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 זיוה שמיר
 :רחוב היהודים באין  דין ובאין דיין

בנה  'הרובד הביאליקאי בסיפורו של ברדיצ'בסקי 'בית תִּ

 

 א. ֶהּבראיזם וֶהלניזם בסיפורו של ברדיצ'בסקי

בנה את סיפורו הארוך שלו  ''הרומנים הקצרים אחד משלושת – ''בית תִּ

יוסף ברדיצ'בסקי )להלן: מי"ב( בזמן המהפכה הרוסית. -כתב  מיכה  –

לות והמושלמות ביותר של הסופר המהפכן,  זוהי אחת מיצירותיו הּבשֵׁ

אך מרוכזת יצירה מגובשת ו – חמישים ושששנפטר בטרם עת, בגיל  

בנה. הגם שבהיקפו 'עמוקה ורבת אנפין הוא סיפור ארוך למדיי,  'בית תִּ

 . אחת מילה מיותרת ובאין 

 םהטוטליטרייסיפור זה נכתב בזמן התחזקותם של המשטרים          

שמשמאל ומימין, ברוסיה ובגרמניה. מי"ב ישב באותה עת עם משפחתו 

, שקוע בעבודתו הספרותית ומנותק לכאורה מכל הבלי ברליןהקטנה ב

העולם הזה, אך משפחתו שנותרה ברוסיה סבלה קשות ממוראות 

התקופה. העיירות היהודיות נמחו ותושביהן נרצחו או נמלטו על נפשם 

כשישים שנה הזמן מי"ב את  גלגלבמנוסת בהלה.  ביצירה מאוחרת זו 

אל שנות  –קופת ההשכלה של ת ''מלחמת האבות והבנים לאחור אל

שבהן התחילו לצאת לאור העיתונים  ,עשרה-השישים של המאה התשע

 סביבתםלהתערות בעדיין שאפו יהודי אירופה העבריים הראשונים, ו

כאזרחים שווי זכויות. בעלי הממון שביניהם בנו בה את בתיהם בהם 

 עד עולם. ,ביקשו לשבת, הם ובניהם אחריהם

נּה הבכור הסיפור מתמק         ד בגורלותיהם של בני משפחת רפאלי, שּבְּ

נּה השני ראובן, הפרוטגוניסט של העלילה, נכנס  הוא משכיל למחצה ובְּ

לחיי המסחר כדי להתפרנס בכבוד ולהקים לו ולמשפחתו בית מידות, 

שישמח את לב אשתו היפה וירשים את שכניו. גורלו נארג בגורלו  של 

כול היודע לפלס את דרכו בעזּות מצח וללא -, יתום  וחסר'האמיץ' נפתלי

אינסטרומנטלית עם הבריות. נפתלי, העוסק  כל עכבות, אגב התרועעות

אף הוא במסחר, חושק באשתו היפהפייה של ראובן, סוחר העצים, 
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תה. לכאורה,  וחולם בהקיץ על היום שּבֹו יוכל להשיגה ולהתעלס אִּ

חצה ברוסיה הצארית, שאין למ-לפנינו סיפור על יהודים נאורים ונאורים

עליהם מורא שמים והם עוברים בנקל על איסורים מדאורייתא, ואפילו 

ר האחרון בעשרת הדיּברות ) ֶעָך-ֹלא'על הדיּבֵׁ ֶשת רֵׁ ֹמד אֵׁ  :; שמות כ'ַתחְּ

אל תקופת הורדוס   שב'בית תבנה  יג(. במעגל הרחב יותר הסיפור

הפרוץ שהשתולל בירושלים תחת שלטון  האדומי ואל הליֶּברטיניזם

הרומאים, וזאת באמצעות החייאת סיפוריו של יוספוס פלביוס )יוסף בן 

  1.מתתיהו(, כמפורט אצל חוקרת יצירת מי"ב צפורה כגן

תיאורם של יהודי עירּה של משפחת רפאלי מלמד על המבוכה         

ה בין העולם שהפריד ''בין השמשות שאליה נקלעו יהודים אלה בתקופת

הסתירות: הגברים -ם המודרני ורבהישן, הדתי והסדור, לבין העול

יוצאים מביתם בלבוש  ,עולם העתיקבש 'מתייווניםכ' ',ססיםמתרּו'ה

 'השעות-מורה'בצווארון לבן, במשקפיים על חוטם וב –אירופי 

אך נפשם עדיין קרועה בין מנהגי העולם הישן   –המהודר הטמון בכיסם 

הכנסת, אך -קבע לבית-העולם החדש. הם עדיין הולכים דרךלגילויי 

הכנסת  משמש לא רק כבית תפילה אלא גם כמקום הופעתן של -בית

הדין, -עורכי –עם; בני האינטליגנציה של עיר המחוז -מקהלות

נוהרים אל התאטרון שבעיר המחוז, וצופים שם   –הרופאים והרוקחים 

כיסוי המראות  , כמומקובליםבמחזות מעוררי יצרים. את המנהגים ה

בל בימי ה בעה'לאֹות אֵׁ אמונה והכבר אין מקיימים כתיקונם.  ',שִּ

. בעולם כזה ניתן לשקר ולגנוב חדלה בהשגחה עליונה, בשכר ובעונש

. ''גם על האמת אין אנו נותנים שבועה בימינו ללא חשש, וכדברי הרב

אינה מילה ושבועה אינה שוב ת החדשה מילה עֵׁ ּבהרב יודע היטב שֶ 

 שבועה. גם בעל בית המלון מזהיר את נפתלי שלא יאמין לדברי איש. 

  
שפת 'סיפורים אלה נרמזים בסיפור עצמו, והם מפורטים במאמרה של צפורה כגן,  1

בית  המראות: גשר בין ספרות האגדה לבין הספרות העברית החדשה על פי
תשל״ח(, עמ'  -כב )תשל״ז-כרך כא ,כרמלית' גריון(-ברדיצ'בסקי )בןלמ״י  תבנה
מאגדה לסיפורת מודרנית ביצירת ראו גם בספרה של כגן  .308 – 292

  .  128-115 , עמ'1983אוניברסיטת חיפה, תשמ״ג חיפה: , יברדיצ'בסק
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כדי לתאר עולם כאוטי כזה, הנקרע בין אמונה לפריקת עול           

צמד אותו  ,השתמש כאן מי"ב בתמונת כלאיים של ֶהּבראיזם וֶהלניזם

. ניגוד יוניסיהקוטב האפוליני ואת זה הד ניטשיאני המנגיד את מונחים

דתות ניטשיאני זה מעמת את דרכן הצנועה והסגפנית של ה

, עם הּבּכחנליה נטולת הרסן 'עבדיםמוסר 'המֹונֹותאיסטיות, האוחזות ב

 . 'אדוניםמּוסר 'האלילי, האוחז ב-ֶלניסטישל העולם ההֶ 

דּבר,          מצד אחד, לפנינו תמונות מחיי השבט העברי בתקופת המִּ

טרם קבלת אמונת הייחוד, מצד שני, לפנינו החייאה ומודרניזציה של 

סיפורים מימי הורדוס האדומי והחיים הדיוניסיים, נטולי הרסן המוסרי, 

שהתנהלו תחת שלטון היוונים והרומאים. הטקסט עצמו שולח את 

השאר, אל  סיפורם  רוּויי היצרים של ארכילאוס וגלפירה קוראיו, בין 

תולדות מלחמת היהודים עם הכלול בספרו של יוספוס פלביוס  

ממקור וממנו לספרו של מי"ב  הרומאים שנתגלגל לספר יוסיפון

המצויה בשבחי  ''אשת ר' אברהם המלאך . נרמזת כאן גם האגדהישראל

. על סיפורים אלה, המפורטים כאמור במחקרה של צפורה כגן, הבעש"ט

אפשר להוסיף את סיפורה של פאולינה היפהפייה, המצוי גם הוא אצל 

, שאחד ממכריה הביופיייוסף בן מתתיהו. זהו סיפורה של אישה נדירה 

חושק בה ומוכן למסור לידיה עשרים ריבוא דרכמות   –מונדוס שמו   –

לינה בעלת היופי המושלם שומרת אמונים כדי שתתמסר לו. פאו

לבעלה, ומסרבת להיעתר להפצרותיו של הגבר המאוהב, אך זה מסתייע 

במשרתת ובכמרים תאבי בצע כדי לבצע את זממו. בעצתם הוא מתחזה 

לשליח האל ָאנֹוביס החושק באישה היפה, ופאולינה התמימה שאינה 

מתוך  'שליח'חושדת ואינה מבינה את מעשה ההונאה, מתמסרת ל

ל בכבודו ובעצמו פוקד אותה.   אמונה שהאֵׁ

הכלאתם של ניגודי המזרח והמערב, הֶהּבראיזם והֶהֶלניזם,  ימי           

קדם והאקטואליה המודרנית, אופייניים ליצירתו של מי"ב ונותנים לה 

את טעמה המיוחד. מי"ב עצמו, בדבריו על  תרגומו של אהרן קמינקא 

שה ֶהרואי בעל ממדים מיתולוגיים אדירים, המפגיש להומרוס, תיאר מע
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'ואיך יסער הסער  את העבריות והיוונות והמנוגד כביכול לחוקי הטבע:

אם אריה יקרב אל זאבה ונמר ילין במאורת דובה. התנגשות כוחות. ענק 

אדם חוגר חגורה לבשרו  מנחש -יפת ירעם בקול עבר! ]...[ בן-מבני

   2'.עיניים, זה צועק וזה לוחשעקלתון. לזה עיניים ולזה 

הדיסוננס  הכלאה כזאת של הקלסיקה העתיקה ההרמונית ושל        

, ומתבטאת גם בית תבנה 'רומן הקצר'המודרניסטי מצויה גם ב

קלסית, -בשימושי הלשון שּבֹו: מצד אחד לפנינו עברית מזוקקת, כמו

שני, לפנינו  , ומצד הומיופיישניתן להבינה גם כיום וליהנות מעושרה 

לא מקובלים ולפעמים אפילו צורמים  –שימושי לשון אידיוסינקרטיים 

 או ''שליחות בהוראת ','מלָאכּות'חיפוז' ,''ליהוב כגון –התאמתם -באי

 בהוראת ''לצרום ,'להתאמץ' או ''לעמול בהוראת' להתעמל' ,''תפקיד

 וכיו"ב., 'לגרד'

בהקבלות מרובות ובמוטיבים הסיפור עשיר  ברמזים מַקדמים רבים,       

המניעים את העלילה צעד אחר צעד. לא אחת למוטיבים אלה, המניעים 

: פעמיים פוגש גיבורו ראובן  איש צנום 'כפיל' את העלילה קדימה יש

ולבסוף , עם זקן, פעמיים מלטף גבר את צוואר השיש של אשתו שרה

נזכרים הכיסים ; פעמיים וקה בצווארו: נעקץ ומת מן העקיצהראובן ל

או הַשקים שבלעדיהם מתפזרת כל התכולה ויורדת לטמיון, פעמיים 

, פעם בתיאורו של נפתלי ופעם בתיאורו של ''כמשתגע מופיעה המילה

ראובן. גם הָאלּוזיות מסייעות לקורא לנחש עתידות ולהבין מראש 

שסיפורו של הגיבור הראשי לא יסתיים בטוב. נאמר על שרה, אשת 

'בעד החלון נשקפה בכל פעם ותרכין אוזנה לשמע כל עגלה  כיראובן, 

של  ומבחר המילים, הרומז כמובן לגורל .'עוברת. מדוע בושש לבוא

מו עמדה בחלון וציפתה לבואו כמנצח עטור תהילה מבלי  סיסרא שאִּ

נּה כבר  , מלמד על גורלו הרע של גיבורנו. כך גם בתיאור מתלדעת שּבְּ

. דברים אלה ''צו לביתך! שייאמר לו מותו שאירע בחטף, מבלי

  
 אביב: דביר,  תש"ך, עמ' רסא.-, תלכתבי ברדיצ'בסקיברשימתו 'אורות',   2
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יו ' חזקיהו, מלך יהודה, שעליו נאמר: מעשהאת  אזכריםמ לָּ ֹבא אֵׁ ַויָּ

יָּהּו ֶבן ַשעְּ יו ֹּכה-יְּ לָּ יא ַוֹיאֶמר אֵׁ יֶתָךָאַמר ה' -ָאמֹוץ ַהנָּבִּ בֵׁ ה,  ַצו לְּ ת ַאתָּ י מֵׁ ּכִּ

ֶיה חְּ ֹלא תִּ נה  :)מל"ב כ  'וְּ נה על גבי לבֵׁ א(. ניּכר שהסיפור בנוי כהלכה, לבֵׁ

ואריח על גבי אריח, כמו הבית המפואר והמתוכנן כדבעי שבונה ראובן 

  3'.'רושם הכול היה כדבר נחשב מראש למשפחתו שעליו נאמר

 

 ב. ביקורת על חיי הקהילה?

לכאורה לפנינו המשך ליצירותיו המהפכניות של יל"ג, שביקר את הסדר 

וי השורר בחינוכו של אדם מישראל ומתבטא באי יכולתו של הצעיר הלק

היהודי לצלוח את ים החיים. ואולם, שלא כבספרות ההשכלה, לא 

חסידים חשוכים לפנינו, המנותקים מהוויות העולם המודרני, אלא 

אנשים נאורים המחזיקים בכיסם שעון, רושמים את הכנסותיהם 

-על-הראי ויודעים צורת מטבע. אףוהוצאותיהם בפנקס, מתייפים מול 

 היסוד-אבניכן, הבסיס שעליו נבנתה אישיותם הוא בסיס לקוי, כמו -פי

בנות בניין רב  הןשעלי ותהשחור נבנה ביתו היפה של ראובן. אי אפשר לִּ

 הסיפור ברמיזה.תפארת על יסודות כעורים ועכורים, אומר 

כותרתו של הסיפור  הן מרמזת לברכות ולקללות שמבטיח משה       

ם' לעמו: יָּה אִּ הָּ קֹול ה' ֱאֹלֶהיָך-וְּ ַמע ּבְּ שְּ ל]...[  ֹלא תִּ ֶליָך ּכָּ אּו עָּ לֹות -ּובָּ לָּ ַהקְּ

יגּוָך שִּ הִּ ֶלה וְּ אֵׁ רֹון]...[  הָּ ּוָּ עִּ עֹון ּובְּ גָּ שִּ ה ה' ּבְּ כָּ ה]...[  ַיּכְּ שָּ יש ַאחֵׁ  אִּ אִּ ש וְּ ָארֵׁ ר תְּ

ֶבנָּה]ישגלנה  ּכָּ שְּ ֹלא [יִּ ֶנה וְּ בְּ ת תִּ ב ּבוֹ -ַּביִּ שֵׁ ֶלנּותֵׁ ַחלְּ ֹלא תְּ ַטע וְּ וכך )  ',  ֶּכֶרם תִּ

ר את כל החוקים, המצוותבהמשך  פֵׁ   דברים, פרק כח(. ואכן, ראובן המֵׁ

והדיּברות מאבד את החזקה על ביתו ועל אשתו, ומעשיו אף גורמים 

לאשתו ללקות בשיגעון, כמובטח בפרק זה. יש להניח שמי"ב הכיר גם 

איסרלין, רבה של ויניצה -את חיבוריו של הרב ישראל איסר

, שהקונה מטלטלין (1829) שער המשפטשבאוקראינה, שכתב  בספרו 

  
 .''מחושב ומתוכנן מראש בהוראת ''נחשב מראש 3
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קניין משיכה מה שאין כן בקרקע, שנקנית בכסף גנוב, הם קנויים לגנב ב

בכסף, וממילא לא ניתן להחיל בה קניין על ידי כסף גנוב, כשם שלא 

 סקא(. : עמ'ניתן לקדש אשה בגזל  )סי' קצ

כל מהלכיו של ראובן בטעות ובסילוף יסודם: הוא נושא אישה       

בטרם בנה בית ובטרם הכשיר את עצמו לחיים עצמאיים, הוא לוקח 

ית גבוהה כדי לקיים רמתהל חיים גבוהה מזו שהכנסותיו -וואות בריּבִּ

מתירות לו, ילדיו נולדים בטרם עלה בידו לבסס את עצמו מן הּבחינה 

הכלכלית. בשל אבדן האמונה בהשגחה עליונה, בשכר ובעונש, ובהעדר 

רמה ואל הגזל שאין  יכולת לַשנות את מעמדו, הוא מתפתה ופונה אל המִּ

דבבו מגיע אתו להסדר, הוא -ואף זאת: ברגע שבעל מהם תקומה.

בנות ללא שהות את ביתו החדש מכספי  מתחיל בעזות מצח אווילית לִּ

שכניו ובני עירו אינם מאמינים  מקצתוהרי ', ממנו 'נגזל'הכסף ש

לסיפורו הבדוי בדבר הממון הרב שנגזל ממנו לדבריו בדרכו לפרוע את 

 חובותיו.

 ו וריאציה נועזת יותר על  עלילת שירו של יל"גלכאורה, לפנינ         

מתרחשת בשנות השישים של ', פואמה שגם עלילתה קוצו של יוד'

עשרה, עת הניחו ברוסיה הצארית את מסילת הברזל -המאה התשע

המרזח. אישה -שגרמה להתרוששות היהודים, בעלי הפונדקים ובתי

-מצפון ולא-ריפהפייה ומושלמת ללא מתום  נופלת בחלקו של בעל חס

אצל מי"ב   .יוצלח, שנאלץ לעזוב את ביתו ולחפש את גורלו במרחקים

מוטיב המרמה  של ראובן המדווח על גנבה ומשאיר את  לכךנוסף 

כאן בונה הצעיר היהודי את חייו על אף . כאן הגנוב" ברשותוההון'

יסודות רעועים, ומתחיל את חיי נישואיו ללא הכשרה ַמספקת וללא 

 ראויה לשמה. פרנסה

כמה       רות המייעצות שבמקרא כבר בפרקי ספרות החָּ , כלולות ֲאמָּ

בנות בית ולשאת -לצעיר למצוא תחילה עבודה ופרנסה, ורק אחר כך לִּ

יֶתָך' אישה: יתָּ בֵׁ נִּ ְך. ַאַחר ּובָּ ֶדה לָּ ּה ַּבשָּ דָּ ַעתְּ ֶתָך וְּ ַלאכְּ ן ַּבחּוץ מְּ כֵׁ )משלי  ' הָּ

בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה  דרך':אף הוא  כז(. הרמב"ם קבע :כד
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שא אשה יהמפרנסת אותו תחילה, ואח"כ יקנה בית דירה ואח"כ י

שנאמר מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו מי האיש אשר ארש אשה 

ולא לקחה, אבל הטיפשין מתחילין לישא אשה ואח"כ אם תמצא ידו 

ן הצדקה, יקנה בית ואח"כ בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות או יתפרנס מ

וכן הוא אומר בקללות אשה תארש בית תבנה כרם תטע כלומר יהיו 

מעשיך הפוכין כדי שלא תצליח את דרכיך ובברכה הוא אומר ויהי דוד 

  הלכה יא(. ,, פרק ההלכות דעות) בכל דרכיו משכיל וה' עמו"

, ''קוצו של יוד , כבשירו של יל"ג'בית תבנה' בסיפורו של מי"ב            

המרושש כך הוא מחלץ מידי חותנו -אחרורק אישה,   הצעיר נושאקודם 

לים כספי הנדוניה וכלים כל  .את כספי הנדוניה המובטחים לאחר שּכָּ

צין הוא מתחיל לתור אחר מקורות פרנסה אקראיים. ואולם, דבריו  הקִּ

הלב, שאינם יודעים -של יל"ג כּוונו בראש וראשונה נגד הרבנים ערלי

צאן מרעיתם, ואילו מי"ב תיאר רב  חכם וצדיק היודע את  להנהיג את

. הרב דמתא רואה הכול ומבין הכול ואינו מוכיח את ראובן 'בהמתו' נפש

על מעלליו, אלא מחפש דרכים לתיקון המעּוות. כשהוא פותח את 

ניּכר  ''מאכלות אסורים ה"שולחן ערוך" לא בהלכות גזל אלא בהלכות

כיבוש שהוליכה את -בתשוקה שאינה בתשהוא יודע ומבין שמדובר 

גיבורו אל האבדון. כשהוא מונע מראובן להישבע, ניּכר שהוא מבין 

שידיו של ראובן אינן נקיות וכי שבועתו תהא  שבועת שווא. לפי מי"ב,  

לא רועי העדה אשמים במציאּות המסולפת, אלא הזמנים המודרניים 

האדם הרע מנעוריו. ראובן ופיתוייהם המזכירים לנו שוב ושוב שיצר לב 

הן רואה איך קרובו מתעשר בעיר הגדולה, הוא הולך עם אחד מצעירי 

המשפחה לתאטרון ויצריו מתעוררים ומתגעשים. בשובו הביתה הוא 

מחליט לפרוק כל עול וחייו מתחילים להידרדר אל תהומות הסילוף 

 והטירוף.

בנה' ניּכר שהסיפור, או הרומן הקצר,       הוא יצירה מאוחרת,  'בית תִּ

פיינה את יצירתו   שאינה מַשקפת את השקפת העולם הניטשיאנית שאִּ

המוקדמת של מי"ב. אמנם הסיפור מתרחש בשנות השישים של המאה 
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קרי, על סף  זה,, אך הוא נכתב כשישים שנה לאחר מועד עשרה-התשע

.  בשלב זה כבר ראה מי"ב מול עיניו תהליכים שהביאו להקצנתם 1920

משהתחילו להשתמש בהם  ל הרעיונות הניטשיאניים ולסיאובם,ש

הוא ראה את  .של המפלגה הנאציתהאידיאולוגיים כשמן על גלגליה 

הצדדים האפלים של האטוויזם הגרמני, שבעבר סגד לו, והבין יותר 

ויותר את צדם האנושי של אורחות החיים היהודיים, שבעבר מתח 

ניבא מי"ב כי  'ין הפטיש לסדן'ב עליהם ביקורת נוקבת. בסיפורו

ישראל ויחדש ימיו כקדם, יהיה גורלו שונה -כשיעבור העם לארץ

נה:  בתכלית, והוא ובניו ובני בניו יגורו בבית שּבָּ

ת שא איואמנם נשיר גם את השיר הזה על אדמת נֵׁכר, לירושלים נ

מַמסד עד הטפחות  בית כי תבנה םעינינו ובגולה אנו נוטעים מטעי

וידעת את מוצאיו ומבואיו, כי אתה תגור בו, אתה ובניך וכל אלה 

אשר ישאו את שמך אחריך. מחשבה בלבד מבלי מעשה אינה 

נה מן הגורן  .עושה כלום, ודמיון בלי רצון יהיה לרועץ העם יּבָּ

ומן היקב, מן השדה ומן העבודה אשר יעבוד, אל תנסו לדּבר 

 ם. עשיכרמות, הראּוני את מ

תי ידיו על שכלל הסתייג מדברי מי"ב, היה חותם ב-ביאליק, שבדרך

מניפסט כזה, שאינו שונה במאומה מן הדברים שהשמיע אחד העם 

 עשרות פעמים בחייו. 

 

 ג. הרובד הביאליקאי

מון. -סתייגות ואיהכלל הפרידו בין השניים מחיצות של  -ואולם, בדרך אֵׁ

היחסים ששררו בין מי"ב, גדול המַסּפרים לאחר מותם של מנדלי ויל"ג, 

לבין ביאליק, גדול משוררי הדור, הוא סיפור כאּוב של החמצה הדדית. 

שקעים תהוּו האישיים ש השקפת עולמם השונה של השניים, וכן מִּ

קץ שנים הם נים, הפרידו ביניהם, וגם מִּ די   ניצבּו במרוצת השָּ משנֵׁי צִּ

תרס כש שמעולם לא השכילו למצוא נתיבות זה  ני אישים מקביליםהמִּ

ּבֹו של זה.   ללִּ
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העם, לא נענה להצעותיו של מי"ב -ביאליק, כחסידו של אחד         

 ולפרסם את ספר שיריו הראשון בהוצאת 'הצעירים' להצטרף למחנה

נשלח אליו  בעת ש ''קיץ וחורף החזיר למי"ב  את סיפורו ף, וא'צעירים'

. במקום אחר הראיתי השֹלחהעת -שערך את המדור לספרות של כתב

שביאליק אמנם התרגש כשקרא את הסיפור המרעיש הזה, אף כתב 

אילו נאספה  'ביבליה חדשה'למי"ב שסיפורו יכול היה להשתלב ב

זה, המתרחש  ''גויי עם זאת, סיפור 4'.'רות כזאת, וראוי היה להיקרא

העם,  לא -הרחוק מעולמו של אחד יהנוכר, בעולם 'הגדר 'מאחורי כולו

והוא הוחזר למחברו אחר  השֹלחעת לאומי כדוגמת -התאים לכתב

רח במהרה מזיכרונו של ביאליק,  כבוד.  ואולם, סיפור עז ונועז זה לא ּפָּ

רּפה והוא כתב בעקבותיו את יצירתו המסּווגת אמנם כאגדה  –' 'מגילת עָּ

– את אחד מסיפוריו היפים ביותר של ביאליק אך אפשר גם לראות בה

כאילו הראה למי"ב לאילו נתיבים יכול היה להטות את סיפורו אילו 

. השֹלחכתב העת העם ולפרסמו ב-ביקש להתאימו לרוח מחנהו של אחד

ההשפעה ניּכרת אפילו מן הניסוח. בסיפורו של מי"ב נאמר על מרתה 

,  'שר ילך הכלב את האדוןההולכת אחרי מאהבה הערל 'ותלך אחריו כא

שתי  נכתב: 'מגילת ערפה'וב 'ותלך ]ערפה[ אחרי מאהבה הערל הפלִּ

 . 'גתה עירו כאשר ילך הכלב אחרי אדוניו

בנה'ב        מצא מי"ב הזדמנות להיפרע מביאליק על שביצע בו  'בית תִּ

על מעשהו הלא  , ולהשיב נקם'הרצחת וגם ירשת' ,כעין מעשה אחאב

לזכור ולהזכיר כי כשלושים שנה קודם לכן, שיצא לאור קולגיאלי. יש 

'אריה 'בעל גוף',  כתב עליו מי"ב ביקורת  סיפורו הראשון של ביאליק

ּה העליב את ביאליק והאשימֹו בחקיינות ובאריכות יתר  5.שוללת שּבָּ

  
ִמים וִמקדם: עיון באגדות   וראו בספרי  , כרך א, עמ' ריא.איגרות ביאליק  4

הקבוץ המאוחד, ספריית הלל בן : אביב-, תל'ויהי היום' מאת ח"נ ביאליק
 .112, עמ' 2012 חיים,

 
'אריה  כתב מי"ב על  סיפורו של  ביאליק ''בספרות היפה במאמר הביקורת שלו 5

הרבה ממלאכתו למד ביאליק בסיפורו -והרבה –'מנדלי מאריך ]...[  : 'בעל גוף'
]...[ קווים נאמנים שניים ושלושה דיים היו לתאר את  להאריך ואוהב – זה
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יגון של מנדלי, וטען  שדי היה לו  בדבריו הציג מי"ב את ביאליק כֶאּפִּ

ּבלי של-לביאליק בשניים ושה קווים מהימנים כדי לתאר את התמונה מִּ

 להכביר מילים.

בנה'ב         הדגים זאת מי"ב הלכה למעשה. כאן תיאר, כמו  'בית תִּ

בנות לעצמו חלף  ,'ארמון ב"אריה 'בעל גוף'", סוחר עצים המבקש לִּ

ּה התגורר עד אז 'חורבה'ה זּכה שּבָּ , אך חלומו לא יתגשם והוא לא יִּ

ו כראוי. גם בדמותו הפֶלּבאית של נפתלי, המשתוקק לנּכֵׁס לחנוך את בית

ר -לעצמו את ביתו של ראובן ואת אשתו היפהפייה, יצק מי"ב קווי ֶהּכֵׁ

יריבו שאין הוא אלא אדם -כדי לרמוז לידידו  קריקטוריים של ביאליק

פשוט שנדחף אל היכל השירה. ארבע פעמים נזכר שנפתלי הגיע לעירו 

אודסה ', ככינוייה בספרות העברית של 'שיחור של ראובן מן העיר

'שנתגדל אצל קרוב  ומי"ב מתארו כיתום 6,השוכנת לחוף הים השחור

 .  'אחד

ביאליק אמנם לא  7.מי"ב ביקש מביאליק שישלח אליו את תמונתו      

שלח את תמונתו בטענה או תואנה שבעירו אין חנות צילום, אך גם  

העת ניבטו אל מי"ב תמונותיו של -מגיליונות העיתונות היומית וכתבי

ביאליק. ביאליק הצעיר ניחן במבנה גוף חזק ומוצק )אפילו בעשור 

אביבי שלו, לאחר שלקה בימי מלחמת העולם בחוליים רבים וגופו -התל

נחלש, הסכים לערוך תחרות אגרּוף עם אלכסנדר פן הצעיר(, ובתיאור 

-יצק המשורר גם סממנים אוטו ''בעל גוף גופו המוצק של גיבורו אריה

  
הכול מתנועע ומתּפתל, מתלבט ומתחבט  הריבוי הנפרזהתמונה; אבל על ידי 

ברים, מליקת הראש, רציצת גּולגולת  בעיני הקורא ]...[ שפיכת מעיים, ריסוק אֵׁ
אלה המלח והתבלין, ששיחותיו של אריה ממולחות ומתובלות  –וריטוש הבטן 

כמת הניתוח. ככה מַסּפר גם ביאליק, הוא כופל -בהם, כאילו היה דורש בחָּ
   .'נה ומודד, מודד ומרשםומשלש, הוא לוקח ק

 . https://benyehuda.org/read/8028ראו:   
 
בשמה המפורש כעיר המחוז הגדולה שאליה  אודסהנזכרת כאן בלבד פעם אחת  6

, לאודסה'וביום המחרת בבוקר נסע דודו של ראובן עמו  נוסעים לצורכי ריפוי:
 '.ידי מומחים-בשרו החולה את הניתוח על-ת שם לשארלעשו

'אולי תוכל לכבדני בתמונתך, לדידי  כתב מי"ב לביאליק: 1896בדצמבר  3 ביום 7
 https://benyehuda.org/read/18661; וראו: 'טוב מראה עינים

https://benyehuda.org/read/8028
https://benyehuda.org/read/18661


בנה הרובד הביאליקאי בסיפורו של ברדיצ'בסקיזיוה שמיר:  '          'בית תִּ  

 
  

129 

בתיאור הנראה  ''האמיץ אירוניים למכביר. מי"ב תיאר את נפתלי

בקר לכוח והיה -'בחּור היה כפר בן כקריקטורה של ביאליק הצעיר:

תכלת ושערות צהובות, מצחו מתפשט -בעזות. לו עינימַדּבר בחיּפּוז ו

לצדדין, פיו רחב כשל רעבתן, זרועותיו אמיצות, אצבעותיו עבות 

. מי"ב 'וקצרות, והרגליים שלו היּו עומדות על גבי קרקע כשתי יתדות

לֹוז'ין, ואת גיבורו תיאר כמי בישיבת ווֹ  תלמודוהיה למדן שסיים את 

שבוֹולוז'ין  ' 'עץ חיים יאליק עזב את ישיבתב', ואכן לא קרא ולא שנה'ש

עים  לאחר חודשי לימוד אחדים. כן תיאר את גיבורו נפתלי כאיש רֵׁ

שהוא עצמו, , בעוד 'ויפטפט תמיד עם חבריו בשאלות הזמן, 'להתרועע

 היה בודד במועדיו, התרחק מחבריו ומיעט לשוחח אתם.  ,מי"ב

אריה סיפורו 'גם צירופי הלשון מזכירים את אלה של ביאליק ב         

וחסך במילותיו, כאילו  , אך מי"ב קיצר עד מאוד את תיאוריו''בעל גוף'

כדי להשיג את  ''קווים נאמנים שלושה-הראה לביאליק שדי בשניים

בעל גידי 'המוצק והחסון של ביאליק מתואר כ התוצאה הראויה. גיבורו

פי שהגיע -על-שאף –צורי נחושה ּובעל פנים מלאים ואדומים ברזל וי

ים עודנו כבן שלשים  ישִּ , ואילו מי"ב מתאר את גיבורו 'לכוחַלחמִּ

ביאליק תיאר את המלחמה הניטשת  .'בקר לכוח-'היה כפר בן בקיצור:

'ברגע השני באו לעזרה גם שני בני אריה  בפרוור העצים במילים:

, ויעמדו מערכה לקראת מערכהחמה. ויערכו הנותרים, לחזק ידיו במל

 –מושכים, ואלה מזה  –כשני חשיפי עזים, אלה מצד הסוסים מזה 

מערכה ושקים,  –עוצרים"; ואצל מי"ב נכתב בקיצור נמרץ: 'סחר עצים 

. מי"ב השתמש אפוא במוטיבים, בתיאורים ובמטבעות '!מול מערכה

ון לקוני, כאילו הראה לשון מתוך סיפורו של ביאליק, אך עשה כן בסגנ

לביאליק איך היה צריך לכתוב את סיפורו אילו ביקש לחתור כמוהו 

 לשלמות גבישית ומגובשת. 

מי"ב אף שוטט במרחביה של  יצירת ביאליק, ודלה משם צירופי          

לשון ביאליקאיים אופייניים. את נפתלי תיאר כאדם המתאווה לאהבת 

רו יוצאות אישה עם רעותה, הוא חושק אישה, וכשהוא רואה את בנות עי
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כביאליק ששאל  ','למי מהן משפט הבכורה? בשתיהן ושואל את עצמו

ר? ''שתי בנות בשירו ה יֹותֵׁ יֶהן יָּפָּ תֵׁ שְּ י מִּ ילד מבקש . נפתלי מתואר כ''מִּ

מו  תקרב היי לי אשה, היי לי אחות, פני האישה האהובה: 'במתחנן ואִּ

  ':'הכניסיני בפתח שירו הנודע ביאליקשל נוסח הדברים ב, 'היי לי בת

ְך' נָּפֵׁ י ַתַחת ּכְּ ינִּ יסִּ נִּ ָאחֹות ,ַהכְּ ם וְּ י אֵׁ י לִּ . במיוחד בולט הדמיון בין '/ ַוֲהיִּ

מסתכל בכל פעם בהוד ' , שהיהתשוקתו של נפתלי אחר האישה היפה

פניה. אם נסיכה היא, עבדה הנאמן הוא; אם לביאה היא, הוא כרוך 

ת מאּורתה במפלשי הליל. הוא קורע שמלתה אחריה והולך וסובב א

 ':מגילת האש'לתיאור העלם ב ', מעליה ומשתגע למראה לובן כותנתה

ְך, אֹו ' עֵׁ ּבָּ ַלח ֶאצְּ שְּ ְך ּומִּ ַעּפֵׁ יד ַעפְּ ֹמר נִּ ֶאשְּ ְך וְּ תֵׁ לָּ מְּ י שִּ ֶצל שּולֵׁ ַּבץ אֵׁ ַּכֶּכֶלב ֶארְּ

ְך ֶאל בֵׁ חָּ ֶאסְּ ְך וְּ ַליִּ יר ֲאַזנֵׁק אֵׁ פִּ  ' ת ]...[אּורוֹ ַהמְּ ַאַחת -ַכּכְּ

ּה מחניק הגבר המאוהב את תאוותו לאישה היפהפייה    הדרך שּבָּ

מזכירה את , תואר ביאליקאי מובהק', הפלאית' שאותה הוא מכנה בשם

ֲאַחנֵׁק ֶאת' ]...[ : 'מגילת האש'תיאורו של ביאליק ב ַנַהם-וָּ י ּבְּ תִּ יר  ַתֲאוָּ פִּ ּכְּ

ם ֶאל שָּ יץ מִּ ָאצִּ יק ֶסַלע וָּ קִּ נְּ ר ּבִּ תֵׁ ֶאסָּ י -וָּ תִּ יַני ָאַכלְּ עֵׁ ה. ּבְּ ה ַהַזּכָּ יָּ וִּ שֹף -ֶאתַהגְּ ַמחְּ

בָּ  ּה ַהלָּ רָּ שָּ  – תיאור השיממון והריקנות התוקפים את נפתלי בן ]...['. ּבְּ

קם נפתלי האמיץ משנתו, אחרי אשר כבר עלה יום. הוא שיפשף את '

ניו, לבש מלבושיו ונעל מנעליו. ויבט דרך החלון לחלל עיניו, רחץ פ

מהדהדים תיאורים ביאליקאיים מקבילים  –'  הוא ריק והנה העולם

 ובתיאור רצונו '.'והיה כי יארכו הימים ובשיר התוכחה 'זוהרשבסיום '

לדחות את קירות הבית כלפי חוץ. הוא ביקש להרים בפעם אחת את '

 'משירי החורף'מהדהדים דברי הרהב של הדובר ב 'הגג ולהפכו על פניו

ֶרנּו' :)תרס"ד( ֶאֶעקְּ י ַהר וְּ נּו לִּ הּו/  !תְּ עֵׁ יר ַוֲאַשסְּ פִּ י כְּ נּו לִּ וישנם עוד  .'תְּ

'בית  , קטנים כגדולים, המקשרים אתהיבטים לשוניים ותמטייםעשרות 

בנה  האנפין של ביאליק.-ליצירתו רבת 'תִּ

מתוך הדוגמאות לא הגיעו מעולם לתיקונם. יחסי מי"ב וביאליק        

 ' ומתוךמגילת ערפה' שנבלע בסיפורו של ביאליק ','קיץ וחורף הסיפור

בנה' )שנבלע בסיפורו של מי"ב ','אריה 'בעל גוף' הסיפור  ',בית תִּ
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מלמדות שבעיקרו של דבר כל אחד מהם זיהה אצל רעהו את חסרונותיו, 

לאחר   וניסה ללא מילים ללמדו איך היה עליו לכתוב את סיפוריו.

המועצות ועשה שנים אחדות בגרמניה בדרכו -שנחלץ  ביאליק  מברית

פנים אל פנים פעם ראשונה ויחידה כשישה מו לארץ, הוא נפגש ע

פני פטירתו  , ששכב אז על ערש החמישים ותשעבן מי"ב של שבועות לִּ

. כאשר סר בנובמבר אותה שנה לביתו כדי לשוב ולבקרו, בישר לו דווי

ריון, בנו-עמנואל בן יחידו של הסופר,  שאביו נפטר לפני שעה קלה. -גָּ

עים היריבים ליישב -ספק אם בפגישה קצרה אחת ויחידה הצליחו שני הרֵׁ

נות שנים ר בות ולַגשר על פני התהומות שנפערו ביניהם מחלוקות ּבְּ

, בעת שביאליק 'ַהִשֹלחַ 'פולמוס   ביניהם לפני שנות דור, עוד בימי

מערכה '– ''הצעירים העם והתייצב מול מחנה-הצטרף למחנהו של אחד

 . 'מול מערכה


