
שמירזיוה

גליםהמן

ביידישביאליקשכתב(ים-לידעד)הים''שידיעל

ל IIדיהשידתבנוסח

,כאשר 1924באביבהים?מןהרחקלאביתואתביאליקהקיםבמקרהאךהאם

שניםכשלושהתגוררשבהברלין,אתסוףסוףלעזובההחלטהבלבוגמלה

מידותביתלבנותהחלהואלארץ-שיראל,ולעלותללון'נטה'אורחשלבמעמד

כמלואהתלבטלאשהואלכךאותארצה,עלותולפניעודשרכשמגרשעל

מתקיפתידידיומביןאחריםסופריםלאו.אםבתל-אביב,להשתקעאםהנימה

ושוברצואובנפשםבגופםונדדוהסעיפים,עלפסחועגנין,ש"ייבמיוחדברליו,

~ו;ניםיז~ת'~פרשלהש~ליתהחילגבעותלביוהרמיםוהריההקודשעירבין
אחדיםכמו-לאלתרבחרלעומתם,ביאליק,דה. t:לשקמההעבריתיהעיר

העבריתבעירהים,בקרבתביתואתלהקים-אידסהמימיחבריומטובי

להקימהביקשאודסה,אישדזינגוףמאירשלה,הראשוןהעירשראשהראשונה,

שחציואירבנישעטנזותוססת,חילוניתחוףעירהו;זרב:האודסאיהמרכזבמתכונת

אישהואאףגליקסברג,חייםהציירומלאכה.לתורהוחציולשעשועיםמיקדש

תיעדהבננית,העירברחובית~תווהתהלךהמשוררשלדיוקנואתייר t:שאידסה,

ביובחרט.ישהעלהקליםרישומיםבלווייתבספר,הארוכותשיחותיהםאת

לחוףכיסא-נוחעל 19.32בקיץהמתפרקדביאליקשלתמונתובולטתהרישומים
שלפניוריטוטיאתגליקסברגזpרטטהים,המייתרקעעלתל-אביב.שלימה

הפלסטיתבאמנותמקומוועלהיםעלהגיגיםצרורמפיווהביאהמשורר,

והמילולית:

הטבקשאיפתומתוךסיגריהעישן iהבודדותשערותיואתפיזרההיםרוח

החולמותהשקופותבעיניוהעשן.טבעותאחריעקבועיניונחיריו.ריטטו

ושמש.יםהיו

גביעלשעותשוכבהייתיבאודסהזה.כילדהחולעללשכבטובמה-

ופתאום: ] ... [הענניםחולפיםאיךומתבונןלאנזירוןשלהחול

שנכתבמהופלא!הפלא ...היםאתתיארלך,אומראניהלוי,יהודהרי-

כלב.לאכילתראויאינוהיםעלאחריו

ומתוךרבבכוחהיםמשיריוהמחלחל,הגרוניהמיוחד,בקולולדקלםהחל

הברה.כלסוףבהדגישוהתפעלות,
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ry מi לים~
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יתעתעכשכ;רוהאני ] ... [וע;להי;רדהח;להייוהאני ...אדירה!שירהאיזו
: • T; T T ד:י:: T: T .:. :_ : • 

ריסי ] ... [הטבעשלעמוקההרגשהאיזו ."וי?!חנ;:ש;:;נגיי~כ·רה;ן:;גליר~rךכר,

בהן.נתלקחהירוקהזהוריתאשהתרחבו,עיניו

שלבמוזיאוןאתההזוכר ] ... [הים?אתמצייריםאינכםלמהנא,שמע-

ועלהים"שפתעלייפושקיןאיוואזובסקישלהגדולהתמונתואתאודסה

ח" pOll\ai1 cDo6oJ\llaSl (הדרור"איתנישלום,"שאוהחרוזים:התמונהגבי

" CTI1XI1S1 (? 

תעוזהשיגלה-גליקסברגחייםלצייר 19.3lבשנתביאליקשחציבאתגראותו

-תדירוהמשתניםהחמקמקיםהיםמראותאתבחרטאובמכחוללהעלותוינסה
ישבשלהשבסטודיויאן,אירההציירתידידתולכןקודםדורשנותלוחציבה

ביקריאןאירהבלווייתדיוקנו.אתכשציירהארוכותשעות 1905בשנתביאליק

ובשווייץ.בהולנדיותרנודעיםבמוזיאוניםגםולימיםאודסה,שלבמוזיאוןביאליק

ברשהואחשכיעדהפלסטית,האמנותבתחומיוניסיוןידעוצברהלךבהדרכתה

לאלבומיכיתוביםולחברופז;כליםצייריםעלמאמריםבכתיבתידולשלוחסמכא

אתיאןאירהעודדהמגוריה,עירמקישינב,אליוששיגרהמאיגרותיהבאחתציור.

עלוכיים,בתיאורידלההעבריתהספרותכיבטענההיס,עללכתובביאליק

'אמרו;ושלו:המדברתיאוריאתשישלימויס,בתיאורילהתנסותהמשורר

התרגשנשמת,ךעושראתל~תח~שך iJאזהים,אתיותרולהביןלאהובשהתחלת

הדאפלאיםאיזהר~ה i-החבויאוהגלוי-הירחלאורבלילותייל Q' ] ••• [יותר

גועשמדבריצרו;ואתהאתה!אותוצרראז-היםחסרהעבריתלשירהמחולל!

רמזהגםיאןאירה Zשלך.'ל'מדבר'הראויים,גםליצורתוכלאתהים,כמו

 no man's 'land.1. '-המדברכמו-ולהיותוהיםשלהלימי~לילאופיוכמדומה

 1908בשנתכתבהוא'להכעיס'כאילואךיאן,אירהשלבקולהשמעביאליק

תוכלשלאכיקש(האםבפיהשגורהשאינהבשפהביידיש,שלוהים''שיריאת

הארץ-הלילהמתוארבשירופרי?).ונשאוללבוקלעושדבריהלדעתידידתו

שהואוביןריה"לשהואבין-המזרחלחוףשהגיעהמשוררעלהיורדישראלי

'ס'אזיותכול:זהבבצבעימנומרתכושיתיפהפייהאםנירגיל,לילהזהאיןביאליק.
ב.ו:.cפליטערט,גנ;cלדמיטבלנ;cעם,איןגעהילט 1מלכת-שבא! c.:ו.'ס-נ.ו:.cכטקייןנישט

אוןשעמערירט ,גנ;cלדדנ;cסשעמערירט 1ברוסטאיראויף,אוןזינ;cטעמטשטיל 1

 /tקוקת, Rו;נז;ו~ליס ,ז?!ו;נ~ז;נןת I I;גא /o'ז,ןד~תחיא,ז,ןד;נה-ל~ל('לאציטערט'
אירהמידידתוהפרדהכבשיר 4 .)'ט?\ךם 9R ג;: ז?! iJץ f::נר r1 i'T;זזןב!ל טc.:ו.חיאנרזpו;נת

כאןגם ,) 1907קיץבסוףבהאגהקונגרסלאחר(שנכתבמב!מי,את'הולכתיאן,

המשורר,אלכמכתכיהלשבחהציירתהרכתהשאותםהמזרח,לילותמתוארים

הביניים,מימיהמשורריםשלככשירתםומסוגננים,'מלאכותיים'כאמצעים
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בתבלתהמקושטהלילהמןההתפעלותאיןהיידיבעיבודאולמבבללמ.וריה"ל

במונחי truewitומלוטש,שנוןעילית,תרבותאיששלאסתטיציסטיתובזהב

קלישאותשקלטעממי,יהודישלרגשניתהתפעלותאלאהחצרונית,התרבות

הציפור'ב'אלשהדוברבשם(ממששלישיאושנימכליהמזרחלילותעלפיוטיות

~:;ןיב yש' 'ה~~ riJ:זו;נה, iJ 'הארץעלהאווירמןשקלטקלישאותמי~'בדבריומשבץ

במובאותמתנאהלו'יש'פלוניהעמ'ב'שירשהדוברובשםעודו;ניםי,ה 1י~;ןה
 5הקומי).סירוסםאגבשלמה,מו;נשלי

לשערכמדומהמותרולב.בלבביאליקיצאלארץ-ישראלהראשוןלמסעו
ויצאהמשפחתהואתהנוחביתהאתעזבהתעוזה,יאןאירהגילתהשאלמלא

ספקהשנייה,העלייהימישלהצחיחהלארץ-ישראלהקטנה:;ןתהעם 1908בשנת

.ביאליק 1909באביבהארץאתלתןרלצאתעוזאוזרהמשוררהיהאםהוארב

מיוםמוכרים.ובלתימרוחקיםלמקומותלצאתושנאמטבעו,היהאוהליםיושב
מאותכמהעלעלהשלאברדיוסביתואתנסיעותיוהקיפובאודסהשנשתקע

להאגעדנטעד 9דסבשנתרקלא.ותן-ורשהקרקוב,קישינב,קילומטרים:
אז,עדלההסכיןשלאתעוזהבכעיןלשווייץ,עדדרים iJוממנהמערבי,שב'קצווי

כתבהואלארץ-ישראלמסעוערברבעקברתיה.יאןאירהשלבעידודהזאתואף

השיריםומןריה"לשלהיםמשירימוטיביםעלהמבוססיםביידיש,עםשיריצררר

הכתירשאותםלארץ-ישראל,הנסיעהאתרוחובעיניהמשוררראהשבהם

הלוי.'יהודהריינ~ךהו;נשנהבכותרת

ההדירכזכור,והשראה?חיקוימקורכאלריה"ללשירתביאליקפנהמדוע

שירההשפיעהכיצדראהאףבספרד,הזהבייתורמשוררישלשיריהםאתביאליק

גםואחרים).מיצקביץבראונינג,(היינה,באירופההמשורריםמגדוליאחדיםעלזו

העמידורוזנצווייג,פרנץועדצונץליפמןי"טלמןבגרמניה,ישראלחנמתאנשי

נרתעעצמוביאליק 6עיטוקם.במרכזבמיוחד,הלוישירתואתספרד,שירתאת

הפכהמהרהעדאךהביניים,ימימשוררישלהמלאכותיהטגנוןמןבתחילה

(מאורההשחריאיילתיעלכדוגמתבאימיטציהכוחוניטהוהואלהערצה,רתיעתו

מיקדםבשירכברליצירתו.הראשוןבעשורעודחיברשאיתהספרד),נוסחעל-פי

משרררשלוהררחניהמוחשילעולמרהעדותהרחקתבאמצעותשדווקאגילהזה

השיריםבשלושתגםוכהעמוק.אישיממדבעלישיריםלכתובניתןהביניים,מימי

(כעיןופזמוניתיישיריםכבאותם-לידעריייםבמחזורהכלוליםנאיבייםהכמו

שלהחיסיון,בחסותלספרהיהיכולהוא-בעבריתעתבאותהשחיברעם),שירי

עת:באותהמוצאותיועלהמררחק,האימפרטונליהסיפור

ליבסטע,~לעפ~רגעסעןכיה~ב

 ] ... [הויז;אייגומי'!.ןט Tפ~רל~ב );I.כיה
געט!ירעהמערב-ווינטדו,און

ברעב,יענעםצישיףמיכןט!ירב

דלער-fנליגל );I.מיטה~רץמיכןס );I.וו

 ] ... [וועג. ~איםצול~נגשויןזונט
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ליבסטע~לעזנ;cלסטוגריסען

גליק.מי~ןפוןזיירערציילאון

רוחן~ז;ר ] ... [ביתיאתנטשתיאף Iמל:;גיעקרתיאהו:;גי~תפרפראזה:ובתרגום

 Iנשרבכנפיהמכהלבישאליו Iחוףלאותוספינתיאתשאי Iהנאמנהמערב

מזלי.עללהם!?רי Q'ו Iאהו:;גילכלשלוםזpאי ] ... [נתיבמכברזהש Pו;נr:ז

(וילנה),fג~לקיידישעד~סהציוניבשבועוןבדפטולידערי'יםהיםשירישלושת
זולכותרתשירים.'הלייסיהודהר''פוןהכותרתתחת 7לוריא,י'ד"רשבעריכת

ביאליקח.ב.פוןזעבעןהלוייהודהר'פוןשירים'דיהבאה:ההערהצורפה

וונ;cסfג~לק,fג~רןלידערז~מלבו,ךדעםפ~רגעוונ;cרןאיבערגעזעצטטפעציעל

של('השירים~דעס"סאפיר,י.ד"רפוןפ~רלאגאיןדערשייבעןקורצןאיןוועט

לעם,שיריםהאוסףבשבילביאליקח.ב.על-ידיבמיוחדתורגמוהלוייהודהר'

באודטה').ספירי.ד"רבהוצאתבקרובלהופיעהעומד

ביאליקשירישלהקבציםבכלנכללואףתרגום,כמעשהאפואהוצגוהשירים

הללו,הקצריםהיםשירישלושתאך(תרגומים),'איבחעצובגען'במדורברידיש

מתוךבמוטיביםחופשישימושהמשתמשעיבוד- 8לחוברכדעת-אלאאינם

'הציקתניחמישים',אחרנערות'התרדוףשיריומתוךובמיוחדהלוי,יהודהשירת

ומקיםו'יועץים'מש:;גריתש~ראלי, iJ'אלומערב',צדרוחך,'זהחי',לאלתשוקתי

אואפקטציהכלבהםשאיןביאליק,שלהכמו-עממייםשיריושחקים.'במקום

בועדכיעליומעידששמו 9 ,) 1908 (פ~לקפ~רןלידעדלאוסףנועדוהגבהה,

הודותואכן,לאומית.מגמהבעליעממייםובפזמוניםבשיריםהחסראתלמלא

לידער''יםהקטןהמחזורשלשיריוראשוןהיהלו,שחוברההבאהלמבגיבה
והשפיעכולבפישהושרובפוץ,אהודלשירליבטטע')~לעפ~רגעסן בc;נה'כ'(

המודרבית.סןיידיששירתעלרבות

הומה,בלבזהשירששרואחריהם,והבאיםהתקופהמבניאותםאםרבספק

בו,הכלולהלכול,הברורהאךהעקיפה,הציוניתהאמירהעםהזדהותמתוך

כתיבתו.בעתהמשוררשחשגדותיהעלהעולההלבבהמייתלחושהיויכולים

שבמחיצתםהוריהואתאשתואתביתו,אתלעזובאםקשותהתלבטעתבאותה

שלבמחיצתהבארץ-ישראל,גורלואתולחפשתמימות,שניםחמש-עשרהעשה

(במשמעותהיםיפרידלידער','יםחיבורבזמןכבראהחשבכךמעתה,יאן.אירה

המדרש'ול'ביתלמשפחתובשייכותשהתבטאהישן,·עולמולביןבינותהום)

לנהוגבהשוואהשמרנייםלאומייםבערכיםשהצטייןאודטה,שלהסבראיטטי

 .ובברליןבוורשהבווינה,הים',ב'כרכי
אורחביןלמערב,מזרחביןלבטיםממסכתחלקעבורוהיתהיאןאירהפרשת

גםהואהיםרוחוסיכוניו.סיכו~ועלהחדש,לעולםההיפתחותלביןהישןהחיים

שלאינדיווידואליסטיתהההליכהכיחשש,ומפניהנמשךשאליההמערב,רוח

שכמוההתבוללות,עםאצלוזוהתהלשמו,ראוימנהיגללאמעדבה,'הצעירים'

ביןעתאותהנקרעביאליקהטלעים.ראשיאלועולליםגוזליםשלכהתנפצותם
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לרווחההחלוןאתלפתוחרצונולביןהלאומיתהתרבותבמבצרילהתבצררצונו
שיריהםאתוההדירהאגדהטפרבעריכתאזעסקהואאחד,מצדים.רוחלמשבי

שלתרגוםמפעל'תורגמן',אתיסדשניומצדבספרד,הזהב''תורמשוררישל

 11 .) 1911בשנתאור(שראהקישוטדוזאתלתרגםוהחלהעולם,מספרותפנינים

והוציאההאש','מגילתהגדולהשירתואתלרוסיתתרגמהיאןשאירהלאחר

קיריליות,באותיותלראשונהביאליקשלשמוהתנוססשבהבחוברתתרגומהאת

שלבתחושהאזשרויהיההואהיהודים.'ל'רחובשמחוץלתהילההדרךנפרצה

הלךעתבאותהכולה.רוסיהברחביפרסוםעלאופוריותמחשבותוטיפחחג','ערב

שמועתידהיהקצרזמןובתוךז'בוטינסקי,בידילרוסיתשיריותרגוםמפעלונשלם

עללעלותהיתהעתידהואףגורקי,מקסיםהסופרלרבותרבים,בפילהינשא

בשורותהכלולותהרוח,אלהפנייהבמילותלספרות.נובללפרסמועמדותוהפרק

 1ליבסטע~לעז~לסטו('גריסןלידער''יםהמחזורמןהראשוןהשירשל 12-11

ישמזלי'])עללהם!?רי Qו 1אהו:;גילכלשלוםאי 1p '[גליק'מיכןפוןזיידערציילאון

חששעמביחדלפניו,אזשנפתחוהמזהיריםהסיכוייםעלגאווהשלמשמץיותר

המרחביםעבראלהחוצה,הפריצהבמעשההכרוכיםהסיכוניםמפניגדול

'שיראתגםכתבעתבאותהשם.אוהלליריעותמעברפרסהת"קהמשתרעים

משלהעתיקה,השיטהאלהדוברתפונהבווגםבלילה',ולאביום'לאשלוהעם'

אתבאובותעלהעתידותיהאתשתגידממנהומבקשתמדלפי,הפיתיהזוהיתה

מזלה.גלגולי

לכנה-שיכןדער'מיטבמיליםהפותחהשלישי,בשירהלילהתיאור

גםוזהב,כחולבצבעיהמקושטתשבאמלכתשלובצלמהבדמותהפ~רזילבערט',

אגר'הולכתשלוהפ.רדהבשירגםלעייפה.עמוסורעיוניאישיבמטעןטעוןהוא

לילותתוארולידער','יםחיבורלפניכשנהמהציירתהיפרדולרגלשנכתבמעמי',

ת !3:;וירי 1~לה;;ז~ךץ י~?!-ל !3טו /o ?!~עוד 1~רבזז:וי, י~;>:ג 1 'דומים:במונחיםהקיץ

קורחיםלילות,ו;נתוקי 1 ,יץ ?jלילי-רות hזiJ p~כוזקוות 1ז;;זב ת~; /oו;נ iJגר:;;נדנ;ום
 '.בז;;זרמוןז;;זב,רמון;נל-כו:;נב 1כו:;נ:;גים, iJו:;נליליזpחורו;ננז?;רי 1ריזקים, qוו;נ

קדרמיםעברייםמקוררתשלמסוגנןעיבודהיאביאליקביצירתהאקזוטיקה

שלנסיעתהערבעשרה.התשעהמאהשלאירופהסופריאצלהמודרניועיברדם

שבאמלכתשלהקדוםמסעהסיפורבדמיונועלהלארץ-ישראליאןאירה

יחסיומסכתאתראהאחתלאבאדם.החכםהמלך,שלמהעםלהיפגשלירושלים

יאן,אירהשלזדותהשבא.ומלכתהמלךשלמהפרשתבמונחייאןאירהעם

יצירתית'אריסטוקרטית',וגדולה''אשההיותההעולם,ברחביהנועזותנטיעותיה

עםהתמודדותהיתהחידותיהועםעמהשההתמודדותרבות,בשפותושולטת

משיכהושלאינטלקטואליאתגרשלעירוב-תאומהנפשעם-כערכואשה

המסופרזהמקראילסיפוראנלוגיהשלחוטיםלמתוחהביאוהואלהכל-פיזית

 12בקוראן.גם

 ת~'(הויזיאייגןיכמןפ~רל~ןטנ'ה~ב 1ליבסטע,~לעפ~רגעסןיכ'ה~בהמילים

לידערי,ייםשלהפתיחהשבשורותביתיי)אתנטשתיאף 1י I;:מלעקרתיאהו:;גי

העולםמןולהתתנקעוזלאזודמשאלהמשאלה:שלמשמיניתיותראפואמבטאים
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כמאמרתפילין',שלובירצועותנאמנותשלבעבותותאותוריתקשעדייןהישן

אירופהשבמזרחהמושביביתחוםהחייםאפולו:פטלילנוכחבשירוטשרניחובטקי

בעודועיפוש,עובששכולונרפשייאגםנאלחים,וקיבעוןקיפאוןכחייאצלוזוהו

למשכיליםבניגודזאת,עםטוב.שכולוובהיר,יפהעולםמשתרעלחלוןשמנז.בר

צעדומבור.ךרצוידברזה)טעוןמושגשלמשמעיו(בכלהחדרבנטישתשראו

ביאליקגילההמודרנה,ואלהעולםאומותאלהתקרבותשלמתבקש

הואאחת.ובעונהבעתעליווקונןאותוחייבהואהזה.הצעדכלפיאמביוולנטיות

טפריואתהקצרההמערביתבחליפהתורהבןשלהארוכיםהמלבושיםאתשהמיר

רגלעםימיוכלנותרבגרמנית,בעיקרקטנים,שירהבטפרוניהארוכיםהגמרא

אםכיהדברים,שלהפשוטה·במשמעותלאאךהישן,המדרשבביתאחת

יהודי,שהואמהלכלמטפורההיהדידולגביהמדרשביתהמטפורית.במשמעות

כפשוטה.מציאןתדווקאולאוניצשה,במונחינראיטטיי (i 'או

וגםלדורותיה,העבריתהטפרותבההדרתועטקהיכינוטי,רעיוןאתשהגהכמי

אפילוביאליקהיהיכולהעברית,השפהשלרבדיהכלאתביצירתוריבד

מושגישלהמרוביםהווריאנטיםכלאתבמוקטןלהכילאחתיצירהשלבגבולותיה

חכמיעבורהיםיי 1:::יכרהמושגלמשל,היווה,שבההתקופהלמןוהמערב,המזרח

ועדמקומות)ובעודע"אכא,(שבתהמערביהיוונילפוליטנרדףשםהתלמוד

עיניהםונשאוטפר,כבקרייתשבמזרחבאודסהוחבריוביאליקישבושבהלתקופה

-1899בכשכתבהמערב.תרבותשלהמעטירותהבירותןבשארבברליןלנעזpה

שלחסידיהכלפילעגוחציאתכמובן:;ניווןהואהיםי,י 1:::'בכרהסטירישירואת

נתבוהיםי,י 1:::ביכרדהיינוובברלין,בווינהשישבוהרצל,שלהמעשיתהציונות

ן 3צפרירים,או!פיריםלאותםים,לרוחותהחלוןאתלפתוחוביקשושפותבשבע

מערב-דו,יאוןלידער':ייםמתוךלשורותוהשווההמערביים;הרוחמשבישהם

מיטה~רץמכיןס );lוו 1ברעג,יענעםצושיףמי.:יןטי.:ירב 1געטי.:ירער,ורינט

l;( ןליגלf-להגיעביאליקשאףמכברזהוועג: ~איםצול~נגשויןזוכט 1דלער

לאורחותהמנוגדזהשמנגד,החוףאלבלשונו)יהצפריריםי,(ארהמערברוחבסיוע

לים.ומע.ברלנהרמע.בראלבהפלגההכרוךהסיכוןאתידעגםאךהנושנים,חייו

המערב,ערכישלהדרגתיבשילובדגלובאודסה,ידידיורכןאחד-העם,ומורורבו

לילהן I;:שלבמהפכהרלאבמרכז,והעמדתםהלאומייםהעדכיםהדגשתתוך

הקיים.אתהמסננת

נשםממשולמתמערבימ,לסלוופילימאזנחלקההרוס-יתהאינטליגנציהגמ

לקבוצותציוןציוניביןלמערב,מזרחביןאזנקרעווהציונותישראלעמשספרות

ניכרתאחד-העמ,שלכתלמידוביאליק,אצלאוניברסליסטית.מגמהבעלות

המערב,תרביתאלחלינותקריעתשל-נאוהלי'אדםשללסינתזההשאיפה

ש'מבית'.הלאומיימהערכיםעללוותרמבליכלל-אנושיימ,ערכימהמגלמת

'עלהמוקדמשירובסוףכברשהכריזכפיהעולמות,שניביןסינתזהביקשביאליק

~ריעו.r;ויו'~ךחי:;גההנופל:שמאוהלאתלהקימרצונובדברהמדרש',ביתסף

יריעותאתלעזובצורךאין~רןש'. iJצלו~ת /o ז:irךאורןiךרף 1חלו~ילוןנ:cקרע
הביןגםהואהמערב.לתרבותחלונותבהןולקרועאותםלהרחיבאפשרהאוהל;
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שלסדרהאלאאינהבפובליציסטיקהשנקבעוהאלההדיכוטומיותשסדרתהיטב

גםנמשךשהואוהיפוכו.דבראינםלמשל,וטשרניחובסקי,שהואתדמיות;

ותא;דינקמגירסאמעטלאישיהיוונייטשרניחובסקישבשירתשעהמערבה,

שלגווניםשנימהוותאלאניגוד,תכליתלזוזומנוגדותאינןואודסהשווארשה

במסתובאירוניהאמרלכןבמציאןת.קיימיםשאינםבינארייםניגודיםביןרצף

שלבכיווןייעשההיצירתיהמאמץשעיקרשביקשפרישמן,עלילדות'או'צעירות

כליגיד-הצדקמשנינומי'עםבלים:עליםבכינוסולאותוססים,צעיריםרומנים

פרישמן;כה'מתנייםוחזקרענןצעירשהואוביןכמונימופלגזקןשהואביןאיש,

בית-המדרששלבאווירושנתבשלווהדלים,הצנומים'הפירותמןשאכלבין

הדשניםוהרימוניםהזהבמתפוחיליהנותשזכהוביןלאחד-העמיותאשרהצר

הידיים,ורחביהפורחיםבגניםשגדלומאלהעסיס,והנוטפיםוהרעננים

ורחובותיה.'ווארשהבחוצותפרסאתי"ועלתי"וכידועהמשתטחים

חייהםספר'ב'קרייתהצעיריםשחבריולבינו,בינוהודה,כורחועלזאת,ובכל

הקרתניתובאווירההמדרשביתשלהנרפשבאגםשרויעדייןהואוכימשלו,נאים

ו:;ג~רון 1הקרן,r:ז~יםיךי W~תות iJ'~אונך~ותכיידעזאת,ועםהעצים.פרוורשל

שביאליקאפשרהמלאך.'ישאלב'ואםכדבריו~ןךנ}ןעו',עודםי Ij ~ןק~י יר.?!~

משהואיותרופמיליאריקרוב'יהודי',ולעשותוהמערבי,היםאת'לגייר'ביקש

התשעיםשנותבראשיתכבראמנםטשרניחובסקי.של'המערבית'בשירתומצטייר

מיםגליתיארואףים''בלבבשםבוסרשירביאליקבתבהתשע-עשרההמאהשל

עדלמצואהיהניתןיםשלמוחשייםתיאוריםאך'המחפש',הגנוזבשירשוצפים

חדשים','חייםהשירלמשל,בך,ממנו.הצעיררעהו,בשירתרקהמאהו;נפנה

'ו;נהבמילים:פותחהסיום,שירלפניימנגיניתחזייניתשלהראשוןבחלקהמשובץ

מורגשת(שבו '?ם~נ;:.ךג;:~לים iJ 1יr:ז ipסודנ;ר:;גין Q 1 ?ם: iJ~הוםו;נה 1ש, .!3יבר~ןינ!,ף

מבין .)ל IIריהשלהיםמשירישחקים',במרוםומקים'יועץהשירהשפעתהיטב

המתמערבים,'הצעירים'אלממנוקרובשהיה'היווני',המשוררשלשיריושיטי

ביאליקשאלהים','לנוכחבשםבשירשיריוקובץאתלימיםושפתחהרצל,אוהדי

ימיםשניובולידער',ייםהשיריםמחזוראתהחותםהנפלאהתיאוראת

שניהם.אתהמכילשלישיויםבזהזההמשתקפים

כישותלשמשהללשירשהוא ,) 1899 (האביב''אגדותטשרניחובסקישלשירו

גחליליות,כלילעטורשראשהיפהפייה,נערהבתיאורמסתייםiךרואית,מיתולוגית

ור,?ךו~י-רזי-לילו;נ~ם, PiJ'~מרקו /o'ן~ 1 ,ם~ו;נ~יקרת ?I, 7נ lחרלמרת,~דולות, i;lי~י .!3'ך
מתכולנשקפיםושניהםבזה,זההמשתקפיםוים,שמיםשלתיאורלפנינו '.ם~

שלהסעורבלבוהמשתקפיםימים,שנילפנינוביאליק,ואצלהנערה;שלעיניה

יםדריטעראיין ] ... [צוז~מעןדנ:cשלנ:cפןימען'צוויישלישי:יםשהואהמשורר,

שםיזpנים~מים[ש~ילידער'נינעזיננעמיטהארץמי'!.ן 1נישט:שלנ:cפטמיטןאין
החדשים].שיריועםלני 1יישן:ולאינוםשלאביניהםשלישיוים ] ... [יחדיו

ל, IIריהמשירתהואאףלקוחלידער''יםבמחזורהשניבשירהיםסערתתיאור

שחקים',במרוםומקיםו'יועץחו;נשים'אחרנערות'התרדוףהשיריםמןובמיוחד

הןוסועררוגזליםרנועמיםהמעברמשלו.מקורישימושבועשהביאליקאך
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נאמןשהואכשםממשובוגדניחמקמקלהיותוהים,שלצפויהבלתילאופיומרמז

בתוךנתונה:והרשותצפויהכולשבהםולהיסטוריה,לחייםדומההואבכךונצחי.

ואפשרויות.תמורותספוראיןישומוחלטים,ודאייםשהםוהמוות,הלידהנבולות

וארבעהישלושהביאגדתכאן,-היםסערתשלבתיאוריםביאליקהשתמשלפיכך

הפרט,עלהעובריםהגורללתהפוכותלרמוזכדי-הסיפוןייאישהאחרוןובסיפורו

בדרךאותםמוביליםאותם,משפיליםאואותםמרוממיםהאנושות,ועלהעםעל

להאבידם.עליהםמאיימיםאומישרים

עמישלהאמתיהאופיעלמלמדהסיפוןייאישבסיפורהסוערהיםתיאור

במרחבעצמוהמשוררמוצאתחילההגלגל.שמתהפךבעתהנחשףהמערב,

שונימ,לאומימבניביןומרווחת,מהודרתבין-לאומתיבאווירהימ,שבלבהפתוח

החיצוניהנויכימתבררמהרהעדאךוהנאות.השוחקותפניהםאתהמראימ

תהומותעלהמכסהדקמעטהאלאאינםהמעודנים,הטרקליןגינונישלוריבו~מ

אינוכאילונראהבאנייה,המשוררעםהמהלךלמשל,הצרפתי,אכזריות.של

כיסאאתבאקראיממנומשנוטליממתגלההאמתימזנואדנחתי,שלינושאלא

הצרפתיותגמכדג.זולתואתלקרועומוכןמתלקחניצת,הואקלחיששלו.הנוח

ופריצותן.דעתןקלותנחשפתמהרהעדכמו-אריטטוקרטי,בחןהמחוללות

בימטובעותשאינןטובותתכונותאילואיבעמוישכילהודותנאלץהמשורר

טיפוסימשלזוגות-זוגותובהנח,נרבתבמתכונתהבנויההאנייה,סערה.בנ!תות

שלפניהןמעלהמסכותנקרעותשבסופהבימ,גדולהלטערהנקלתעהמינימ,מכל

האמתי.בפרצופןמתגלותוהןהפועלותי,יהנפשות

האגדיהאיאללדרכולצאתמבקשוארבעהי,שלושה'אגדתגיבורנתניה,

דעתבלאמבקששהואייתכןהיבשה.דרדלצאתבומפצירשאביוהגמבאנייה,

בטברעהאמיממנוהילקחעמבילדותו,התנטהשנההטראומהאתשובלחוות

ימוקאמאמיהילדנינ:זקשנההלידהחווייתשלכגלגולכאןהמעוצבת(חוויה

רבימבמיממוקףהאנייה,בבטןביםנמצאנתניההעולמ).אווידאלהמיממתוד

כרורהמכאיבההתבגדותתהלירמחדש.להיוולדותעדשאולחבלימנשרווחוזה

הזקן,הדרומורהצרידכןועלהאב,מדמויותבהיפטרותגמאלאבמרדנותדקלא

לקחפעמיימימ.במצולותהואאףלטבועעליו,להשגיחהנעראביעל-ידישנשלח

עםעתה,ומיותמ.יתומבעולמלבדווהותירוהוריו,דמויותאתמנתניההימאפוא

לידתושעמכשמהיניקה.לתקופתהמקבילשלבבאבטביעה,ממוותישעותההרי

ומיטלטלכדים,שניעללעלםשהיההנערנטמךכךאמו,שדיאלהילדנצמד

נמשה'וככההנשר:ציפורניביןאללנפילתועדהמימ,פניעלרבימימימעליהמ

לבדמ,להמצפומהם,i;זעלמהילקחאחריהנאדות,וצמד ] ... [היממגליהעלמ

היהכיחרש,להמייהמונדוהיםוגליהמימ,מרחביפניעלועזיבימ,שכולים

מחיקה.'ו:!לבםיינקנחטףאשראםשדיכתאומימאיד,יעשוקנכלםהנאדותמראה

במיםמיקף~מי,ברחםכתינוקכמוהביםהמרטלטלתהאנייהלידעריבייםגם

מינןטי.:ירב Iגעטרינער,מערב-ווינטדו,(יאוןהמערבמרוחמבקשוהמשורררבים,

חוףי]),לאותוספינתיאתשאי Iהנאמנההמערברוח[ין~ו;רברעגייענעםצושיף

שויס!'מוטערטצוםים,מי,ך(יטר~ג~מו-מולדתוחיקאלשיישאוהוהיםומגלי
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ריה"ל,שלתשאלי'הלא'ציוןאתביאליקכשתרגםגם .)]'ימאחיקאלים,['שאני,

המילהאתהוסיףהואציון',מוטערקינדער,דיינענ~ךאויר'בענקסטבמילים

יותר,ופמיליאריעממיאופילדבריםלשוותכדיגםבמקור,שאינה'מוטער'='אמא'

לאחראותונטשהשאמובןשלובדידותיתמותשלאישיותתחושותלבטאוגם
אביו.מות

בביתאותושהפקידהלאחראמושלמוצאותיהעלביאליקדיברלאמעולם

בהצלחתוראתההאםימיה?כללחלוטין,אותוההפקירהלראותה?שב(האםהסב

באיגרותיואפילוביצירתו?).אותותיואתמותהחרתוהאםמתהמתיובגדולתו?

~ם i;Iמענה.כלויצירתו,אישיותולהבנתכךכלהחשובותאלה,לשאלותאין

וירדהשנתנוולהישראלבת-וארכיטיפימוכללעיצובמעוצבת'שירתי'בשירו

ההזויהשיבתהודם.בשראםמאשריותרישראל''כנסתשלגלגול-החייםלשוק

ביטוימתןהיאוארבעה'שלושהב'אגדתנתניה,שלאמוהאבודה,האםשל

בסוףרקביצירה.מהעלאתוימיוכלנרתעשביאליקוכאוב,כמוסאישילנושא

המזדקןהמשוררנזכרשבו(תרצ"א-תרצ"ד),'יתמות'האוטוביוגרפיבמחזורימיו,

מו >jשילדשלזוכאובהפרשהקוראיולפניהעלהובמוצאותיהם,באמובאביו,

המיתוסבגוניאותהלצבועהרבהאזואפילומאחיו,אותוומפרידהאותונוטשת

אותהן 4מודע,התתגםאפואהואביאליקביצירתהיםהקולקטיבי.הלאומי,

'חיקאלחפצם,מחוזאלהכללואתהיחידאתהמוליכהמופלאהאינטואיציה

ימיו.כלמתגעגעהואשאליהםואהוביםבראשיתייםמקומותאותםאלהאם',

בצאתונער~ת,רודףשהואעתאותהחשביאליקגםבשעתו,הלוייהודהכמו

הוארבספק'אושר.'ששמהחמקמקהכחולה''ציפוראזיולחפשלמרחקיםמביתו

פנים,אלפניםאותושאהבההציירתעםלהתראותהצליחבארץביקורובזמןאם

בשניםממנומבוגרתהיתהיאן(אירהבלבדלראותהאפילואוביניהם,זרבאין

אם,היאהאהובההדמותשבו'הכניסיני',שירואתכתבשלמענהואפשראחדות,

הפגישהמןהאכזבהתחושתאלאחת).ובעונהבעתושכינה=מוזהאחות

הארץ,ממראותאכזבהשלתחושהגםנתלוותההיתה,לאאושהיתההמיוחלת,

הישנה-החדשה,הארץזאת:ואףחציצה.בלאלראותהצליחלאאותהשגם

המשיכהאצלושנתלכדוכשםבערייתה.ועגומהדלהלונראתההודה,כך

המערב,תרבותשלהזרההחכמהואלגכראייאלהזרה,האשהאלהמתעתעת

וזוהפרטישבמישורזושמבית,הע.ליבותמןהאכזבהאצלוהתלכדוגםכך

המציאותקרקעאלשהתנפץשחקים,ומרקיעבהירחלוםהלאומי:שבמישור

הדלוחה.

תרס"ח,בניסןח'ביוםשנערךויסטה','~להבמלוןבנשףלמברכיוהתודהבנאום

שלללבםהמתגבנתהאכזבהסודאתביאליקהסביריפו,לחוףעלותועםמיד

ששיו~ממהשונהארץפוגשיםולבסוףשנים,זהלציוןהמתגעגעיםכמותו,אנשים

לכניסתוסמוךהלוייהודהר'שלמיתתואתהאגדהתיארהבמקרהלאבלבם.

נבעההיאאךבוערת,אהבהארץ-ישראלאתאהבזהמשוררביאליק.טעןארצה,

מזובדמיונו,לושתיארמזואחרתארץשמצאומ~יווןוהדת.הדמיוןממעיין
שלדבריוכלרוחנית.מיתהלו;נצערלמות,היהמוכרחהקודש,כתבילושסיפרו

169 



במילימלרמרהשנייה,העלייהבתהמשוררת,רחלשהיטיבהלמהרמזוביאליק

במפגשר'מנגד'נותרהדורמבניאחדכלכלומר, :'הג;:ר~ךץב!לליו~בי'~יש
נגעמדרעירדעאינרכיביאליקכתבבאןדטהשנרתרהלרעייתוהארץ.עמהראשון

מדי,יותרליזריםשהדברים'משוםשכךאפשרבמעט'.'רקנפשועדהארץמראה

נמצאימאנשיםשעודמשומפשוט,ואפשר,מדי.ירתרליקרובימשהממשומאו

 15אחדים'.עםיחדמתבררשאנרלהרגרשגםאלאלבכות,רקלאמעשה.בשעתב!מי

עלימ.תיאוריביצירתולכלוללביאליקשיעצההיאיאןשאירההזכרנוכבר

שירראתהמזכירחוף,אלהמשתברגלהתנוטט 1905בשנתאליוששיגרהגלריה

גלין.ובשוךבגאותוימתיאןריהכולל(תרנ"ו),והגל''הצורביאליקשלהמוקדם

ריה"ל,בנוטחלידערייימאתביאליקחיבר-1909בלארץשבצאתוראינואף

כלותעדאותושאהבההציירת,ידידתרעםהצפויהפגישתואתלושהזכירו

אךשבא,ומלכתהמלךשלמהשלפגישתמבצבעיבדמיונושהצטיירה(פגישה

לכלולטוףטוףכש~פנהוהנה,ומאכזבת).כעלובההתגלתהדברשלבטופו
אתהממזגימשלו,ביותרהיפימהימתיאוריאתהטיפוןייאישהאחרןןבטיפורן

שנכתבןלידעריויימריה"לבנוטחהפלטטי,התיאוראיכויותואתהצלילרובד

הדברהיהקצףי),ובשצףאףבחמתו;נשבריממגל~לוטוער,הולך(יהיםבהשראתו

הימאתלתאראותושעודדהיאן,אירהשלעתבטרםמותהלאחרבמאוחר,

אךים,שיריחיבר 1908בשנתכנתינתה:לאאךעצתה,אתקיבלביאליקבשיריו.

שלפיוטיתיאורחיבר 1931בשנתהציירת:בפישגורההיתהשלאבשפהביידיש,

ולאדווקא,בטיפוראותו:;נללאךואקוסטיות,ויזואליותבאיכויותעשררהים,

בשיר.

לחלוטין,יאימפרסונליימישירימוכילו,רבותפניםביאליקביצירתשהימראינו

להםנתןלאשהמשורראינטימיים,אישייםיסודותמכיליםלידער',יימכדוגמת

משלבתביאליקיצירתאךהאוטוביוגרפיים.האישיים,היצירהבערוציפורקן

שנכלללידערי,יימהקטןהשיריםןמחזןדהכלל,רשותואתהפרטרשותאתתמיד

איןהשלכןת.רבלאומירעיוןגםבתוכומכילהלאומייםהשיריםבמדודכאמור

ועידתשלהתכנסותהשנתגמהיאזהשיריםמחזורשלחיבודושנתכרלשכוח

יבשעהודווקאהלאומית,השפהכעליידישעללהכריזביקשושחבריהצירנוביץ,

לכתיבתםביאליקפנה'העברייה',אתיחזקובראיסטים ryשהנתבקששבהבעתזוי,

ברורהגםאךאמנםמרומזתציונית,מגמהבעלילאומיים,עםשירישלביידיש

יידישיזמימ,רצופיעמי,ישירישלמחזורימופרסמחיברעתבאותהומובהקת.

האמהותבלשוןשהושרומאלהאותנטיימ,יהודייםעםשירישלקונדסיעיבוד

ומארקגינצבורגבאסופתלושנמצאוומאלה 16הדיבור,שפתעדייןשהיתההרכה,

לבללידידיוביאליקהמליץיידיש,חסידיעללגלוגוחרף .) 1901פטרסבורג,(ס"ט

עליוותרוולבלהעבריתיהשפהמגיני'גדודשלהפשרותחטרתלקנאותמייכנעו

בר.האסמיםשימלאועדהמדבר,דורמבנירביםשלהעראישפתכעליי,יששפת

איןכןועלהכי,בלאיזישפהשלמעמדהידעךביאליק,האמיןבארץ-ישראל,
שיידישחשאףהואבו.דךחפץאיןככליהמרוביםקנייניהכלאתה~דהלהשליך

שפהכלומדאירופה,שבמזרחשיראלביתהמונישלהעממיתשפתםרקאינה
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אחת,ובעונהבעתגם,היאמובהק.iךרואיואנטיהבראיסטיאיפיבעלתייהידית'

הלוישלהמערבייםהיםשירילכן,ההלניסטית.לגרמניתהדומהמערבית,שפה

והיופי)הגבורההאצילות,ערכיהםוערכיהמערב,''סוףהיאספרדסוף(סוף

לעברית.ולאוימאים,חובליםשגידלההמערב,לשפתליידיש,היטב'מיתרגמים'

מחזורמילאלימיםציונית.מגמהבעלתיצירהלפחותאזביידיש,יצירהאם

לעלותוקבוצותמשפחותיחידים,שלבעידודםחשובתפקידלידער''יםהשירים

-האישייםהלבטיםמןשמץאףשידעומבליעתידם,אתבהולמצואארצה
שהולידוהו.-והאידאולוגייםהאינטימיים

נספח

ביאליקנחמןחיימ

ימ-ללועד
הלרי)יהרדהר'(נ~ר

ליבסטע,~לעפ~רגעסןכ'ה~ב

הויז;אייגןמינןפ~רל~זטכ'ה~ב

~פגעגעבן:זיךיםדעםכ'ה~ב

שויס!מוטערסצוםים,מי,ךטר~ג

געטרינער,מערנ-ווינטדו,און

ברעג,יענעםצושיףמינןטרינב

~דלער-פליגלמיטה~רץמינןוו~ס

וועג. ~איםצול~נגשויןזוכט

-בשלום,~היןנ~רמירברענג
צידיק,דידזיךפלידעםנ~ך

ליבסטע~לעז~לסטוגריסן

גליק·מינןפוןזיידערציילאון

2 

זיךיםדערה~ט~נגעברוגזט

-געקרימטאוןזיךגעקנייטשטאון
צעבייזערטזיךערה~טפלוצעם

ברומט.אוןשויןזיךוויגטעראון
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~בטקעגןשויןלויפן~טאון

שוימ,וויכטןמיטבייזאוןווילד

 ,בוו~ליעט-של~בגען ,בוו~ליעט-לייבן
תהומ.דעמפוןאויטגעוו~קטן

.I;( געעפבט,ט~ל ~זירה~טט

.I;( ב~רגהויבער ~אויףשטייטט-
מ~טטבוימ!זי,ןבייגזעגל! ,פל~טער

שט~רק.אוןפעטטבלינבטטה~רץ,מינןדו,

הימל,איןט );I.גגרויטן ~טט );I.ה

 iה~בטזיכןמיטערשפ~לטימימ

שטורעמזינןמיטפליגלינזןאויף

ל~בד.ליבןצומדיךערטר~גט

3 

פ~רזילבערט,לבנה-שכיןדערמיט

 iוו~טער-שפיגלדערזיררובדלטויר'!..ט

נ~כטדיאובדזאויףזירה~טפ~רשפרייט

פליגל.ט~מעטעבעמבלויאירמיט

מלבת-שבא! ~'ט-ב~בטקייןבישטט'איז

ב~פליטערט.ג~לדמיטבלויעמ,איןגעהילט

ברוטטאיראויףאוןזי,~טעמטשטיל

ציטערט.אוןשעמערירטלד, );I.גד~טשעמערירט

כוו~ליעטקלייבעדיצעשפרייט,ש~ףווי

דרימל.ליכבטןאיןזיךוויגןשטיל

-שטערןדיימאיןציטערןטע
הימל?איזוועראוןימד~איזווער

 .צוז~מען );I.דשל~פןימעןצוויי
 iברידערגלינבעוויצונויפגעלייגט,

נישט:פט );I.שלמיטןאיןימדריטעראיין

לידער.בינעזיכבעמיטה~רץמיכן
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ביאליקנחמןחייס

ים*שרי
••• T 

הלוי)יהודהר'(בעקבות
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 • :., , .. ,. • 1ז
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-: .: T .,ז •.-

2 

iJ יי:ם~~R ,~זז,ניר~רר;rס-
ם; Wנוף, Wנוו;;נט, ?ijךג;יהיא

-סr;זןירי ,ו,;ניו;נייג;יאום iJ!~אי
נוחם.זוו,;נם,ן~ע,ה~א.זע
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!iI ז,נז;נרום,:;יזב!םך~ים

~ף W-שו:r~-ל~גיר-~ר~ה,-ל~
התהום.מלבגא~עלן

 :- •••זי

מכןרהיצאתשלישי,כרר : %000ביאליקנחמןחייםשירימתירהיעתקבייידשהמקיר •
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