
שמירזיוה

הנשברכחרס

ריר~רירטי $I.ררלעצטעס $I.יד-ביאליקשלהנבראייםהזעםשיריעל

הראשרניםבשיריררתקדימיהביאליקשלבשירי·הזעםהנביאדמרתא.

מעטיםלאיצירתייםמאמציםביאליקהקדישהעשריםהמאהשלהראשיןבעשיר

הטראימטייםהאיריעיםאתיתיכחהזעםבדברישלייישירי·הנביאה,שלליחבירם

שהיאבין-ביאליקשלהנביאדמיתהציינית.התניעהיבתילדיתהםעבתילדית

רביתפנים-שלישיבגיףבשירנזכרתשהיאביןראשין,בגיףדברהאתנישתא

ייחיידתסיתנזההייירצםסיתרים,אפילימנתגשים,מידליםעל·פיבוניהיהאלה:
ונשאתהיאהיטב.בהניכריםהמשיררשלהאישיתאבצעיתיישטביעתימריבדת,
מרכזייםמקראיים,נביאיםשלימגייתנרבחהקשתשלמסימני-ההיכרבקרבה

החשיביםמןיביניהםארחיניםי,ינביאיםלארחינייעדהנביאיםמאדיןיימונריים:
סחרי-הפחיתים,מןיאףרמית-היסח,הכהינהבמשפרחתשמצואםיהמכיבדים,

שירתאיןלעילםכידיע,השקמים.ימבילסיהצאןמריעי-יהייקרההמעמד

מטיששטיםמצבי-בינייםעלאםכיימיבנחית,חדיתקטגירייתעלמתבססתביאליק

גםלכר,בהתאםאמבייילנטיית.עמדיתיעלמירכביםמאפייניםעליפראדיקסליים,
בתיכההממזגתיפראדיקסלית,רב-ערכיתדמית-כלאיים,היאבשירתיהנביאדמית

אחדיתלכעיןאיאחד,לבלילאיתםמתיכהשהיאתיררבים,יניגידיםרביםמידלים

ניגידים.של
העםאתהמדרירימירה-דרר,מנהיגהיאביאליקבשירתהנביאאחד,·צמד

,שהיאלמשיררנרדףשםאף,היאארח,מצדמשיגיתייעלאיתיימיכיחבמציקיתיי
המבקשאינדיייידיאליסט,בהייתיהומדינאי,המנהיגשלהיפיכימסיייםבמיבן
קטנהעליית-גג(באיתההסיאןההמיןןמיקהר mשיימסתיר,מחביאמקיםלעצמי

בשירתהנביא-המשיררדימהבכר .)'~א~ו:ננ;ו~ייוס~הביאליקשלבשיריימבורדת,
מןלבריחימבקשבמדבר,אירחיםמליןאחרהתרהמקראי,לנביאבי~ליק

שלהמיגבהיבן-דמירתקריביאףהיאילחליפין,עליין,ברצעליישנכפתההשלוחית

כדילקררזייית,לייפרשבתפקידישמאסצהעיר'ה,ימשירתונגליתיש"צאירת

דירימשיררישלמשאלתםאתבמסתיתיאר(כרתפילת-היחידאתלשאת

צהיביירתיבשלירחתהלאימיתבשירהנפשםשקצה,לארחברשית-היחדיילהסתגר

הניגידאתבקרביאפיאמכילביאליקשלהנביאעל-כירםח).עליהםשנכתפה

מכילאףהיא •צהיבירןמהרפשרמתובדד,ישמיררלעימתשליח-ציבירימנהיג,

הדימיןעילםנציגיהמעשית,המדינייתיאישהריחאיששלהפכייאתברתכי
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מרצגשהנביאמאחרזאת,ראף • 1העשייה'ריערלםהאצילרתייערלםאררהמציארת,

כמרהושקמים,כברלסארעציםכחרטבעדריר,אתכררעהביאליקבשירתלעתים

אתגםבתרכרמכילשהראמכאןהמקרא,מימרתרהנביאיםהוחזיםמןכאחדים

לפיליסטריס:הבזמעם,מררםיאריסטוקרטלערמתרשפל-ררחיפשרטיאישהניגוד

להיותיכרלרהנביאבאלה;אלהרפתרכיםאחרזיםהניגרדיםכלביאליק,בשירתכרגיל

לשמשגםרלתעבן,להןלברזרגםהברירתאתלאהרבגםראריסטרקרט,דלת-העםבן

פרטית,סתריםלפינתולהתגעגעהשררהמןלבררחרגםרמררה-דרךמנהיגלעם

 •נכלמעיןחבריה

כרוחבמעשה-היצירההרראהביסרדה,ררמאנטיתהשקפת-ערלםבעלכמשררר

אלטבעיבארפןביאליקנמשךכררנת-המכררן,ללאמאליררברקעהערלהספרנטני,

בעצמרתיו·,ברער·כאשהנבראהכילהתנבא,שלאיכולשאינרהנביא,שלדמרתר

אותורמביאהבקרברמפעמתהקרדששררחחזרן,אישהררמאניטהמשררריהרתגם

הצופההמקראי,הנביאלדמרתבני-דרררראתביאליקאתקרבההונלד,ראייתלידי

חבררתאתבלרםהררלדהמבקרהכתיר(כזכררהאנרשרתרלכלללעמרעתידרת

כמיזאת:ראף .)' The Visionary Company 'בכרתרתהאנגלייםהררמאנטיקנים

הררמאנטיקהשלגילרמהניטשה,הגרתשלשלטרנהבימיערצבשלרהדערתשערלם

-בנביאביאליקראהההיסטרריה,במתמעלירידתהלפנירגעגעשה,בשיא
עהלירןי:יהאדםלרעירןעהבריתהתשרבהאת-אחד-העםררברמרררבעקברת

צהרדקתדרכרלמעןלהקריבמרכןאףהעלירן,המרסרצרלפיהנרהגקצררתי,יאיש

הננטיסלכלהבזהמררמת-מעם,טיטאניתאישירתהאישית;רררתחראת

כבפרקמטיאמרסרבענייניהנרהגיםהקרתנית,השאננרתאנשיהאופררטרניסטים,

שלררתס),אתרמפרקלרנםאתכללעיניהוחשףהנביא,אתמתעביםצמידם,(אלה,

יהרואהידמרתאתבתרכראפראמכיללתקרפרתיהביאליקביצירתהנביאמרשג

לביתהצרפהתרתי-משמע,רנברחת,נעלהררחניתאיישרתלפנינריחד.גםריהררע'ה

בלתי-פנימיבברחעליההנכפיתהשליחרתמןלבררחהמנסהאךגיסא,מחדישראל,
שללמעמדרמתעלהאףביאליק ,שלהנביאלעתים,גיטא.מאידךנשלט,

רברצרתובכר-חדיבררר,מציאותלברראהיכרלהגנרסטיים,המקרררתמןהדמיאררגרט

 •רברהרלתרהרלהחזירה-

* 
בראשביאליקהציבתרס·ה,בתשרירנדפסתרס·דבאלרלשנכבתיד;גרי,שירראת

שכתבהזעםי,מינברארתשמרנהרבהתר·ע),אודסהרמשאי,(יחזרןצונמהרחרבת

על-ידיבטערתזהשירהרצגכךמשרםארלי •לציירתרהשניהעשררבמרותצ

מן, mברהקרראלגביאכן,ביאליקנ.שלהנבראהלשירתרראשרןכראשהביקררת

שלמבשרתייטנרניתמעיןרחסר-התקדים,הנעוזהיחדרשמטעםידברבשירברהיה

ביאליקוחקיראיןההיסטרירת,הפרספקטיבהמתרךארלם,רהתרכחה.שירי-הזםע

לאמיתוהיה,לאבידבריכביכרלשתנגלההמרפלג,היחדרשכילהבחין,שלאיכלוים

עלושכבררפטידר-נבראיים,פסידךמקראייםחרמריםשלטינתזהאלאדבר,של

כגרלת-הכותרתזהשירנתאראםירתר,כמדרמהנדייקביאליק.בשירתלכןקרדם
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כשירמאשרביאליק,שלהמוקדמתבשירתושהושגומהוססים,הישגיםאותםשל

ביאליק.ביצירתהכמו-נבואיהזיאנראתפותח

ידברילשירקדמוהכמו-נבואיתברטוריקהלהשתמשהבחירהבעצםכ,ךלמשל,

כן,עליתר(תרסיג).סiגר~היוי~~יר(תרנ-ז)ב?םי riJ:י~יר ןנ;~'היקאנונייםיהשירים

שקוליםאובלתי-מוחרזיםבטוריםשנכתבביאליקשלהראשוןשירואינויר;ורי

כחמש-שנכתבואחרים,שיריםמאפיינתהחרוזשלזניחתווחפשי-ימקראי:במשקל

(תרנ"ח).ת' !3לדג~~ף~ת~ש םc:ג'דמוי-הדרשההשירכגוןר;ור,לפנישניםשש
הבלתי-הקטעיםשניםבכחמשליר;ור'קדמוהפסידו-מקראיתבפרוזודיהבשימוש

אךהמשורר,שלבעזבונושנמצאוסה~אי, םו-ג_;:ויבך;:זי~~אריiךםי~ת'~למוגמורים

.ואף 4הוחפשי-מקראיהריתמוסלעברממששלצעדיםנעשוה'קאנונית'בשירהגם

לוקדםוהתוכחה.שירי-הזעםביןהראשוןהדראמטיהמונולוגאיננויר;ו'רזאת:

לעצטע'ד~סביאליקשלהיידישירוהכמו-נבואיהדרמאטיהמונולוגבז'ארנ

הנביאים.בסגנוןקשיםדברים,המטיחי 90ימ-האחרוןי)(יוחברוו~ר'ט

שכלהרימטושטשים,וגבולותיהשגווניהתופעת-ביניים,שלפנינומארחואולם,

האמורמןגםלהסתייגעלירבהילכך,לחצאין.אלאמדוייקתתיההלאקביעה

ידעויםמרכיביםשלרתכובתאומזיגה'ר;ור'השירהיורתשרחףולהדרות,לעיל,

מיוחדלמעמדזאתבכלראוי 'ר~ר'ולפיכר,ופרצית-דרך.חידושלחיהשבעשהיר
המוקדמיםהגילוייםביןחשובהוחליית-מעברבהיותוביאליק,שלהיקאךרנבתוך

דומהמסויימת,מביחנההושמוכללים.הבשליםגילוייהלביןשלוהנובאהשירתשל

לפניכשנה-שנתייםשנכתב ,'ל ?ri:זירר iJ ~~~רתר iJ ~'~יןהעם·ישירשללזהממעדו
שתיביןוסימפטומטיתמעניינתכוחליית-מעברושימשהםע·,ישיריבסדרתאיחו

בעשורכתבשביאליקהעם·,ימפיהארוכיםהמונולוגיםביןותקופות:ותפועת

שיחידהש~י,מהעשורהקרציםהעםיישירילביןגנז,רובםושאתלציירתו,הראשון

המהוויםשדירים,באותםלאתרניתןבדרך-כללשיריו.בקובץימוחדמדורלהם

ומכאןיחד,םגהתקוופתשמתיסימני-היכריצירה,תקופותשתיביןמעברוחליית

בהיותוגםעצמומשללמעמדראויזהשיר .'ר~ר'שלהמדוייקשבתיאורוהקשרי

מוסכמותיהכלאתהמנפץשיר-הרטוריתהבחינהמןביורתומפתיעמקורישיר

דעתי,לעניותנעוצות,אינןוחדשנותומקוריותוואולם,הקלאסית.הנבואהשל

 • 5ומבקריםוחקריםבהשמצאוסימניםבאותם

דמותשללראשונהבהופעתה'דבר'שלחדשנותואתלתלותאיןלהערכתי,

איש-הרוחביןכביצירה,בחייםפדות,שמולאובנרדורוביאליקהמשוררהבניא,

אולמנהיג-הדור,מטאפורהאלאשאינהביצירתם,הנביאדמותהמידנאי,לבין

תחומיאתבתוכההמאחדתדמות-כלאיים,תכופותהיאהלאומי,למשורר

שונותברפופורציותוהרוחני,המדיניהתוחםאתהוופאטיקה,הופלייטקה

שלבדורומאליוומובןטבעיהיהשמורר-נביא,אובניא-משורר,,השילוב 6ומגוונות

ישעיהוי'חזוןקודרת','נפשינפשי',אתהלאה('שאפרוגשלבשיירו-ביאליק

ומשתמעתזודמותנרמזתלעתים,אמנם,מאנדלקרןו'שפץריילבישריאורעוד)

משיירה-זעםברביםגםואולם,במפורש,בונזכרתואינההטקסטשיטימבין

~ל.יל'~ד~ז:ויל~r:ידקים','קראי ,'םיז:;ל~ר Q'מי!ה~ם ןנ;~'(ביאליקשלהמיבהקים
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הסגנוןמונרמזתאךודמותוובמפורש,בגלויכללנזכרהנביאאיוועוד),לי, I;!~ר

אלהבשיריםנזכרתימשורריאוינביאיהמלהשאיןהעוברה,בעצםהכמו-נבואי.

נביאשלדמותשבמרכזםכשיריםהבנתםאתלמנועכדיאיומפורשתבצורה
משורר-נביא.שלולחלופין,משורר,

-הרומאנטיתהישרהשלדמויות-הקבעממאגרהללוהדמויותשתילשבצירופן
לאהחידוש,מטעםבוואיןרבותא,משוםאפואאין-הנביאודמותהמשוררדמות

ורקאךכאןהמדוברואיןביאליק.יצירתרקעעללואהדור,מוסכמותרקעעל

בשיר.אפילובהמשךדיוןנייחדמהםשלאחדיםביאליק,שלהגנוזיםבשיר-רהבוסר

אחת.ובעונהבעתוכנביאכמשוררבמשתמעהדוברמוצגכידקירהייויקאנוניי,בשל

לעצטעיד~סהנבואיתהפואמהנכתבהשבהשנהבאותהשנכתבהזו,בפואמה

האםשלה Mמאנשירואתשנלחכמשורר,מוצגהאני-הדובר ,)א W(תרסוו~ר'ט

כבלועהדמעהאתשספגהלםחאתשבלעוכמיהלםח.בעיסתשנבלעהומדמעתה

זהדוברמוצג ,)ך Oב(יחזקאליי iJו~ה (iויק~יםהמלאההמגילה,אתיחקזאלהנביא

אלאזהישרהיהלאבתחילה(כידוע,יז;:וריגיבורגםבקמביל,כמשורר-נביא.

וצרבמתונמה,העירהושאור-השמשכמימתוארישירתיי),הפואמהשלהמשכה

לאגדהכרמזזv~הייאת(יב~~ובגלחתנושאשרףהשמשהיתהכאילושפתיו,את

הדוברשלהנבואי-פייטניאפיונואיןואולם, .)גרבהשמותמשה:הקדשתעל

שלהמוקדימםשמיידובאחידםלהומקבילותיחדיה,דוגמהמהווהוביז;:ורבידקירהיי

חשובמקוםתנייחדשבהפרוג,ישרתבהשראתברובםנכתבואלהישריםביאליק.

ה mשתנאזביירון,שלהמסורתמתוךחלקבהיותההנביא-המשורר,דמותומרכיז

כשרוונתבעל- seer-נביאהואהשמורר(שלפיה,הרומאניטתהררסיתבשיהד

בדברושרעמיואןזראתלהפליאיהודעמשורר,הואהבניאולהיפך:הזר, mוחזהשל

הראשונהבפעםצועבהביד;יריכילהודותישזאת,רעםמפצוץ-סלע).כפטישהעז

ייאץלשקהוראבלאומרפרשת,גליוהבצורהבניא-משוררשלזודמות-כלאיים

אלוסיבית. mהפיגורטיביתהלשוןכבלימבזלצלחה

מופיעהאכןבידברסתייגות: mסייגיםימניצהבתטעונהכזוקביעהאפילואך

משוררבהלרארתאיןשלמעשהאלאמשררר,גםלהלכהשהואנביא,שלדמות

המשוררועלםאתכביכולהמאפיינים'האבזידםי,ימפחרתי.מטאפוירתבדרךאלא

שלמהידאליהחלקממשיים,פרטי-צמיאותאינםוהחזון),השיררמיתריו,(הכיונר

נ;רזר ?I' ~~ר t,C ' : 22לשררה(השורההלבבתורלמתוחללמשלאםכיהשירה,ערלם
ענייניםשלהאוטומטישיוכםמפניליהזהרכן,אםיש, .)"ףג;:י;ל 1;:~נורל~י'ז{.י

להםהקנהשביאליק(למרותהנפשיתבמציארתהמתרחשיםמרפשטים,מטאפוריים

אדח:לשוןהלטיראלית.היחצרניתלמציאותרמשכנעת),אמינהפלסטית,ממשרת

בראשהם-ביאלקילשאדחיםרבשיריםיד;יריבשיר-רישהירייהכיונר

של'iעמלמולחקלואבקרבם,המתוחללתרוהראמההנפש,ארהלב,רבראשרנה

ים t:t.~לור \J ו;:~י?י;יבו- יי.נ;:~'בשירהכינררתיאררלמשל,כר,כפשטוו.השמררר
דרקואלואוהרפנסה,רערלםרnהליןאישפשוט,מחגשלעלומואתמאפין-~סו;נ'ה

אדחיםבשיריםגםוכראי-שהרוח,המשוררשלוהמררמםהמעודןעולמואת

היאבידבריהמתוארתהדמותלנפשי.אוללבהכינורבזהקבלהשלקוהמרתיחם
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משוליםלבושנימישליח-ציבור,שללאומי,מנהיגשלדמותלכול,קודםאפוא,

לאארמשורר,שלדמותגםבמשתמע,בה,לראותאוליאפשרהכינור.למיתרי

היברי.יעלבהםרבשהישמאיוההשאלה,הדרשדרועלורקנחרצת,בוודאות

שירי-התחייהכלאתלרוחהזורה-הנביאאתלתפוסהפיתוירבכן,פיעלואף

כדוגמתווחזיםמנהיגיםשלכנציגם-מקבילםרקלא-כינורונימיביןשנארגו

באותהשהביעהלאומיי,יהמשוררשלכנציגומקבילוגםאלאואחדהעם,הרצל

ואתואחרים,הואאזעדשכתבושירי-התחייה,מכלוסלידתונקיעתואתעת

העולםהריסותעללקוננההיהשראויהגדולה,הקינהאתקונןטרםשדורותחושתו

הישן·

* 
ליצירתוהראשוןמהעשורביאליקשלהגנוזיםהנעוריםבשיריאפילוכאמור,

השירהשלתכונותיהאתבמעיוהמקפלכעובר mאלאהמתגלים ,) 1900-1890 (

הרטוריקהושלהנביאדמותשלהראשוניםהגילוייםאתלמוצאניתןiדקאנוניתי,

בשירי-הנביאדמותשלתקדימיהאתשאנתראפוא,הראוימןהכמונבואית.

אמםנ,והמהוססים.היחווירםהגיליויםמתורמצתחיהאתונתארהנגיזום,הבוסר

דמותהראשונים·,שיריואתעצמוביאליקשהגדירכפיאלה,נעויר'םביצפוצפי

ללאבהות mלניתןכן,פיעלאףבלבד;ושמתמעתמרוזמתבדררכללהנביא

שלעתיד-לבוא.הנבואיתהפרסונהשלותוזrיוהיכרהמאפייניםאתקושי

למרותארהשקת,צבעיבכלביאליקלשהמודקמתבציירהמתגלההנביאדמות

רבותדמויותבהשזמנגודמות-כלאיים,בדררכלליהותהודחףגוונהיעושר

שובבההוחזירםהמקרא,מןטיפולוגייםדפוסי-יסודשניבהלאותניתןומגווובת,

שלדמותוהנביא.יונהושלהרואהשמואלשלבדמויותיהםנקשריםואלהושוב,

עם-בתולדותזהלבניאשהיההימודחהעממדעקבביאליקאתעהסהקישמואל

ולהנהגהממלכתייםליחיםדתית-רוחניתיהמנהגהשבט I'I'"מחבמבערישיראל,

אדחיניאתביאליקראהזמנישלהגדיליםצהיוניתבמניהגיגםחילינית-מדינית.

-המדינ"'מעשיהמנהיג-יורשםאתלמשיחשעתידיםהרינחיים,המניהגים
סמייבמיטיבשחיבתפיקדשמואלשללדמותוההנהגה.שרביטאתלולוהבעיר

מתאיחםשבו ,'יר:נג;'"שין;נ~'המוקדםשהירברעקגםהמדהדתדמותו ; 9ביס~דייו;בנ:ר'

המחזורמןהיינהשללישררמיזותמערכתבאצמעותהוייוובתהיהדותניגויד

 • 10אודיסאוססיפורשלואנטי-הירואיתמודרניתגירסהשבמרכזוהבית'ה,ישהיבה

(גלגולההגרמניתהסופותשצמאהיסודותשאותםבי~נ;ןיש"';גנ:ריי,מראהביאילק

הואיכולההלניסטית,בלקאסיקהוהבנורה)היופי,שודחתיווןותבותשלהמודרני

הדוברובאמת,העבירת.בקלאיסקהלמוצאהחהשדשירת-ישראלכנציג

ישראלשבטיביןשנדדהרואה,שמואלשלמונמכתכגירסהמתגלהבי~נ;ןיש"';גנ:ריי

השבנודד,נביא ,) 1זאי,שמואל~יתו',זקם~יסרו;ננ:יה""נ;ןיl!;גותנאמר:(שעלי
אםנחהשללדמותהמעוותזכר~עותי,נ;ןז,ניד~נ:ייס V'ישזקנהבוומצואדבויתה,
לנביאשי ,) 319 : 1988(ברזלברזלהישהבחיןוכפי~עות.י~נ:ייס V'ישרקשמואל

נביא.שללתיאורומאשרכהן,שללתיאורויותרמתאיםזהוופטמזבח,ביךיד;ג

שבצדהרואה,שמואלשלבדמותובעלילמצויהונביאכהןשלכזויזמגהוהרי
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במקדשכפרח-כהונהדרכואתהתחילאףהמזבח,מעלקרבנותהקריבנביא,היותו

אחד-העם).שלבהגותונכבדתפקידוינביאייכהןילצירוף(כידוע,עלי

הנעוריםבשירלמשל,מופיעה,-השליחותמןהבורחהנביא-יונהשלדמותו

נביאשלדמותביאליקתיארכאןתרנ-ב).אב(כ·ג~םיי:;גלבהגנוזהאלגוריסטי

תוךהרוגשים,לגליםונכנעהספינהבירכתיהנרדםהנביא,יונהשלדמותובןשליח,

~ת(יכiג~יוnו:ויהמבולמפרשתהיונהסיפורעםושילובםיונהספרבתיאורישימוש

 I ?ם~ו.rיt~שוב~ Qיולי~~י? ה~~ 1 :ד:r~רז;;י~~מור~ררםי~ה I;! קt~ 1 ם~ר:ננ;:ר~ג;:~ iי J!;נ

tת י!;.ו א~?ל~יnיםל?נ,וfנלא~:;נל~r:הנביאשלדמותו .) 80תשל-א:(ביאליק '?ד
בשירי-העזםונשתכללההתפתחההשליוחת,מןהבורחהאינדיווידואליסט,

למשל,כך,בניאים:אדרתילובשהדוברשבהםביאליק,שלהמאוחריםוהתוכחה

כי(אףיונהשללדמותוהיאאףמרמזתההרגהיביבעירהנבואיתהפרסרנה

שלהפתיחהומלותאחרים),נביאיםשלולדבריהםלדמותםרמיזותבהמשוקעות

בעקבות .) 2גשם , 2איונה~ל-~י~נזד,ל.'ף(יק~םליונההידבראתמזכירותהשיר

על-הנביאעלהנכפיתזרה,לעירהשליוחתדבראתהשירמעלההמקראיהסיפור

יונהתרדמתנרמזתהא'שימגלתשלבסופהגםממנה.למחוקרצונוואתכורחו,

ביל?~לתביאליקרומזכךבשתעו,כיונההנביא-המשורר,הקקייןו.תתחשנרדם
אינואףהאונשותכללואתעמואתלהוכיחאובוגייםלנקוםמבקשאינר ,יש~ז:;

מעולליהמלטמבקשהואלהיפך,אחרון.פוסקשלאלוהיתסמכותלעמצומבשק

כבשירממשתוכחה,דברמפיולשמעומבקששהציבוראלאהכפויה,השליוחת

יר~ר:

כעיןיהוותההראשונההמוקדמת:בציירתוביאליקתאלירוהללרהדמרירתשתי

הקלאסצייסטי,השהכלהועלםביןהתרפקריעלשנציבלדררמטאפוריתמקבילה

 iרשות-היחידשבמרכהזהרומאנטית,תקותפה-תיחהילבןיבמרכזר,שרשותה-כלל

עםשלכיונונלבןירנחוית,הנהגההשנהתגוומפורד,שבטילאומי,מצבביןאו

מטאופהריששמהזאת,לעומתיונה,שלדמותומדינית.הנהגהשהנהגתוחדש,

איתרבדמותולרפודות.הקולקטיבהתפוררכברשבויותר,ומודרנימאררחלשלב

והבתר-רומאנטי,הרומאנטיהאינדיורידואליזםסממניכלאתביאליקכנראה

העיראלהכפויהוהיציאההשליוחתמןהבריחהשלו:הנפשובחייביחידהמתמקד

תהליכיםשלבעוצימםאפילרהכללמנעיינילפרושהצרוןוההומיה,החטאה

בבדדיותבוושההיהיהדגבמעיההיבלעות iהרי-גורלופוליטייםחברתיים

שנישלדמוירתיהםהקיקיון.ותתחהספינהבירכתיהכפולה'-התרדמהמוחלטת,

שלהמוקדמתבישרתומורחבותמטאפורותאוסמליקבע,כעיןהיוהללוהנביאים

האישיבמישורהצעירהמשורראתשהעסיוקהלבטיםאתהמבטאותביאליק,

אלאוזדקאנוניי'ם,הבשליםבשיריםגםאמנםמרפיעותדמרירתיהםוהציבורי.
גביעלתנרבדוהמאררחיםבשיריםזאת:.ואףיותרמרומזותהןהאחרוניםשבאלה

ארבעתובמיוחדארחיםנביאיםשלדמריותגםריונהשמואלשלדמויותיהם

באיישותם,שוניםהיבטיםיחזקאל).ירמהיו,ישעיהו,(משה,הגדוליםהנביאים

והמשאהחזוןלישריווחמרי-תשתיתמקור-השראהשימשונבואתםובסגנרןבפועלם

ביאליק.של
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ישראלבשירתרתקרימיהרר~רטילעצטעביר~סהררבררמרתב,

אפואממתיניםשלוהראשוניםבשירי-הנבואהביאליקשלהעקרונייםחידושיו

בשיריםתופעהכלשכןקלה,משימהזואין-וכאמורולתיאור,להגדרהעדיין

עלהמקשיםרופסיםוגבולותדקיםגווניםבעלתאינטר-רגנום,תופעתהינהאלה

הציפיותבהיפוךכאמור,נעוצים,החידושיםוחרות,ברורותקביעותלקבועהמבקר

הנביאיםלשוןאתמכול,הבלתי-צפויהכליבבחירתהשארוביןוהמוסכמות,

ובגוףבהרחבה-לראשונההמשורר,יצקבאבןכאילוהחצובהוהנוקשה,הגרמית

מפגןמשוםישכשלעצמו,זה,ובאקטיידיש,לשוןשללמטבעותדווקא-ראשון

המצטייןזיאנר-הנבואיהזיאנרשניצנילהיווכח,מענייןמסתברא-.-איפכאשל

מפנהבשנותאפואבצבצו-מעםוהמורםהנבחרהיחידשלאלוהיבפאותס

-זהזיארנשלבהיפוכולראשונהכוחרביאליקניסהשבהןעצמןשניםבאותןהמאה,
ויומיומית.נמוכהלשוןשלבסימרלציההמצטייןהאנטי-פאתטי,העממי,בזיאנר

גיבורתהישן,הנוסחמןבת-שיראללפיוומתחכם,מתוחכםפארדוקסאופארצונ

יידיששפתראתהגלותאתובהשקפתהבדמותההמגלמתביאליק,שלהעםיישירי

יאישהעברי,הנביאלעומתה,האבות.בשפתביאליקבשירתדמברתהגלותית,

בלשוןביאליקבשירתמדברנזירי,עבריבפאתוסרחזרןמשאדברהנושאהקצורתי
וישירי-הזעםהםעיישייר-הללרהמנרגריםהזיארניםלשניהעסיסית.האימהות

m הירהמקרר.נוסחעלרצינירת,אומברדוחתפארודיות,למעשהשהם-ותכחהי

ביאליק.שלהנעוריםבשירימעטיםלאתקדימים

בשירובהבחרהבמובהקביאלקיאפואפתחשלורהתוכחהשירת-הזעםפרקאת

לעצטעירזcסהדראמטיבמרנולוג-כמצופהעברי,בשירולאדווקא,יידי

ראה: ; 10-6 , 5.12.1901 , 48-47ירר(רער 1901בשתנרהתפרסםשנכתבוו~,

תת-הכותרתאתהמשררררשםבשרליו, .) 5הרעה , 134 : 1993נזcועררשטערן

אופיולציון-המקראיתיהנבואהיבסגנוןאוהנביאים,בנוסח-ינביא'שי

כזרצרינית,פאררדיהאםגםפארודיה,כן,אםלפנינו,השיר.שלהאימיצטירני

קשה,לארמיתחזרתבאמצערתהלהביאכדיהקרומהברטוריקהישמשוהעשוה

כינביא,המאופייןמודרנינביאנרשאהקשיםהדבריםאתבתכלית.אקטואליתשיהא

היתהשעתידההנבראית,הפרסונהוכמובשעתוהנביאכירמיהרממשהארחיתי,

פנילנרכחזהנביאשמבצעהסמלי,האקט • 11יד~ר'בשירשניםשלרשמקץהלופעי

הרפךהראגםכול)לעיניובניפרצרכלי-החרסבנטילתלבית-הירצר,(בירידתועדתו

שלבתקרפה-הוחרבןערבהמרדברראתהנשואמודרני,ירמיהולכעיןהדובראת

(השררהערלמםלביתהולכיםהנרשניםהערכיםכלשבהרמייאשת,נואשתשקיעה

ביןהמפגשיח-יט).פרקיםירמיהר,שבספרבית-היצורי'למשלהייריהשירסוףאת

לשוןלביןהמרוממיםהנבואהדפוסיביןהאקטואלי,המסרלביןהקדימיםהתכנים
מקרריתשהיאסינתזהיצורתהנמיךי,החיקרילימדווסלכאורההמתאימהידייש,

ישראל).בספררתתקדימיםלהגםכי(אםומפתיעה

נביא-ויד~ריויזcרטילעצטעירזcס-השיריםבשניבי~ליקעיצבבמקרהלא
עלבבכיהממרררהקינה,האבלנביאירמיהו,שלבן-דמותררבה mבימשהוא
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הפרוגרמטייםהלאומייםבשיריו(כברלומיוחטתאיכהשמגילתרמיהמקדשחרבות

מדפוטיהשיו;נךרשי, iJ~יתף Qיבןלכגרןליצירתו,הראשוןמהעשורביאליקשל

בני-בקרבנשמעהתקופה,באותהאיכה).מגילתשלוהרטורייםהתכניים

הגדולההקינהאתויקונןחדש,ירמיהוכעיןגדול,משוררשיקוםמשאלה,הדור

מחורףלרבניצקיבמכתבונשמעזולשאיפההדהישנים.החייםהריטותעל
תר"ט:

ויעראשנביבעדפניעלהצליףהאביב,מבשרחדש,אורשבטוהנהכותב"עודני

נוגהאורכקרןפנימהנפשיאלומביטעיניאלחודרהואונרדמים.רפיםרגשותבי

ושארהשיריםאותםבכלמטופקשאנירגעיםישערביים.לעתישנהבחורבה

הבאים?הםומימהבשבילובתועלתם.בצרכםכותבים,ואחריםשאנידברים

הקינהאתלקונןחדשירמיהוואןיוהרוטה,ישנהנוראה,עםחורבתעומדתלפנינו
הדמעהנשפכהלאעדייןושקרןשוואשירי-התחייה,הםשווא ...האיומההארחונה

ירמיאדהלנואיןעדייןשישפכנה.הגדולהמקונןלאותומחכיםואנחנוהראויה

איגרתקלז-קלח;אי:כרךתרצ"ח-צרת"ט(ביאליקלבוא."צריכהוהיאהעםלוחרבן
תר"ט).בי,באדרט"זמיום

השורההןמרצייםזו,לאיגרתבסמיכות-זמניםשנכתבז;וי'חי,ילאבשירלפיכך,

-ד~ינ~ ~ניכ;:~תאו;נר~ל ).:I. "הגנוזהביתוהן "~ה~נ;וך~~ק~םעדו~י $tו;נין $tי' ).:1.1 "הגנוזה
עללבכםאתהי:זמעההחליאהלאעודכל Iאחדערללבבכםישעודכלהנבליםןן

-I '0 ' " 1 '·ז '" 1' '''ז ..... ··ז ., ....... ..י ' ' .... -

קבללאודסה, rמסוסנובמעברובימי " ...r:ו~י;גםת $l;:זךעילהולאבןוp;גם Iיק,;גר
לגשיורהבלתי-ניתןהפרעעלניטהש,שלהגותוברוחבמכתביו,תכופותביאליק

שבעיםכבורגניםמצוגיםאלהבמכתביםהינבליםיהרחב:צהיבורלביןבינו
אינםאףנלוזים,פרקמטיאלעניינידואגיםמשכבם,עלבשלווהשהרועיםושאננים,

ניטשיאנייםמוטיביםעיניהם.לנגדהמתוחללהאדירצהיוניהחזיוןלמראהזעים

לי!םועדבzםי [i~יר ןו;c:נ'למןהנביא-הלביא,בשיריתכופותמופעייםכאהל

שלהתכחשותולתיאורדלעילהאיגרתדברינקשריםבימוחדןבןיגי;גם:~;:זנ;רבzרותו
אלאבעיניורעד,שואינםבעברששרהישועה,וחזוןלשירי-התחייההנביא-המשורר

ביזה,בהקשרוייזכר, • 24-19שורותיד~רי,(השווה: "םי~~זc:נינ:רךו;נית~יא"יייvא

שבהצהרפתית,מןהרוסיתלרתבותהגיע-באיגרתהנזכר-יירמיאדהיהמושג

שועמיהאתהמקיצהאינסופית,קינהשלקונוטאציותנושאת Jeremiadeהמלה

משלוותם.אותםומטרידהמשאננותם

לייסורילאב-טיפוסהמערבבתרבותהפךשירמיהוולהזכיר,לזכוראףוראוי

המסורתעל-פיוהביאו,לחצר-המטרההשליכוהושנאוהו,שבני-עמוכמיישו,

יהבריתרעיוןלישו.שאיערלמהבדומהמות-קדושים,שימותכךלידיהצונירת,

כעןיבנצרותהפךבלווחת,ולאבלבחקוקהשתהא ,) 33-30לא,(ירמיהוהחדשהי

לכתבי-הקודשלאוונגליונים,נרדףשםחדשה,תורהשללהבאתהאסמכתא

שלכמזיגהשהוייהבקריאהמתגלהוונ:cרטילעצטעבידנ:cסהנביאגםהירצונים.

וללא-ללא-גבוללהעניקהנכונותזולתו,פצעיאתלחבושנכונותיוישו.ירמיהו
אלהכל-שהניי'ההלחיאתילהגישבבחינתבו,והתעמרושביזוהולמיחשבןו

בלבדזולאהנצורי.המשיחשללדמותוהיידיבשירהנביאשלדמותואתמקרבים
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אתלרפאמבטיחאףהואאבני-נגף.מלאהדולורוזהי, tC,יייבכעיןלעמומגיעשהוא

שותתי-דם:שלופצעיושגם,למרותפצעיואתוללקקעמושבר

וו"!נדן,היילןכיוועל _קוםאיךגיי,איך

בלוטן,איךוועלאיינעםאיןא!יךמיט

רבינדן, tC,פאיךוועלרף, tC,דמעןוו"!און

~פלעקןאיךוועל ,מוזמעןוו"!און
וו;נד.פוןטריפטוו~סבלוט,ד~ס

 _וועקןוויינען,בעטן,טרייסטן,כיוועל
 1גרונט.גצוגייןל~זןניטוועלאון

 ) 40-34שורותוו~רט,לעצטע(ד~ס

וחפשי:יבתרגום

t$ ךוי~י ,הולר~יtיאו;כזור _~א~~J$ לv ~ :r ,ים~

ר~י; ר~~;נ~ו:זדג:cז;ו;נם

כו:זש $Jע.ים Y1M ~ :r _ ~~~זק,ר
_ J$ ,לקJ$ צו;כy 
מהם.הזב-נגרהי:ןםזהאת

 ..... Y yo _ייז ?"ן

 ,רי~~נorר ,ה~~ $J~כהנ;ו~ן, $Jונ~נםו:ו,

 •סכלזק,~וו:יבנzון $Jולא

שנהבאותהשנכתב(תרס·א),ירנ:ר" W 'בשירגםכיזה,בהשקרלהיווכחמעניין

משוררבניאכאמורהיאהיאנ"שבייו~רטי,לעצטעיד~סנכתבשבהעהמצ

תהליכיומתואירםהונצרי,לסיפוררזמיםמעטלאמשקועיםשםבעמת,

הסעודהלארח _הבןנותרלפיהם,הנוצרי.הסיפירשבריחטרנספירנצרהי

בליעתעםבתוכוהנבלעתהוקדש),(ריחה Mאנםערבלבדאמיםע _הארחונה

חשדה.בריתכעיןשהיאחדשה,שירה _לישרתיומתגלגלתהקישדו,ילםח

יציאת-סיפורמתמזגיםנתביישהייהצחצורהבסיפררםגכיליהררכח,מנעייןרקמבביל

פסח.סערדתהיאאףכי:דרעשהיתההארחרנה,הסעהדושלהנרצריהויספררצמירם

בני-ישראלבצאתהאצר,גזרתעקבבפחזרן,ממקרם-מישבההמשפחהבתאצ

העצים,גזעימביןהלבניםנדבכיבייאישעלהיצמיציםפרעה,מפחדמצמרים
מתהליםלפסרקרקלא(רמזעזבתני?·,למהירסי ,·ייסיבדממה:קרבליםהםרכאילר

 : 46כזמתיהחדשה,הבריתמןלפסיקגםאלא , ·י~יt~ז~ל~ה.ז.cלי ילc.ז.· : 2כב

 .)·י~יt~ז~ל~הלי tC,.ז.cליוהיאנ;י~י, R~כל~ה.ז.cלי.ז.cלי~דול;נקול 1]נש~ק 3l ן(! __ •
בדרךיתפיקדהנדיר,חזירןאינהביאליקבכתבייהניצריהיהרדיהסיפררשלהכלאה

חדשהתירהכנפיהבסתרהמביאהחדשה,תקרפהשלהתרקמיתהעללרמזכלל

חשדה.ישיהר

* 
שלדמרתלראשרנהביאליקאפראעיצברר~רטילעצטעיד~סהדראמטיבמרונלרג

כבאחדיםרמררמזרת,עקיפרתבדרכיםרלארמפררשת,גלויהבצררהנבראיתרפסרנה
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רימאנטיים ) topoi (דפיסיםבתיכהמשלבתזיפרסינהיהיקאניניים:הגניזיםמשיריי

האנגליתמהשירההתגלגלה- Seerה-אי-החיזהדמית(כאמיר,-ידיעים

-ינאדסין)פישקיןשללשירתםיבמייחדהמזרח-איריפית,הרימאנטיתלשירה
גםהנביאדוניתהגיעההריסיהבייריניזםמןהקדימההמקראמשירתידפיסים
חיליית-שהיתהפריג,שמעיןהיהידי-ריסיהמשיררשלהרימאנטית-לאימיתלשירתי
הראשיןהשראהימקירבת-הייר,העבריתלשירהאיריפהשירתביןחשיבהמעבר
 • 1הצעיריםניטשרניחיבסקילביאליקבמעלה

שלכיתרתהפריג:משירתהמשירריםשנישאביספריהםכיתריתאתאפילי
ספריכיתרתאתמזכירההו-ימשאחזרן-ביאליקשלשירי-הזעםאסיפת
(היצאתזהספרשלהראשיןבחלקירמנגינרת.חזירנרתטשרניחרבקסישלהראשין

השירכגיןהנביא,דמיתשבמרכזםשירים,מספרנכלליתרניט)יארשהתישיה,

 1ו;ננ;ר~ץרנבוהןו;נתוהן~זקל?ש 1 ... 1ו;;נוnרבס'ורדק ?i·~ו;נחוהיאהנביאשברימימחדי,

הנישאהנביאי,ימחזיינרתהדראמטיהמיניליגיכגיןרץי, 1$כזקו;נךם;וראו;ויוםךלiד tC, כ;:
שלזה-יחדגםהספריםשנייחזקאל.הנביאשלבן-דמירתמידרני,נביאבפי

הייזיריינריתיכיתרתםבהשראתעיצבהכירתתם-ביאליקשליזהטשרנוחיבסקי
יהשמע,הראיהירחשיאתברתכןשילביאלהכיתריתרפיג.שלהייידיםשיריישל

 Mאבכפיפהלהימאציםתילחליפין,ימלידיים;חזיתייםלשיריםמרמזיתשהןתיך

שי"-ישלפלסטית,אמניתשליאיכיייתממדיםבעליתיאיירים,(זיריית)חיזיונתשל
העירניתבאמירה-בהםהמשיקעתבהגיתשעיקרםימשא,נביאהדבריאיאימר,

 • 14המיפשטת

* 
שלהינביאיתיהשירהלנציניהידיחימקירה-שראהאינהפריגשירתיאילם
ץרפיילשלרתגימיעלםגביאליקהסמתךרטי 1$יילעצטעס 1$ידבכתיבתביאליק:
פכימןייגםיבעקביתייעצמי,פץרבשעתםהביחנישכברכפינאדסין,שללישרי

פרץי"לשלהמקיירשיריגםכיילטעיי,זי,אבנחהלהריחבהראיומן • 15שמריקיחי

נאדסיו,בהשראתכנראהשנכבת ,) 29 : 1947יילפרץיחזקאל;(מאתחיזקאיליפין

ייר~ר:רטי 1$יילעצטעס 1$ידבעיציבבמעלהראשיןמקיר-השראהלביאליקשימש
ביאליק,בשירתוחליית-הבינייםשלקיימהאתגםבחשביןמביאשמריקהיהאילי

ס 1$ידהררדי,בשירכלימר-יר~ר rלבפרץיבתרגיםנאדסרןשלשירי rבהמגשרת
שלסביררתהלמידתבאשרדברייאתמסי?גהיהאםספק-רטי 1$רילעצטע

שהפעהעלביידאיתלדברביחרשההייאפשרבמאמרי,המתיארתההשפעה
פרץי"לשלליידיש(בתרגיםנאדסיישלמשיריהישפעאכןביאליק . Mימיכישירה
סiבר~היבי;ו~ירהנביאדמיתבעיציבגםניכריםשעקביתייתרגיםתרנ"ב).משנת

הדימהלקיראתכם),ננעיתי(לאנגעןי tC,געגריףאעיבראיוףנישטיכיביןהייידיבשיר

במלים:פיתחפץריילברתגיםנאדסיןשלשירי'הקאניני:לשירהזעםצקת

פט tC,קרנצער tC,גדערמיטנביאן 1$קים,שיין,קים

דירןציימרריפןליבעפיןאיןאימגליקפין
פט, tC,פגעשל 1$איןימדזענען,מירך tC,שיייייקקר,
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מיר·-ה~לפן tC,ארמברריפ!ינד,דעראיזעסרק tC,שטררי

 1נד tC,שפרןטעררע tC, ר,~צ!יט.לעצטעדיאיזעס

 iל tC,שטר tC,~ןאיזכט tC,נדישל~פט,גערריסןד~ס

 ,נד tC,רשט tC,פדעררבל~נדזשעט tC,פברשה,דישריןרל~שן tC,פ
 tל tC,איבערפריידיקטמיטלמעסיקייטדיארן

חרפשירבתרגרם

'ו;כאוךו,נz~ו~;נל tס~:;ןיאנ.וא, ,ר~נ;:נ.וא
 !ה~גtC i, ז;; Ij'יr,נכ;;ז~סוןו.;נו;נQתלוקור~ים ,נ~
,מ,נ:יזנ'ים, םי~~~ "נז;r~$ז.י:.ילזנ'יםו;נה'ר~הס~ט
 .,נז;r~$ז.או~יםזקרי Ijלנzוקתו;;זאו~ב,ה,אr:יזק'לtה

ו.;נרי:י~ה!יל.נינו lf:סהו, .םל~~,או!לס~ו;נן
 iסךךלה-אורקרן~לי ,ס~~פינוןהינוא קר;r.~כ;וכ;:רד,ם

תונ?ה..r;רעה-רסנ;רבינו~הס~לון,ר~שלוי:ןוב?ן~זקרף
 .תנ;.וז;:;לי;ננ,rינ;:לtקום לכ;:~עו~ה~ינ,~'יית~ל.י~ריש

הררסיתרהשירהבכללהררמאנטיתהשירהמסררתכמיטב-כלרלהשירבהמשך

רהרארמייבב,מייללשניגרנרקררע-מיתרים,נבלשלתיאררר-בפרטהררמאנטית

אריךאפשרזינגעןפריילעךרר~לטאיךהדרברהמשרררשלבמשאלתרמסתיים

יvדפשי:(רבתרגרםד~רןשטעכעדיקער ~שטעקטקרענצלמ!יןאיןנ~רןגעקענט,

דרקר).כקוץ:;ו:;נלילי,תקועדרדראלאשמחה,מרובלשיראולימסוגלהייתי

מותירואינומובהקביאליקשלהנביאלשירינאדסוןשלשירותרגוםביןהדימון

ל~ירלול.ן(-קינום,ההרגהייבעירשבפתחלנביאהקריאהגםואגב,לספקות.מקום
ממשיבוא!'),במשמעות(יקוםיביידישההומופוניהציוויאתבתוכהמכילה ,)-ה~רגiס

והמרומם,העתיקהעבריהציוירפץר.ובתרגרםסiגר~'הר~~ירהיידיכבתרגום
עליתרבזה.זהמשולביםהדיבורמלשרןהיידיוהציווילבחיריו,הילדברהאפייני

לימלהביאליקאצלהפכהנאדסוןשלהמותרגםבשירוהא-יvדונהייהפעםכן,

יד~ס-ביאליקשלהיידייםהנביאשיריואגב, •הא-יvדוךרדבראוהא-יvדונ'ה

-נגעןי tC,געגרוףא!יעראויףנישטוביביןשט~טישחיטהיאיןוו~רטי,לעצטע
כבשיררדראמטיים,מונולרגיםשלכמשקלהמקובליאמבי,במשקלכולםכרתבים

 •פרץשלשבתרגרמונאדסוןלש
שמטיחקשה,קובלנהכלולה-יחזקאלייפון-פרץי-לשלהנבואהשירבפתח

זרי tC,מירז~גט-ג~טרכזב:שקרדבריהמפיחיםנביאי-השקרעלנביאו,באוזניהאל

מיטןןכזגנים,דישקרניםדיןקל~גן,איךוועלינגיאי'םדיןז~גן:צו

אלי,דבראדונייvדפשי:(ובתרגוםאויגן,-פ~רגלייסטעאוןןפניםרשעמטן tC,ארמפ

חסרשפצררפםןהכזבאנשיהשקרנים,עלןאשםאטילהינביאיםיעלןלשונו:רזו

אישהנביייvר,הנביאביןץרפי-לשערךהעימותמזוגגות),בוהותועיניהםןבושה

כלפיעינהיםאתהמגלגליםוהמתחסדים,מעמדייהפניםלנביאי-הכזב,האמת,

שיvדק-הזדוןעםיר~ר,שבתפחהציניקנים'ה~~ליםישלתיאורםאתמזכירהשמיא,

 , l6בעיניהםאשרומבט-הצדייהשפמםתתחהאררב
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אתפרץ?י·לשירתעםוסמוייםגלוייםדיאלוגיםיד~ריבשירוביאליקניהלמדוע
בשנההשנייםביןששררההאמביוולנטית,היחסיםבמערכתלחפשישלכךהסיבה

ידדיותיחסיהגדוליםהמשורריםשניביןשררובדרך-כלל,יר~ר:לחיבורשקדמה
סחהיהשלחי,שלהספרותימדורואתביאליקערךשבהובתקופההדדית,והערכה

ובאי-ביתו.מקררביוביןלהיותוזכהפרץ,שלבצילוביאליק

שתרגומובלבדזולאזו:ידידותעלהעיבואחדותספרותיותפרשותואולם,

ןחנשאלאההרגהייבעיראתפרץשלוהחופשי-יתר-על-המידההמרושלהיידי

ייייבמוליידיששלושירואתותרגםהקולמוסאתנטלכןועלביאליק,בעיני

נוסחפ,מביכהפרשהלהנוספההיחסים).לתקינותכמובןתרמהשלא(פרשה

שלו:כבתוךביאליקבשיריפרץעשהבהושגםיחסיהם,אתהיאאףשהעכירה

מרעיש'ה,,ביתגליתפץרי-ליצאהי t;Jסזrq:ויל ]3 'ביאליקשלשירואורראהבטרם

שרפסםבאץרי,ימשוטבסדרהמהפליטיוניםבאחדהציבורלידיעתהביאשאותה

ביאליקשלשירואתלעשותנועדהכאילונראיתתגליתוהררארשאי.ביהצרפהיאז

ביאלקישלשירואתלהצילאלאנועדהלאפרץשלטענתהגםולקלס.ללעג

 •הצנזורמציפורני
המזמורובוגזונ,כתב-ידבואקספורדהספריות Mבאנתגלההפלייטרן,לדברי

אלאהיהלאיתגליתיבתורתשהובא.המזמורביירוןמאתישראלייזמירותשלהי-א

הנצזורבידיאזשהמתיןביאליק,שלהשירשללמידוסרת-טעםוולגירתפארודיה

רעררזהבלתי-קולגיאלימעשה .) 118תשל-א:(אורלןלהיתרפרסוםבציפייה

ישררעלפארודיהבכעיןלרעהוגמלשהואודומהביאליק,שלחמתואתבוודאי

שליבמעישווישתבונןעיניו,מביןקוהרשייטוללפרץבלי-מליםהאומרתשלו,

הנקילם ,היבנלי'tנבתיאורוהכזבנים.הערומיםינביאי-השקריאתיתארבטרם

כבןוחהנביאשלבקנייניוהעשויםדוני, mחיוךה-צדיזrבעליופוחתי-המעהל,
ביאלקיהסםןרמןהראהלכלבים,השרוףלבואתדברשלבסופוומשליכיםשלהם

 .הטוגידידוכלפיyרח-שהיהמילושעוללמעש-ההנבלה,עלדעתומהלפרץ
מרחורביםמוטיביםוםעחיזקאליירפןץרפשלשירועםזהבדיאלוגוהמיטיב.
עמצו-שקוטסגינהור,בלשוןלרעהו,ביאליקרמזנאדסון,שללשירורחגומו

אובותוככוללאיוניר~רשהשיראופא,.יוצאלארחים-קשוטוארח-כךתחילה

במוואבתציניישמושעששו , 1904מץיקצייטליןהללשללמאמריותשובהורק

רבכלולה .) 110-107 : 1988(שביטשביטועזינכוןאלשהבחיןכפיביאליק,שמייר
 .הנבאישירישלדפוסיהםאתביאליקשאבשממונפרץ,לי-לתשובהגםכמדומה

בקנחנייעשההארחוןשזהלאחרכגמולו,לפץרהחזיראף(ובאצמעותםשלו

ומניופלטיבי).צינישימושהרוחניים

המקראיתהבניאהשלמיסכמיתיהכלשבירתביר~רי:הרטיריהחיוישג.

-בכללםוהמשורר-בני-דהורהיורחס-ו),(ץיקיד~ריהשירכתיבתבזמן
 .הזפ,הצרלשלבטרם-תעומותומזה,קישינבטבחגמור:כיווניםבאובדןשרויים
רביםהביאהאףאוגנדהפרשתהציונית.בתנועהואוזלת-ידאבלשלתחושההשרו
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 ,הטראומטיהמשברעםבבדבד .הדררמצדקתלייאושואפילוספק,להרהורי
האנטי-ציוניתהיבונדיתנועתאזהלכההרצל,שלהחטוףמותועםשנגרם

שהיאותורנבוכים,צעיריםרבבותהיהודיםיבירחובמושכתשהיאתורןהתעצמה,

חשןכברהאינטואיציהבעליהציונית.התנועהשלשורותיהאתבמקבילמדלדלת

היתהשעתידה-המריאווירתשלהראשוניםבסימניהבגיל,ומיבחילמיבעליל,

נסחפוהעםמצעירי(רביםי 905שלבמהפכת-הנפלכשנהמקץבמלואהלהתגלות

סיכויבחובהטומנתהמשטרשהפיכתובתמיםבאמתוהאמינוהמהפכה,כרוזיארח

באופןיצאוהמושבייתחוםיהודימקרברבותמשפחותזאת:ואףיותר).טובלעתיד

אוהפוגרומיםמפחדקצות-תבל,לכלבהלהמנוסתונסומרוסיה,בלתי-מאורגן

הוודאות.איתחושתבשל

אלנפיהםנשאומהםשרביםסופרים,ביןבוואר~העתבאותהשישבביאליק,

וממשמעותו,מכוחוומאבדהולדבאודסההציוניהמרכזאתוראההמערב,תרבות

בחטףאיבדההציוניתשהתנועהבלבדזולאוחרדה.ייאושדיכאון,תוחשתנתקף

והאכזבה,הסבלידועאחד-העם,יידיבוישגםאלאהמוצהר,ומנהיגהראשהאת

שבההעוריקםטרשתמחלתעקבבציבוריים,מהחייםפרישתואתאזלשקולחהל

לביתו.ולעשותולעשותוהמפלגותהפלגיםתככימכללהתרחקרצונווגברלקה,

אזהסתמנהולאבעינו,נותרהרצלמותעםהציוניתבהנהגהשנתהווההחלל

 •למלאושתוכלאישיותבאופק

דיסאוריינטציהשלזולתשוחהמאין-כמוהוהולםביטוינותןאכןיר:;ןריהשיר

שיר-אתגםזמןבאותושהולידה-והפואטיקההפוליטיקהבתוחמי-מוחלטת

זהמקאברישירשלברווחלרעיושכתבהאיגרתואתפריילעכסי tc 'היידיהעוועים

 ' danseה--המוותיימוחלתשלהעממיהזיאנרבמסורתיר:;ןרישל(שיבצוו
' macabre היטויטנאוt,? כלאתביר:;ןריהפרביאליקהי).,בסעיףלהלןייעשה-נץי

דמותהיפורהקלאסית:הנבואהשלמוסכמותיהכלשלניפצוןלידיוהביאהיצורות,

מטרתשלגמורהיפורגםלפנינוהאל.דמותשלגמורהיפורואףוהנמענים,הדובר

הסמכותהשיר,שבפתחהציוויצורתהציבור.עלשלהוהאפקטיםהנבואה

הילדבראוברמה,הנשמעהילדבראופיינייםאלהכל-לנביאהקריאהשבתביעה,

שהואהעם,מפיישמעזהשציוויהואמכלפוחתצהפויהנביא.שלבלבוהמפעם

אתמפרשהואעלבטרוניהאובאידשותהנביאאתומקבלפאסיביבדרר-כלל

השלווהאתהמפרהואהנביא;אתהמעוררוהואאקטיבי,הואהעםכאןשלוותו.

השאננה.

שבפתחהסמכותיתהציווילשוןכאילולהתרשםהקוראעשויראשונהבקריאה

במפתיע,מתבררבהמשרלעצמו.הנביא,דברולחלופיןלנביא;הידברהיאהשיר

בדרר-כללהפועליםופשוטים,רגיליםאנשיםבני-העם,בפינישאכולוהמונולוגכי

מלההיאשבכותרתיר:;ןרי.המלההעליוןהמוסרצולפיולאואינטרסים,רגשותלפי

כאןואילוואץר,שמיםנבראושבדברויח,למאמרלרמוזכדיבהוישטעונה,

הקולקטיבאםכיאדמות,עליהאלשלנציגולאואףהדוברהואהאלשלאמתברר

פיה,עלנהפכתהשירכותרתשאפילואפואיוצאהאומה.הציבור,העדה,-
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כלוחטרתיפשוטהיאנושיתלאמירההאלשלהטרנטצנדנטלידברואתוהופבת

יוקרה.שלהילה

כלבהיפוךבן,אםהיא,הראשוניםהנבואייםבשיריוביאליקשלהעיקריחידושו

שלזותחבולההילקאיס.'הנבואהדגםשלהמוטבמותבלובהפרתהיוצרות

אתשימשהססר~הי,~יר fב'בהבלטהלראשונהנקטשבהמטתבראי,יאיפבא

הפשוטבני-העםבאןשהיריותר,הרבהואפקטיביתמובהקתבדרךביך;גריהמשורר

בלשוןבןעושיםהםהאירוניה,(למרבההאלאוהנביאולאהדוברים,הם
בהנעשהשלאאחת,נבואיתקונבנציהאיןביתגלה,מדוקדקתבדיקההנביאים).

נוטחעלמהופבתפארודיהשאינהאחת,אמירהואיוומטורט,מעוקםשימושבאו

ומבני-עמו,מהשליחותלברוחרוצההמקראיהנביאבדרך-בלל,הקלאטי.המקור

רצפת-אתלזרות-הגחלתאתלנטושבנביאהמאיציםהםבני-העםבאוואילו

בדררממילא.אותההמחלליםדונבליםי,שלברשותםולהשאירההמזבחמעלהאש
-באןואילולמיניהם,ולינבליםילנביא-השקרנביא-האמתביןמבחיןהעםאיןבלל,
לדבראמתדברביןהיטבלהבחיןיודעיםהדוברים-בצפירושלאבמקובלשלא

עללבניאבראשםהנידםאפואהםבני-העםהנביא.עיניאתהמאיר,יםוהםנבלה,

מעלליבלאתבאוזניוהמגולליםוהםצרינית,תועלתניתבצורהמנוצליםשקנייניו

ואילונמחה,בנואתלעצמומבקשהעםבדרך-בלל,האופורטוניטטים.הינבליםי

ממוות.מריםודבריםבנואת-ארחיתמבקשיםבניוותמוה,פראדוקטליבאופןבאן,

מתנחנתממשהעדהבאןבך,עלאותויגנו,ובני-העםעמואתיוביחשהנביאבמקום

העם,אתמוביייrרםהשימםבדרך-בלל,תובחה,דבריבאוזניהשישמיעהנביאלפני

הבניאבדרך-בלל,בדמהמ.עוונםאתהנשואיםהשמים,אתמוביחהעםבאוואילו

דמפויסדפוטאפואאיולהיפך.-באןואילומרחיש,והעםדברו,אתמשמיע

בנגדוהטחההתרטהמתוךבאילובאו,ונשבתשנשתרששלאהקלאטיתהנבואה

 .גזרת-באשמתאםוהתועים,הטועיםהמנהיגיםבאשמתאםהלאומי,המצבשיבושי
ומתיב.תתע.טתמיתגורל

מנהיגבלאשנשארההאומהשלהבאוטימצבהאתהמתארשירבאמור,לפנינו,

כלבהיופךהמתבטאתהאבסורד,לתשוחתהטעםשזהואפשרומבונו-דרך.

או(הצרל),מתהנביא-המנהיגביהנביא,ולא ,סל?ר~רהואהםעהיוצרות:

לםעלונותרלאנעלם,אונאלםהאלשגםומארח(אחד-העם).הפרטלרשותפרש

בוחהנביא-המשוררביהדובר,הואהעםקבר.אליובמוחלותבתופיםלדדותאלא

כתבססר~דובי~בזירכבראכן,ססר~דו.בזיר f 'כבשירממש-ובאלםבשתיקה
למעםהנביאיםשהמיעופורעונתבעתציפיות.וובפרמוטכמותשוברשירביאליק

משא-תוכחהבו,וובטחיעמופצעיעלמלחזררההמרדרניהנביאראילרנמחה,נבראת

מכלפחהיםהקררבונתכלפיאלאהפררעים,כלפימרפניתאינהרהתרכחהממררת.מר

רחרקת-שינייםבשתיקהצמטייןאלא ,רזעקרת-שברדמערתררריאינרהשירעררן.

אויבינכגדרלאשמים,כלפימרפניתבר,הנשמעתלמרד,הקיראהכלראה.רבדמעה

בכבודיהאלהראדלכומרדיהיסרדהיידבכר,דילאראםהלב.ערליהופרעיםהםע,

ועתהנכסירמכלשידדעלרב,ביתייבעלנגד-נגדרלמדדגדרידםהמכנס-ובעצמר

רנקלה.בזרירגלייפשוטבבחיתנהרא
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המשוקעיםהרביםהפראדוקסיםכילגלותנוכלהפרספקטיבה,אתנרחיבאם

הנבואהדגםשבבחירתהבסיסיבאבסורדמקורםביאליק,שלשנררר"הנבואה

שלמובהקתצורהיאנבואההמודרנית.המציאותשלומוראותיהאירועיהלתראור

ביאליק,שירתואילוועונש.שרכשלבקיומםהמאמיןהתיאוצנטרי,הדתי,ועהלם

 ,האלוהים""מותבדברנישטהשלרעיונותיוברמהנשמעושבהתקופהשלרצות
ואוידיןבושאיןועלםמאלוהים,שנתרוקןועלםשללעיוצבוהנבואהאתמנררטת

רואההציבורכןיעללהתנבא,שלאיכולשאיניאיש"דברים,מטבעיהיאןייד.נביא

בי:;ו(!יר-ביאליקשלבשירי"הנביאהזאת,לעימתהאץר.לכלימדיןריבאישרנ

Qi:I בעודדימם,ומדחיששותקהנביא-ו;נ~~ריו;ג~~ריםביסםאוביד:;ברי ,ר~'ח

ושלאכצפוישלאאליו,דברהאתנושאתהציביריתאיהאלוהיתהסמכות

הםביאליקשלהינבואייםי,ובשיריותרתי"דסרתיבבחינתהםואלם.נביאהבמקובל

אחת.בכפיפההפראדוקס,למרבהדרים,

פרטי"מציאותבו(ישהקדוםהנביאיםעולםשלאבסורדישעטנזמתגלהביר:;ןרי

ההוויושלוקהטורת),הקורבןהמזבח,כגוןהמקדש,אוהמשכןמתקופתקמאיים
איהפה,בצקהסיגריההמחזיקיםנקלים,ינבליםי(וביהמזר-חאירופייההודי

תיאוריםבית"הקברית).לבערבמוחלת"המוותבעליציתהיוצאבחל"קבצנים,

ואיליגאולה.שלאווחרבןשלבתמוונתרצופיםקהדומיםבמקירותאטכאטולוגיים

גרוטסקיתלמשקהיהיוזה,עםזהמשייחים mהאפוקליפטייםהפדוסיםנתמזגיבאו

תמינותעלפארודיההוא ,יד:;ברהשירשלשבסופואדחית-הימים,חזון • Mא

הגאולהאתויביאלבן,מחורעלרכובהמשחייבואשלפיהןהמקובלות,הגאולה

כמחוריםשהםבני-הדיר,כתפיעלרכובמלאר-המוותיביאכאןהנכסתפ.

עמויביאשבבוואמלאר-דימה,אלאאינווה·משיח· .) 71שיהרו;גנ;וגי·, ~ניו:נ~,+,ב;:'·(
הגאילה.בשורתיאתהשליםחזיןאתילאהגואל,המוותבשירתאת

נבואתעלוהמכופלתהכפולהבפארודיהאפיאכרורביד:;בריהמהפכניהדיחוש

סגניןשלשמכנעחקייי-יריממיתפותאסבוישאחד,מצדהמקראית:הזעם
הקדומה,הנבואהדפיסיכלשליעיוותעיקוםבויששני,מצדשמדקם:הנביאים

זיוףאלאאינהנמחה.נבואתווחמרקלאמיתית,זםענבואתשאפילולהרואתכדי

כלשבועולם-ומאידיאליםמאמינהשתנריקןוחומרני,צינימידרני,בועלםיכזב

לבואיכולהאינהכזהדירשולכהזעולםשלגאילתילעצמו.ירקארדיאגפרט
אפואנבואהלארבה.בתהוםוייבלעולשמים Mמתבני-הדורכלייוחמםאאלא

דפאדרקסליבאופןמשמעייםשאותהפסידי-נבראה,אופארוידהאםכילפנינו,

דגםנשמרעדייןור~רטילעצטעביד~סאם •לנמעניןהנביאולאלבניא,המננעים
לשמועהממאןקשה-עורףעםאלדדביוהנושאהי,שלחי{נביא,היקלאסייהנרבאה

לפניהמתנחןעם,ולפנינופיו,עלהזההדגםנהםרשביד:;ברהרי ,)ו Mתוכאת

ומחידשממאן-איש-רדבים-הנביאואילוממיות,קשיםדבריםששימעיהנבאי,

דומם.
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והובושגיםהובליםהסתאבותד,

מהספירהמטה-מטהרירידתםרהמרשגים,המליםהסתאברתבדברהרעירן

ררטר,שלהררמאנטיתבהגרתרררחהמטריאליסטית,הספירהאלהאידיאליסטית

מירחדרבארפןהבתר-ררמאנטית,השירהבמחשבתולהרחבהלפיתרחרזכה

רהראהעבריתהטפררתאלגםזהרעירןהגיע,מכאןרהררסיהצרפתיבטימברליזם

החרץ-ספררתיתבזררהןהספררתיתבזרהןרבני-דררר,ביאליקביצירתתכרפרתמתגלה

שהכילררמרשגים,מליםלפיר,רלשרנה),הישרהמחשבתעלבמסרתיהם(רבמירחד

שקפארלקרנבנצירתהזובןבמרצרתרשהירריקר,קדרשהשגב,שלהשתמערירתבעבר

בשרקבהםשמגלגליםעדרממעמדם,מערכםאט-אטרמאבדיםהרלכיםרנתאבנר,

לסרגיהביאליק,ביצירתהעבר,גדרלתאתערדבהםמכיריםראיןכבעדשים,

השיר-שירירראשרנילמן-רמרכזיחשרבמקרםזהלערירןנרעדרלתקרפרתיה,

ההתפכוחתאתהמתאריםינוזקנותי,המרקדםרהשיר,ס~ע~ריםי'~ליליהגנרז
ניכרשזירפןרהמררממרת,הנארתהמליצרתרמןהמשכריםהקסימםמןהמכאיבה

ירניםמחלרנרמלשחהדרברשבר~גיי,ב]לי:יד~ההמאררחלשיררעד-למרוחק

כמרבוברלטת , wו5זק~תותו;נלל?ריעור~ים wרהןלעת-ערבאלירהוחזררתצחרררת,

תהליךאתרבבפיררטהמתארתבלשרך,רכיסרייגילרימסתרזהבהקשרמכרלירתר

לירשנה:עטרהלהחזירהשירהשלנסירנהראתרמרשגיםמליםשלהסתאברתם

רלהחזירלצחצםחבשר-קהיחים,רנתמעכרשנשחקרמטבערתמעלהאבקאתלהסיר

 .כמקדם,רתפקידםערכםאתלהם

בהיס-חהדעת,ערכראתרמאבדרתמדזלזלרתרהןבטהרה,שהרלדתןמלים,יש

כמרבינלארמירת,למליםשהפכרהירנית,מן(מליםהלשרנרתבכלמליםשלכדרכן

בתיחלההכילריעסקןי,ארימלציהיכמרעברירתמליםארירטרירק'ה,אריפאות'ס

גנאי).שלהשתמעוירתבןהדבקרהזמןרבמשךניטרלירת,ארחירבירתמשמערירת

צינישימשועקבלשפל-המדרגהרמגיערתערכןאתהמאבדרתמלים,ישארלם,

תרפעהעלרמרעד,טררחקצריררריחםהשגתלשםבמזיד,בהןשנעשהרמניפרלטיבי,

הרעירנרתראתהמרשגיםאתהמטמאיםהינבליםי,עלזעמר:אתיר~ריהשירשרפךזר

כללשיתייסררמבליהאישית,רלתרעלתםם Mלרררדראגיםשהםמתרךהנשגבים,

שלדמ.קאבידבסירםכברלמעשה,הנלרזים,במעשיהםלזרלתגררמיםשהםהנזקעל

שהניצרליםעלקרבלנהכלרלהיר~ר,לפניכשנהשנתרבחסiגר~הי, רי~~'שירר
שם,נאמרבסמרילהם,שניטבעהקבצנרתכי , wהירידיפבכל-סוחרהבאסרןערשים

בדרררת-עברר,העםשלוחסנרסרדהחסד;םגימלרתלשרהטרבהיפההרעירןכי
מסררה,נעדרפשרט,לישנרריהארחרניםבדרררתשהיהעדמטה-מטה,רירדנסתאב

באסרנרשנעשה-רהתכליתיהקר-הציניהשימרשמותאריר;וריהשירבפתחגם

עלשנשרףהנביא,לשלב-הבשראתנרטליםלב-האבןבעליהיבנליםיהגביא:של

פסרלת-שיחטההלבהיהכאילרלכלביהם,ארתררמשליכיםהנעלים,רעירנרתירמזבח

הנבדח,האדםלשהנעליםהרגשרתמשכןרלאשנעקדה,יחית-קררבןאיזושל

סמלצרפת-האשאתשלהם:כבתרךהינבליםיערשיםהנביאקנייניבשארגם

המדרמםממעמדםמררידיםהםהאנרשית,התרברתרגחלתהנבראיתההשראה
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הופכיםהםאבני-המזבחאתהמסואבות;נעליהםמדרסלרצפת-ביתם,והופכים

רווחמהןשיפיקוובלבדלאבני-מצבה,ואפילולאבני-גדר,אולאבני-מרצפת

פתוחותלמטרותשנועדפשוט,אשלמקורבעטייםהופכתהרוחיתהגחלתותועלת;

שעלהקטורתמקור.הקפואהגוףאוהאוכלולחימוםסיגריהלהצתתוגשמיות:

-הקטורתיליגלוםוהופכתותפקידה,טיבהאתבגללםהיאאףמשנההמזבח
הנביאנהגשבו-הפטישגםעתידבעטייםהפה.בזוויתהנתונהפשוטה,לסיגריה

זהיהאלאואולם,למעדר.להפוך-והקשוחיםהקשיםהאבןלבבותעללהלום

אםכילמשל),בגינה,אדמהחלקתשל(לעיבודהואופטימיחיובישייעודומעדר,

מבלילקבורה);אדמהחלקת(לכרייתבתכליתושליליניהיליסטישייעודומעדר

לכליהופךהואבאחרית-הימים,בעולםלשרורשעתידההאידיליהאתהמבשר

 .והליטראליהפשוטבמובנההאחריתאתהמבשר
והופכותצורהולובשותצורהפושטותוהןלהן,רבותפניםשביד:;גריהאבנים

אינוזהבשיר(והמזבחמאבני-מזבחופשוטה:גשמיתלמציאותמסמלבהיסח-הדעת

ממש,שללאבניםהנבואי),האידיאלסמלגםאלאהדתי-רוחני,מהפולחןחלקרק

מאבני-מסד-ארחיתועדמראשיתהינבליםי,שלהפרגמטיעולמםאתהמליות

והמודליםלהם,רבותפניםהינבליםיגםומצבתו.לאבני-הקברועדירצפה

יוצאי-שלהנבלהעםלמןומגוונים:שוניםתקדים,להםהמשמשיםהמקראיים,

'~נכיב]םי,י:;וך~תבשיריםשינייםבחירוקתלונתואתהדוברשפךשעליומצרים,

בשירשיבת-ציוןרעיוןאתלהמירמוכניםשהיועלז:ר~חי,וילאו::ירו~יםי tcv~ך;בר
הנביאיםבאדוןשמרדוועדתו,קירחדרךבעגל-הזהב;מתן-תורהואתהבשר

המתהדריםאוגנדה,רעיוןמצדדיביצעיריםיוכלהפיה;שפערהבאדמהונבלעו

לידימביאיםשהםתוךהרעכיםי,כלישינוישלריקותוביססמאותניטשיאניבשםפ

שהםלמרותהאנושי.הטופסלהעלאתולאנעלים,עריונותשלולסיאובירידה

בעודגדלות,הרהוריומטפחיםבלבבםבעצמםמתברכיםהםהנביא,בעיניכחבגים

הולכתהנעלים,האידיאליםמזבחעלהנשרפתהנביא,שלהטיטאניתשדמותו

כאמוררואיםהםהנעלים,רגשותיומשכןלבו,אתאפילובעיניהם.ומתמעטת

 • 17לכלביםלהשליכהשישכפסולת-שיחטה,

להשתמשביאליקבחרומושגים,מליםשלהסתאבותםרעיוואתלהקדיםכדי

בכבודהידבריהמלהכגוןהדורות,במרצותהסתאבושבעצמןבמליםבשירו

האנתרו-החילוני,לעולםהתיאוצנטרימהעולםבמעברשנזדלזלהובעצמה,

בפילוסופיההמקראית;הבנואהבפרקי'הילדברשם-נרדףהואיד:;גר •פונצטרי

לעשותם;מצווההיאשרוהתורה,הוחקצהו,שפירושוהלוגוס,הואהיוונית

בעללמושגאלויהת,להאצלהבאוונגליוניםיד;גריהמלההפכהדהורותבמרוצת

המלהמתפדקתיד;גר.בשירישושלהמישיחתדמותועם,שזוההאונטולוגימעדמ

ומשאיחזוןמידברבמרוצת-השירהופכתשהיאתוךהקדומים,ממשמעיהבכמה

משקלעל , 39בשורה ,·ל~~ו;Iהיודבzיו tcובינינודבר(יינפלורגיליומיומילענייו
·iנ:~ ה~ו i ;:1עו יV גך~רד;גרה;tc למעשה,אפואימתרגםהחזון .) 11גא,שמואל ,·ל
הינבליםישלמעשיהםוכאמור,גשמית.לרצפהמיתרגמתהרוחניתשהרצפהכפי

הואאיןכאמור,תפיקדו:אתמשנהלמעדרההופךהפטיש,שגםכךלידימביאים
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r:ורבונ;ים יתר;ננ;:,-(שלעתיד-לברתרהשלררההשלרםאתהנחמהבנברארתהמבשרכלי

רהקרלקטיביהאישירהחררבן,המררתאתהמבשרכליאםכי ,)דב,ישעיהרל~ז:רים-,

 • 18נ)-2נ 1שרררת ,·ר~ Rלני,:;וירני;ו 1לו;נ~דראותו תותו;:,-(

אלאשאינםמרפנמים,בטמלי-נפשתכרפרתכאןהשתמשביאליקזאת:ראף

שהפכםעדחיה,פלטטיתממשרתלטמלירהקנהאךמרפשטים,לרעירנרתמטאפררה

חרמרביןארלטמל,ממשרתביןהגברלרתרמרחשית.חיצרניתלמציארתכביכרל
שלרטרנטפיגררציהטרנטפררמציהתהליכיאגברמיטשטשים,כאןקררטיםלררח,
הכינרררקרנקרטיזציה:אבטטרקציהשלרהתכררצרת,התפשטרתשלרזיערר,הגדלה

רהניימםמררחב,הרמרילכעיןהרפךהדימריאךרנימיר,הלבאמנםהםרמיתריר

שלבתהליך-מבהיקיםכטףכחרטיתבלבמרחביהמתפזריםלקררים,הרפכרת

אךלערלה,הנביאערלהשעליהםאיידאליםאלאאינרהמזבחאינטרפית.התפשטרת

לאבני-רצפה,והופכותהמתנפצותממש,שללאבניםהרפכרתהמטאפוריותאבניר

שם-ררחנית,מהרתאלאאינההגחלתאורצפת-האשולאבני-מצבה.לאבני-גדר

בהלהציתשניתןממשית,לאשכאןהופכתשהיאאלאלניצרץ-הנבואה,נרדף

טדן-עלהמכותוהמצרקרת,הצררתלכרבדמטאפררהאלאאינרהפטישטיגריה.

גםביאליקנהגכךלמעדר.ארתרלכתתוניתןפיזיה,ממשרתגםכאןלוישאךהלב,

הדמעהלדעמה,הדםלדם,הניצרץהרפךשבר!:;נינ:ייי,ילאכגרןהארחים,בשיריר

הנפשבתרךהמתחרללתאשיית,דראמההשירה.מחררזירלאחדלחררז-זכרכית

הדראמהלהיפך:וגםממדים,אדירת.פיזיתממשרתבשירירמקבלתפנימה

תבלשלאדירףהמימדיםבמרחביההמיתולוגיבמקורהמתוחללתהפררמתיאית,

במרטקן-ודוב.תוחללתרהתמעטות,זיעורתהליכיביאליקבשיריערברתרבה,

פנימה.הנפשבתרך-ובמקופל

'ובחולת·המוותיוז'אנר'ד;גר'ה.

הפואובהרבעקברתרר~ר'טלעצטעיר~טהיידיהשירבעקברתשנרלדיד;ברי,השיר

וברבגדים,זיאנריםשנישלכלאייםכמעשהמתגלהרביידיש,בעבריתססר~הי,'~נ!יר
הקמאית,העבריתהנבואהשלהדאנר : mאבכפיפהלדררלכאררהיכרליםשאינם

(יטהויטנט~נץי ,ימוחלת-המורתשלרהזיאנררמרגבהת,עזהבלשרןשימושהערשה

 , 19הארnוניםהדררותשלה-נמוך·הייידהפרלקלורמן ' danse macabre '-האו

ניגרדיאתזה:עםזהמתיישביםש.אינםניגרדים,מיניביאליקכאןצהמ"ןדבמקביל,

באור-ימות-המשיחנצבעיםשבהםהמקראית,הנבראהפרקישלהנכטפתהגארלה

שהעהמצמרוקתהגואלרהאנטי-הירראי,הטתמיהקודר,המרותואתיקרות,

המפוארתהתהלרכהאתמלאך-המוות;ואתהישרעהמלאךאתרממררארתיה;

שברהחטדיי,יהרפיילעכיסמוחלראתאחרית-הימיםבחזרןבשמיםהמתרחשת

נשמיה,ריצייאתשכררן-ישרחםעדרברקיעת-רגלייםבדבקרתמחולליםפשרטףהעם

ביאליקביצירתררוחיםלו,הנלוריםותתה-זיאנרים,ימוחלת-המררתישלזהזיארנ

לטרגיהביאילקבציירתפעימםעשררתלמעשהמרפיעהרא~המשערר,למעלה
עזברונהחלשרבלרגעעדתראררלאהזיאנרארתרלאכןפיעלרלתקרפרתi'iיי,.כאף
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ביאליקישיריבחיבוריהגנוזיםהשיריםאתלסווגבבואילהיחקר.המשוררשל

ברזליאיליויהתראוקבצניםייחבלהנידחיםהפרגמנטיםלינתגלוהראשוניםי,

השיריםאתהאירואלהבלתי-גמוריםשיריםימוחלת-המוות:שלבעיצובוכנסיונות

ביצירהזהעממיזיאנרשלהקרדינאלימעמדולינתחוורוכךחדש;באורהידועים

היקאנונית:

ואתהנבואיהזיאנרדפוסיאתביאליקהתירהגנוזיםבפרגמנטיםשכברמתברר,

כליאמנם, .) 9הערהלעיל,(ראההפולקלורשמןימחולת-המוותיזיאנרשלדפוסיו

הצירוףמןבבירורנרמזיםהםאךבמפורש,בונזכריםאינםהאביוניםשלהנגינה

א,שמואלו:;ננור·,וסלילותף לג;~-עםשירדונביאיםייחבל(בעקבותקבצניםייבחל,

גםושמחהזעםבושישדבקות,שלבמחוליוצאיםהקבצניםזהבשיר-בוסר .) 5 '

גאווה.ברגלבהםבועטתוזוהעליונה,בהשגחהובועטיםברגליהםרוקעיםהםיחד:

ביצירתומרכזיחשובמוטיבשמיםכלפיבני-העדהשלההטחהסצנתהפכהלימים

חשובקטליזטירכידיעששימשהר~הי Qסי;ג~ירבייתרבנידעתיביצירתיביאליק,
ביטיייםאתשצמאיהללי,המיטיביםשניהיצמדיהגנה-עצמית,שללהתארגנייית

המשירריםבחל-הקבצנים,יתהליכתשמיםכלםיההטחהקבצני'ם:ביבחלכבר

ם ry~ל.י~ית r:;ג Rדקירה~רי:י(-ן~~רוןבית-הקבריתלעברמיעדיתשפניהיהמשניררים,
ז;וזז'נוךרן-).זז'נורךנכםר Wו;ו~ 1 ••• 1וךרן Viז;ר

השיטיןמביןניכרתביאליק,ביצירתהזההפרילטריהזיאנרשלגילייייבכל

אחד-שלהאריסטיקרטיתהאסכילהברכיעל(שנתחנךהמיבלעהמחברשלסילדות

חןכלהמשיללתהפלבאית,הקבצניתההתגידדיתמןיבני-משה'),יאגירתהעם
הזמרח-בהיייהמקיבללפיהגלית.קלקליתכלםעאצליהמזיההרמחים,יחסד

יהמנהניםהשריםזה,היייבהשראתשונצריהאיתנטייםשייר-העםילפיאיריפי

ביאליקשלהפסדייע-ממייםבשיריםלהםהיענקיכןיעללדלת-העם,משתייכים
ימוחלת-נדבכיעלה:;בניי ,נו~~י'םלת ijיו;ןק,בשיר-הילדיםיעממיים.פשיטיםשמית

שמיתלמנגניםאמנםניתונגועיעןימירז!,נעןבירדערגיטע'צעןהיידיהמיית'
 םי~?.ל-הניטרלייםהמקראייםלצמד-שמיתאילם,,פסי).ייסי(משה,רגיליםטיפיסיים

ב]לילי?גוtו:ושליהעם'בישירילימיםביאליקאתששימש ,) 2ימי(בראשיתו~ים·
בכתיבתינידעהכבריגללי',ימלליעםביחדהגגינותיעלי'למנצחהמוחלותי .. I ... ....... I ... I ... • • י"י-יז, • .., .. 

יצמירע:זביכלמעיןיבקלים,בזיייםלאנשיםציין-גנאישלהשתעמית
המרקדיםהאבויניםביןהחיץמיטשטשביאליקשלהמקאברייםבשיריי

הריעדיםהמזיייעים,בשלדיהםהמוחלליםהמתיםלביןהמכרכרים,יה'כליזמריםי

דקןריס'\תל~יםב~כןל :~?ב"ו;ננ:יג~ךים'סםבשירהזעםביאליק(יכדברייהניקשים
1r. ןו:וק.tC רנ:י.!,ןךץ 1יך:,;נםiשהתהליכההריכמתי,חשיבש'עניימארח .)-םנ;,:~ול,קלו

מבישמיםאביינים,חסידיםשלהאקסטטיתם mשמאתמבטאיםאיםניהשירה

מוחלאםכיזה,ביטיישלהמטאפייבמיבןנשמהי,ייציאתעדהריקדיםמיייש,
הגניזבשירהביסינ •יהליטראליהפשיטבמיבןנשמה,יציאתשלמזיייעעיייעים
"ממדהאבייניםלריקדולפיההלאימית,המשמועתבילטת~יםי r:;ג R ל~'
ליה ~~יממארדליתהגליתי:היהידישלהקיימימצביאתהימציגסמלי,
אה ~י~(שקיית-איאדישיתיעלהאל,כלפיאשמה mהטבישיימיית.

'b. ,~ 

.:,~ '.Db 
_, .t ' ,י

/, 
101 

esh
Rectangle

esh
Rectangle

esh
Rectangle

esh
Rectangle

esh
Rectangle



האומה,שלהכאוטימצבהאתהמתאריד~ריבשירמצוימוטיביםאותםשל
וקבררקבאליהמועדיםשלהקולקטיביהמונולוגומושיע.מנהיגללאשנשארה

ההתרסה:במלותמסתיים

 ,~נ~רננ;:-ל 31רו~ב~ו;נןו;cכו-ו;נכת~יראל~ה
ז,ננ:יגו;נרינ~ 1;! ~ן;:~

rכק.ים Wו;בלות Q ~נ,ז~~נ::רךם 1;! ~-ל 31ני;רr:ז~הת 31 ~רי:נן;:~
t$ דרה.ק,~רל.י~

 ) 64-61שורות(יד~רי,

ל il~~ 31 1jלליעםיישירשלתקדימו'~פריילעכסי,ביאליקשלהיידיכבשירכאן,

iJ לותיnוli1 31ילו;ב~~הגנוזהשירושללj לiJ ,שלהנוראההשמחהאוחותניכרת~~ינותי
איחם(כולםה!ינט"ברידערז!ינען"~לעאחיו:עםלומקאבריתגורלששותפותמי

י Ij ~"ו;cבוא:;גנ;רש~~נ:יי:השירלסיום(בדומההאחריתליוםכמובןוהכוונההיום),

ביבעירהניכרתהמקאברית,העלציות .)"הקזc;ו~~ד 31ב ?j~ר~r;ודיוו~ו:;ז~רנ:י;נםו
ביאלקי,שלאירגתולתוכןאץימקשרגםקשורהפריילעכסי, ~וביבידבריההרגהי,

היה(שהואישהשלחי,כשהאמןיעולמוכלעליושרחבהמשוררשחשבתעשנכתבה

נדוןהבעריתהתרבותעולםוכלבית-עולמואלהולושלו)הספרותעירואז

שלהנפלמהפכתעקבהמתהמההשהופתעו ,' ljל Wי;:זשלהספרותיכעוררלכליה.
צייאתעדולרקודובמוחלותיבתופיםעמרלצאתהסופריםלחבריו,קרא 1 905שנת

נשמה:

בכבודנשמתיתצאזו,משרלשתוחברתארחיהשלחיעלמיתהח"ונגזרהייואם

,נגוןחסידיליאספרהוי,בר.וכיוצאכמורצדיקיםשלכשרימניךבמעמד

צייאתשליפריילעכסיהספיםוירעשואשרעדהיק~פעליעיכלעםיפריילעכסי

בוחריםהסופירם,טוביכלאתזומשולשתכפיפהלתורלאסרףאנירצרהנשמהו

תתחהאץרונבעקהלדי,דיכף,ימאחויחדהנכדים:עםה"זיידעס"יחדיו,תקנים

שם).אי:כרותרצ"ח-תצר"ט,(ביאליקרגלירנ"

בממארוסקרתיסרקתיכברימחול-המררתישלהמוטיביםאתדבר,שללאמיתו

שימרוכן ; 115-105 : 1984(שמירביאלי'קבשיריסמוייםמקאברייםייסודרת

מאמרשלכתיבתושבזמןמארחאר ,) 125-1 13תשמ"ז:שמירוכן ; 109-94תשמ"ו:

שניכאןאעלהבמלואם,הזרהזיאנריתהתופעהשלממדיו;.הליתנוחררוטרםזה

כה:עדלבלהםהושםשלאעניינים,

מןיסודותוכמהכמהביאליק,התירשלוהמקאברייםהבלההבשיריראשית, •

מוחלת-המוותאתבפרט:והמזרח-אירופיבכלל,האיררפיהפולקלור

ואלפררגיסיבילילו;נגרוי O ~~ 9הוהשעיריםהשדיםריקודאת(היטויטנט~נץי);

מהוויהשרחרהייהוחפהמנהגיאתאירופה;בתרבויותמקביליואוהגרמני,

כדיבביתה-קברותענייםיתרמיםהשיאושלפיהםבמזרח-אירופה,העיירה

יהדיבקוי,אנ-סקישלמחזהרגםבנוישעליו(מנהגהמגפהנגעיאתלעצור

החמייכתהגרלגולתבעלהשלדמוטיבאתמיידיש);ביאליקתרגםשאותו
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אותו(לפיוהחסידותהקבלהמןהיצל'םקללתמוטיבאתהחלחלה;מעורר

הגרועהואהבא,לעולםהזההעולםביןהנשמהמרחפתשבומצב-ביניים,

אי-הוודאותפניעלשבמוותודאותמעדיפיםביד;גריהדובריםכןועלמכול,

שימושהעושיםהקאנוניי'םבשיריםמוות.ואינםחייםשאינםיצלםי,שבחיי

זיאנרים,כמהשלושילובמזיגהתכופותנמצא , danse macabreה-במוטיב

לא.ותוימחולת-מוותיבולראותשניתןקבצניםי,יי:י~לכבשיר-הברסרשלא

ימחרלת-למסררתהארפיינירהפנטסמגרריים,המקאברייםצרור-המרטיבים

העממימהזיאנרדרכרמצאביאליק,ביצירתזרמסררתשלולעיצרבההמררתי

מרכזיתפואמהלביאליקאיןלמעשהרכיהיקאנוניתי,היצירהשללב-לבה,אל

מחולת-המוותושלבכלל,המקאבריהיסרדשלמוקמונפקדשבהאחת,

המתעלסרתררוחת-רפאים,לפנינוערלרתביס~נ;יו;נידיבפרט.השעיריםוריקרד

התורה:מדרוהנעראתומדיחכשטןהמרקדוררחהדשאים,ביןרמתלחשות

ביאליק),פירושלפיקטנים(שדי-בקרצפריריםשלריקודלפנינועולהביזסרי

תהרם,למעמקיאתםלצלרלארתו,ומפתיםמדרר-הילרכרהנעראתהמדייחם

מתים,שלקולקטיבימרנולוגכעיןערלהמדבריבימתיאובדני;אקטכבעין

תרךשמים,כלפישקרתהאשמותכביכולומטיחיםמרבצם,כביכולהקמים

כאמוריוצאים דi'~ר Qסב:;נעירהעליונה;ההשגחהכנגדקריאות-מריהשמתע

ופיהםכתפיהם,עלעמוסי-עצמותותרמיליםלבית-הקברות,בדרכםהנציולים

"זpזpיםשלמרדעולהביס;גר;נ'iד •נידחבדגוןהמושרתקבצניתי,ישירהמלא

הענקיםריבואלששיםמקבילה ,"םי~ר~י~י~םסרו~ים Iר~וnתי t:~רירנ.וא
ירווחתגםאםכיבלבד,משב-אוויראינן(וירווחתיו;נר~רימיי'נכיהמתים

את,שמציתומקאברישטנינקמהמוחללפנינועולהס~שיוביו;נ~לתרפאיםי);

ייי~יהאליל-רניהיליסטי:במסרוהמסתייםהעפעפיים,זעוםהאימותייאיש

~מוnללתתפיהתעד Iאלהיהם;ואל Iהשמיםאלהיאזונה-היש~עה?
י:יי: Iז ......-... .._ •• ',י '". 1 ••"ז ... •זז ,-

הי).(פרקסכו;נ:;גים"ל~גי Iסצ~יום;גראדז!י

* 
בשירהמהוססתשראשיתוימוחלת-המוותי,שלזהעממישמוטיבאירע,כיצד

כגון-וגרוטסקייםמקאברייםבשיריםוהמפררשהמלאוגילויו;ג~~יםי ?i ל~'הגנוז

שלהציירהמיטבאלדרכומאצ-ס~~ינו.תיב]ל Ijוילו;נג~פריילעכסי c.:\. 'יד;גר,
בזיהויהלפחשישזולשאלההתשובהאתממנו?נפויאתראיןשכמעטעדביאליק,

והאנטי-הירואיהמסורסגלגולואלאשאינהביאליק,שלהפואמהשלהזיאנרי

אליבאשכן, , mock epicבגדרהןאלהפואמותההירואי.הקלאסיהאפוסשל

הואשכןעלילות-גבורה,להעמידיכולאינוישראלי)(ישירתעבריאופטדביאליק,

ולאדחבועלחילארביםדורותשזמהאוהלים,ויושבפאטיביעםשלחייותמצית

בשנותמישראלאדםנלםחממששלמלמחותלא • 10עמליםלהלמותדיושלח

תרבותבמלמחותהתנטהאוהתלמוד,טוגיותעםנפתלהואהארוכות,גלוות

סו;נרק,ךים''1ז'עיריםשלבמונחיםשתתוארנהטבעיכאלהמלמחותובמאבקי-נפש.
 • Mפי-פעבידעלטהרוריתהליכהושל , 11 "~ני! 1jזpי?מותב]ל
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פריינורתרופהקנדיהחוקרתיארהאפוט,בהתפתחותהזההמגווןהשלבאת

מוצגהטראגיתהאירוניה-שלבהביקורת:שלאנאטומיההאקזמפלאריבטפרו

הפרטשבהן , ennuiה-או accdidiaה-שלהמוקטגותבצורותהמלאנכולית,בשירה

צורת 1-- 1בחיים.מוותכעיןהואקיומושעצםחששהואעדמבודד,כההוא

חברהשלשירתה danse macabreה-צורתהיאכזהלשלבהמתאימההאפוט

 .) Frye 1957 : 297 (מותה-לקראתההולכת

אקטואלייםרמזיםהשאר,ביןכלולים, ) 1904 (וביד:;גרי ) 1903 (ר~הי Qijבי:;ג~יר

המהפכניות,התנועותשלהבטוחתיהןאחרשבייהודייםצעיריםשללהליכתם

לחשבוןכיםחלצרףיכוליםשהיורבים,כיחיתלאיברןשהביאההאנטי-ציוגיות,

בית-אלתרתי-משמע,ההמונית,בתהליכהמטתיימיםאלהשיריםהלאומי.

ההילכתמתפוררת,חברהשלשירתהפריי,גירתריפכדברילפגינו,אכןכיהקברית,
אתבתיכםמכילים ) 1905 (שי tc;:tייו;נ~לת ) 1904 (ידבריאףובמקביל,מותה.לקראת

ירשהקינטטריקטיביהגאילהרעייןמקיםאתאלהבשיריםכימוחלת-המוות,דפוטי
עריקהגםביאליק,(לגבישבמייתהגאילהרעיון-ניהיליטטיההרטניהרעיין

לעיל,שציטטנובאיגרתישגםלהיייכחמענייןכמוית).כמיההאומהמשירית

המציאיתתוארהבאידטה,הפליטהשאריתלידידיי,-1905בביאליקכתבשאיתה

במחייהיקילני,המיניאטפטיףשלהטהרירית-כהליכתי ' Mשכיוחמלהיהידית
כלייני.לקראתכאחד,חלחלהומעיררתמלאת-עלצייתמרשימה,
אחדאמרדיפלימטים·,ידיעללאנביאים,ידיעללביאעתידהישראל·תשיעת

נביאיסשאפילושי, tc;:tיביו;נ~לתביד:;גרימראהיביאליקיהביכיםי,במאמריהםע
נפשימבשקהעםשבהכזי,בעתהישיעהיאתהגאילהאתלהביאיכיליםאינם

המדדהאדם,יאבקשלדיםשלערב-רבולאלהיגאל,יכילפחץ-יחיםעםרקלמית.

יקבר.רקבאלימקאבריתבצהלה

הערות

האידיאליזםהפכיאתלתארבביאיקישיט',ידוןלתרגוםבהקדמתיביאליק,שלכניטירח 1
היירשהמעשי,נישא"הכליםשליהישרדיתיהאבירשלביגוןמיתיאת-יהמטריאליזם

ינחאעילם 1 ... 1שעתההגיעהוהשנייהזמנהעדבהאתחהן,מלכייית"שתיאדיניי:את
מתיאריםלאבדון,ההילןנוחבעילםהמציג ,'רג;:ר'בגםיראשית:אחריתבא,יעילם
אנשישליהישרדיתםלכלבים,מישלןהשריףשלבייהאידיאלים,החזיןאיששלמיתי

לבצעם.אלאדיאגיםשאינם(יהנבלים'),צהינייםהמעשה
 ,) 3.7.1987(מעירבירישלים'תהיהכןפיעליאףבמאמרילראשינהעמדתיכןעל 2

 , 1987ירלשויםתהיהלאםאמיריןדןשלבטפריידבר'השירהצגתלעימתבתגיבה

 • 31-24עמ'

פיכמןקי.תש"י:פיכמןראה:ביאליק,שליצירתיבמכליליר~ר'שלהמייחדמעמדיעל 3
בן"גםראההנביארת;הפרטינהמיפרעהשבוביאליק,שלשירייכראשיןידבר'אתצהיג
ביאליקשלשירייכראשיןין~ר'את,שהציג 77תשל"ד:שקדבתיןתש"בבנשליםציין

 'ר~ן"אתשהציג , 30-29 : 1987מיריןגםראהבעקביתיהםהמקרא.בשמקלשנשקל
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הכמו-מקראי,המשקלואתהנבואיהנאוםנוסחאתלראשונהביאליקניצלשבוכשיר
אתזהבשירלעצמונטלהמשורר("למעשה,לדבריווסמכותתהודהלהוסיףכדיוזאת

(ראהזהספרעלביקורתיבעקבותוגורלה").האומהענייניבכלהארחוןהפוסקסמכות
בראשווזtרט'לעצטע'דזtסהיידיהשיראתוהציבמירוןדןבוחזר ,) 2הערהלעיל,

 .) 487-472 : 1993מירון(ראהביאליקשלשירי-הזעם

שלבדרכוחשובשלבואחריםשביטעיזירואיםiכר~ה' iJיר !3 ג;'ה'קאנוני'בשירגם 4
מדגיששביטעוזיכיאם ) 82-81 : 1988(שביטהחיפשי-מקראיהריתמיסלעברביאליק
שב'ר;גר:יהראשיניותהחידישצדאתגםבמקביל

ב'התהפכית'ההפתעהיסידאתראה ) 110הערה , 64 : 1969(פרילמשלפרי,מנםח 5
הנתפסיםה'נבלים:מבני-העםכאחדבמאיחרהמתגלההדיבר,דמיתשלבזיהייה

שלהמפירטתבאינטרפרטציהכמדימההיפרכהזי.הנחההשירשלכנמעניימלכתחלה
עמ'(תשל"ז,בספריכברכילציין,הראיימןהדייק,למען .) 107-104 : 1988 (שביטעויז
היטיבשביטעוזיל'ר;גר:ביחסהשגויהאבחנתיאתפרימנחםתיקן ) 7הערה , 226

במכלילהשירשלהמייחדמעמדייאת'יזבר'שלהפריזידייםחידישייאתלתאר
באיפיינעצרההשירשלחדשניתיכאיליטע;;'יארביאליק,שלהנביאיהקירפיס

-הנביאית-פיטניתהפרסינהשלביאליקבשירתלראשינהבעיציבה-הטיפיליגי
יהבההר.סייגטעינה

בארץייישיב'המדיניית'הובכים:'משה:ינביא:'כהןאחד-העםשלמאמיריראה 11
 .יעיד.ישראל'

ינימיי,ללבכמקביהלימיתריוהכינירתמינתמצייהבישגםמינ:יי:ו::ירי tt- 'שהירכגןר 7
ןה: Yןז;נr,ו ה:ז:Ili r ~~ן-ליiו~היר m ~ 3ז;נאד!·ו~רינימיה:לנפשאי

תצר·ג.חמדירתבשיילמטעמיבהערהשלישירי-הובסראתביאליקכינהכר 8
עמ'תש·ם,תל-אביבאיניברסיטת(ירסרטציה),הראשינים'ביאליק'שיריבחיבירי 9

22-20 . 

הסיטי-התבניתנרמזתב'תשיבתי'גםהיינה,אצל.כמי 134-132 : 1986שמירראה: 1ס
זקנהביימיצאממרחקים,לביתיכאןחיזרהדיברשהריאידיסאיס,סיפירשלאציינית
מנמנםיתחיליהנאמנה)הזקנההאימנתשלאיפנליפהשל(קריקטירהאירגת

ביתישבפתחהאשפהערימתעללהתגיללנאלץיהיאהנאמן)הכלבשל(קריקטירה
 .)'הVזtז~~ע.דב ?j~ר('~ירי

'באחריתנביאילאהעם,בחייתקיפההחיתםהנביא,היאביהמיפיעהארחית','נביא 11
 .) 107(תשט·י:טעהיכנראהלחיברזאתשהביןכפייחיי',ימי

המתרגםו::ירין: tt-'ר;גר-ייזtרט'לעצטעך'זtסשהירשללעבריתתררגםאמנםקיים 12
לעבירתביאליקאתלתרםבקשהכמהלהיכיחעשייזהתרגים . rציטילאהרןהיא

לשינן:יזישירית,-5לבתרגיםהפכישבמקירהשירית 7המקירי.בריתמיטילשהתלב

ן ,י~; Ili:;וד~ע jI!ם- J'"זtלקן י~c,:נ-סרם ר;צ~ו,rד~ Iכלה; ?I ~~ו;ר:;נם ,אvז~~ו;ר:;נם
 .) 28 : 1956(ביאליקא;לה 'f'לנכת~נ::וןולאן- יז::~א If ~ ,לז:cr,:נ~וע.ק,

 ; 34-26 : 1972ניגערהשייה:ביידיש,המשיררביאליקעל

 • 35-34שם:ליידיש:ביאליקשירתשלכמתרגמהרץ tt-שייי.י.על

משמעית.בעליתהןשכיתריתהיםפריג,שמעיןשלשיריםמטפרעללהצביעאפשר 13
ניתןביאליק,שלמניערחרבישההי ,) 1898 (קאפלאןיעקבשלבתררגמיבערבית,

'שא ,) 17-16(שם:הירמי'לפתעהאהל'יריעית ) 16-14 : 1898(פריג'הבאית'תאלציין
מגשר'הששמ ,) 26-24(שם:קידרת''נפשי ,) 22(שם:אירה'למרחקינפשיאתהלאה
 ,) 54-52(שם:הריעה''נביא ,) 50-42(שם:ישעהיי'ין m ' ,) 38-37(שם:מאפטים'ייםואר

פיעלנקבעיהכיתריתשלחלקן .) 70-69(שם:'שדה-יה' ,) 65-55(שם:אימרים''לי
בעכער''דערפריגשלשירעלמצביעניברשטרןאברהםהשירשלהפתיחהמלית

S סך



(שתרגספרץביצירתהדיסלושהיו ,) 86-85 : 1898פרוגהבוס, ;) 57-56 : 1960(פרוג
 .) 115 : 199כ(נאווערשטערןביאליקבשירתוגםליידיש)מרוסיתאותו

השירהעלחלאינוזהחובארלפרוג,הגדולבחובואחתלאביאליקהודהבידוע, 14
איתרר: ?i ?,ס iJו;נן;גארר!:;ןינ:ייילאבדוגמתומובר,בשלבשיראפילובלבד.המוקדמת

להוסיףישואולם, .) 21-20 : 1898(פרוגפרמיתוס'יאלשלפרוגשירוהשפעתאתפרימ'
אדוןבפיאםבינביא,אומשורריסתם'בפילאנישאפרוגשלשירוביזואבנחהעל

בשירוהדוברשלזהותוהלאומית).לטראגדיהובסמלכולההאומה(כנציגהנביאים
הטיעוניםמתורוהןמשה,מדברימובאההשיר,שלהמוטומתורהןמתגלהפרוגשל

לוניתנהשהיאולמרותאש-הקודש,אתגנבשלאלמרותביטוען,(הדוברבוהכלולים
מתבררלאנושות).שעשההטובהעלובדמובחלבולשלםצריךהואמאל-עליון,

זוכיםהמונותאיזם,אתלאנושותשהעניקוובני-עמו,משהביפרוג,שלמשירו
ביאליקשלבשירוגםכשאול.קשיםושנאהלארס-טובהתחתלרעהמהאנושות

הדובראמנם,הציבור.לביןבינושוררחריףשאנטגוניזםמשורר-נביא,שלמפיונאמר
מאדוןהמשורר-הנביא,שלמתווי-ההיכרבוישארמאופיין,אינוביאליקלשבישרו

חטאהשלאחטאעלהנענשתטראגית,אשייותשהואהאחרית,לנביאועדהנביאים
ובדמה.בחלבהעליוומשלמת

.המאמר 17 • 10 . 1904וארשה,ב'הצופה:פורסםהמחכימות:האותיותיבעולםי.ל.פרץ 15
 : 1969(שמרקובמאמרומביאשמרוקנחאלשד-שלט.ז:כרךץרפ,יבתכבכלכונס

ואת ) 1887-1862 (נאדסוןי.ס.הרוסי-יהרויהמשוררשלהמקוריהקטעאת ) 242
לשונו:חולעבירת,תרוגמו

, H תaneq וסO תnOpa, IIBHCb, npopoKI BceH CH 

11 K Te6el 6וסBH B3b1Ba וסוסתBceH CHJlO 

, H תaIIHH, KaK MbI YCT תbI MbI, B3r תxIIHH, KaK APll תB3r 

bI B MyqHTeJlbHOH 60Pb6e1 ~ KaK MbI 6ecnoMO 

, b HHKorAal .. C03HaHbe yMHpaeT תTenepb - H 

• ecKa KpyroM תCTblA racHeT, COBeCTb cnHT. HH npo6 

... OC B03BblwaeT תeCTBO CBOH ro :cבוOAHO HHqTO 

הצערעוצםבכלמועד!באביהופע,הנביא,[ובא,
אליך!אשוועהאהבהעחובכל
עייפנו,מהאננחו,ותשושיםזקניםמהראה,

המייסר!במאבקידנואזלתראה
גרועת,ההכרה ...לא!לעולםאו-מיד

מסביב.אתחקרראורלאאףישן.הצמפוןדועכת,בשות-הפנים
 ] ...קולהתישאהאפסיתרק

ראה:וכןובוארשה.-1892בשפורסמה~עזיע' iI! 'בוחרבתאורראהפץרשלתרוגמו
 . 244-241 : 1969ושמרוקקב;תש"ו:פיבמןםנ.ראה 106 : 1947פרץ

 תחI'י\ג;: iJי;גשלוהעם'ב'שירביאליקשללשוריתיופרץשלהיידישירונוסחאתשהווה 16
-סםיכי~!;ניםסםרוק~ים I םיג;:נ;:ונ::~r:י:;גטחל t<1~ח , .w ~י:rל- >tזVויא:;ג\יוnת iJ;גזVויא':
נ~וועשדטערןראה:וו~רט'לעצטעיד~סאלפרץשלהיחסעל :!םיג;:~~ג; /o םיג;:~~

 • 120-119 : 199כ

סדן", 7 ג;:~~רוnק~ךיי.ןח I~סריבדן~~לים:;גים 7"'ןנהשווה:לכלבים.המושלכתכנבלהאי 17
השחיטהפסולתעלהעטיםבלבים,שלתיאור~י:יד:זVו;ושו ?jירקביאליקשלבשירי
נתייבשה:יהחצצורהביאליקשלבסיפורימצוי

עהולהיזרה'השורששונות:בהוראותאחדשורשעלמכוונתחזרהניכרתבשיר 18
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יותר.מאיימתמשמעותומקבל'ו!רינ;ןם', : 25בשורהבניינומשנהכ'זרה'-5ו 1בשורות
 .) 3מב(בראשיתבר'ילשבורהחיוביהביטויאתמזכיר 31בשורהשבר'ילשבורהביטוי

יהרס'השורשכ'ו:;נ~ות: ~ 31ובשורה ,'ןן;ניtנ;:ג;וג;:'כ 17בשורהעולהיכתתוהשורש
(ההרס). 13ובשורה(הריס~ת) 12בשורהשונותבהוראותחוזר

 199 3נ~ווערשטערןראה: _.: yיידי~בשירתה~~דרניזםבראשיתזהז'אנרשלמקומועל 19

 . 123-93א:

למוריםבבית-המדרשהעבריתהספרותתולדותעלבשיעוריוביאליקדבריבעקבות 20
.המחברתגרינשפאןא'תלמידומפישנרשםכפיתרע"ח,באודסה'תרבות',שלמיסודה
הספרותלחקרכץבמכון-צילומהתל-אביב,באונברסיטתהחינוךבארכיוןנמצאת

 . 208 : 1995שמירוזיוהשביטעוזיראה:שם.העברית,

שנסתתמויהודית,להוויההשייכיםהמושב,תחוםטיפוסיגיבוריו,אתביאליקכינהכך 21
כנסת , 25.2.1898מיוםלארח-העםמכתובראהלבית-עולמה.הולכתהיאצינורותיה

רמז,גםכלולזושבאמירהלהניח,מקוםכמדומהיש . 25עמ' ,'זכרךביאליק),(לזכד
המרקדיםכשעיריםשהםאחד-העם,מתנגדיליצעירים'לשון-נופל-על-לשון,בבחיבת

אריהשלבביושהריבחורבת-העם;מהומהומעורריםהיהודייםהחייםשממותעל
אתהפארודיהעל-דרךמזכיריםבחלילים,המבגביםצעיריםשעיריםבעל-גוף,('צפיר')

גםוראההסאטירים.ביגוןבדדבהמוסיקה'מרוחהטראגדיהב'הולדתניטהשדברי
בחורבת-הלבהשדיםכרכוראתהמתאר ,'םנ;ו~~ד~:;ג;נם'נ!לביאליקשלשירו

השוממה.

מקיםמראי

 . 136-133תל-אביב,בת"ך, mבאילקיישותתשי"ב:אהדןאביטל

 . 333,14581תל-אביב,לין",גבאילקיבשלןוקחמםייוא.תשי"ג:אדבובין

 • 91-89ותל-אביביוושליםבישוות,באילקיתשכ"ז:צביאדו

 • 126-124(אנתולוגיה),באיליקגןמחחייםשיותתשל"א:חייםאוולן

תל-אביב. ,'ה-'אכוכיסבאילקי,גןמחייחםוגאיתתרצ"ח-תרצ"ט:נחמןחייםביאלקי
אביב.תלחנגםי,בתכיםתשל"א:---

תל-אביב.צייטלין,אהרןבידיעבריתאהיnךרם,שיףי : 1956---
 . 446-444 ; 198-194אביב,תלמדעית,מהדווהותגיט'-כחתד"ישםייותוס"ו:---

 . 143-140זסיוייוו,.נבאילקי n.וו~וט'לעצטע'ד~ס : 1970ח.י.בילצקי

 . 249-248אביב,,תל 2הזסדחחעהירבתסהופיתלותדות : 1952אהרןאורבן

 • 80-54ביאליק),(לזכרנכסתביאליק',וסלימשקלייתוסב:בבצייןבבוסלים

 .) 79-77יבמייחד , 81-52תשל"ד:שקד(יכן

 • 146-142באו-שבע,לזסיךזו,עדבית rבבאיליק : 1987ציחקבקין

 • 91-79תל-אביב , 25שחילעיגביותן',אתבמלים'להכיותשמ"ח:להלבוזל

אביב.תלבאיליק,גןמחםיחחהת:הייחישות : 1990--
 • 110-90תל-אביב,ישוימית),מסית(כנסבאילקייקרפתש"ט:נתן(וגינבלאט)גורן

 , 2-1סד,כרךאמזגים,האקטואלהי'הפרודיה,השליוחת,-ין;גד'תשמ"ט:אברהםהגידני

 • 40-36תשמ"טאלול

 • 180-170אביבתליערןו,אVחכתשנ"ג:--

 • 46יוושלים,באילקי,לישףקיי\פים mשעתשי"ג:י"טהלמן

 •-113 112אומונ,תסופיתבתכים,תוס"ן-תוסי"ט:זאבז'בוטיבסקי
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תש"ד,אייר-טיוון , 3-2יח,כררמאזנים,משירי-הזעם:אחד'תולדותתש"ד:פישללחובר
109-105 . 

 . 503-493 : 397-391אביב,תליציורות,חייובאיליק,תש"ר:--

 . 110-107ד,השדחה,עהירבתסהרפותדלותות : 1948--

 . 31-24אביב,תלירלשוים,תהיהלאםא : 1987רןמירון

 . 534-443אביב,תלקהסובאמזיורשדחות : 1993דןמירון

-t:וק~פt:ודערצוהימים:ו:tחריתאוןמ~רגבזון'צווישן : 1993ו:tברהםב~ייערשטערן

תל-אביב, , 135קסיי.t:tנלערנעידליטערו:tטור:י~רישערדעראיןטעמו:tטיקליפטישער
135-111 • 

אויפןבו:tכט I!"בפרץל.י.שלהדראמה-המוות'מוחלת :'א 1993אברהםבוברשטרו
 . 123-93חיפה, , 1לוחיותייריש,בטפרותהמוררביזםוראשיתמו:tרק"ו:tלטו

 Uוצבנl5יבrסקןופשריי-בער~עשיביו:tליק:בחמו'חיים :) 1935 ( 1972שמואלביגער

 . 35-9ניו-יורק,~יינערסד,

שמ"ג.קו-קז,ס,ירולשים,באילקי,ישרתתש"ו:יעקבפיכמו
וארשה.קו:tפלו:tו,יעקבהמחברברשיוותרגםרפו,גישיד : 1898שמעוופרוג

ניו-יורק.ש.רפו,גןופשידפןס~לע : 1910--
 , 1חוב'ב:כררסהרפותביאליק',שירישלהתימאטיבמבנהה'תבוננות : 1969מנחםפרי

82-40 • 

.דהעחר , 226תל-באיב,באילקי,ישידלוססהנאוכיסהמנבהתשל"ז:--
ל.י.כתבי(כל . 526גל'וארשה,פוצהה,המחכימות:האותיות'בעולם : 1904ל.י.פרץ

רלא-שע). , 5כררפץר,
.ד 8-70תל-אביב,אוניברסיטתמהקידות,ביאליק,מאת '~ר'תשכ"ט:ראובוצור
 . 148-136ת-לאביב,בנcחי,בחרפישוובתש"ו:ובירתציו

 . 155-145 , 64 , 62אביבתלחחו,ישורתבאילקי.נ n.תשי"א:יוסףקלוזנר

 • 320,318תל-אביב ,'אישהרוברכישח"ר:ראובוקריץ

 • 27-15,11למוחרלעןוביאליק'לח"נ "ר~ר"בשיריעיוותש"ג:בחלהרובינשטןיי

 • 48-47ב-ג,לקיאריעןוביאליק','אלוהיתרפ"ג:ציחקירבקינד

ת-לאביב, , 3לזרהימהדסרחiדעהירבתסהורפתהרבים:בשער'שיחרתש"ר:אברהםשגאו
214-208 • 

(ריסרטציה),יגניהנלקשמסידסוכותבטישותדרתפת.ירחותלבייסם : 1978עוזישביט
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