלאלתרולשנותלגורלואחריותליטול

ממקורבםהשיר:פרסוםלאחרחדהתפניתקיבלביאליקשלמעמדוגם

ל"משוררקצרזמןתוךהפךאודסה,סופריחוגושלאחד-העםשלוחביבם

העםכלשעיניתוכחה,נביאשלמופתלדמותהידיעה,בה"אהלאומי"

המרהשירמןשעלווהמשפילים,הקשיםהפורענותדבריאליו.נשואות

פצעיש"נאמניםאמונהומתוךברצוןבדרך-כללנתקבלוהזה,והמכאיב

אתשנטשהמשורר,עלרפיםדברי-ביקורתגםאפנםנשמעוושםפהאוהב".

ועדת-איששלמודרניים:(ובמונחיםהש"צשלהחיוניאךהאפורתפקידו

שלהדראמטיתפקידואתפניועלוהעדיףעדויות),לגבותשנשלחהחקירה,

 6ומשא".ייחזוןדברהנושאהמוכיח,ה"נביא"
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ש'שבראשותההיסטורית"ב"ועדהכחברלקישינובביאליקנשלחכידוע,

לשירתו.חומרשאסףהעדויותמקצתאתועשהפנקסיו,אתגנזאבלדובנוב,

פיוטיים-אסתטייםהישגיםאמנםהשיגהמקטרגים,טענוביאליק,שלשירו

אתהטעהכןועלכהווייתה,המציאותאתכללשיקףלאאךמרשימים,

גבורה,ושלאומץ-לבשלמעטיםלאגילוייםבקישינובהיוהןהרבים.

להםנתןלאאךבפנקסיו,נתוניהםאתתיעדאףהיטב,עליהםידעשביאליק

אמתוהציגהתמונה,שלאחדפןתחילהבכוונהחידדבשירובשיר.ביטויכל
עלובי-נפש,קרבנותורקאךתוארוכאןהכול.חזותהיתהכאילוחלקית

לאלמכןלאחרוהמתפלליםעלובים,ובמקומות-מחבואבחוריםהמסתתרים

הוסיפובשליחותו,מעלשהמשוררבלבדזולאכמותם.וחסר-אוניםעלוב
יסודותשולחיו:אתוזעזעאכזבהקרבנותכלפייחסוגםהמקטרגים,וטענו

 7וההזדהות.החמלהיסודותעלבשירוגובריםוההתנכרותהזעםהסלידה,

להודותייאלצוביאליקשלומקטרגיומבקריומביןהמחמיריםגםואולם,

וחסרת-האמפתיהכביכולהחד-צדדיתהפיוטיתעדותודווקאכיכורחם,על
ונסערות,מיליטנטיותתגובותהציבורבקרבהולידההמשוררשלכביכול

לו,שקדמורגשניים,ו"מתאוננים""מקוננים"אותםכלהשיגולאשאותן

הנדרשתה"הגינות"במידתבשירונהגאילוכנראה,מושגות,היולאושאף

בריבויהמציאותאתהמשקפת"מאוזנת",תמונהוהציגועדת-חקירהמאיש

ומציגההמציאותאתהמעוותתוהמחודדת,המוקצנתהתמונהדווקאפניה,

אתלהשיגכדילמשוררלונחוצההיתהשחור-לבן",וב"צבעיבהגזמהאותה

השיגו,אכןוהואהיסו,דעדוהנוקבהמרגיזהחזק,האפקט

* 
חודשיםפניעלנשתרעדברשלובסיכומווהלך,נתארךהפואמהשלחיבורה

לאחרחודשיםכשבעה-שמונהתרט",דבכטלוסוף-טוףכשנתפרסמהרבים,

בתשריי"א-תרס"גייתמוזהתאריךאתבשוליהביאליקרשםהטבח,

לאחריום-והשלמתההכתיבהתחילתמועדלציוןהנראהככלתרס"ד",

לסדרגםלרמוזכמדומהביאליקביקשזהבציון Mתשובה".ימי"עשרת

ימילהםופסושחלפולכךוגם , 225-224בשורותהמשולבציבור","תענית

מסקנותיואתופרטפרטכליסיקשבהחולין,שעתוהגיעהבציבור,התפילה

נפשי','שחהבשירושנים,מקץ(וכדבריו,המצבמןהמתחייבותהאישיות,

שלאחרהראשוןיום-החוליןלציוןתרפ"ג"בטבת"י"אנרשםשבשוליו

לסבלותאישעולמולחשבון"אישהמשורר:שלהחמישיםיובלחגיגות

קטעיביןזה,בשירשוקעוכיצדזה,במאמרלהראותבדעתילבבו").

פואטיתהגותשלקטעיםגםהקשים,ודברי-התוכחההמזעזעיםהתיאור

הגותהצר,האקטואליסטיבמעגלבה,לראות(שניתןוהיסטוריוסופית
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ביצירתזהאתזהמבטליםאינםומחשבהשרגשכךעלהמעידיםפוליטית),

שבצורתהשהפואמה,כךעלכמדומה,מעידים,אףאלהקטעי-הגותביאליק.

רבדיםגםבתוכהמכילהספונטני,רגשותפרץבבחינתהיתהלאהסופית

להיוולדהנראה,ככליכולים,שאינםרפלקטיבית,תגובהפרישהםאחדים

פנילנוכחהלום-רעםניצבשאדםבעתזעזוע,שלקשהבשעהעל-אתר,

מבוכהשלוסימניהההגותיברצףקיטועשלאותותלמרותזאת:ואףהרעה.

המובלעהמחברשלאמביוולנטיתעמדהשלהתגלותהולמרותרעיונית,

ההגותקטעימתלכדיםכשליח-ציבור,שלוחובתווכלפיהקרבנותכלפי

הפואטיותשמסקנותיהסדורה",יימשנהלאיזוחשבון,שלבסופוהללו,

ביאליק.ביצירתהמקובלמןונחרצותברורותוהפוליטיות

שכמציאוחהחופחייסו'יעלשבבחניההחופחייסוריעלכ.

וי'לחוברפ'העלוכברהשיר.שורותביןהמובלעתהפואטית,בהגותנפתח

כמוהוההרגהלעירייהנביא"המשוררשלמסעולפיוהרעיון,אתבהט

- mentorכעיןלוששימשוירגיליוס,בעקבותהתופתאלדאנטהכירידת

גיהנםמדוריביןהשיטוטלמעשה, 9תחתונים.בעולמות-ומנחהמורה-דרך

שבבסיסוהרטוריתוניתואציהסיטהתבניתמןובראשונהבראשמתרמז

מוליכועליונה,סמכותכעיןלמשוררלוהמשמשעתיר-ניסיון,דוברהשיר:
אלמסעכיכאן,יצויןממשנהו.נוראהאחדלחיזיון,מחיזיוןלאתר,מאתר

גדולימביןנערצתאקזמפלריתדמותבעקבותבשאול,סיוראוהתופת,

מוטיבהואבינה,אותוומאלפתבדרך-הילוכוהמסייראתהמנחההאומה,

 10החיצוניים.ובספריםחז"לבמדרשיזהובכללבאגדות-העמים,נפוץ

מכותרתנרמזותאףבגיא-צלמוותוההליכההשאולאלהירידהכן:עליתר

המשובץההרגה"ייגיאהיחידאיהמקראיהצירוףזכראתהמעלההשיר,

איוםאסכטולוגיככינויירמיהובספרכמעט,זהותמקבילות,נבואותבשתי

בני-העם,תועבותבגללבן-הנםו_גיאהתופתלהיקראעתידיםשבוונורא,

לכך,פרטהארץ.ןןולחיתהשמיםלעוףלמאכלמושלכיםהפגריםיהיוושבו

שלודפוסי-הקבעמוטיבים-המזוויעיםהעינוייםתיאוריבין-כאןכלולים

ובחנק,בתלייהשונות,מיתותהתרבויות:מכלארכיטיפייםגיהנםתיאורי

תנשמותועכבישים,כעכבריםמעוררות-בהלהחיותעינויים,אבזרי

ותופת.שאולבציוריתדירהמופיעיםדרפוסים,מוטיביםושארועטלפים,

זווית,בכלומתלבטתהמתחבטתשחורת-הכנף,השכינהשלתיאורהאפילו
כפילה-שחור-כנףעורבשלתיאורכעיןהואמנוח,לעצמהלמצואבלי

גםמצטרפתכך 12לפגרים.מעלהמרחף-המבולמפרשתהיונהשלהניגודי
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והאפלים,הקודריםבעלי-הכנףאלכעורב-יונה)פניה(בכפלהשכינה

הבלתי-ההשוואהדרךועלמוסגרובמאמרהאורווה,בחשכתהמעופפים

דקבחבלונתלהבחנק"שנדוןפגר-עורב,תמונתכיכאן,נזכירמחייבת

באפלה,הרובץהאדמונילסוסמעלוהרוחות,השדיםלגירושלורה"בשמי

הואאףהבנויגוף',בעל'אריההסיפורשבפתחהאורווהבתיאורכלולה

שחור-אדום,בצבעיהצבועיםטיפוסיים,גיהנםתיאוריבמתכונת

היידישיר-התוכחהאתהחותמותבשורותכיזה,בהקשרלהזכירעודיש

לפניכשנתייםשנכתבהאחרון'),('הדברווארט'לעצטע'דאסביאליקשל

כגון-מרכזייםענייניםוכמהבכמהותקדיםדגםלוושימשההרגה','בעיר

-האל-השולחנןושלהנביא-השליחשלכאח,דוהעממיהנשגבבאפיונם
ממשיגיהנם,כעלהמציאותעלבמפורשהמדברתנבואה,כעיןכלולה

מאלקייןענדעקייןוועטוואסגיהנםפייערדיגעראאיז"דאסומטאפורי:

אששכולוגיהנם(ייזהו " ..טויט,אאהןגיהנםאס'איזנארהאבן

שניתןואפשר 14 ,)" ..מוות,ללאגיהנםשזהואלאסוףלויהאלאשלעולם

ומקוריותחדשותדרכיםשפרץהיידי,שבשירהמפורשמןמשהוללמוד

ועודבעקבותיו,שבאהעברי,שבשירוהחידתיהמסופקעלביאליק,ביצירת

חיבורבעתהמחברשלבתודעתועלוהתופתשחזיונותלהנחה,כלשהוחיזוק

 ) 124(שורההחנוקההנהמהבתיאורלמצואאוליניתןההרגה','בעיר

בחרוביאליקונדירה,יחידאיתמלההיא(ייאוורה"האוורהבחללהנשמעת

מלשוןייגיהנם"שלשמונדרשאחתלאוהרימכוון),ובכוונתבקפידהבה
 15"נהימה",או"נהמה"

* 
אלהמשוררשלבהליכתו(שראווממשיכיולחוברשלזואבחנתםברוח
אפשרהתופת),אלדאנטהנוסחירידהומתע,דעדשלבתפקידהטבח,מקום

שלפנינוהשירשבמציאות,הבלההתיאוריבצדבמקביל,כי,ולטעוןלהרחיב
שליחותבכורחשנאלץמשורר,שלבנפשוהשוררהגיהנם,אתגםמתאר
לנפתולי-עדותישביצירהניב-שפתיים,הנוראיםלמראותלמצואכפויה

עלהעוברים ,) 19שורה(השווהפרומתיאוסולייסורימשאולקשיםיצירה
בבואהמשמשיםאלהולבטיםהזוועה,אתלבטאדרךבבקשוהנביא

מןלברוחרצונו,ביןוכמשוררכשליח-ציבורגופא,ביאליקשללהתלבטותו
דרכי-תגובההולמת,פיוטיתתגובהאחרחיפושיולביןהמעיקההשליחות

פורקןלעצמןשתמצאנהמבליאחת,ובעונהבעתבקרבוהתרוצצואחדות
ומנוח,

יסטיתאקספרסיונהעצמה(כעיןה'שליחשה"נביא",לאחרדבר,שלסופו

דרכיםסוקרכפויה),לאומיתשליחותעםלהתמודדהנאלץהמחבר,של
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למסקנהמגיעהואזו,אחרזואותן,ופוסלהרעה,פנימוללהתייצבשונות

איש-אישמודרניסטיים,משורריםהגיעושאליההפראדוקסלית,הפואטית

בדרךאלאקרועת-הסתירותהמציאותאתלשקףשאי-אפשרשלו:בדרכו

ובצבעיםצורמיםבצליליםונמרצת,עזהבדרךלזהזההמצמידהדיסוננס,

הבתר-רומאנטית,הדרךזוהימתפשרים,ובלתיקיצונייםניגודייםדרמטיים,

אתלשקףהעשרים,המאהבנימודרנייםיוצריםאחתלאבחרושבה

מצמידשהשירנמצאוכךבעולם.שנשתררהוהנבוכה,המעורערתהמציאות

הנבואהשלהמרומםהטוןאתזמנו,טרםשלאקספרסיוניזםבכמיןלזה,זה

משפלוהו;לגרית,ההמוניתהקללהשלה"נמוך"הטוןואתהקדומה

הדבריםפרץואתולאיפוקלריסוןונשניתהחוזרתהתביעהאתהמדרגה;

והדומייההאלםשלהאפותיאוזהאתוההתרסה;העלבוןשלוהקולניהעפמי

 16והמוסרות.הרסןחסרהפילולי-הדברנישצף-הקצףואת

כאןפצמידקשיםסגנוןבלבטיכאןהפתלבטהפובלע,הפחברגםבפקביל,

אתפתפזגים:אינםשלכאורההפכיםואגרסיבית,עזהבדרךלאלה,אלה

שלמהפאפונההנובעתהפאתוס,עזתהקדומההנבואהשלוצורותיהתכניה

שהיאוההתנכרות,הניכורשלהפודרניסטיתהפואטיקהואתובעונש,בשכר

כבשירוואמונה.תקווהללאניהיליסטית,אואבסורדיתתפיסת-עולםפרי

שלבאפיונוהןביאליק,כאןהצפידוארט'),ולעצטע('דאסהנזכרהיידי

תכליתפנוגדותדפויותשתיהאל-השולח,שלבאפיונווהןהנביא-השליח

שלבתיאורוועלובת-נפש:יינפוכה"והשנייהונשגבהפרופפתהאחתניגדו,

מפוצץ-סלע,דיבורבעלאלוהי,שליחשלדפות-כלאייםכאןנוצרה"הנביא"

דפות-פיןנוצרההאלשלבתיאורוופך-רוח;נדכהפשוט,גלותיש"צושל

נשואותהעםושעיניברפהנשפעיםשציווייוקדפון,פקראיאלשלכלאיים
עלובייבעל-בית"פיןותש-כוח,גלותיאלושלובתחינה,בתפילהאליו

 17לעובדיו-עבדיו.חובותיואתלפרועיכולשאינוופרושש,

הזרהשללפדי,חדשניותפבעבדרכיביאליק,העפידההרגה'ב'בעיר
שללעולפהבמקצתהפתקרבעולםואבסורדי,הפוך""עולםניכור,ושל

העולםהפציאות.שלהדיהומניזציהבסיפןהעופדתהפדורניסטית,האפנות

קרןללאאניפליסטיים,אובסטיאלייםבפונחיםכאןפתואראגפיו,לכלכולו,

לאבצלם.הנבראיםשלפפידותיהםאחתפידהוללאאנושיותשלאחתאור
כגוןפפש,שלחיותופרחפותשורצותוהתופתהשאולשבאווירתבלבדזו

הפטאפוריקהגםוצלפוות.חושךשוכניבעתה,פעורריותנשמותעטלפים
ייפלאלאומבהילות:דוחותחיותלפכביר,פשוקצותבחיותפאוכלסתבשיר

לסוסים(לחזירים,ופטפאותטפאותלחיותכאןמדופיםשהפורעים

קורבנות-הטבחגםלבדם:הםלאאך ;) 71 , 66שורותראהולחפורים;

אותםפדפההשירטראגי-אירוני,(באופןולחרקיםלשרציםפרופים
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וכביכולהאנטישמיים,שבתיאוריםכבגרועיםממשולפשפשים,לעכברים
 ,) 94-93שורותראהישראל;צורריהפורעים,שלהמזלזלותעיניהםמתוך

כאןמתגלמתשהיאאפשרמלמעלה,בקרבנותהמתבוננתהאלוהות,ואפילו
שהשממית(ייתכןבשממיתאובעכבישלמדי:דוחיםרפטיליים,במונחים

ומכאןכח;ל,למשלירש"יפירושבעקבותלעכביש,שם-נרדףכאןהיא

סף'עלביאליקשלהמוקדמיםבשיריושממית"ייקוריאוהשממית"ייארג
-המחרישיםורעפיוהגגקורותעלדומםהתלוייםו'המתמיד'),המדרש'בית
עינייםבמראות-הזוועהוהנותנים-והמחרישיםהחרשיםשמי-הברזלסמל

העכביששלהדוממתעדותםאתמבקשהדוברפראדוקסלי,באופןמזוגגות,

בספרותומקובלידוע ) topos (דפוסהואאילמיםעדיםשניזימון-והשממית

החורבןסמלהם,דווקאשכן-בשירתולונדרשאחתלאשביאליקהעולם,
אווירת-ההרג:בחללשאירעלכלהיחידיםהחייםהעדיםנותרווהעזובה,

השממית";לךתספרוכאלהכאלהועוד / .. , /העכבישיםפיאתייושאלת
 18,53 , 44שורותראה

אתמבשרתוהיאייהזרה",שלבטכניקהכתובהשלפנינוהפואמהכאמור,

יצירהזוהיבכלל,העבריתובספרותביאליק,ביצירתהמודרניזםניצני

כלואתהמקובלותהציפיותכלאת-הפוך"ייעולםמעשה-השוברת

הקרבנות;כלפיאלאהצורריםכלפילאהמופנהתוכחה,משאזהוהמוסכמות:

שיר-בתוךפרדוקסליתהמשולבתומתוכחה,מגינוילהימנעדרישהכאןיש

מתענותשבולמקום-התופתאלירידהכאןישרב-עוצמה,וגינויתוכחה

בקרבנות-שווא,דווקאפרדוקסלי,באופןלחזות,כדי-הרשעיםנפשות

מהםמבקשאלוהיםשאפילוקרבנות-בכפםעווללאעלייסתם",שהתענו

פאתוסשלמעשה-כלאייםלפנינולהושיעם,בכוחושאיןעלומחילהסליחה

בעיצובהןהשולח,שלדמותובעיצובהןהמתבטאשילובבאתוס,ושל
ומנהיג,שולחאללפנינוהקרבנות,שלבדמותםוהןהשליחשלדמותו

כלומר,-שמיםכנגדלמרדגדודיםוהמכנסוהעליבות,הקלוןכסמלהמתגלה

הקריאהאתלזוזוביאליקכאןהצמידלמעשה,נגדו,מאמיניואתממריד

לבטלאפשרשאיהנואשת,הדטרמיניסטיתההכרהואתלמרדהאקטיביסטית
לעולםייפסקלאלאומות-העולםישראלביןהאיבהושמעגלגזרת-הגורלאת

אתשכמועלויעמיסלבלי-הכר,אורחותיוכלאתהעםישנהכןאם(אלא

לקבלמנתעלושלאאחרת,בגלותגלותלהחליףמנתעלשלאהתרמיל,

עלובי-נפש,ניצולי-פרעותשלציבורבשירתיארהואומענקים),תרומות

(שורהבגדנו"ייאשמנו,תפילתאלוהיהםבאוזניבבית-הכנסתהמשמיעים

שפיהםמהתשמעשאוזנםמבליומנוונת,קבועהשגרת-לשוןמתוך ,) 189

כלפיבאשמתובגלויכאןמודהאלוהיםהפוך","עולםמעשהואכן,מדבר;

מאמיניו,
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אךשליחם-מוכיחם,בעיניאשמיםבחזקתאוליהםאלהעלובי-נפשניצולים

בצוםלכפרחשיםהםשעליהםבפשעיהם,אובמעשיהםכללנעוץאינוחטאם

השגרתיתבהודיה-שלהםבפאסיביותבמחדליהם,דווקאאםכיובתפילה,

העונש .) 82(שורההנסים"ייעלשבשמיםלאביהםשלהםעד-לזראוהנדושה

הרעיםממעשיונובעאינו-המוסכמותלכלגמורבניגוד-שלפנינובשיר

אףהניצוליםשלחטאםומהכנעתו.ממורך-לבואםכיהנענש,שלומפשעיו

שלאבכךהמרטירולוגי:הרעיוןעלבוויתורביאליק,בעינימתבטא,אינו

כברזהרעיוןגם(שהריקדושים"יימותמתוושלאב"אחד",המוקדעלעלו

כלדביאליק,אליבאלמות).ראוישלמענואלבאיןלדידו,העולם,מןפס

בהליכההוא-בכללבן-הזמןהגלותיהיהודיושל-קישינוביהודישלחטאם

מורך-בגילוייהואחטאםומרי;התמרמרותללאוערעור,הרהורללאבתלם

הנכונותהשאלותאתלשאולבחוסר-האומץשלהם,והרכנת-הראשהלב

וזקיפות-קומה,הכרהבעלימבני-אדםכנתבעהנכונות,המסקנותאתולהסיק

לגבינתערערוכברשבומודרני,בעולםהעשרים,המאהסףעלהעומדים

עליונה.השגחהשלבקיומההעברשלהמוצקיםהבטחונותכלהציבוררוב

ו"טבעי""הגיוני"המשךנראהשהואלמרותההרגה','בעירשיר-הזעם

המקראיתוהתוכחההזעםשירתלמןונמשכתההולכתיצירה,שלשלתשל

שלדפוסי-הקבעכלאתמנפץלמעשהיל"ג,שלהלאומיתשירתוועד

הנבואהשלהתאולוגיתהגישהאתהממירהראשוןהשירבהיותוזושלשלת

גלגולהניהיליסטית,בגישהההשכלהספרותשלהדאיסטיתהגישהואת

הרואההמקראית,לנבואהבניגודהקוהלתית:ההשקפהשלהמוקצןהמודרני

עמו,לגורלאדיששאינואלשלמידיומעשיו,עלעונשאושכרהעםבגורל

גורלאםכיומחושבת,מכולכלתאלוהית"ייתכניתפרישאינוגורללפנינו

לשיריבניגודומנוס.מפלטוללאצפוימעגלי,-זהעםויחדואבסורדי,סתמי

אוזןאיןרואה,עין(ייאיןהאלאדישותביטוילידיבאהשבהםיל"ג,

ומעוררהזעיר-בורגניבגילויוהאל,איןביאליקשלבשירושומעת"),

שכר-עבודתםאתהתובעיםפועליו,לסבלגמורהאדישותמפגיןהחמלה,

והאל-האבסורדיתהאדישותמלהושיעם.חסר-אוניםשהואאלאמידו,

האביבושמשבשמיםוזולפיםמלבלביםהשיטהעציבטבע:מתבטאתאנושית

בניגוד .) 22שורהשחט";והשוחטפרחההשיטהזרחה,(ייהשמשמאירה

בספרות-התוכחהלמקובלבניגודגםכמוהמקראית,בנבואהלמקובלגמור

בבואהמשמשואינוהלאומיבאסוןכללמשתתףאינוכאןהטבעהמשכילית,
למתרחש.זיקהכלבלאוכמנהגו,כחוקונוהגאםכיהעם,לגורל

מתוך-בתיאורובסופה,היצירהמגיעהוהאבסורדהניהיליזםלשיא

לבית-בדרכםהקבצניםשלהמזוויעיםוועמחול-העישל-קדורתעליצות

ותפילת-שוואכוזבתשירהבנושאםשלדים,עמוסיבתרמיליםהקברות,
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עליהםהביאואךשזהייגויים",אותם(אלגויים"ול"רחמילאומים"לייחסד
(במתכונתוהמשנורריםהמשורריםהמתים-החיים,שלבתיאורםאסונם).את

מןלפלגיהביאליקיצירתאלשהגיעכמו-עממי,ז'אנרהמקאברי,הריקוד

וביצירותבכלל,החדשהישראלבספרותומהשתקפותוהאותנטיהפולקלור
חבל-הקבצניםשנושאתפילהאפואכלולה , 19בפרטומנדליסמולנסקין

במרומים,היושבאלהמופניתדתית,תפילהזואיןאךניחר,בגרוןההמוני

לסיסמאותחילוניתתפילהאםכיהזירה,מןנעלםוכברהכזיבהאלשכן
וזעקותהדם,יבשטרםשמקדם.וההבלכאלילי-השוואשכמוהןויפות,רמות

באותםמחדשהעםמאמיןוכברהתפילה,בביתנשמעותעדייןהניצולים
פעם.אחרפעםוהכזיבוהו,בעברהתעוהושכבראלילי-כזב,

פרדוקסלי,באורחאפוא,נובעותהמשוררשלוההתנכרותההתאכזרות

הדמעהאתלאצוריותרקשהולזעוק:לבכותיותרקלביותר:העמוקמהרגש

אתהמחניקהמאופקת,יצירהדווקאכן,עליתרהזעקה.אתולהחניק
הנותנתהסנטימנטליסטית,מזויותראפקטיביתכיצירהמתבררתזעקתה,

היאשנבחרההשיריתהדרךהכאב.מעוצמתגדותיועלהגואהללבפורקן
,על-והניכורהומניזציההדישלהאנטי-קתרטיתהמודרניתהפואטיקהאפוא

תנחומיםלמלתממנוהמצפיםהסובלים,לאחיוהמשוררמתאכזרפיה

עמוקוהדמעההזעקהאתבכולאולעצמו,מתאכזרוגםבאבל,ולהשתתפות
שהשתפכוהמשוררים,אחיושלהסנטימנטליסטיתהפואטיקהשל(ולאבלבו

שיעשהכביאליקלאומי"מ"משוררציפואףואוליוחמלה,אהדהברגשות
כמותם).

* 
-השתיקהאפואהיאהרעהפנימולאלביותרוהמתבקשתהטבעיתהתגובה
שלמובנתתוצאההיאכיוריאליסטית,פסיכולוגיתהנמקהלהשישתגובה

וההרג,ההרסדממתשלנאמנהובבואההמתבונן,עלהנופלתהתדהמה,

ביצירתדפוס-קבעהיאאילמיםעדיםשלעדותםכאמור,פינה.בכלהשוררת

כביצירהאבסורדום",ייאדהזוהספרותיתהמוסכמהמובאתכאןאךביאליק,

המשורראתהמלוויםיחידים,עדיםהיוצרות:כלאתהמהפכתסוריאליסטית,
והחורבן,העזובהסמלהעכבישים,הםהפגרים,ביןבדרך-הילוכוייהנביא"

נתנוהםשרקמאחרהגג.מאפלתלמטה,מלמעלהבתמונההמתבוננים

ביןהמשוטטלמשורר,לונותרלאהטבח,בעתובנטבחיםבטובחיםעיניהם

דרךהזוועותאתלראותולנסותשלו,התצפיתנקודתאתלהפךאלאהמתים,
שלידוהמוגבהת,המרוחקתומזווית-ראייתםהעדיםשלהמזוגגותעיניהם
למטה,מלמעלהמוגבהת,תצפיתונקודתרחבראייהחוגמושגכךהגג.רעפי
מפניהםפניווהמליטממרומיםבחלליםהמביטוהנדכה,העלובהאלכשל
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מנביאוהאלמבקשהחיים,העדיםשלהרועמתלשתיקהבמקבילבבושה,

שלעדותעדי",היהודומםשתוק!-מזהטובאובן-אדם!אתה,"אמור

ביותרההולמתהתגובהפראדוקסלי,באופןהיא,אי-עשייהושלדומייה

גמור,הלםשלכזובשעה

אלםשלתחושההמבטאות ,) 59-1(שורותהראשונותהסטרופותבשתי

תרארייובעיניךבמפורש:נאמרהןהשירבפתחמושבת,השמעחושוהלם,

הראייה,חושיבשמים",באפךוזלפו / .. ,הגדרותעלתמששובידך

האיומךהתערובתלנוכחאינטנסיביבאופןאפואפועליםוהריחהמישוש

ורלאךקולטהשמעחושאךעדנת-האביב,ושלזוועת-הטבחשלוהנוראה

מןניבטותהנוגותשעיניהןהרוחות,בכול:השלטתהמוחלטת,הדומייהאת

עדותהםאףמעידיםהעכבישיםמחרישים,הרעפיםאילמות,העלטה,

מחניקלשאוגהמבקשהמשוררואפילומקומם,עלקופאיםהחלליםאילמת,

וכאפקטיביתכעזהמתבררתהשתיקהפרדוקסלי,באופןבגרונו,צעקתואת

רותחתהכלואהוהדמעהבבית-התפילה,הנשמעותזעקות-השברמכליותר

ביאלילשלדבריוהדעתעלכאןעוליםכמים,הניגרמים-הדמעותיותר

י"חלעורכובמכתביוהעלהשאותםוהדברנית,הרגשניתהשירהבגנות

לעצמוגיבשבספרות,הראשוניםצעדיולמןדרכו,בראשיתעודרבניצקי

בריסוןהמאמינהואנטי-פאתטית,אנטי-סנטימנטליסטיתפואטיקהביאליק

באופןהמזמיןאירועהמשקפתביצירה-וכאןובמלים,ברגשותובאיפוק

הדמעהאתלרסןביודעיןהמשוררבחר-ורגשותמליםשלפרץטבעי

לאחיוכהתאכזרותיבין"לא"זרבעינילהיראותשעלולמהכדיעדוהזעקה

ולעצמו,

הגיהנםאלייהנביא"המשוררשלהממשיהמסעחוויתביאליק,שלבשירו

עלהכתיבהבזמןעליוהעוברתהגיהנם,וחווית-ההרגה"ייעיראל-

ההתבוננותיותר:קשהמהלדעתואיןאחת,למהותמתמזגותהטבח,נוראות

וה"הולמת"ה"נכונה"הדרךמציאתאועדויות-הניצוליםושמיעתבחללים

אחדות,קונבנציונליותדרכיםסוקרהשירכאמור,במלים,הזוועהאתלתאר

בבואהכמדומה,וזוהי,אותן,ופוסלהרעה,פנימוללעמודהאדםבוחרשבהן

מתוךהטבחעלפיוטיתתגובהלהגיבבבואוגופא,ביאליקשלללבטיו

הלםעםלהתמודדותשונותדרכיםעולותבשירפנקסי-העדות,פסולת

סלולותוסעורות,מאופקותואישיות,קולקטיביותדרכיםהנוראים:המראות

מרדניותודרכיםמלומדה"אנשיםיימצוותצייתניותדרכיםובלתי-סלולות,

נפש,כשאטהעליונה"ב"השגחההבועטותומתריסות,

* 
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העםבניהרעה?פנימולאלהתופת,מןששרדוהניצולים,יעמדוכיצד

בדרךהזוועהעםלהתמודדבוחריםאחרת,דרךיודעישאינםהפשוט,

גםוהתחנונים.התפילההצום,דרךהיא-תענית-ציבורשלהישנה-נושנה

ייביתאלביום-צומםאחיועםבאהעדה,מןעצמומבדילשאינוהמשורר,

דרךשהיאהתפילהואולם,בדמעתם.אתםנסחףאףולרגע-קטתפילתם",

אותומרתיעהספדנטני,אדאישיביטדישליסדדנעדרתדכבדלה,קולקטיבית

רגשכלללאהחוץ,אלהפהמןהםהדבריםשכלההכרה,אתבדומחדירה

מדבר-שיממוןכולוהלבאךהבית,פינותכלאתממלאתהיללהוהרגשה:

הנישאתהתפילהאךהם,אמיתייםהמתפלליםשלדמדדדיהםפצעיהםוצייה:

ייאשמנו,תפילתשגרת-לשוןמתוךמשמיעהפהרמייה.כולה-שפתיהםעל

עללאביאליקשלדעתוזוהילמוצא-הפה.מאמיןאינדדהלבבגדנו",
ככלי-בכלל,התפילהעלגםאלאבלב,דבקישינובהטבחניצולישלתפילתם

אתלמלאבכוחדעדרשאיןככליהחדשה:בעתקרבנודבטלזמנושעברביטוי

ביהרהוריביאליק(כדבריגולהשנדתבאלפייםלמלאהיטיבשאותותפקידד,

לבדתאתממוגגכוחןסרשניםאלפימבכישנושנודמעותייכילילהי:

זההנספדאתוספדד /עולמיםמכתעלקינהשאתקצתימה / ... /אבנים
 20פעמים").אלפי

העבריתהספרדתעלהרצאדתדבהגראפי,קליבכתבכתדבהבמחברת

כיבמפורשנאמרגרינשפאן,איתלמידוביאליקמפישרשםהקדומה,

מנדונת,לספרדתאותהןבגדנו","אשמנו,כגדןבאקרדסטיכון,תפילדת

כספרותאדתנטית:להרגשהביטוילתתיכדלהאינהוכברדנקרשה,שקפאה

מרגשותידלהבדיל-הפייטןשלשמלאכתושבלדניים,דפוסי-קבעהמנציחה

-התפילהמשמע, 2השדרה.ואתומקלקלתושעל,צעדכלעלבהמדרגשת-
צערבעתמשיבת-נפשלנחמהלדדהיתההגלות,שנותבכלהעםאתשליוותה

 .ההיסטוריתפקידהאתלמלאיכולההיאאיןושובכוחה,תש-וצרה
השדרותאתהדעתעלמעליםהשוואתפילתעלההרגהיביבעירהדברים

ומבקשהידצרות,כלאתהדוברהופךשבהןהשחיטהי,יעלאתהפותחות

הקדנבנציונ-התפילהתחתעליד,להתפלל-הפוך"ייעולםמעשה-מהשמים

רחמיםבקשד(יישמים,שמיםכלפיהמתפללמפנהשאותההשגורה,לית,

אתםהתפללד /-מצאתידלא/דאני-נתיבבכםדלאלאלבכםישאםעלי!
מתוךהנאמרתשבתפילהוהרמייההשדואעליותרחריפיםדברים .)"!ילע

שלהנ"להיידיבשיר-התוכחהכברכלדליםמצוות-אנשים-מלומדה,שגרה,

אףהנישא , 1899משנת-האחרדןי)(יהדברווארטילעצטעידאס-ביאליק

אתלפרדעביכולתואיןוכברכוחו,תששאלוהיו-שדלחו"נביא",מפיהדא

לעמד:חובד
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-אייךפארשפראךקיןמערשויןהאבאיך
שפראך,גאסססויסאוןפרעמזאיזאייךפאר

זאסהאס-ווארסאייןגעזאגסהאבאיך

 ..בלאז;אייןמיספארסראגעןווינסזער
קלאג!זיהאסאויסגעבראכעןאון
-סרער!זיהאסאויסגעשאסעןאון

ג'וויין!אייעראיזפאלשמיר!וועהנאר,

מער,איסגלויבסקיינערקיינער,ניס

 ..אליין,אירניסאיך,ניסגאס,ניס

 ) 81-63שורותווארס',לעצסע('זאס

ומתעבורכםזרה'דבר /לכםאניאיש-דברים"לאחופשי:ובתרגום
 .. , /אחד;במשבברוחנישאה /היאואף-אחתמלהארמפיהוצאתי
שוואקינתקינתכםאבוי! /הדמעה!היאומוגרת /האנחה!היאונשברת

אתםלאאףאנוכי,לאאלוהים,לא /עודלהיאמיןלאאיש /ורמייה
 ," ...עצמכם

שלושימוששחיקהםרובמלות-התפילה,איבדוכברדביאליק,אליבא
למוצאמאמיןהלבאיןושובומהימנותן,כוחןכלאתגולה,שנותאלפיים

באמצעיכוחה,וסרשהתיישנההחבוטה,התפילהאתלהמירהזםןהגיעהפה,
המשורראמרדוםיםדבריםהעם,לרגשותהולםביטוישיתןואפקטיבי,חדש
שנשתחקהנדוש,המקראיהסגנוןעלובהןהתרבות,בחיישונותתופעותעל

טורד / ... /הביבלי"הסגנוןהחדשה:העבריתבספרותדקעדלדבריו

והשותה / ... /פושריםםיםששותהלמיהדברדומההשגורות,במליצותיו
מרווים,ואינםהכרסאתםםלאיםהםהפה,לתורמיםשנכנסיםמרגישאינו
והחבוטותהשחוקותהםליצות 22ונחבט".נדוששכברהזה,הסגנוןהואכר

אתלזעזעבכוחןאיןושוברבים,במקימותביאליקטעןדרכן,לסיףהגיעי
חדש,ניבובאיןהנימים,כלאתשתרעידחדשה,שירהדרושההנפש.

הרגשות,כלוכליאתהלבהקשחתהשתיקה,עדיפההלבבות,אתשיזעזע

צועליומצווהכר ,) 58(שורההלבבמעמקיהזעקהאתהםשוררשכלאכשם
כחמת-עזהשנאהבלבוולטפח ,) 205(שורהדמעתואתלכלואגםמצפונו

המתוגברת-בני-העםכלפיההתנכרותההתאכזרות,ההתאפקות,פתנים,

למלות-המפתחהופכות-אהדדיאותהומזינהוהזרהניכורשלבפואטיקה

התפילה,ואהדה,חמלהדווקאלעיררלכאירהשצריכהבסיטואציה,
שם-שםים,ובצידוקבהשלמהושיסידהבגולה,היהודיהקיוםאתהמאפיינת
קבועריטואליובסדרתזקפן,שפגכבולות,במליצותדרד-קבעמשתמשת

מהווהואינהציבור"),"תעניתסדראתהמשחזרות , 225-224שורות(ראה
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עלעדיפיםובסמוי.בגלויהשיראומרהרעה,עםלהתמודדותנאותהדרךעוד

הכבודבכיסאהבעיטהשמים,כנגדההטחה-וההתרסההמרדהתפילה

 .) 194(שורהלרסיסיםוניפוצו

הצערעםלהתמודדותהגלותיתהיהדותמצאהכלי-ביטויאודרךועוד

שונהאךבציבור,נאמרתבהיותהלתפילההדומההדרשה,היא-והצרה

ממנולסטותאפשרשאימחייב,לנוסחובלתי-כבולהחופשיתבהיותהממנה

היאכןועלאישי,לביטוינרחבכרכביכולישבדרשהלכאן.אולכאן

אךנדרשת.היאשלשמווהספציפיהפרטיהענייןאתלשקףכביכולמסוגלת

שלבשירוהדרשןכדרך-לא-דרך.כאןומתבררתמכזיבה,הדרשהגם

הגואלה"פסוק"אלהואאףנמלטכןועלהולם,ניבלמצואמתקשהביאליק

אתלמלאהואגםיכולאינוכבראךמשענת,לולשמשהאמורוהמושיע,

מגמגםפיו,פותחהואהנההבמה,עלעולההדרשןהנה"לא!תפקידו:

אלוהיםקולואףהטרייה,מכתםעלפסוקיםולוחשתפלטחאמריו,ומפיח

(שורותבלבבם"ידליקלאאחדקטןניצוץגםמפיהו,יציללאאחד

בהיותוכאחיזת-עיניים,כתרמיתומתגלהמכזיבה,הדרשהגם .) 230-226

חבוטותומליצותמימרות-שוואכבולים,וביטוייםפסוקיםמפריחהדרשן

ללאשטרותמפזר-העלובהאלכמו-הואגםבקצרה,מתוכן.וריקות

כיסוי.

שיטימביןובוקעתעולהמפורשות,כאןנהגיתשאינהההגותית,והמסקנה

במחברתביטויהאתמוצאתשזוכפיביאליק,שלהגותוברוחוהיאהשיר,

קרבנותמקוםואתמישראל,שירהפסקההבית,חורבןעםהנ"ל:ההרצאות

אתירשווהדרשןהש"צהחזן,ובית-הכנסת.התפילהירשוובית-המקדש

הציבורייםהחייםאתסביבםוריכזובית-המקדש,המשורריםשלמעמדם

העםמכתאתשריפאוהשגורות,הביטוידרכיואולם,גולה.שנותבאלפיים
יכולותואינןהכר,לבליונתבלונתרפטוהגולה,בתפוצותנדודיושנותבכל

(על-משקל " condition juiveל"ומספקתהולמתתשובהלשמשעוד

העם,אתבעברשימשוהללוהכבולותהאמירות .)" condition humaineה-

חרףאךשלו.הנצחלחייותרמוובית-המדרשבית-הכנסתסביבליכדוהו

ולהביאתפקידןאתלמלאתוכלנהלאושובכוחן,נתמעטההיסטורית,זכותן

מודרנית,מצרים"ליייציאתנערךכשהעםכיום,העם.לנשמתומזורנחמה

במרוצתוהפכושהובישווהדרשההתפילהחלףחדשה",יישירהלודרושה

ההיסטוריו-ההגותעםאפואמצטלבתהפואטיתההגותלנחל-אכזב.הדורות

בעברבגולה,היהודייםהחייםעלהרהוריםשבמרכזהוהפוליטית,סופית

אלהבכא"מ"עמקהיציאהבעתבעתי,דלהםהצפויעלוהרהוריםובהווה,

העמים"."מדבר
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הנצחיהנדודיםומקלועשיויעקבנ.

את-בני-העםאתבמרכזומעמידהביאליקאישיר-התוכחהלכאורה,

מזכירשאינווכמעט-ובמותםבחייהםהעלוביםוקרבנות-הטבח,הניצולים

ראוייםאינםהאל-אנושי,החייתי,אופייםשמפאתהערלים,הפורעיםאת

כולןהמרוכזותספורות,אמירותרקנמרצת.לקללת-זעםאולגינויאפילו

מחולליאתמפורשיםבדבריםמציגות ,) 98-60(שורותהשלישיתבסטרופה

"תחתהרעה:אתהעםעלשהביאוהברוטאליות,חיות-האדםאת-הטבח

בשרייתחתאדם",סוסייימרבעתיער",חזירייימרבץערלים",שבעה

ליצירהכיאההמציאות,שלגמורהאנימליזציהלפנינוכאמור,חמורים".

להבנתה.מלת-המפתחהיאשהדיהומניזציה

צעדכלעלבהימצאהשירשיטיביןהחבויהלהגותאוזנוהכורהואולם,
לדיוןסףביאליקביצירתהמשמשועשיו",יייעקבמוטיב-הקבעאתושעל

ביחסיאחת,ובעונהבעתוהיסטוריוסופיאקטואליסטיומעמיק,מקיףרעיוני

ביצירתוהמשורראתהעסיקזהנושאאומות-העולם.בניושכניהם,יהודים

אלגורי,מערכוןכעיןהמהווהועשיו','יעקבהגנוזשירולמןתקופותיה,לכל

ספסליאתשחבשבעתהשבע-עשרהבןהמשוררכתבשאותולמדי,סכימטי

שנכתבוועשיו''יעקבהמושרולפזמון'אבי'לשירועדוולוז'ין,ישיבת

גורלואתביאליקתיארולגלגוליה,לפלגיהביצירתו 23האחרונות.בשנותיו

מוזגבעודובספרעינוהנותןיושב-האהלים,יעקב-ישראל,שלהמר

(מחבית-השיכרייהאדום-האדום"מןהרוסי,ה"גוי"הואלייעשיו",

לרשת).והצי,דהשדהאישייעשיו",מבקששאותהשבאכסניה,

מושמיםועשיו''יעקבהגנוזהדרמטיהשירשלהראשוניםבתיותשעת

בדדר,לביתמועדותופנוכלבו,בלווייתהיערבמעבהההולךעשיו,בפי

גגקורתולמצואהשלגמסופתלהינצלכדימרחוק,לומנצנציםשאורותיו
הנזכרהאוהלים,יושביעקב,בפימושמיםשבהמשךהבתיםתשעתלמחסה.

הסיוםבתיבתשעתאחיו.מפחדלנטושנאלץשאותובבית-הוריו,בגעגועים

השיכראתקרביולתוךמגירעשיוובההאחים,שניביןהפגישהמתוארת

אתהצילאךשזהיעקב,שלונכליומרמתועלמפורטבכתב-אשמהופותח

אתלוקחהאוהליםיושביעקבהגורלות:מתהפכיםהאחרוןבביתחייו.

כנראהעתידהנוודועשיוהמקוללת,הנדודיםלדרךויוצאוהמטה,הילקוט
כיעראי,כישיבתמתבררתיעקבשלה"שלווה"ישיבתוביתו.אתלרשת

קבע.שלשאננהישיבהליהודיתיתכןלאעשיובנישלארצותיהםבתחום

חרבה.ארץאלגםולווללכת,ממקומולקוםעליוכן,על

 Iללחםנודד"לך-הגנוזשיר-הנעוריםאתהחותמותהשורותשלבמלים
המצלולואקספרסיבית:עשירהאליטרטיביתאיכותיש-רגלך"בצקהאם
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LEX קריאתמהדבווישרגלך),לחם,(לך,פעמיםשלושבתוכוכלול

וממולדתךמארצךלך("לךההבטחהמוגםאךו"לכה!", "!ךל"הגירוש
העידודמקריאתבהשיש ,)איב,בר'אראך";אשרהארץאלאביךומבית

גםשהכזיבה.הישנההמולדתאתהגומאחוריולהשליךארצה,לעלות

הותכו-ההרגה"עיראללךלךייקום-ההרגה''בעירשלהפתיחהבמלות
ושלעידודשלגירוש,ושלשליחרתשלרמנרגדות,סרתררתקריארתרנתמזגר

הטמרןהאידאיהמסרמהרלקברעקשהכיעדבאתרס,רשלפאתרסשלייארש,

בהו·

מנרגדיםיסרדרתזהבשירמרצמדיםשבההדרך,עלכאודרברכבר

לך"קרםהפתיחהבשררתגםרהפחות.המררמםרהנקלה,הנשגב-רסרתרים

אחדרת,מקראירתקריאותבזוזררמשרלברתפתוכרתההרגה"עיראללך

ליונהה'דבראתהפתיחהמזכירהאח,דמצדזר.אתזוכביכולהסרתרות

לעירהשליחותזכראתהמעלה ,)בג,שםב;א,(יונ'אל-נינרה"לך"קרם

אתמעלההיאאחר,מצדממנה;לחמוקרצרנרראתהנביא,עלהנכפיתזרה,

אשרהארץאלאביךומביתרממרלדתךמארצךלך"לךלאברהםה'ברכתזכר

ליעקבה'מלאךדבריאתמזכירהגםהיאבמקביל, .)איב,(בר'אראך"

רכויג),לא,(בר'מולדתך"ארץאלרשרבהזאתהארץמוצאייקרםבחלרמר
המשולבת(ייברא!"),ייקרם!"היידיתהמלהכאןמהדהדתאףכך,בתרךהלאה.

געהקרם /קרם!אוו-מענש,די / ... /"היידיהתרגוםשלהפתיחהבשורות

הארפייניוהמרומם,העתיקהעברישהצירריאפואירצאשחיטה-שטאט".איו

רהיומיומיתה"נמרכה"הדיבררלשרושלהיידירהציררי 24לנביאיר,ה'דלבר

שלר"צררמת"עזהאי-התאמהכמתוךלזה,זהומוצמדיםכאומתנגשים

מתרךבמקבילהערלרתרהמנרגדרת,השרנותההררארת 25רהנקלה.הנשגב

בבפשהמתרוצציםללבטיםבבואהכמדרמההוהשיר,שבפתחהציווי

רדוף-לבצחולסובהלאומית,בשליחותלשאתעלירהאםהמשררר:ה"בביא"

התרמילאתבעצמולקחתאובבי-עשיו,שלשבארצותיהםישראלבקהילרת

 26לדרך.ולצאתרהמקל

לסרגיה,ביאליקביצירתקבעשללמוטיבשהיהועשיר",יייעקבהביגרד

שהשלכרתיו ,) 24(שורהוכלבו"יייהדויהפשוט-כביכולהצירוףמוגםערלה

שלמצבואתבסיפוריוביאליקתיאראחתלארמסועפות.רברתהאידאיות

שבשרליבפררוראוהקטוהארקראיביבכפר-הבכריבטבעהחיהיהרדי,

(בעתלמחצהייגוי"החייםותבאיהבסיבותבכורחובעשה-הקטבההעיר

אחדהטבעי).חיבואתרמאבדמתייה,דשמסביבוה"גויי"הברףאחת,רבערבה

שלגידרלוהואהנרכרילעולםהיהרדישלהמרבהקיםההתקרברתמסימני
ביהודיםהערליםמשסיםשארתםהכלבים,מתואריםבדרך-כללשהריכלב,

חיותבחצרוארבביתויגדלולאכלבים,מפניפרחדטיפוסיגלרתי(יהודי
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בתביישה'וב'החצוצרההגדר'ב'מאחוריהיהודיםוכחתול).ככלבטמאות,
ביאליקאךאבותיהם,מנהגיועליהדותםעללשמורכוחםבכלאמנםמנסים

בטבעכשר""יהודילהיותמאודעדשקשהובסמוי,בגלוילקוראיו,רומז

חזירים.ומכלאותכלביםמלובותביןהבוכרי,

גיבהמטפחאףויונים,כלבבחצרומגדלהגדר','מאחוריגיבורנוח,

מקוצרכאןאמבהשלאאחריםוגם-הללוהבוכרייםהסממניםוכלקטנה,

"יהודי"כלבכלבואמנם,ומוריו.הוריובעיניל"גוי"אותוהופכים-היריעה

הלובןמתוךמנצנציםחוטמווקצההזעירותשעיניוועדין,קטןיצורהוא,

האימתניהכלבלשקוריפין,בניגוד(וזאתסגול"שלשחורותטיפיןכ"שלוש

כלבאפילואךב"קמץ"),הנובחדורסני,כברדלסהמתוארה"ערלית",של
לעולםלהתקרבהשואףחדש,מסוגיהודינוחשללהיותוסימןהואזהעדין

מגדלנתביישה'ב'החצוצרההמשפחהאביגםהגדר.שמאחוריה"גויים"

שלהשחיטהלפסולתבשקיקההמחכיםוחורצי-לשון,עזי-לבכלביםבחצרו
הואהעיירה,מןשהובאזה,(מלמדהמלמדעלופחדאימהוהמהלכיםהשו"ב,

הנוכרי).בכפריכירנולאשמקומובית-המדרש,שלטיפוסיגלותייהודי

אםגםלשכניהם,דומיםמאונסבעשיםה"גויים"ביןהגריםיהודיםמשמע,
ישראל.במנהגילאחוזכוחםבכלהםמנסים

דיסובבטיתבדרךהמתאר 27וכלבו",יייהודיהזאוגמטיהצירוףהילכך,

לתיאוריםנקשרכלבו,פגרעםאחדאשפהגלאלהמוטליהודיומדהימה

יימחוץהגריםלייגויים",דומיםיהודיםשלפחותמדהימיםביאליקאיים

לאלוהיםבמקבילמתפלליםאףויונים,חתוליםכלבים,מגדליםלעיר",
מתערבביםשני''פסחהגנוזבסיפורישראל.מועדיואתהשבתאתושומרים

הטבחניצוליעלבדברווכאן,הנוצרי;הפסחאוחגהיהודיהפסחחג

ו"יום ) 176(שורהתפילתם"ייבתיכגוןבצירופיםהדוברמשתמשהיהודיים,

בדיבור-אמנםשובהבהוראה-בדרך-כללהמשמשים ,) 185(שורהאידם"

המחכיםהכלבים,במקוםאומות-העולם.מבנישכניהםעליהודיםשל
וחזיריםמצאם,אחדשגורלוכלב,אדםכאןמוטליםהשחיטה,לפסולת
בקרביהם:מחטטים

-בוגלוהחצראל-חצר,ובאתוברחת
וכלבו.יהודישנים:נערפוהזההגלעל

הוסלואחתואל-אשפהערפםאחדקחם

ויתגוללו;חזיריםיחססושניהםדםובערב

 ) 26-23(שורות

כלבים"יימותהכבולהצירוףשלביותרואכזרימקאברימימושלנוהרי

ביאליקהרבהשבוישרים",יימותהמושגשלהיפוכו ,) 94שורה(השווה
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ישראל;לקברוהובאבעתושנפטרמישראל,אדםשלמותו(לציוןלהשתמש

ביצירתכרגילוהמסקנה, ,) 39שורההמדרש',ביתסף'עלשירווראה:

מאורחותלהתנערישהדרך":זהש"לאהיאולתקופותיה,לפלגיהביאליק

צורהלעצמוולאמץלשכניולהידמותהעםאתהמאלציםהגלותיים,החיים

נתביישה'ב'החצוצרההמשפחהאביהביאכאמור,לו,יאיםשאינםומנהגים,

כילדיומגושמיםאנאלפבתיםילדיוייוותרולבלמהעיירה,מלמדלכפר

יבמ'והשווהלחמור!";הדומה"עםבלבו:שכניואתמבטלהקטן(בנוהגויים

השחיטהפסולתעלהעטיםכלבים,בחצרומגדלזאתועם ,)א"עס"ב,

הכשרה-ייהשחיטה"פסולתעלהחזיריםעטיםההרגה'ב'בעירהכשרה,

וקרביהםשדמיהםוכלבו,יהודישלגוויותיהםעל-כאחתוהטמאה

בשרייתחתומפרפרותנאנסותיהודיותנשיםבעודהכר,לבלימתערבים

הזרההקטורתבניחוחותנכריות,כנשיםהשיטיםמלבלבותבחוץחמורים",

שלהן,והמפתה

עלשמירהתוךאדמתו,ועלבארצו(ולאה"גויים"ביןהיושבהיהודי,

ועשיו,קיןלצאצאי-לשכניוכורחועלדומהאפואנעשההלאומי),ייחודו

ולעשיולקיןהדומהיהודיהרי 28כלב,ניתןעשיו,שלמקבילולקין,ואם

ייפלאלאימצאם,כלבים")(יימותאחדגורלולבסוףכלב,הואאףיגדל

רוצחקיןבניוהטובחים,הפורעיםשלמצחםעללאכאןמתנוססשאות-קין

על-המוות("תובבית-הכנסתהתמימיםהמתפלליםציבורעלאםכיאחיו,

'יעלמיכ"לשלהמקראיתהפואמהגיבורתיעל,על ,) 233שורהמצחם",

הודנכתםשפכהובדםהרצח,אותתוהתווהעיניה"ביןנאמר:וסיסרא'

יעל,שלמצחהעלמתנוססקין,מצאצאיהםהקינישבטשבנימאחרהמצח",

העומדיםעיר-ההרגה,יהודיעלגםהרצח",אותייתוהקיני,חבראשת

ייאותכעיןמתנוססהנצחית,הנדודיםלדרךולצאתשכםעלתרמיללהעמיס

שלפנינוכךעלהמעידהמוות"ייתואםכיהרצח",אות"תולא-קין"

רוח-חייםטיפתללאהשמיןםתחתגריםוקבר,רקבאלימועדיםאנשים

החייםארצותביןוכ"צלם"כצללנדודעתידיםשעודחיים-מתים-באפם

בחיבורוכמת-חיהיהודישלתיאורו(ברוחמנוחלהםשיימצאבלאוהמוות,

שלדמותואתכיכאן,להזכירכדאי'אוטואמנציפציה'),פינסקרי"לשל

עקבאולי-ייאחשוורוש"בשםהנוצריתבאגדהשכונתההנוד,זהיהודי

הנציחו-מדינותושבע"עשריםיימאהעל-פניהיהודיתהפזורההשתרעות

עםמובהק,אנטישמיאופיבעלותיצירותובהןרבות,ואמנותספרותיצירות

הנדודים,קללתסמל-המצחעלדם,שותתכתםעםאוקין,אות

הנוו,זמבקש-נפשומולהאהלים,יושבהקורבן,-ועשיו""יעקבהניגוד

כלבוונפרציםכמקובל,שלאאפואכאןמתפקד-והשדההצידאיש

חייתיים,במונחיםמתואריםה"גוי"וגםהיהודיגםההפכים,ביןהגבולות
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והמטאפו-הליטרליבמישורביניהםמגשרוהכלבגמורה,דיהומניזציהמתוך

בן-שהיהודיולכךהמציאותשלהאנימליזציהלתהליךבמקבילכאחד,רי

גםמבקש-נפשו),לאויבו(קרי,לשכנוויותריותרדומהונעשההולךהגלות

קורי-אלאאינההגלותיובגלגולהוהולכת,מתמעטתהעליונהההשגחה

יסודותשנימתנגשיםהעליונהבהשגחההמרדבנושאגםובית-עש,עכביש

הטחה-כנגד-שמים,כאןישלכאורה,"אוקסימורונית":התנגשותמנוגדים

ויתבעוכנגדיאגרוףירימו-נא /וירעמו!אליהם("דברוילייגביירוןנוסח

השמיםויפוצצו /ועד-סופם,מראשםהדורותכלעלבוןאת /את-עלבונם,

הסעוריםהרומנטייםשלמשורריםאלא ;) 194-191שורותבאגרופם";וכסאי

אםגםחזקה,נוכחותהיאעבורםהאלוהותלמרוד:במיהיהועזי-היצר

בעולםהחיהמודרני,האדםשעבורבעודברואיה,לגורלואדישהערלת-לב

אתש"פשטועלוב,קטןכבעל-ביתכמוההאלוהותאמונה,מכלשנתרוקן

הפתוח,שבפנקסוהמרוביםחובותיואתלפרועיכולאינוושובהרגל",
להשגתאסתטיתכתחבולההשנייהבסטרופהשנראהמהאפילוכן,על

עיניהםדרךבתמונות-המוותההתבוננות-ניכורושלהזרהשלאפקט

-ורעפיוהגגמרישיעלבאדישותהתלוייםהעכבישים,שלהמזוגגות
משפט-מרחיקות-לכת,שהשלכותיהמעמיקה,הגותיתכאמירהגםמתברר

מחרישים"רעפיוגםוהנה-הגגהעיניךייונשאתהוא:זהביתשלהמפתח

לתלותואיןהכזיבושהשמיםמשוםייהשמימה",ולאייהגגה" ,) 43(שורה

דוייאוןאומרת:היידיבתרגוםהמקבילההשורהואכןותקווה,אמוןבהם

שמים";אין-ראשךאת(ייוהרמתהימעל!"קייןניטא-קאפדעםפאררייסט

מפורשות,נאמרתשאינההגותית,והמסקנה ,) 88שורהשטאט',שחיטה'אין

כשםבשמים,יהבולתלותליהודילואלהיא:השיטין,מביןזועקתאך

הזכוריםכאלה,אטוויסטייםטבחמעשיאםגולה,שנותאלפייםבמשךשעשה

שלספהעלגםונשניםחוזריםות"ט,ת"חגזרותשלנמירובמימילאומה

לגורלו,אחריותליטולשעליוסוף-סוף,יביןשהיהודיראויהעשרים,המאה

שלתרמילואתולאמצבו,אתלשנותכדיהנדודיםתרמילאתלקחתעליו

מצבו,אתהמנציחמבקש-הנדבות,הקבצן,

שנשמתייפלאלאומחרישים,ים Wחרהגגורעפיממעלשמיםשאיןומאחר

שלפיועלהשגורההאמירההיא-ב"אחד"(ולאב"אמי"יצאהההרוגהילד

באלפייםמעוניםקדושיםאותםכלשלנשמתםיצאהושבהיהדוי,ילדכל

מעדותםהעולההמסקנהשבשמים),לאביהםאחרונהבתפילהגולהשנות

ובתחנוניםבתפילהשמיםכלפיעיניושהנושאהיא,העכבישיםשלהאילמת

ובקוריהגגברעפיייעצרמבטואיוולת,מעשהאורמייהמעשהעושה

שברישל /ב"תלי-תליםיינגפוורגליוהבית,פינותעלהמשוככיםהעכביש,

ופרילא-אנושעמלכליון /וגווילים,ספריםותבוסתרסיסיםורסיסישברים
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הישגיהעלכולה,היהודיתההיסטוריה .) 11-9(שורותפרך"עבודתמשנה

עבודת-פרךועליבותה.קלונהבכלומתגלהלמבחו,כאועומדתוכשלונותיה,
באחתיורדיםאדיר,בעמלשנצטברורוחוקנייניחומרקניינידורות,של

שלהגותוברוחאומרת,האילמתהזעקההאובדו.עלשיזעקמיואיולטמיוו,
אתלכנסצרורותיו,אתלצרורהעםצריךהדרך!".זהש"לאאחד-העם,

המדולדלים.שלדיועצמותאתכתפיועללעמוס,ולאהוודאיהרוחנירכושו

* 
להביאשהיאדרךשוםואיונשוא,ללאהפכהכברהגלותיתהמציאות

בלכצמח-כחצירכמוהוצייה",כ"מדברחרבשלבוחולה,עםלתיקונה.

נמרצתקללהואף /זרע",תחייהלא-נקםחמתבותצמחייוכיקמח:יעשה

בתהוםיאבדשדמוכשם ,) 183-182(שורותשפתיהם"עללא-תולידאחת

לביוהטבעביותואםאיוכלשהו.סרקצמחשללשורשיויחלחלאורבה

לביוהרעיםאוהטוביםמעשיוביותואםשאיוכשםהאדם,ידימעשי

רפידתורעננותהשיטהעציפריחתמנת-חלקו.שהםוה"עונש",ה"שכר"

הישניםשהסדריםכךעל-הזהאי-התואםעלמעידיםלקבריםמסביבהדשא

יששלפיהה"קורספונדנציות",שלתפיסת-העולםפרי-פעםשלוה"טובים"

והגיעההיא,אףהרגל"את"פשטה-בעולמנוהמערכותביומלאתואם

ההשקפהביוכסינתיזהכאומתגלהביאליקשלהשקפתודרכה.לסוף
הזמובנותמעגליותוסופיותהיסטוריהשקפותוביוהמעגליתהקוהלתית

חוזרבריתמוסבעתה,ונעלמתבעתהבאההיסטוריתתופעהכלהחדש:

הדםויישכח;ישכךהספים,אמותאתהיוםהמזעזעהנורא,האסווונשנה;

ערעראונעצוץאיזהישקהעודואולימתוכה,שיצעקמבליבאדמהייספג

איו-דמים'בישלשלת-חלילהוחוזרטוכה,כליולידשלאבמדכר,ערירי

להביועליהםשומהקץ,להלשיםהמבקשיםותוחלת.תכלהבאיוסופית,

העמוקלשפללסופה,הגיעהרכים,דורותהעםהלךשבההגלות,שדרך

שלה.ביותר

זאתלומרבליאמנםהשיראומרהנדודים,תרמילאתלקחתאפואיש
אספסוףהנצחית.הנדודיםקללתאחלהמשיךכדילאאךמפורשות,

כבשירו ,) 266-247(שורותהשירבסוףוהמבעיתהפנטסמגוריהקבצנים

"מקבלים"שלכתרמיליםמצטיידיםחלום',בתוך'חלוםביאליקשלהגנוז
"לחסדולקרואמ"גכיריהם"חסדלחםלקכללהמשיךכדינדבות),(מקבצי

שלכמחווהלהםשניתוהתרמילנועדתכליתלאיזומביניםואינםלאומים",
לפתחם,המשחריםלקבצנים,נותניםאינסה"גכירים"אירוני,באופוחס.ד

מאחרים.ונדבותתרומותלאיסוףשישמשתרמיל,אלאנדבה,אותרומה

מעודדיםהםכבני-חוריו,ולהתייצבמעפרלקוםבני-עמםאתלעודדבמקום
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מיהודישרביםכאן,(ייזכרלמקוםממקוםלנדודהגלות,אתלהנציחאותם
גלותהמרתתוךאמריקה,לדרוםהירש,הבארוןשלבעידודוהגיעו,רומניה
ההמוני,בתיאורובערבוביהכאןמשמשיםוהרציניהציניאחרת).בגלות

ופניודמוני,כמחול-שחתהיוצאוהקבצני,המרוששהעםשלתרתי-משמע,

עתהואיננה,שאבדהבאל,האמונהבמקוםבית-הקברות.עבראלמועדות

ול"רחמילאומים"ל"חסדחדשהתפילהכסומאנושאהיהודיהפרולטריון

עליהבוכלאתהפשוטהעםמשליךשובכלומר, ,) 265(שורהגויים"

בו.ופרעוהכזיבוהואךשזה"גויים",אותםשלהבטחותיהם

יהודייםצעיריםשלעתבאותהשביהליכתםנראה,כךכאן,נרמזת

בין-לסולידאריותהקוראותנאות,קוסמופוליטיותסיסמאותאחרמהפכניים

קולםלצרףבמקוםהתאחדו!"),-הארצותכלייפועלי(כדוגמתלאומית

היהודיהנוערמקרברביםשלהנלהבתהצטרפותםהציונית.לתנועה
הצארית,ברוסיההמשטרלשינוישחתרומהפכניים,וארגוניםלתנועות

טובלעתידסיכויבחובהטומנתהמשטרשהפיכתהאמונהמןכמובןנבעה

השלטונותעל-ידינתפסואלהיהודייםמצעיריםרביםאךליהודים,גםיותר

נוערשלבאי-הצטרפותוראההמשוררלהורג.הוצאואוגזרהלארץונשלחו
שנה-מקץשהראהכפי-שהכניסלאומי,אסוךהציוניתלתנועהיהודי

המוצאפירודבמחנה,וחסר-תקנהטראגיפירוד-האש'ב'מגילתשנתיים

 ,) 269(שורהקרעיםלעשרההנפשקריעתההרגה'ב'בעירביטויואת

לא-לב).יא,(מלייאקרעיםלעשרההממלכהלשיסועבמקביל

לפלגיהיצירתוכבכלכאןוסופית,ההיסטורישתפיסתוביאליק,

כילהיזכרשלאהיהיכוללארנ"ק,נוסחמעגליתתפיסההיתהולגלגוליה,

שהאמינויהודים,מאותניספו ) 1884-1881 (הפרעותשלהראשוךבגלגם

לאמנציפציהתביאהשניאלכסנדרשלהרפורמותתקופתכיבתום-לב

הארגוניםדווקאכילהוותם,לדעת,נוכחודאזהמשכיליםואולם,ולשוויוך.

גינוולאהפרעותעלבירכוכחברים,הצטרפושאליהםהנאוריםהמהפכניים

אלהשפרעותשקיוומשוםוביןהיהודיםאתבהןשהאשימומשוםביןאותך,

(משמע,בהפיכתוויסייעוהשלטוןנגדכלליתלהתקוממותהיהודיםאתיביאו

היולמעשהמרגליות,הפיקשפיהםונאורים,קוסמפוליטיםחוגיםאותם

זוציניתהתנכרותהמהפכה").גלגליעל"שמןהיהודיםבדםלראותמוכנים

ול"דרךלהתפכחותרביםמשכיליםהביאהלסבלם,האינטליגנציהשל

"העברייה".אללשיבהעמם,אללחזרה-תשובה"

מבני-העםרביםנוטיםשובהשיר,סוףלקראתבעקיפיךכאךנאמרכיום,

לאומים"לייחסדומתפלליםקוסמופוליטיות,מהפכניותסיסמאותאחרי

ובמקוםהגולהמןיציאהלשםהתרמילאתליטולבמקוםגויים".ול"רחמי

כאןמנציחומאוחדת,מאחדתלאומיתמטרהלשםהכוחותכלאתלרכז
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(הדימוייםעברלכלומתפזרמתפלגוהעםהגלותית,הקבצנותאתהתרמיל

שאליהןהמהפכניותלתנועותהרומזים , 266-247בשורותהפרולטריים
וחסר-המדהיםדימויואתחדשבאורלהאירכדיבהםישהיהודים,הצטרפו

שכראתלהליןהנאלץשנתרושש,זעיר-בורגנילמעבידהאלשלהתקזים

שלו,בארצויותרטובעתידעבראלפעמיולשיםבמקום 29פועליו).

ההמוני,חבל-הקבצניםעתיזהשיר,שבפתחלך","לךמאמירתכמשתמע

כיליוןלקראתמוות"ב"ריקודלצאתהשיר,שבסוףוהסחוף,העלוב
בכלייסחורהבעצמותלעשותממשיכיםבעודםואיום,נוראקולקטיבי,
והמכועריםהצומקיםהפניםאתה"יריז",אתמנציחיםכלומר,-היריזים"

הגלותיות.ושלהגלותשל

רומזתגויים"וליירחמילאומים"לייחסדשהתפילהאפשרבמקביל,
פלווהפוןהאנטישמיהרוסישר-הפניםאצלהרצלשלהשתזלניתלפעילותו

בגבולותציוניתפעילותכלעלהאוסרהצואתיבטלשהלהכדי , 1903בקיץ
שההנהגהבתנאיוזאתהצו,אתלבטללהרצלהבטיחפלווהפוןרוסיה.

אתותעודזהמהפכנייםלחוגיםמלהצטרףהצעיריםאתתניאהציונית

התכניתעלתמליץרוסיהשממשלתהבטיחאףמרוסיה,היהודיתההגירה
אףבקישינוב,הפוגרוםלאחרובמיוחזעת,באותההשולטן.בפניהציונית

תקיםהציוניתשההסתדרותבריטניה,שלהצעתהאתלקבלהרצלנטה

חשבבכךאוגנדה").(ייתכניתהמזרחיתבאפריקהאוטונומיתיהוזיתמושבה

לניצוליובתוכםאירופה,במזרחהיהודיםלהמונימהירהעזרהלהביאהרצל
מרוסיהבלתי-מאורגןבאופןהיוצאיםההמוניםאתלמנועואףהפרעות,

אצלהרצלשלביקורוכולו.העולםבכלומלהתפזרבהלהמנוסתמלנוס
פוןאתהאשימו(רביםמשנאת-ישראלנבעושפעולותיהציבורית,אישיות

האשמתםאתלבססשיוכלובלאאמנםקישינוב,לפוגרוםבאחריותפלווה

קשהפולמוסעוררואוגנדה",ב"תכניתתמיכתוגםכמוחד-משמעי),בתיעוד
-הששיהציוניבקונגרסמרוסיההציריםבקרבהרצלעלנוקבתוביקורת
'בעיראתביאליקהשליםשבהםהימים,שלבעיצומם , 1903באוגוסט

הציוניתבהנהלהפילוגושלהתפוררותשלסכנהונשקפה-ההרגה'
העםנפוץשבוטוטאלי,אבדן-כיווניםאלזהנוראמצבכולה.ובתנועה

למצואהיהעשויעצמם,לביןבינםמסוכסכיםו"רועיו"עברלכלהמבוהל
בהתפזרות-קרעיםלעשרההנפשבקריעתביאליקשלבשירוביטויואת

ולמפלגות.לפלגיםובהתפלגותוהעם
אותםהםשאלהבין-גוייס"וליירחמילאומים"לייחסדהמתפלליםואולם,
הםשאלהוביןהמהפכה,לשורותאזשהצטרפוקוסמפוליטיים,צעיריס
ביאליקכאןאומר-מביניםאינםאוגנדה","תכניתתומכיהרצל,מקורבי

בההמבקשכלדרכה.לסוףוהגיעההרגל",אתייפשטההגלותכי-בסמוי
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גלותשובלהמירויכולתצידוקכלהנודדליהודילואיזומטעה:טועהעתי,ד

-והבדוקההישנההדרךגםליהדוילואבדהכברבתרמיל;תרמילבגלות,
עתידוומכאז;מכאזקרחהואעתההשם.לעזרתולחכותבמרומיםיהבולשים
מצרהשיחלצולבטוחיכולהואשבובשמים,אללואיזוכברבערפל,לוט

והקונבנ-הבדוקותהביטוידרכי-והדרשההתפילההרעה.בבואויושיעו

זקזסוסימשוךייככהדרכן:לסוףוהגיעוהן,אףהרגל"את"פשטו-ציונליות
להםלהיות /צרתם,להםהניחהאחתתנחומיםאגדתלו /כוחו.נשבראשר

לעסלואיןבהווה .) 223-221(שורותשיבתם!"ולכלכלנפשלמשיבת

מערכתלואיןלרפואה;אחדאפוסאומיתוסאפילוושבע-הצערהישיש

בשברונו.שתחזקהוחילונית,סמלים

התיאוצנט-זואתהחליפההאנתרופוצנטריתהגישהשבוהחדש,בעולם

"מותלמותאפשראיגםבציבור;ולתפילהלתעניתמקוםאיןרית,

תפקידשמילאההחסדים","גמילותגםמי.עבוראיןכיב"אחד",קדושים"

אלאאינהוכיוםדרכה,לסוףוהגיעההתנוונההקהילתיים,בחייםנכבדכה

הלשוןשגרותכלשלעריצותןנגדיוצאהשירומביש.עלוביישבור"

הקריאהומתוךוהקפואות,הקבועותוהחברההדתצורותונגדוההתנהגות,

הדרישהנלמדתכוחו,כלאתשאיבדאלשלבפיומושמתשהיאאףלמר,ד
ביאליקהחיים.תחןמיבכליסודיתלרפורמהכלל,נהגיתשאינהזוהסמןיה,

במשא-לערךשנהמקץובמפורשבגלוישאמרמההשיטיןביןכאןאומר

ניהיליזםשלציני,אינדיווידואליזםשלבתקופהכיום,'דבר':שלוהתוכחה

לבליובתאבנושנושנושמקדם,המקןבליםהערכיםכל-גמןרהספקנותןשל

עלבתרועהקבראלימדדיםלבית-עולמם,והולכיםמסתאביםתקנה,

 30משחקים.ובמצהלותשפתיים

הערות

 . 36-23עמ'(תשמ"ו),ורססש' . 1

 . 2דעמ' ,) 1991 (גורןי' . 2

 . 220עמ'(תשלייא),אורלןשלבספרומכונסיםוז'בוטינסקיבן-צבידברי . 3

אתרבניצקיהביע , 1906מ·ביידישביאליקשלשירי·הזעםלאסופתבהקדמהכבר . 4

להגנהההתארגנותבכיווןברוסיההיהודיבציבורשנתחוללההתמורהעלדעתו

וראה , 39עמ'[תשמ"ו],ורסס(ראהבעבריתלראשונההשירפורסםמאזעצמית,

ז'בוטינסקישלבמבואוראהעצמית,להגנהכמעוררהשירתפקידעל .) 60הע'שם

 ,]ד"שת[לחובר(וראה 42-41עמ' ,) 1911(פטרבורגביאליקלשיריהרוסילתרגומו

 .) 438עמ'
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מדינותבידיכלי-נשק(ששימשסטוביצ'רהריאטשלתום'הדוד'אוהלכדוגמת . 5

(שתרםזולאאמילשלמאשים''אניכדוגמתאוהעבדות)בביטולשדגלוהצפון,

התנועהשלדרכהעלובעקיפיןהרצל,עלרבותהשפיעדרייפוס,שללזיכויו

כולה).הציונית

 . 44עמ' ,) 1991 (גורןי' ; 47-45 , 38עמ'(תשמ"ו),ורססש' . 6

שמירראהקישינוב,ובן"השומר"אישהורביץ,י'שלאלהמתגובותאחתעל.ד

) 1983 (. 

(הגםסמליממדהשירלתאריךהמעניק , 279עמ' ,) 1990 (ברזלה'עםהצדקלדעתי, . 8

עורכיעםולאהמבקר),משפירשואחרתגםהתאריךשלסמליותואתלפרששניתן

מדויק"."סימוןבתאריךהרואים ,) 162עמ' ,] 1990 [(ביאליקהאקדמיתהמהדורה

יוםכלומר,בטבת","י"ארשם:תרפ"ג,משנתנפשי''שחהשירובשוליראיה,והא

(ראההחוליןאלוהשיבהההתפכחותעםהמשורר,שלהחמישיםיוכלחגיגותלאחר

 .) 361עמ'שם,

הרחיב ;) 1957 (בהטי' ; 113עמ'ד,(תשכ"ג),הנ"לראה:(תרצ"א),לחוברפ' . 9

 . 41-40עמ' ,) 1991 (גורןי'זהבנושא

 . 650עמ'י,כרךהעברית,באנציקלופדיה"גיהנם"ערךראה . 10

וגיאהתפתעודולא-יאמרנאם-ה'באיםימיםהבה"לכןבאמר:הראשובהבנבואה . 11

באמר,ובשבייהלב);ז,(יר'מקום"מאיןבתפתוקברוההרגהגיאאםכיבן-הבם

וגיאהתפתעודהזהלמקוםולא-יקראה'באםבאיםהבה-ימים"לכןקלים:בשיבויים

 .)ויט,(שםההרגה"אם-גיאכיבן-הבם

וכעורב, ) 29(שורההמומה""כיובה'אלמנות:בשירהאם-השכינהלתיאורוהשווה . 12

בוקרלעתשילחתיןהלבבות"יוניגם:ראה .) 94(שורהגוזליוכלפירחמיוהמשחת

פבי:על'חלפהאשפתות':מלומדיעורביםוהינן-ערבלעתאלישבו Jשמימה,

 . 21הערהלהלן,גם:וראה . 11-10שורות

לראשונההציגהנביאים),בסגנון(כלומר,"נביאיש"שלושכותרת-המשנהזה,שיר . 13

'בעירעםביחדפורסם,השירכוחו.שתשעלוב,אלהואששולחועממי,נביא

הוצאתצערן:אוןצער('פוןביידישביאליקשלהזעםשיריבחוברתההרגה:

הזעםשיריבמיטבלימיםשפותחומוטיביםבתוכוהכילהשיר .) 1906אודסהקדימה,

הימים:יארכוכיל'והיהועד'דבר'למןביאליקשלהעברייםוהתוכחה

מןשנתגלגלהחסידי-העממי,הרעיוןביאליקבשירביטוילידיבאאחתלא . 14

מנוחלעצמהמוצאתשאינה(הנשמההצלםהיותבדברהקבלית,האסכטולוגיה

וראה,ביותר.הנוראההקללהמנוח)ללאבעולםלשוטטובאלצתבגיהנם,אוכגן-עדן

ברוחהלאומ,יה"אני"מתוארשבוחולה:'גסיסתביאליקשלהגנוזשירוכמיוחד

בשיראפילולמצואביתןזהלרעיוןשהדים(הגםוכצלםכמת-חיפינסקר,שלהגותו

בתיאורההרגה'ב'בעירמתבטאזהרעיוןהמלאך').ישאלךכ'ואםבעים-למראה,

(שורותעלבונןאתכתובעותעליית-הגגמצלליניבטותהדוממותשעיניהןהרוחות,

41-31 (. 

האגדה,(ספרסופו"ועדהעולםמסוףהולךנהמתהשקולגיהנםזשמהנקרא"ולמה . 15

מתופפיםשהיווהנםתפתשמונקרא"ולמהגם:וראהשיב).סימןתמו'עמ'ב,כרך
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וכןקדושיפרשי(ערוך,עולות"נהמותיווקולמנהםתינוקשהיה / ... /ומנהמים

כרךבן-יהודה,במילון"נהימה",מלשון"גיהנם",ערךגם:וראהאיכה).רבהמדרש

 . 21הערהלהלן,גם:וראה . 1העי , 754עמישני,

-השתיקהבשבחארוכיםאמירתייםבשיריםביאליקשלדיבורו-זהפרדוקסעל . 16
 . 37--40עמי(תשמ"ח),שמירראה

יייישובניק"שלמפיולעצהכביכולהזקוקכזה,וחסר-ישעפמיליאריאלשלדמותו . 17

אלוהיולפניהמתברךהחולב,טוביהשלבן-דמותוכאח,ןורברבןמתחטאעממי,

ביאליקאצללראשונהעוצבהידענות-חושפת-בורות,אלאשאינהבידענותו,

אפשרבתפילה.'יעצהבשםוידו-עממיפסדראמטימונולוגגנוז:בשיר-נעורים

בציוו,יקולוהמרעיםהדמון,האלאלוהיות:דמויותשתימשולבותההרגהישביבעיר

וחדלהאוניםחסרבן-זמננו,והאלהמתפללים,בעיניקיבעוןכמתוךנתפסשהואכפי

בן-דמותוהדראמט,יהמונולוגשלהנמען(הואהשליחבעינינראהשהואכפיהישע,

המשורר).של

הראשוןשירולמןביאליק,ביצירתרווחאילמיםעדיםגיוסשלזהרטורידפוס . 18

ראה:המצבת"),ועדהשהדותא("יגר 16בגילכנראהכתבשאותוזיכרון:ימצבת

מעגלאתהחותםייתמות:למחזור-השיריםועד ; 104--105עמי(תשמ"ג),ביאליק

השבתנרות ... Iאתשאלובלילות,מראשותיההטפוחהכראת("שאלויצירתו

כאןמדוברשאיןייתכןיאלמנותי).בשירוהנחושת"הכסףכליאתעזוושאלו / ...

 .מלאה)תקבולתיוצרות 53 , 44שורות(ואזעדיםבשני
ראה:ביאליק,ביצירתהמקאברי""הריקודדפוסישלהמרכזיומעמדםמקומםעל . 19

 . 94--109עמי(תשמ"ו),הנ"ל ; 105--155עמי ,) 1984 (שמיר

 . 181עמי ,) 1983 (ביאליקראהשנגנזו,שורותהןהאחרונותהשורותשתי . 20

בארכיוןנמצאתביאליק,שלתלמידוגרינשפן,אביגדורשלבכתב-ידוזו,מחברת . 21

באוניברסיטתהספרותלחקרכץבמכון-וצילומהתל-אביב,באוניברסיטתהחינוך

בסעיףביאליקשלדבריוהאנונימייםי.'הקדמונים"הפייטניםבסעיףראהתל-אביב;

כיונה-עורב,ההרגהיביבעירהשחורההשכינהשלתיאורהעלאורשופכיםאףזה

כיביאליקאמרבגולה,היצירהכוחדלדולעלבדרכוושזתקת.לנהוםהמבקשת

לאבלו"הויכיונהמנהמתאלינוהמגיעהבת-קול,יוצאתומהתפילותמבית-הכנסת

מתפרנסיםוהםאביהםי:שולחןמעלשגלולבניםלהםוהויבניואתשהגלה

לאגדהוכןע"אגרבהבראשיתוהשווה:זרים;שולחנותמעלהנופליםמפירורים

במערה.'דודיהמלךביאליקשלהמעובדת

כה.עמיב,כרךבעל-פה,דבריםאש":ימגילתעל"משהו . 22

שמירראה:ביאליק,ביצירתועשיו")("יעקבו"גויים"יהזויםיחסיעלסקירה . 23

 . 123-110עמי(תשמ"ו),

ביתאלבוא"לךליחזקאלאוב;א,יונינינוהי:אללך"קוםליונההיכבדבר . 24

שם,שם,הבקעה",אלצא"קוםי;שם,שםהגולהי:אלבוא"לךד;ג,יח:ישראלי:

כב.

 . 588עמיתש",ןלחובר,ראה . 25

גםביטוילידיכאןבאהובהווה,בעברועשיו,יעקבעלהכלליתההגותשבצדאפשר . 26
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לקישינוב.חשליחותפרשתתוםלאחרלא"ילעלותביאליקשלהפרטיתפחשבתו

פורחיחיהביאליקכינאפרובוכרוז,פריינד""דערבעיתוןנתפרסם-1903ב

(לחוברבארץ-ישראלשיוקםקישינוב,ליתופיחחקלאיבבית-חספרלעברית

אזחחלחעת,באותחביאליקשלאחובתויאן,אירחגם .) 443-442עפ' ,]ד"שת[

חאפירחאתוחשווחיח.בעקבותיבואשביאליקבתקווחארצח,עלייתחאתלתכנן

חחיחאשרלאשחאלישעלדברייחד"גםולטבחלאביבח'קראכי ] ... [לךלך"קום

(פל"בבא"וגםלרעחח'קראכיתגוריבאשרוגוריוביתךאתולכי"קופיבנח:את

 .)אח,

חבחינחפןלזחזחפתאיפיםשאינםפרכיביםלזחזחחפצפידחפיגורח-חזאוגפח . 27

אדוניקרא'כיחחרגח':ל'בעיראופיינית-חסיפנטיתאוחתחביריתחדקדוקית,

חזחחגל"עלשחט",וחשוחטפרחחחשיטחזרחח,"חשפשיחד:גםולטבחלאביב

וכלבו".יחדוישנים:נערפו

נדודיולדרךשיצאוכפינצחיתנדודיםבקללתשקוללכפיכקין,כאןפוצגעשיו . 28

כלבאופר:"רבלקין:ח'שנתןחאות,פחותאתפסביריםחז"לציידים.כלבבלויית

'יעקבחגנוזבשיר(חנזכרח'זרזיר'רד"קפירושולפיע"ב.כב,בר"רלו";פסר

חציידים.כלבהריהועושיו')

הספרותשלהפליםבלילשללתיאורןחפואפחבסוףהפרולטריוןתיאוראתהשווח . 29

פלים,של"אספסוףהנוסח':'יוצרביאליקשלבפסתוכחבל-קבצני,ה"ז'רגונית"

עיוורותכנופיותקבצניות,בריותפיניהן.אלוכאןלוופההואלפהיוזעאתהשאין

ופעשהפקוםלהןפוצאותואינןולכאן,לכאןגרוריםכגריםתועותשהןואילפות,

יידיש,בספרותפקובלנוסחהיהלאביאליק,טעןפנדלי,לבואעדובית-אחיזה".

תגשש"חיד(וחשווח:ה"פסוק"שלרצוץקנהפשענתעלנספכההעבריתואילו

 .) 219שורה :' ...ואין-פשעןתבקשבאפלח,

כתרופההציונילפתרוןרפזבגלויבהואיןלעשייה,זרךפתווההיצירהאיןאפנם . 30

זה,לכיווןבעקיפיןפרפזותחפתיחחשבשורתלך""לךהפליםרקהעם.שללפצבו

ציונית.פטרהבלאגירוש,כפלותגםלפרשןשניתןהגם
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