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מביא

אלאאינןתולדותיווכלעצמומשלמדיניתהיסטוריהלושאיןעם
בהזדמנויותוטעןביאליקחזררות, Iלגוהתחכמותמפרערתמנוסה
אחתלאלשמם.ראוייםסיפוראואפוסמקרבולהוציאיוכללאאחדות,

הספרותמןאקטואליסטיותביצירותשאיןעלצערואתהביעאףהוא
גיבוריםהיסטיריות,אומקראיותמיצירותלהבדילהחדשה,העברית

עלילההיעדרעלצר iJאףהוא .המילהשלהשאילהבמשמעיתשלא
עברי,אפיסהיעדר-זהרעייןבסיפה.ברירסיגוךעםמעלליםרציפת

המשורךביטאשאותי-ךוחמגיבורי,להבדילחילגיבוךישגיבוךיי

(החלמשיריורביסמתוךגםכעקיפיןעלהוכנאומיו,בהרצאותיו

'שירתי'),האךוךהסיפוריושירוישראל''שירתהקצרהליריבשירו
סיפורואלאאינההחורבןמאזהעםשלחייושמסכתכךעלהקובלים

שירוולחלופין,המרתף,בעלטתשנמקוהיבש,ה~כשהציץשל
שיךתאתאחדמיתרעלהמנסרהצרצר,שלוהמונוטוניהאין-סיפי

המתאריםהראשונים,סיפוךיובבסיסגםעמדזהרעיוןוהדלות.הגלות
ומןהכפרמןושורשייםארצייםיהודים :גיבוריםשאינםגיבורים

כלאךבגשמיות,ושקעוהישןהמדרשמביתשהתנתקוהפרוור,

לפניוכמוץפורח,כאבקדברשלבסופומתגלה,ושורשיותםגבורתם
רוח.

זה,רעיוןמדגימותובפרוזה,בשירהביאליק,שלהארוכותיצירותיו
ניתןלב.מרטיטתדרמטיתועלילהגיבוריםלהשאיךספרותבדבר
כיאההירואיים,אנטיוגיבוריםפרוםסיוםמפוררת,עלילהבהדלמצוא

ייאפוס"כאמור,בגולה.שנכתבעברי,לייאפוס"-ישראל"ליישירת
ציץשלסיפורו-ורצוץ,כתותפרודיאפוסאלאלהיותיכולאינוכזה
גם :אחרלשוךיום.אוריראהלאוכברלרפששנפלועבש,יכש
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מביא

העבדים"יימוסראתבוטשדבר,לכלכ"גוי"לנהיגמחליטכשהיהודי

גזע flלמתקרבהוא,איןירךעלחרגושםמתניומשנסאבותיי,של

עתידהגבירתיכליהמבחןשעתבהגיע .לכאורהאלאהאדונים"

גםיכזעלועריה.עירוםבקליני,יוצגוהיאיעוףכחלוםלהתברר
בשריריסבקניינים,המתברךכאלון,חסיזגיבורביאליקכשתיאר
המוצקלגזעמתחתרכי"וסן.לעולםשלאהשיטיןמביןרמזוביצרים,

יצרינערכשתיאר,גםלכןגוף').בעל('אריההרקבופשההשרישכבר
האיסוריםבכלומררדמובניןבכלהטבעאלהמתקרבכנח,ושרירי

אלה"גיבור"המרדךשבההכרעהרגעבהגיעכיביאליקהראהשמבית,

שבמנהגיםביותרוהמקרלקליםהמשיבשלםאללרביתאבא,ביתמנהגי
כמחצצרהמשרתיהודי,חיילכשתיארגםלכן,הגדר').('מאחוריאלה

 tזכיתולותעמודלאהאמתרגעבהגיעכיביאליקהראההצאריבצבא

חציצרותהשמיעולאכאילו,ילרותימעיירתחתומשפעםיגררשוהיא
להרשיםביקששבחהמרשימה,החצוצרה .מעידןקולואתהאמנציפציה

ופורענותגזרהביוסזוויתבקרןומבוישתמיותמתתיויתךסביבתך,את

עלטופחתהמציאות,,באההלליהסיפוריםבכלבתכישה').('החצוצרה
ריק.ככליאותםומציגההגיבורים-בעיניהםשלפניהם

חזיתשחזותזדמויותביאליקאפואצילרהראשרניםבסיפוריי

הקיוסשלהחפונה"ייהפירמירהאתלהפוךלשוואהמנסותהירואית,
 "ייגיבןריסוגו.קימהזקיףחדש",יייהןדישלדגםולהציגהגלותיהיהודי

חיישלהיתרההרוחניותמןלהתנערדרכו.לפיאישאישמעזים,אלה
ידערהושלאחדש,נתיבומנסלםהמתה,לאיתהכבילותמןהגרלה,

חיתתואתלהפילהמנסהיהוןגורףיהודיברייןבהםיש :אבןתיהם
נערבהםיש ;הגוייםשכניררכרשעלולהשתלטסביבתועלהזרועבכוח

המפילההאהבה,באמצעיתהנכריתלסביבתולהתקרבהמנסהיהודי

בעל-(אמנםהממלאיהודיחיילבהםיש ;ומחיצותגדרותלכאורה
צבאשלהזהינהבחציצרהומתגאההאזרחיןת,חובותיךאת 'כורחר)
דוררת.בןבגורללמרידהלליוהנמהרותתוהמהירהררכיםכל .הצאר

כורךמתברררת tהגלותקלקלןתמכלבאחתןלהתנערשמשאורלראית

ב"הכשרתהאמיןאחד-העס,שלכתלמידוביאליק,שכןדר,ךלא

ולאומתונלם.אטייםאבךלוציונייםןבשינוייםממושכתלבברת"
 .בן-לילהשלראןותניותבמהפכית
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עלילהבאין

בעצמןהמתברברתביאליק,מסיפרריה"הירואירת"הדמויותאם

עלבקלינן,יברשלבסיפיונחשפית Iב"~לאזיז;'מתבררותובכרחן,
הבטליתשלך,הרשימותמןהירואיותהבלתיהרמיירתוכמהכמהאחת

שהגיע:הסוחר-המשירראותןהסובניםובעיניעצמןבעינייהמבוטלית

היהודי ;('סוחר')סרפריהבצללהסתופףכדיהפררבינציהמןלאודסה
יוכללא('מעדיתהיםבכרכימקוללכ"~לם"הסיבבוהדק,הארורהזקן.

עלאחתמלאכהירדעואינוהכולהיודעהכדאי,ה.ןקמז ;לתקיו')
('אישהיהודיהאיויר"ייפרנסותאיששלמעוקמתבביאהכרריה,

החרורותאליטריןת,כדמריותגםמאוכלסיתאלהרשיזנרתהסיפין').
המשירר,כמיריס", P:ה"jךיבחטאכךמשיםוהחרטארתעצמןערןהכרת

ואניזהנפשיפההמשרררכמיאןהסיפין,איששלהספקןשיחובן
העם,דלתברוב.עהשן"יימגדלממדומישיריואחלחברהמנסההיעח,
דכרשלבסופרנחשפותאלהגםהמאדש').('לממשלתוההמוניההומה
החלבארץ-ישראלבשנותיורקואיננו.מתערערביטחונןוכלכקלונן,
התוארריפיהחילבנישגיבוריהממשישל~!(יקהבכתיבתביאליק
האחתחוליות,חוליותעשויהועלילתההירואיים,למעלליםעריכים
לסיפךריקבעכדילשםוארנעה').שלושה('אגרתמחברתהנינעת

מקראירקעבארץ,ברובןשנכתבוהיום'),'ויהי(אגדותשליהקדרמים
השעהלאירועיבהםרמזאםגםמאופיין,בלתיהיסטררירקעאו
עברי,אפוסמהיערראכזבתואתאחתלאשהביעלאחרביערים". IIה

לשמםראוייסגיבוריםלתארניתןיימקראית"ביצידהשרקביאליקראה
בשנותביאליקשלתלמידוגרינשפן,אביגדורמעללים.רבחועלילה

אתהמבטאיםהבאיס,הדבריםאתמפיירשםוהמהפכה,המלחמה

ביותר:והמפורשתהבדררהבדדךהזההרעיין

לא,כלומר,התב"ישאחרימזמובספרותניפרוזהחוסרלצייןיש
הקוישכתביחתימתעםז$פית.יצירהשוםאצלנומאזראינו
אחדספראףמךצאיםאנואיןהאפית.היצירהכיחנפסקכאילו

בתלמוךאם .ייןשכתגהסיפוריםכעיןשלםסיפורלנייסופרשבו
זהאיןסוףכלסיףהריקצרים,סיפוריםלפעמיםמוצאיםאני

בטפראיתישמוצאיםאפי][נוסחאותימעין tלשמרראויאפוס
סיפוריםלחברישראלמעםהכשרוןשאבדכמעטבאםתרית.

9 



מברא

כשרוןלישיהיהאפשראינגליתשוןילעםכנראה,כאלה.
כקיבויבראעצמוינבןחעצפיכיציןשחימי ] ...אפית.[ליצירה

בליופעולות,מעשיםמבליאפיקהאיןכיהאפי.היסודאת

נגררתמידפסיבי;היהעמנןאבלואיניציאטיבה.אקטיביות
נפסקלפיכךאותם.עשהלאפעל,לאובעצמוהמאורעיתאחרי

מתפרנסשאינורמי ] ...והאקטיניות[מהטבעיותהיונקזה.כשררנו

-עצמהמהטבע-קידשא-ברין-הואשלמשפעישרבאופן
הספרדית.השירהאפילואמיתית.ליריקהאפיל,לצייריכרלאינר

שלהזהבתרדנשםתקופהאיתהלקריתאנןשרגיליםמהלמרית
ארתהבהאיןיהתנ"ךשללגובהסיףסיףהגיעהלא-שידתבן

 2התנ"ך.שידתשלוהאיחניתאמצעיתהבלתיהטבעיןת

וריבוניים,חופשייםחייסוחימילדתיועלארצועלהיושבבריא,עםרק
ביצירתולשלבהרבהכןועלביאליק.גרסממש.שלאפוסלכתוביכיל

אתהמדגימים ,) mock epic (הירואיאנטיפדידיאפוסשליסודות
עלילהסיפורלחברבגלןתהשרויעםשליכולתוחוםרברברהרעיין
היהודיהמצבשלשיקיפיהםאלהסיפוריםשלתכליתסהירואי.

לזעוקכדי ,) condition humaineה-משקלעל , condition juive-ה(

ביאליק.שלהראשוניםסיפורייבכל ."!הדרךזה"לאמיליסללא
גם-מהקרקעתלושיהידימתוארהגגיזים,מסיפורייאחריםלרבות

מתואריםאלהבסיפוריםלקרקע.בצמידרתכביכןלנכפר,יישבכשהוא
כשיש(גםפרינותניבעציםולאכרותים.בעציםהעוסקיםעצים,סוחרי

מעבירשבעליןיהגררשמאחוריהגןעלפרודיהאלאהואאיןגזלהם
מיצירותיהםה"תלרשים"אלהאיןמגדים).פרילוניתגיםועציוידיובמי
כי-וגימברגברשדסקיוגנסין.ברנר-הצעירההמשמרתסופרישל
טיפוסיםיחזמןבביהיהידייםהחייםמןונעלמיתהילכותרמיייתאם
הםחציוני.התחייהבמפעלחלקיטלולאשכברהמרבר".'יידורשל

ב'מתיהמשוררכדבריצרורותיהם.עלירקברומנשך.ממסחריתפרנסן

לאןזניהם.יגיעלאהגאולהשופרוקילהאחרונים',מדבך

שלבביושלהחלילים(לרבותאלהבסיפוריםיהחציצדההכיבוד

הכינורליביתהיפיס",ייהיהוריםבנישלובינורותיהםניף"ייבעלאדיה
אתהמרקידיםכלי-התזמורתבתביישהי,'החצוצרהבסיפורוהחצוצרה
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עלילהבאין

ברשימההמאד'ורייסהלכתושיריהסיפוו''אישברשימההנךסעים

היהודישללגורל,של,ומזנטרניןביהבאומשמשיםהונאוש')"למונשלת
היהרדיהקירםשלהקבעמסמליהואהכיבוראםהעולם.אימותבין

לכינררםיעדהנחלערביעלבבלגולישתלאוהיהכינךר(למןהגלךתי
מסמלתהחצוצרההרישבמזרח-איררפה).בחתונרתה"כליזמריס"של
אדמתה.עללבטחהיושבתאימהשלוהנורמלייםהבריאיםהחייםאת

הגבהלמלחמותוירצאתברמה.חצוצרהקיללעתיםשרמעתכךוארמה

ממשתאותהדוניסטיים,מתענרגיתמתנזרתאינהכזי;ארמהכיבישאי

מתנזרתאיבהאףכזך;אימתחרגגיסימעליציתחצוצרהמתריעותיייז
המהפכהמכרוזי :המטפידיבמובנםוהשופרהחצוצרהמןגם

היהרדיהגורלעללמדד.גדודיסוובכנסיםברמהקילםהמשמיעים
 tכינורעליהפורטהובשוררשלמשמעתרתיהזביברריגורלובגולה,

בשירוביאליקכתבחרבו,עלהחיהעןלם,אומרתבןברעהןהמתקנא

 :ישראל''שירתחמיקרם

ה. Q~ןrכלז;ור~~ת י~$(~~לאי i~י
 .יחתניובארמלחמהריחגם

-•• -• t .... 1 I ..... t 

-ן~ה r;rזציזךהקיל:פי-~~זכע~יסת
 .בי 1הלנכ~;ר-יחרבור 1ןכ

• • .. .... .",. _ .. t .... 

t3 ס~:פ;ר יר.~~וiJ 1-ל~זכיJ ו~ה~י
 :עמליםלהלמ~תאת-יד;שיישלח

.... I -... ודי-I ,-•• .. 

 fל~הף~rכללשן.רר 9ל iלראוי

על"לנגות.עולים.את-שיוותירהשו
-T f>._ 1- •- ..י • • 

~כש,~יץ-~פולהן~ל ?Vךמת"זןfיר~י
~ר~בילא~ת-~ל'יראור ל~~ ,ה~ל~~יץ
ועבש,אל-ופשנפלאשר:גרזער

,--,-.... ,. -.\ -.-J • ז..... 

~~ .y הW ןtזQ ונר.ז::וףך~וז~הה~• 
ביןעלילתית,נוטיביתלכתיבהחמשוררשלנלאיתהבלתישאיפתןאת

בןהיהודי.שהוא,עלקינתןרקעעלגםלהביןישבפרוזה,ביןבשירח
כיגבורה,ושיריעלילהשירילשי,יכילאינריייייה,רצוצהלאימה
גסיםוגיבורים-בעיניהם,אחד.ובצרריחניים,מתמידיםהםגיברריו
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מביא

מהקרקעמנותקיםואלהאלהשני.מצדבעל-גוףיכאריהומגושמים,
אלאשאינסמפוקפקים,קנייניםעלעתידרתיהםאתובוניסומהמציאית,

צרוריתאחררודףיזהרכברדיסמיכהכתבמבקשזהכארויר:מגדלים

זאתשתאמרמבליהביאליקאיתהיצירהרומזתכןואלהיאלהיכבוי.
-למטרתםיגיעןאםוגםריקוח.ובידייםנפשבפחייצאומפררשות,

צרורןתיהם,עלירקבוהם .ותוחלתתכליתחסרתעקרה,מטרהזרהרי
מאמציהם.מכליצמחלאודברהישיבה,ביתבחשכתיימקואו

וחותרתרצרפהשעלילתוסיפורלחברהיכולתאי-זהרעיין
העולם.ספרותשלבמהלכיההיטבהשתלבאף-ברררלסיגור

המחררדיםכחושיוהעשרים.למאההתשע-עשרהמהמאהבמעברה

תצלחלאההשכלהספרותשלהליגאריתשהעלילהביאליק,הבחין
הבלתיהביטחרנותכלקרסישבו •ןהמפוררהיחסי •המרדרנילעילם

שלוהנחרציםהברוריםההייררכייםהסדריםיבלהעברשלמעורערים

כשרהכי tהביזביאליקונעלם.ההילווהקולוניאליהמלוכניהעולם
עולםבתמונתהעברשלהאקסיומטיותהאמיתיתאתלהחליףהעת

ריבויתחתיהובונהאחת,אובייקטיביתבמציאותהמפקפקתיחסיח,

בסמכרתילבעוטהשעה~שרהכיהביןחואסימרלטניות.מציארירתשל

מטירףשלהמפוקפקתבסמכיתךולהחליפההכל-לודעיהמספדשל
ילדשלהמפיקפקתבסמכותיארהמשתגע')'כתביהגניז(כבסיפורן

הרחוקיםללדיתימראיתאתלשחזרלשךראהמנסהמבוגרשלאיתמים

 tהניןאףביאליקי'מפיח').נתביישה''החצוצרההנודעים(כנסיפרריו

וראויההשכלה,תקופתשלחרשך"בבניאירייבנימלחמתשהסתיימה
אתלטייסאףירע",לטיבש"ןכענרןאפרורייםבינונייםגיבוריםלעצב

רתובנות.תגרבותשלריביוקיראיואצלהמולידפתיח,בסיוםסיפוריו

נב]

אלאמקיפהאינהבפריזהיצירתורכלסיפורח.לכתרבהרבהלאביאליק
החייםיהודים tהסיפןריםבמרכזרשימות.וארבעפירים Iסיארבעה

האיקראיניהטבעגבילשעלובפרוור.בכפר-המושב"ב"תחום
משירש,תלושיםיהודיסהרשימות;ובמרכזחקלאימסחרוהמתפרנסים

מודרנירקעעלקרית-ספר,שלארןיר"מ"עסקיפרנסתםאתהמוצאים
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עלילהבאין

נימוסיםבעל urbaneי-ציררני urban (משמצתרתיאורבניייתר,

מתגורריםביאליקשלמסיפוריוהכפריהוילמעוינלם).טרקלינייס
;לעומתם,כריתיםבצציםממסחרמתפרנסיםאןהטבע.בחיקאמנם
מןהיהידייםלחייםבטכורםקשוריםברשימרתייהגדילההעיראנשי

בתמשכלו/. IIשלאחרנטשישאותםהמושב".שב"תחןםתישזהנוסח
מקוםלשרםשייכיםואינסהעולמות,שגיביןאפיאחייסזאלהאלה

מיצגיםוהאורבניהמידרנייגםוהכפריהישוגםביאליקאצלבשלמות.
לסיפוריםבכיגויביסח.שלרשגריתמיסכמותניפרץמחין t.עקוםבראי

הנכרית,בחברהלהתערךתהמנטיםיהודיםצלההשכלהמתקיפת
המשלייהחדש".ייהיהודיאתנסעלמעליםאינםביאליקשלטיפוריו
כאליוחסרןיהודיהיאביאליקשלגיבירןהגלות.סממניאתגוימאחןדי
מאחוריאךהגדר'),('מאחוריכנחבלוריתיפהאוגוף')בעל('אריה
הישן.שלחולייוכלכאמרר,מסתתרים.והשריריתהמוצקהחזיתן
העבריתבספריתייתלךשים"שלדסויותצלהמקיבליםלסיפוריםבכיגןד

שהגיעמבטיחצציראיגךביאליקשלה"תלרש"המאה.מפנהשל
קשישואפילו'סוחר').(ברשימהימיובחציאדםאםכישכורה,לשוקת

מכאןקירח-לתקין')יוכללא'מעיית(ברשימהמקלןעלהנשען

ומכאן·

ניןהחייסיהרריםהמתאריםה"קאנרניייס",הטיפוריםארבעתעל
הגדר','מאחוריגרף',בעל'אריה-הנכריבטבעומתחככיםנכרים

שעשהכפי-להוסיףאוליניתך-ר'ספיח'נתכיישה''החצוצרה
שאמנםהקצר',הששי'יוםאתגם-כתבירס Iכינובעחצצמוביאליק

ששמעעממיתאבקזיטהשלוהרחבהעיבודאםכימקורי,סיפוראיבנו
התיספותישלהסמויהרעירניהתת-טקסטאך Iלויזאליהןמפיבילאיק

עםאחדבקבהבהחלטעולההנתיןהסיפוריהשלדעלהמעבדשהעטה
הסיפוריםמןאחייםישלה"קאנרנייס"הסיפוריםארבעתשלזה

מביאההגוייסביןשהישיבההרעיוך,ערלההשיטיזמביןהגנוזים.
ליהרדים :ושעטנזכלאייםתיפעיתלמיני-בלתי-רצרייםציוותיםלמיני

אדיםבראזוראוקדאינית,ער Wאדרתעוטיםרהםיעקבקילשקןלם

בצקימתהשבתזמיריתאתהמפזמיםולערליםקיזקים,שלו"קורדיקין"
סיפוריםשלצרררגםשייךזוסיפוריםלחטיבתפסיקים.ובעיקוםפה

מהםאחריםכיאףהשלימם,לאשהמחברוהפרור"הכפרמהזייגבוזים
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מביא

אלהבםיפורים . nהביאליקאיהסיפורתממיטבבאיכותםנופליםאינם
שהדייךככלוספוררי,חטיףבאופןאלאבמפורט,כאןנדוןלא

זאת.יורשה"קברניים"בסיפורים

בשעיןלהשתמשהיודעיםמשכילים.מתואריםילייגשלבסיפוריו
תמירשורריתשבוהיהודים.ברחרבלנהוגבניגורכהלכה,השנהיבליח
היחרריעלששומההיאהמשכילילווגשלמסקנתירערבוביה.מהומה
ללמךדהמבולבלים.בחייוסדריסלהכניס :חייןאורחותאתלתקן

שלבסיפוריוהגויים.ככלולהיותובשעוןהשבחבלוחלהשתמש
(ב'החצרצרהלרחישלשערןשלטעויותאחתלאמתואריתביאליק

חציפרסיםאחראחדייםבכפרמתיישבהמשפחהאבינתביישה'

אתמאבדהדכהקצר'ששיבזיים ;בכפריסלשבתיהרריםעלהאיסר
היהידיםתייםישובשני'ב'פסח ;השבתאתבשוגגומחללהזמניםסדר

היהודישאיןהיא,ביאליקשלמסקנתןבפסח).ולאבפסחאממלאכה

דווקאעליובארתוצרותיוקלקלותיווכילגריים,להידמיתלשארףצריך

(שבתמתלכדיםאינסוהנכריהיהודיהלןחביביהס.יושבשחיאמשים

שלו.ילוחשעוןיהיהמהעמיםאחדשלכליראייופסחא).פסח ,'אוירס
 :כפולבעוללשאתמסוגלהיהודיהיהיבסיפוריוביאליקרימזבעברי
מצמדהמשנתערערהיים,שמים.מלכותוכעולוהחוליןהפרנסהבעול
והפיבגשמירתהיהןרינשתקעמיושני"נעזבהמדרשוביתהדתשל

היהודיםשלהליכתםיוצרורותיך(אריההזהב"לייעגלעבדבילךכל
הכפראלהפרנסהצורכיאחרנתביישה'ןב'החציצרהשני'ב'פסח
ליירמזים"חרבשל;כגיעתולתפילהיחודיםמנייןאפילןבושאיוחנכרי.

מכאןקירחיוצאהיאכךוכשלהמיכסז),לןששולחוהגסיסהעבים
מלכותערלאתולנטושהקרקעאללהיצמדהיחררינחראםומכאן.

זוהיבגולה.זובחירתואתיממשלאשלפחותמוטבאןישמים,

סיפוריםביאליק.סיפורישיטימביןובוקעתהעילההצירנית,המסקנה
דיךכניימגושמים,ארצייםיהודיסשלוהנירוןהגיוולאתהמתארים

פנים.בבישתויוצאיםמרשימיםכלכלייםלהישגיםהמצפיםהמדבר,
לסופרגדיליבולאינסחללןהרשימותוארבעהסיפןריםארבעת

מעיןאלהבסיפזריםראישרביסגםמהביאליק,שלקדמתומשיערר
המציאיתמןבפרטיםהעשיריהמנרלאיה"נוסח"שליפיתוחהמשך

מזה.סמויים,אלגוריסטייסמסריםאלוהשילחמזה.הנגלית,היהודית
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בסיפוקבעהביאליקאישהסיפורכיוס,לקביעכמדומהמותראולםי
אתררכו.לממשיכיהשראהמקורשהיהייחרדי.סיפררינוסחדברשל

בסיפוריבבירורלאתרניתזביאליקשלהמקורייםסיפוריושלרישומם
המתפרסמיםכאלהלרביתהמודרנית.העבריתהסיפורתמןרביםילדות

היוםעדממשיכיםלמשל.ר'ספיח',הגדר''מאחוריהזה.הירםעצםעד
עליזהר.וס'אורפןיצחקברטוב,חנוךשלילדותסיפוריעללהשפיע

מידתלקביעתכלעריאינדיקטוראיננוכשלעצמוהסיפררים,מספרכן
החשיבותמירתאתתמספר".ייביאליקששמתהתןפעהשלהחשיבות

שלהמצומצםההיקףשלמכפלהעל-פילקבועכזהבמקרהראוי
גיסא.מאידךשלה,הממריםרכתההשפעהישלגיסא,זנחדהתופעה,

הצעירעמדסיפךרים,לפרסםביאליקכשהחלהמאה,מפנהבשנית

רירר.בנילריבבניגור ." 1"לאושאלתושאלדרכים,פרשתעלהיהודי
חלוציםועלייתלןשים"עלה"קאנרניים"בסיפרריוביאליקכתבלא

את-המושב"ייתחוםשלהיהוריההווייאתתיאראםכיצעירים,
אתשעזבמלאו •האיקראינילטבעהעיךשביזוהפריןרהכפריהרדי

(כברשימותהמודרנייםןהחייםהגדךלההעידלטובתהמרשב'ןייתחום

תיארלאמדרעהשאלהינשאלתלתקיו').יוכללא'מעוות'סוחר'.
לאמדוע ?המאהמפנהשלהחדשיםטיפרסיםהאתבסיפוריוכביכןל
החדשים,רהמדיבייםהחברתייםהתהליכיםאתביאליקבהםתיאר

אל-לאחררהגלגלאתלהסיגהעדיףמדועלאפוןמתחתשהתחךללו
גלגלוכברעליכםישליםשמנדליכביכול,המיושניםהחרןייתיאורי
התופעהאחייתלהפואטיהסברלכרשיתומייהיהילפניובהפ

ממבינורףטךי"ייצנעשלשריחדברמכלביאליקשלבהתרחקותו
ו"כיןהשמשית'ןייביןשלאמביוולנטייםתיאוריםלעברובבטייתו
ביאליקוג qכקרובותלעתיםסגנון,בענייניגםובאמתי .הרשויות"

נגדרביםקיליתנשמעוכברבזמנילמשל,יהמדישן.הברוקאלכביכול
לפסיק,הכבילותמןמשוחררתבכתיבהוהוחלהשינוציתהלשין

שלצפיףמרקםוהעמידלאחורהגלגלאתכביכולזיר nהוביאליק
משרררישלהפואטיקהכממשיךעצמךשיראהבמקוםפסיקים.שברי

שנייםאיעשרוכביכרלחזרהיאהחדש.המהלךיסופריצייןחיבת
להראךתננסהבחמשי .מנדליישלילייגשללממשיכםרהיהלאחור,

שהיאוייחודית,אישיתסינתזההעמלדהלכאורהבישושבחירתןכאן
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מביא

לאלאייהנוסח"שלהמשכיהיאואיןהחידוש,בתכליתחדשה
ביאישלזולבחירתולהעניקהשארביזמבקשזהחיבוד
החייםוהפרוורהכפריהודיאתבסיפוריולתארהבחירה

שסיפורולטעיןפוליטי,אידיאיהסנר-נושנות"ייובחזיקי
ומאמרןככלל,אח,-העםשלמאמריוכדןחלהוכיח,חותרים

ר,וכיהרגלאתפשטןחהשכלהסיסמאיתכיבפרט,באןהל'

הינאהלו'ויחןךיבצאתו'אדםהיהודישיהאהאמבציפטורית,

רהמןחדגמהכדרכםמהוויםאלהסיפוריםבלבד.ואשליה
אחמשנתומתוךפינסקישלהואוטואמנציפציה'מתיךרעיובות
אשביאליקרעיונותהמשכילים,שב"מליצות"ה"כזב"בדבר

הראוהללולסופה.ועדדובומראשיתקלות,בהתגוןנויות
ובכצורתןגרמניאורוסיהיחודישיהאפירושן,כצאתן"

בצאתוהיחןדיליבשצירהאיזובסיפוריומראהוביאליק

משמעיו.בכלהטבעאלובהתקרבוהמדרשביתשלאמותיו

עצבעלעיטההאוקראיניהטכעבחיקחחיהיהודיכימראים
אתבמקצתמייהדגםהואכזמןיכילעשיר,וחופךשיער

כל~,דמויותשעטנזמנהגימיני-שנוצרתהסינתזההגויית.
אןמנציחהאםכיהלכבות,לקירובמביאהאינה-תערובת

צירןתפשוטשתמידהאנטישמיות,את-עולםלעםהנצחית
מכןאלהסיפוריםהשמים.מתחתתיעלםלאולעולםצורה

להטיףמכליהאחד-העמית,הצירנותברוחלמסקנהקוראיהם

רישירה.חזיתית

 re a these '('תזהשלכיפורהביאליקאיהסיפוראיזברי,
בצ(הגאוקלאסי,הרומןכמנהג )" roman a these "משקלעל

 Iפובראשינהבראשמתארהואאדרבה,הישיררת.הרידקטיות

 tובגמתי,כפלקטפניסבשוםלהיתפסיכולואינואותנטית,

איגםמופשט.רעיךניקןלהדגמתמלכתחילהשנכתבמורחב,

 Iבצירניםבמאבקולאחד-העםלסייעשבאפוליטי,כמניפסט

 Iהאנטירעיונותושםפחכושבכלולים,הגםומידימעשיבאופן
 (1הבלתי-מודעילעתיםיהאידיאיהתת-טקסטחשיפתואולם,

להלמשל,עשויה,:היאחדשבאורלהציגםעשייהביאליק.
 1$- 'חופשית-חדשהלפואטיקהכביטןירקלאהפריםסופם
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עלילהבאין

בשעהביאליקשדויהיהשבהרעיוניתילמביכהכביטויגםאםכי-
כהרהרריםנעוץשעיקרםלהראיתיאפילוסיפוריו,אתשגיבש

עלהקוראבלבלעררראמיריםשחםהעתידניים,אוחהיסטוריזסרפייס
כמהואפילרבסופם,עיקרםאחדית,במיליםהיהןדי.הגירלתהפוכות

בגורללעליתשעתירעלבובחשנהעיקרםכלל.בהםנאמרשלא
 .המסךרדתלאחרתתחוללהררמהעיקרהבא.בדןרהגיבורים
מודלבכחינתילייגהיהביאליקשלהראשוניםסיפורירהיכתבבעת

תחרמיםבשניושחידשוסיפורת,שירהכיצירתךששילבסרפרשליחיד
ילייג,בנוסחסופךלהיותשאףביאליקגםמפליגים.חידושיםאלה

ביןלמדימוכחןחיץלתתיהיודעאיקין, Tפרןומיעיטומשרררשריבו
סיפןריםשכתבלילייג.בניגודאילם.הסיפךרית.ליצידתןהשיריתיצידתו

ושררה,שודהמכלמזדקדתשבהםהמשכיליתשהאידיאןלוגיהמגמתיים
ללאאףולכאירהרפורמטןרירת,כיינותבלאסיפוריךאתביאליקכתב
בהםתיארהואהשטח,פניעלכלשהי.פיליטיתאןאידיארלוגיתתזה

ילדותוממחיזותשהכירהשירהמןיהידיםשלחייהסאתתומילפי
מבליהיס,כמדיניתנדודיוומנתיבז'יטןמירשליבפרוירראזישבכפר
הבלתיביאליקאצלגםאבלמוגדרת.לתכליתולהטיףלחגךשינסה
האופיינייםהחשיבהדפוסיהשיטיןימניןבעקיפיןמבצבציםמגמתי

הלבנות"ו"הכשרתהרוחנית"ה"ציונותחסידיאודסה,ציינישל
הקאבובייסהסיפךריםמארבעתד nאכלאחרנעקובכאןהממושכת.

אתהביאליקאיתבפריזהובזהההרשימות.מארבעאחתכלואחד

המוקםמזהןוביקעהעולהשלה.חסמןיהאידיאולרגיהתת-טקסט
הקינטקסטואלייסהמעגליםמןיהןוצירופיהןהמיליםשלהעדין

בושייאמרומבליהטקסטבחללה"מרחפיס"והמענייניםהרחבים
מפורשית.

פיכמןיעקב :וחשובותרבותהכללותנאמריכברביאליקסיפוריעל
עזריאלביאליק,סיפורישלוהמופגנתהמכיובתהפרוזאיןתאתהטעים
שלחרתמםאתנושאיםאיתביאליקההסיפורתשגיבוריהראביאיכמני
עברייםמקורותאלהבסיפןריםחשףירססשמואלבלזאק.גיבורי

ושלאביירעיןהפוןזאיקיזביאליקניזוזשמהםורחיקים,קוונים
אתלכאורההממשיכיםאלה,לסיפוריםכיליונדנושקדגדשוז .ביורעיז

היצירהאתהמפקיעהסמלית,תשתיתגםישהמנדלאיה"נוסח"
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מביא

אלהבסיפןריםגילהצמחעדי :ןממגבליתייההוריימעבןתית

עקבהשנפליורותביאליק,שלהפיוטיתנשמתךשמשורשארכיטיפים
הסיפירלעתיםמשנהכיצדיהראתההללי,הסיפרריםשלהגבזיסאחדי

שהיעלימהאבחנותרביתלנוסח.מניםחבמענרמגמתןאתהביאליקאי
לנסותבדעתיואיןותקפות.נכוחותאבחנותהןןבמחקרבביקורת

נוסף,בדבךעליהןלבנותברציביזאת,עםלערערן.אועליהןלערער
משקףזהבתחוםשהמחקרמאחריעליירעתונתזלאביאליקשסקר

אתוהפנתהבעיקרה,צנטריפטליתהיתההמתירהשבההתקיפה,את
מחורהלהחליףמבקשזהחיבור .הטקסטמבגניבילהנבתמאמציהכל

(אוצנטריפוגליתבדרךהלליהסיפרריםאתולבחוומוצא,ינקודת
סיפורכלשלהייחודימרקמיאתלקפחמבלייזאתקונטקסטיאלית),

פניסביאליקבסיפורילגלותלדעתיעשויהכזאתקריאהוטיפור.
שלהם,הנסתרהגנטיהצופןאתלאתראפילןואוליילמכנייחדשות

תיפעהאותהשלןמגייניםשוניםכגילוייםיהכרלככליתהמעמירם.
עצמה.

נג]

אחתעללתהותולנסיתהראשיתנקודתאללחזירישכןלעשיתכרי
כלביאליק.שלהספרןתיתהקריירהבמהלןפתורןתהבלתיהחירות
אתלתתשלאיוכללאהצעירביאליקשלהתפתחיתימסלולאתהבוחן

שלמאירעדהאטיתהבשלתווהיאומעניינת,מיזרהתופעהעלהרעת
כרינתרךהחדשה,בעתישראלמשיררילגדיללהיהפךשעתידמי

מיועשלו.הסיפורתב'בrנישלכביכולמוסברוהבלחיהבילטהאיחןר
שברובבערדהמאה".יימפנהנשנותסיפוריםבכתיבחביאליקהתחיל

סוגיכלאתבמעייהמקפלעוננרבבחינתשהראהראשין.העשור
בוהסתפק.וביאליקהפריזהשלמקומהנפקדילבואשלעתירהיצידה
מערכךניםרכמהכמהלרבותודרמטית,ליריתאפית.שירהבכתיבת
ישאלהמשניםבמחברת-טירטות ?שפיל"ה"פידיסכדיגמתמחורזים

נחםהתנסחלאשביאליקחדשיס,כתיבהבסוגייצירהגישושיעשרית
מקץרקשהושלמוהאב.פינדקעלכמר-איטיביוגראפייס:שיריסאזעד

כמו-עממית,בכתיבהניסיונרת ;'יתמות'במחזורלעיישנהשלושים
סררה;וגםעם'שיריוכ~יז :רמזמונות'שידיםלסדרחהיסודאתשהניחו
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עלילהבאיז

הסיפךריםאלדרכןמצאונהםששמץפרוזה.בכתיבתברסרניסיונותשל

 ."אביבייםה"ק
פרסם ,) 1899 (גרף'בעל'אריה •הראשיןהסיפורלפרטיםבמקביל

כוחואתניסהאחת.ובעונהובעת ;ביידישראשוןשירגםביאליק
של'האביב'למעזילדיםשיריבכתיבתיתרה,הצלחהללאלראשונה,
פואמה~ןשהיו'זוסר',ואת'שירתי'אתגםכתבזמןכאיחו .ובניצקי

העבריתבשירההראשינהחארטוביןגראפיתכפואמההנחשבתאחת,

 :מקריאינניהאלההכגויבהניסיונותכלשלשהזימוןלי.נראההחדשה
מעררכך·לרירוובשנותחוזרותפגיותביאליקייקיבלהמאהיימפנהבשגות

עממייםשיריםביידיש,שיריססיפורים,למענושיכתיברבניצקי,

 :בשירשהתרבןתית-פוליטיתהיתחוהסיכה .רלניערלילדיםושירים
הציבוריתיהשפעתוהפוליטישכוחוספק,לכלמעלהתבררזמןבארתו
לאחרביאליק.שלפטרונואחי-העם.שלמאלהרביסהרצלשל

הרצלנבחרהמדלכית,הציונותשליזמתהפריהראשין.שבקונגרס
כלבושעלהשניבקינגרסד~:פרהעולמית,הציוניתההסתדרךתלנשיא

השלישיבקונגרסהתבוללות.כפניכתריסכתפרצותודירתהיההקהילית
היתהההצלחההשני.רילהלםהקיסרעםפגישתןעלהרצלדיווחכנר

רסוחפת.מחירח

-המהירהוההתנערותאירסה,חיגשלהספריתיבטעמוהמהפך
אותישאפייןהאליטיסטיהפןדיזםמן-כמעטוהמביהלתהבהולה

ואוליגם,אלאספרותיות,פניםבסיברתרקלאאפואבעוץהיהאז,עד
בקרבהרצלשלהגרילהבהצלחתוספרותירת:חיץבסיביתבעיקר,
היסודיתהאבןלוציןנית.הלבבות"ייהכשרתשתכניתהעם.המןני

אידסה.סופריללבם.מסילותסללהלאאחד-העסשלוהממישכת
אחדיסעלאחד-העסהפקיישאותורבנייצקי.ובראשינהובראש

ללבותיהםלאלתרלפגותוביקשואחר-העםילעזרתנזעקרמעיתוני,.
שלהם,הטבעיתהלבלנטיית.בניגרדפנךכןגולישראל.ביתהמינישל

החלהמאה"יימפנהבשנוח .הפרפוליסטילימר,שלאהפרפרלרילכיוון
שולטשאינוהרחב,הקהל(למעןירד''דערכתב-העתבעריכתרבניצקי

למעןולנוער).לילדים(קיבץ'האביב'ובעריכתהציון)ייבעברית
ושיריםסיפוריםשיכתיבבביאליק rהאהואהלליהחדשיםכחבי-העת
כיידיש.יציררתשיכתובוכןהעממיולקוראהצעירלקרראבעברית
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מניא

העממייםהילדותסיפוריולעםלבני-הנעוריםיצאר'מוריה'בהוצאת
שלעבריבתרגרםבן-עמימרדכיישלעליכםשליםשלהלב Rושובי

מנדליושלהבכא''בעמקבהמשכיםאזנתפרסםב'חשילוח' .ביאליק
הפאתוסאתהנמוכים.המעמדית;כנישלויתמותילדותתיאוךיבןואף

ירשאחד-העס,שלבעיתןניואןעדששלטוהאריסטוקדטייסיןהשגב

כ"אחדהמןזיתאהובהמשירראתגםשהציגיותר,ועממידיבורינוסח

הכמן-חשירבפתיחתכךמשלנו).(אחרכמשמעיפשוטיהעם",

קיראואלהמשיררפונהשבו ,-1900כשנכתב'שירתי',אוטוביוגךאפי

בהמשךעצמואתומציגשירי",אתנחלתימאיןייהתדעישידהבשאלה
ממארת.דלותשלטההוריושבביחעניים,כבו

וחששותנחיתותחחןשתביזמנוגדות:תחישןתביזאזנקרעביאליק
השליךשעליוהרוחניאביןאחד-העם,אתמשדאהבו,שאחזוכבדים

אפיל,המשיררהצליחבטרםעודוזאתמנכסייייירדיהבו,כלאת
חיטבשידעכמיעזים,עליונךתרגשילביןוספריובכוךאתלהוציא
באותההשיךה.כתחומיממששלמתחריםליאיןהצעירנילושלמרות

לבכירלחייו)העשריםנשנית(בעודןעחובטרםבמפתיעהפ,ךעח
נפטרשפיראק"אלעולמן,הלךכבריל/גהעברים.המשורריםמבין

,משקראוחינת-צייןונשוורי,ויתרלאמריקההיגרדוליצקיעת.בלא
האןדסאישהמרכזבעודדום.באלמןביאליק,שלהראשוניםשיריראת

אתאחד-העם,שבשליטתכתבי-העתויתך'השילוח'באמצעותקיבעי
אחד-העסשלהשפעתיכאמירגתריפפההדור,שלהספריתיותהנררמןת
אחר-העם,בחסותדרכןאתאזעדשניתבוביאליק,הציונית,בהנהגה

לשאתיכולתובלאמגוננתסמכותבלאויתוס,בכורלפתעעצמןמצא

בשניתשתיארהבדידות,מצגשלז.בכוחותיוהרוחניתהמנהלגותבנטל
אחריזשלתיאןרןבצדלתארועשרילבדלו, fהליריבשירוחמאהמפנה

מביתהמשורריםאחרוןשלמצבואתגםהישן,המדרשבביתהלמדנים

בערכיםולאשמביתלארמייםבערכיסשדגל ,יאחד-העםשלמדרשן

הצעיריםששאר,נעידלחליןדםענרהגדרשמאחוריקיסםופוליטיים,
אתביססובטרםלימים,צעירכעןדוהים.לאייועורקיםמתמערבים

שיריואתכינסבטרםאף(וכאמיר,שלוהפואטיקהואתמעמדן
הרררלמשרררייראשוךראשעצםואתלפתעביאליקמצאהנפוצים)
ביתסףעלהאחתברגלהשניצבהמשמרתאותחמשורריהחולף,
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עלילהבאיו

המאהסףעלהאחרתוברגלחהשכינה,כנפיתחתהישך.המדרש
 .המודרנייםוהחדיםהעשרים

ממשורריםאויסהולהתרוקנותאחד-העםשלהשפעתןלהתרופפית
בדידותישלעתנטרםיתמותשלטעםאמנםנתלייהקומהשיעורבעלי

הפואטיקהלגבימבירכותהשלכותגםלההיואבלמדכדכת,
מלכתובחדלביאליקחדשים.כיזיניםלעצמהאזשגיבשההביאליקאית,

אגידותבשיר~תתגיגי,פאתוסחדורתומריממת,מגמתיתלאומיתשירה

האינטלקטואליזסמךמתרחקהחלאףמשה",ו"גניישראל"יינצח
הראשוןבעשורשכתגהאר;כיםההגותייםהשיריםאת,שאפייןהאנין

אחד-העםסלדשמהםעממייואמוציונליזםהיידישמךיסודותליצירתו.
להוהעניקיליצירת"אטאטלחדרראזהחליוהמאןפק,האצילי
מסכתרב.משיכהוכוחאיתנטיתכנותשלטוןכיבשת,אמינית

לכתיב ) 1899 (-נ"ט nתרנ"בשניםביאליקשלהקדחתניתניסיונותיו
ויום-יומיתינמוכהביידיש,ליצןרעממייםטיפןסיםעלפרוזהיצירות

אתלתקןמהשתדליתיאפןאנבעהןנמלצת,חגיגיתבעבריתרקרלא
אותםאלןלהגיעהצינור,בעיניהאחד-העמיתהציונותשלמעמדה

במקוםאודפה.חוגבחםהתחשבלאאזשעדרחביס,עממייםחרגים
החדורים,וההמנוניתהמפוארותהאידותשלהנאוקלאסיהעימס
ללבותיהםשחודרתיותר,וריגרשיתאישיתכתיבהביאליקאצלבתגבשה

והמפלגןת.הפלגיםהמעמדות,כלמבניקוראיםשל
אלהאתוכזביאליק,שלהראשוןסיפורןאתלתפוסביתןזהרקעעל
הרעיוניהקךעללהגזהמשיררשלהיחלצותכגיסירןיבעקבותיושבאו
הקואתןלהוקיעלמשבר,עתבאותה,שנקלעיחוגורבניאחד-העםשל

הדבריסאיזאםגםכאמוד,אז.צלחהשדרכםיריביהם,שלהרעיןני
תמידשמושכיםילייג,שלהרפןרמטירייםכבסיפןריוומפורשיםגלייים

שגםבנקל.להיווכחשניתודומניומיבהקת,ברירהמגמתיתלתכלית
אינסאםגםמגויסת",ייספריתרנח,במידההם,ביאליקשלסיפןריו
ביאליקעלשאסרהואאחד-העסדבר,שללאמתו 3מטעם". ljייספרי
האחד-הציוניתעםחד-צדדיבאורחהמזוההמפלגתי,משיררלהיית

הצעירשביאליקלמרותוזאתהרצל.שלהמדיגיתלציונותיהבזהעמית

ולמררתבציונות,האחר-העמיהפלגלימיזלהתייצבאזנטהדויקא
.הישגיומניטלבלתיפוליטיחוןמכךלהפיקהיהיכולשאחד-העם
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מהמטרהעדוןלאיןאחד""העסבעיניפחיתדםהיןהאישייםהמפלגתיים
לביאליקאזהחזירוהיא tהכוללההיסטררימהחשבוןיהגדולההלאימית
שיטתןיחסידיהוצלנגניתשכתבהעןקצניןת.טיךות 9הכלאתהצעיר

אחי-העםשלהחברתית"מרינית-פרליטיתהגיתןיכןפיעלאף .המרינית
שאיולמרזת.הלליהסיפרריםבבסיסהמרבחהתת-טקסט tכאמרדהיא,

כהדגמההסיפוריםאתלסקררניתןפרליטיים.פלקטיםלפנינן

הכדוכיםהסיכרניסמפניאזהרהוכתמרררהאחר-העמיתלאיריאולוגיה

בפתריניתהמצדדתההרצלאית,הציונותשללקסמיהבהיתפסןת
סיפוריכלנתנקזיבירדעיןשלאאיבירדעיוהיהרדיס"./צרת Jלמהיריס
-מדבריםהסיפוריםכלבסמןי,עצמי,רעיוניאפיקלאיתןביאליק
האברלרציןניתהחינוכיתזהירךהמברכהבזכות-אחרתאיזובדרן

הקלים,הפתרןנרתובגנותררכיס"פרשתייעלבעלשלוהממושכת

 .היהודיס"יימדינתכעלשלביאליק,ליעתיהשטחיים,הנוצצים
אפוריסטיחאמירהשלוהמחשההמחזההםאלהסיפיריםלעתים,

T 

גםעברההשניס,שבמשךמרכז,ממאמריו.באחדאחר-העםשהשמיע

היטבמשתקפותוהןוהתגוינויות,מורות nמיניביאליקשלהשקפתו
קולאותונאמןנשארהראבסיסיבאופזאןוברשימותיך,בטיפורי,

לסופה.רעידרכימראשיתאיתישהנחהרעיוני,
בגישתןרבותשתרםהצרפתי,רההיסטודיוזהפיליסוף ,ז?\איפוליט

 ) milieu (הסביבהייהגזע,עלדיברהנטורליזם,לעיצרבהמטריאליסטית
שם-נרדףהואאצלן(ייגזע"התרברתשלבעיציבהכגידמיםוהעת/'

מכדיע).לאאיחשיב,משקלמייחסהואשלהשפעתיהלאימי,לאןפי
הנותנת ) faculte maitresse (השלטת"ייהתכרנהעלגםדיברהזא

הצדאתהבליטהרא .אחדיתהאתבמרכזה,העימדתלימותאי jליצירה
העבר.למסורותהזיקהאתרבהבמידהוהצדיקשבמהפכרת,השלילי

ממרררלביאליק:הגחלתאתהעבירטז,מאיפןליטשהישפעאחר-העםי

הישןאתלהשליךהמנטהחדשנות,כלכלפיחשדגרתביאליקירשירבי
אושמרני,למהפכןביאליקהיהאחי-העםבהשךאת .ביחפץאיןכחפץ
גביעלחדשמבנהבבנייתהתבטאהמהפגנותןמהפכני.לשמרן

לבוזהמנסיםהמהפכניים,.גיבוריוהישושלוובחוןנרייהישוהריסיח
נפשבפחייןצאיםגרדלם,ואתאןפ~סאתלילהבזולשנרתלישו

מקוטפות.ןבאיזניים
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שלהארכיטיפיתרמיתיאתלאביאליקתיארגוף'.בעלב'אדיה
מכלומתרחקתרדהאוהביאהליםיושביעקבמיז-הגלדתיהיהודי
-חרשממיןיהזדיבפנינןהעלהחואאררבהי ;היההערלםהנאות

תכינחעלמעידייצפיר"(שמיהעציםמפריורומגרשםגשזבי'ייעשין"
הנאיתבמיניושקועזימהשטוףסטירהירתוועלוסלוהשעיררת

בתאוותנותהנהנהלמדיייילגריטיפוסלפבינןחושבירת).אפיקיריות.
כוחניתמהשתלטיתינשךכספישלצדיריתמצבירתוממביאה.מאכילה

בניו.שלמעמדםמביצוראחרים.שלפרנסתםמקירותועלרכושםעל
בולהתנאיתכריחרשביתמבנייתאבלהם,שלקריקטורהאלאסזאיבם

חרש"כ"מתעשרלטפס-אמנםכישל-ומניסיוןהקהל,בפני
זאתלימרמבליכביכרל.לירידיומשתהעריכתתיןהחברה.בסולם

מתקרבכשהיאגםבגטו,גרכשאינוגםשהיהודי.כאן~אמרות. V1פךר Jכ

עיסקאריח :מדומהקרבהאלאמתקרבהיאאיזהטבע,אלבינול:כ
גאוותןכלשעליוהגןומטפחם.עציפנוטעדאיננוכדיחים,עציפכ:םחר
איזהלושחייבחובעלכמשכוןלישניתזגןאםכי •טיפיחיפרי~~יני
טיעןיחוה.טרחהלישיגרמועצים.ליהירילולמהמנכסיו.שירד rפר
השקייה,ללאהצרמחתריביתליישאםמיליס,בלאביאליקכאך

 .זהכרךעשירייירוב :שני''פסחהגבוזבסיפיךהמפורשוכמאמרו
-גשםבליהצךמחביערעתהעדעסקןאלינן,הקרוביrבנז'יטומיר],
היהודיהקירםשלההפיכה"ייהפירמירהשלהפיכתה 4בריביח".
טיעןמעלות",ושמוניםיימאהשלחפיזהבמהפכהתיעשהלאהגלותי

יישארואריהשלם,דירשלויסרדיאטיחינוךדרושבסמוי.ביאליקכאו
האחרונים'מרכרמ'מתיצרירותיהם.עלהסריחיםיהודיםמאותם

וגםיתביללו.כברבנין .והבצליםהשימיםיעלהבשרסירעלהחולמים
הבוטחפשרט,יחידיהואאריההאימה,לתקנתרנריצאלאמהפ

כנשיררהממוןאלוהיהםכאןהחדשים(האלוהיםכבתדפיסבצרורותיו

לאוחלאה.הלאימיהרעייומןולבןכסף').'שירביאליקשלהגנזז
כאזטרעןהציונות,תייישע-המרבר"יירוריהרדי-כאלהמיהודיס
הקרקע,אלבחזרהדרגלתובותשהצילמררתוזאתבמרימז,ביאליק

התבוניתהןאריהשליגשמלותוארציותןלאובהגשמה.בארציות
האמיתית.הציוביתלמהפכההדרישות

באיתםבחלילים,מנגניםצפירארדהשלהצעירים-השעיריםבניי
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המוזיקה'.מרןחהטרגדיהב'הולדתנסעלניצשהשהעלהסטיריס,
הרפההכינורנגינתעל tכמובןוגרברת,האוזנייםאתמחרישהנגיבתם

ביאליקכתבהסיפורישלעיקרוהיפים".ייהיהודיסשלבביהסשל
ייבעליכתב:והןסיףהבנים,בדידבסופו,הוא , 1898ביולילאחד-העם

משילבימי-ןבשעתיכלוס.הקהילהבחיימשמשאינוזהגוף
ראוי.אבלאינרכאיל,איתירראיןהיו-והצניעההחשונההגבירףת

גןיאוהנ ].".[שדחהקהילותינןמושלאכיהיותןמצדלהיכתבהיא
כלפיברורהעקיצהכאזאין'האםהמקומית".הרשותאצלותקיף

וקיסרים,סולטאניםלחצריתההולךהחדש.הסוגמךהפןליטיקאי
מןהיהודיהכינורנגינתעליגוברהאוזנייםאתמחרישהפאן'וריוביגונו

נתז-גרף'נעל'אריה-ביאליקשלהראשוןסיפררו ?חישזהנוסח
סיפור :שלווהפרוודהכפרסיפורילארבעת-לכאותהארתאת

לסיפורוהיפךלאומיתסמליתמשמעיתהצוברלמראה,נטורליסטי
אריהושומיו.כצליועלהבשריסיראלכשבתהכילההאומהשלחייה
מוכןאיבןהחדש.הזמזלציווייבעגהשאינומישראל",ייאדםהוא

אתהבשר,סיראתולהמירהחדשים,הלאןמייםלכרוזיםלהקשיב

במדכזשל,.שכולה,לה,ירקבארוחתזרים,שרלחזשעלהאביסהשור
לרוחנירתםוליעגערטילאייםרוחלענייניהבזמגושם,טיפוס-

חסיךישייכיםזושלקטגוריה(אפשרהיפים"ייהיהודיםשלהיתרה
ובניךאריהנעיני-העיסקיםאחד-העס,שלה"ריחנית"הציונות

 .וממשית)גוףחסרי-בעניינים

עלבכתב Iפינסקרשלל'אוטואמנציפציה'אחד-העםשלבתרגומן

 :יבהכרהבכברדולזכותלרשותלהתקרבהמחפשהגלותי,היהודי
התיישיםאיחםלמעלתעדמגיעיסאנימןצלחיםהיותרייבתנאים
הואוזההמייחסים,הסוםיםאצלבאורויהלהעמידברוסיאשנוהגים

כעיזררבולמוריכתבביאליק 5רודפיס".אבושאחוייהכברדגבולקצה
הלוכדתהזו,המצןמצמתהאפךדיסטיחהאמידהשלוהמחשההרחבה

אתביאליקתיארבסיפוך"האמנציפטררי.היהודישלמצביאתבאחת
לניסחמנוסחבמעברשהפךמגירמנת),ביידיש(תישייצ~!פ"אריה

סוסיאתבאירייה.המלטףוהמוביגסגרף"ייבעל-יר"יייצפלאריה
כיבויישאדםלכלשבה • N .העיררחובותאלצאתיטרםהאדמיני,

לכינויזכהגיבורגר .וכו')הודיברבורברדלס, I(שפיפוןהחימממלכת
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הקהל",ייצפיראתבחכירההחזיקהמובפןשאביומשוםייצפיד".

יפינסקישלהאפךריןםשלהרחבהלנןוהדיהעזים.כלאתשהרב:עי
עירךלאחד-העם,באיגרתהמתיאר-אריה :אחד-העםשבתרגום

יהתיש-הצפירהוא- 6החדש"קהילותינןמשולב"אני'השיליח'.
לאשאחד-העםאפשר .הסוסיםלידבאררווהכרוסיהלהעמידשנהיג
שלהחהווייפרטיריבויבשלזן.מרומזתסטירהשל-טקסט Mבהבחין

וארל, jוהרעהטןבגכוליתאתהמבליעההאמביוולנטית.עמדתהובשל
הפלגנגדסטירותהצעירביאליקכתבשבהםאחריס,וככמקריםהבחין

הצעירשהמעריץהעזרהמןהתלהבךתגילהלאבציונותההרצלאי
הרעייועלשליביותרהמורכבההגנהכתבאתכך,אוכדלו.מגיש

הצעירים-כנגדשלוביותרהמושחזתהסטירהואתהאחד-העמי

ביאליקערךןהשררההכךחבאנשיוהמתחככיםהמתבולליםהשעירים
סלד-האירוניהלמרבה-העם,שאחדדייקךסיפןרבאמצעית

 .בביטאונולפרסמןהסכיםדבובקושיממני.
בעוד .העציםמפדרורפוחריסמשפחתמתוארתהגדר'ב'מאחיריגם

בטדרתלםעלהעציםעומדיםשקורופינטשיכאהגויהשלשבחצרה

שלערמותמיטליתה"הדריסבחצרומגורפת,דשנהוהקרקעמופתי

שאינרהיחודיהילדנח.גםומעופשת,מזיחמתבערביביהכרותיםעצים
מעלןת"ןשמרנדםיימאהשלמהפךצורך~לף.לכיןצלבביןמהיודע

עזברק:אילוטביבתןשלרהנירמותהמסורתייםהיהודייםהחייסגביל
הלךרקאיל,,ניחא.חילבזכקוזקמהירסוסעלררבבה"חדך",את

התאהברקאילוביחא,ישראל,כביבנעךיציס" Pה"שעםלהילחם

כלאתעשההואאכלניחא. ."הגךרש"מאחוריהחזיריסרועתבגייה

אתלברהשתגדלמארינקאאתהותיריגםהאלה,הקיצרנייםהצעדים

כיעדמהיר.וכהקציוניכההיההמהפך .הגירמאחיריכאסיפינני

לאההכרעהייםנהגיעלבוא.ביששהלאוהיאךאקציה,גסהתבקשה
ויוליהרומיאוכמואתהיחדהתאבדולאלמרחקים,מרינקאעםגחברח

מפורתיתבחתונהעשיר.מרכסןבתכשדה,יהודייהנשאאםכי ,בשעתם

מןנרפהצכידהלטוסהיפןהיאאצילפראמפוסוישראל.משהכדת
לעגלתכנרלוהואומיסרותרתמהגבךשעלומאולףכנועציורחשורהי

אימרבח.שלזהכמוונמהרמהירבערריםמרדהחברתירת.המןסכמןת

צליינגזראחד-העס.שלהאבולוציוניתתורתןנריחבסמויביאליקכאן
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ךרדיקלימהותישינךילהשתנותכדיטוטאלי.כישלוןלהיכשלמראש

ויסודית.אטיתהכשרהמתבקשתמהיד.רבסיםשחורהבבלוריתדיאין

לילה.בךלהשיגהאפשרשאי
מוסרילמסרקוראיואתמכווןואינןדוגמאטי,איננושביאליקמאחר

לפימשלייתכניםהדבריםלתוךיצקיקרראקוראכלרחר-משמעי,בררר
שעליהןהפוליטיותהנירמותמערכת,לפיהמוסרייתהמידהאמית

יהיחידיסרחובשלהמיםראמותלפישנתחנךשמרז,קוואנתחנן.
ה"שקצה".שלידהמאחיזתסוףסיףני~לשנחעלויוחהאנחתייאנח
קשה.אכזבההסיפורמסוףויתאכזב nבאתיגנהאןנינרסליסטקורא

בירפי, Iנאהבההעבריתהספרותשלעיסיקהעלישמחהרצלאיקווא
כשריהודילהיות!ייקשההדרדזה"לא :יגידאחד-העמיקוראביצרים.

לאשאםהעמים,ביזלהפריייש !חזיריםןמכלאותכלביםמלףנותביז
כאלהמוסרייתדילמותובעקבותיהןשכאלה,אהניתתהיינהכן

מסופויתפלאלאחוא .ולמלחמותלעיולותדברשלבטופושתולכנה

סוחריכחוריוהשורה,מוגלותיליהודיתואריפהממרדןשהפןנח,של

קיום.וכמלחמתפרנסהבדאגתימיהםכלהטרודיסהצצים,

הרחבהכעיזביאליקהעמידגוף',כעל'אריהכבטיפוריכאןנם
 :שניס"עשרייאחרבמאמרו,-העםאחשהשמיעאפוריזםשלוהמחשה

בדמיוזאלאבמציאותשאינםבדבדיםכילדיםלהשתעשעלנויירכ

לאחריםגניחגבורה.ענותבקךלעליןולרכובסוס' Iלמקללקרראבלבד,
מדעיתךאנושית.ענריתחדשה,תרל<פרדברעלהריקותהמליצרחאת

שלהילדותמעשיאחתיארשכברביאליק 7 .'''וכורכו'יאמנותית
מעשיאתהכורכיםים'יר'בכרכי'ילדרת'הסטירייםבשיריוח"צעייריס"

הציונותארהדי •ה"צעיריס"הסרפריםמעשיואחההרצלאיסהציונים
מעשההגדר''מאחוריכסיפןרךמראההמהפכות,ישוחדיהמדינית

כהופעתךומרשיםסוסעלהרוכביהרדיייגיבור"בימתוארמהי.ילדות

ההכרעהרגעבהגיעהשכונה.בברתכלאתחילבןקוזקכשלהנאה

עלהמחפהושטחידקמעטהאלאאינןוגכירתוירפיושכלמתברר
יהzנעופשיםהכעוריםלחייסכברדאחרחוזריהואדילטנטית,ריקברת

העיירה.שכשוליהעציםמפרוןרהיוסקשיהעציםסוחיראבוחיו,של
גיבור Iנחשלסופוואתגוף'בעל'אריהשלסיפיאתמשוויסאם

האמיןלאכאחד-העםשביאליקלהיויכחיאפשרהגדר'.'מאחורי
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בחיצוניותןיפהחרש,יהודילהצמיחלילהבךשלמהפכותשלבכוחן
 ;ריאקציותמשתיאחתמילידותשחןטיבוכאלה.מהפכותרבפנימיותו

הפריסטובככתהמתחככיםאריהישלבניוכמיהתבוללות,או

חזרהאוירהגוברבטורהגבילמשתאותאלומוזמניםרבפוליצמייסטר
שינהל,היהרדייה,ראשתינח,כמיהישןהניסחמןהיהודייםהחייםאל

שינוילאה.וציפחליפאחנינאנח,שלכהודיוחייהםאתואילךמכאן
המדבד,דזרמלףחדשדידשיצמיחהאטי.החינורבדדךרקאפשרי
כלאבישלשמואתהנישאנח,וכצליו.שומיןעלציידיתיי,עלשירקב

כאיליוניהגבצלם,הנבראיםכלביופדותכביכרל.ש'ם.אינרהגזעים.
סייגיםמציבההמציאותוגזעים.דתרתביןמחיצרתמעילםנתגבהילא

גבולות.ישלאהבהשגםליומוכיחהומחיצות,
שללאורה-ינחאריה-הגינוריםשניביןלהשורתאףראוי
אמנםמוצג:אדיההשיטיןכיןהשזירההמררמזת,הניצשיאניתההגות

משכהההלניסטית-גרמניתותןשיפיפיכ"יפת"רלאוכ"עשיז",כ"חם"
גרמנייםיפודרתישואולם,הנכרי.חאסתטיציזסשוחריה"צעירים".אח

לשני)ראשוןמנוסחבמעבר Iלייצפיר'שהפך " 9(ייצ~בשמורקלא
אלאפן),טטיר,(זפיר,מעידרשחראההלניסטייםהמיחולוגייסרבהדיס
חו/הכדאיןם"שלהנגדיכקוטבארחוהמעמידההלא-יהודית.במהיתי

להתנזרות,לפדישות,סמלב"הבראיזם"שראוןאחרים,ניצשה(לפי
לנהנתנותסמל-ןב"הלניזם" ;מתמדתאשםילתחושתלחולי

שמבימהתכונותאחתלאאףאיןבאריהרבריאה).ויטאליתהדוניסטית
הגוף,מבריאותבורישביישנים)חטדיס.גרמלי(רחמנים,ישראלבכבי

מנגניםבניואומות-העולם.כבניחכמיםשמנןומהנהנתנותמהגסית

שבחוכם,הריקלחלל-לנביבותםאותהיהרדי,בכינררולאבחלילים,

אתמשכירשהיהמישלבניירבניייצפירו,של(בנירסטיריםלהייתסרכז
לפריציםובקרבתםבלבושםמתהדריםחםלהרבעה).שלוהתיש

המוקרםמשירויגנדרןצעירבאותואלאהםאיןאך •הבכרייםרלשליטים
אופנתכצועשוייםכבגריםהזנהלךרורם',צעיר'אשריךביאליקשל

למלבושיםמתחתאךאירופי,יידנדי"שלןכמגבעתמטוחןנשפםהזמו,

נחגםמבית.עמרשהכיאוהכלואיםהפחביתאותותניכריםהמהידרים
ומשמןכחלכה,שמואתלהגיתיכולהשאיכההגויה,בפייינוי"מכינה

עםוהגבורההיופיאתשזיהוניצשיאכייס,מושגיםשלעולםעולה
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עםמהלזמןמתאחדאותלתלים,שחוראמנם(נחהצהרנה"חו'חיה
מנסהנחןלחמנייח).לדלעתבסיפורהמדימההזהובה.החזיריםרועת
,להתכחשהאכזריאךהיפהיתנכרילעולםלהתקרכמאוייבכל

מערכיםהתעלמיתעמלנית,(דאגנות.אבאביתשלהודיית,הילתברנית
לילהבזלהתנעראפשרשאיביאליקיהראהוכאזכאזיכו').אסתטיים
בשפםהמתחדדיםחניצשיאנייסשה"צעיוים"נשםהגולה,מקלקלרת
ועליבותם,דלותםעללחפיתיכוליםאינםאיררפיתוכמגבעתמסילסל
אביהם.ביתמורשת

בכפריחיכשהיהודישגםביאליק_הראהנתביישה'ב'החצוצדה
כאן,גםלכאררה.אלאלטבעקריבהואאיןהגרילם,וביךלאדמהבצמוד

הסיפוריםבשניוכמותקדים,לוששימששניי,יפסחהגנרזבסיפורוגם

כן,פיעלאףהיער.בקרבתהגדעצים,סוחרהיאהיהודיהזברנו.שכבר

הסיסמהשלהקריקטוריצלהצלאתאפילולממשביגולתןאיז
אפיל,לןאיןשהדיבצאתך",ואדםכאיהלךיהודיייהיה :המשכילית

הרארגעיבכלהיתרבלאיושבהוא,שניושאילארעינית.ניתןאיחל

מקנהאינרבצבאהבןשלשירותןממנוימגודשעצמךלמציאעליל
האבסירדאתיתרההדגשהמדגישהיא;אדרבה,יתרזכויותלמשפחה
הכינוראתשהחליףהמספר,אחישמואל,קיבגולה.היהודייםשבחיים

לאזכותיהצאר,בצבאמחצצררשימשהנכריתבחצוצרההיהרדי
 .משפחתןבניכלעםמהכפריגורשיהואהגזרה.ירםבהגיעליתעמיד
חכבודאתהינשרת'העצמית Iבסיפורושהראהלדלייגבניגוד ~כלימד

ביאליקהצארילצבאמחילוהנותךהיהרדילחייללןהמגיעיםוחיקי
 .הרגלאתדידזלגבישפשטוההשכלהסיסמאךתלגביאשלייתנטול
אלחלסיסמאותאחד-העסשהציעכתיקוניםמאמיןהואחיותרלכל

שלחינוכיהיאהעליונהשתגליתםתיקיניםבאוהל".'האדסבמאמרו
עודו.אתרלשנותלהתחנךיוכללאשכברהמדבר,דירעלופסיחההעם
שכזהדדך"),זה("לאאחד-העסשלאזחרתימרחפתכיליהסיפורעל

להתגייסאיננההזמןבזהיחודילצעירביאליקשלהסמייההמלצתו
הסמייה.המלצתימלחמותיושאינןמלחמותבר,להילחםהצארלצבא
 tדוךשנותאולייארכרבןשהברידיםהעמיס"מדבר lIללדרך,לצאתחיא

הכלליםשבעתיים.רמיצקחדשלבשלברחדש.דוריקיםבסיימןאך
אחד-העמיים.רעיונותשלהמrכזההביאליקאיהסיפורהיות-האלה
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מעןרוגווםיהייתודרכים"פרשתייעלשללמביכהבביאההיותו
יתרעלגםחליס-היהדרתעתידעלבלתי-הגריותלמחשביתימדרכז

יהיייםרמתאריםיהאיקראיניבנרףכאמירבטיעיםשכולםהסיפורים,
 .עשיוידיוידיהסיעקבקילשקולם

להציגשניתןממהוריאלקטיתסבוכהירתרהרבהכמובןהתמונה

לאהמדיניתהציונותכלפיביאליקשלשיחסרמשרםוזאתמברא,בפרק
בעקרונותיאחזאחד-העםאתהעריץ.הואחד-ערכלאיחד-משמעיהיה

לפחיתהווחנית,הצייניתשלבתבןסתהלהורתיהכירגםאןתורתן,

אךהמרינית,הצירנותשלהראוותנירתמדרכיהסלדהיאהקצר.בטוןח

לצאתאותםולעידדההמיניםאתלהלהיבוביכולתהבהישגיההכירגם
שבהפוליטי.פלקטשאינהתמרנההעמידחיאבסיפורירחדשה.לדרי
פוליטיותדעותישבנפשירשנןיאמביוולנטילמשוררשגםהראה

תיארלאביאליקעקיפין.בדרכיסיפןרכלמדגלםשאיתןמרבחקרת,
טיפרסיםאםכיוחלרצים,תלישיםשלדמויותהקאנוכייםבסיפוריר
ובלתיוחשאיתארוכהגסיסההגוססיםהמדבר".מ"דיךוכליסהולכים

ביאליקשאףימת'קארישהישפעטילסטרי,שבעקביתייתכןהירראית.
מרחובדיךקנאותשלסדדההדיעי.הערלםמןחטיפותסקיצרתלשרטט
הרצרןבצדאךהעולם.מןובטליםהעובריםטיפוסיםשלהיהודיס
אקטואליסטירתמחשבותלעוררגםשאףהחילף.אתןלהנציחלתעד

 . condition juiveה-עלרהיסטורירסרפיות
ונעלמתההילכתהיהודיתהמציארתאתלתעדאפיאביקשביאליק

כתב • 1898מסיףלאחד-העםבמכתבבספר.ולהנציחההעולםמן

חטפוסיםמונין ] ...אחרות[תמיניתערדעיליתלניייעל :ביאליק
עלחמרקדיםשעיריםיבחייהסמתיםייםיהקרימןוביזהגוססים

קשהמאודמהזו.עבודהליתצלחאםיודעאיניעדייןאבלשוממרחינו.

(גורן),גרינבלטנתן 8 ."יזרממחשבהמתרפות!הידייםטובדכרלכחוכ

במאמרוסיפרבאודסה,וקבתיבימילביתרקירבושביאליקצעירסופר
שודעללהתלונןכדיהבילשתבביתביקרשביאליקלאחרכיופרודות',

זה:ייהריבהתפעליתביאליקלילחשהפישעים,באלביםועייןיבביתו
צעיריםפניםאיל,צעירה.גימנזיסטיתשםחנה ] ..•נפלאנכפלא,

והנה ....ןפרשעת-והעדיגותהדקותכשפתיהוהחוהתוםרןלייתניים.

התחפשות.כזבה .•.מבעולים,ומשבריממשצריק"םפנישפניהםיהודים
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בספרדףוכלענקי,חייסספרלפני.נתגלהחדשעולם ] ...מםוית[כמה
איזולחוט,חיטלחררןאחריכלעללספרידענואלמלא ] ...חי[איש-

 9 ." •••נחרזתחיתהרצוציםחייסשלענקיתמחרוזת

אפשרבסיפם.נעוזסיפרדירשעיקדבמכתבייביאליקנתנאחתלא

במחבעוץחביאליקאיהסיפררשלשעיקרןיולטעוןלכתלהדחיק
"לאחדרק.שיתרחשהעיןמןהסמייהמתכחש..כעתידלסיפןשמעבר

קשהלאאבלבמפורש,נאמריםאינסאמנםהדבריסהמסך".דדת
שללייגיכורין"להםהצפויהעתידלגביוהשערותניחרשיםלהעלית

אריה,שלככיישלבגררלםיעלהמה :המםר"ררת"לאחרביאליק
הפיליצמייסטרעםבקלפיםמשחקיםהפריסטונ,בתעםהמטיילים
שיתביללולוודאיקררברהגרברנאטרר?הגנרללמשתאותיקריאים
ישתחרדולאבאו,מאיויישכחיהרשותאליתוודעואםרגסוייטמעו.

השקךעיםיהודים,אותםשלבגורלםיעלהכךהאווירה.מריחכנקל
לחברהמבקשאחד-העם,שלהיתרהלדוחניותולרעגיםגטהכבשמירת

לאבשעתי,כאביהםאריה.שלבניי .החלליםעלולפסוחחדשדוד
בסולםמעלהמעלהיעלןאםגםהצייני,למפעלתרומהכליריסו

ימנגניםלאריההנזיםיהיפיס"ייהיהרדיםשלבניהםאף ;החברה
בגורלהיעלהימההישועה.תצמחלאמהםיגםיילכן,יתנורנןבכינור,

שדידתה(כפיכאסיפיננהאתתגדלהיאאף 1האסופיתמרינקאשל
יצטרףהואנחישלילד,היל"וכשיגדלאותה).גידלההמכשפה

מלחמותבאיתןישראלבניבנעריבשעתרכאביןויילחםל'יישקציס"
הואשאיןנח,שלבילדיךלמעשהיילחםהראבסיפןר.המתיארותנערים
שהפקירהאימה,אביכגודליהיהנחשלגררל,למחצה.אחיהםאלא

לאוהלילצדפילמדבר.ושילחןהנכרית.מאמתילישניליכנו,את
המגךרשיסמשפחתשלבגירלהיעלהומחזרעו.שינאיאדרם,

מצרייםיציאתאיזוכאזנרמזתאחד.מצד 1"נתביישה'נ'החצוצרה

המפתחיתאתמשאירהמשפחהאביהןשני.מצדאךמרדרנית,

לביתן,לחזורבדעתיהאםהגויה.המשרתתיבדוכהנידילמשמרת
הביתיעבידשמאאו ?השכןלבתבנוביןהמייעדתהחתינהאתולערוד

-ונניחלגבירה,תהפיייעתהיהורים,בבתיששירתההגויה,לרשית
חמספד.ואילם,בערפל.לוטהמשפחהשל?גידלההביתלאדוני
הריהוהסיפורשלההייהובנקודתתשע.בןילדהיחהגירוששבזמו
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לה I'עלבאין

מעידיםטדייהראשונה.הערלםבמלחמתהמשרתאובעיםכבןחייל
ימרצרך nכוכלאתהפנהושיבהעבר,לקחיאתלמדלאהיהודיכיעליו

כלאתזרהולאהצירני,ליעךאותםהפנהארלוהנכינים.ליעדיםשלא
חיזרתהיתהלאהיהרדיתשהטרגדיהאפשרזריס,בשרותלרוח,כוחי
הספק,שולטיםביאליקסלפיריבכלדור.אחררררעצמהעל

ררכים,פרשתעלכערפלשניצבמישלהכיווניםאנדןהאמבירולנטירת.
 ."!הדרךזה"לאקריאתזניליסללאמרחפתלכלומעל

כמכלילדרפןייצאלירי-פיוטי.סיפררשהיאל'ספיח'.אפיל,
 .שתיארנופרליטיתהאיריאיתהמגמהמחלחלתהביאליקאית.הפיפוות
המאהשלהראשיזבעשןועודשנכתבוהמוקדמים,הפרק"םבמרכז

עלבגילה,חיחןויוהקיוסהיהיריתהחיניךמערכתמתוארתהעשרים.

אתתופסמרעתוהנבערהדךהילרהראשינהבחטיבהקלקלותיהם.כל
המציאיתמןליהמרכדיםהנכריים,המראותבאמצעיתהאלף-בית

חמיםשואבתמארוסיהבדמותתופסהואהעבריתהאלף(אתהקריבה
האנומליהעקבוזאתוהאסור,חזרהצלבבדמרתןלחלופיןהגויה.

מכותמקבלהואכךעלגוייס).ביןהחיבגולה.היהודישלשבמצבר
שהילדלבשםואינןהריקה,הכרסחציאתרקשריאהממלמדי,נאמנית
בחטיבההאלף-בית.ללימרדמצוינתמבמוטכביתתחבולההמציא

מתוידעהרא.ושרבהספראלידיתקהטבעמןנרתקכברחיאהשנייה.
אתה"טבע",מראותאחתופסהיאעתה, .לכיתלשמחוץהטבעאל

אםכיחושיי.בסיועלאבחרשים.כללבדרךהנתפסהאמפיריהעולם
ייעשהשכברייגיבררנו" .ייחספר"מעילםלוהמוכריםמראיתבאמצעית

אןגישהכלחסרקפדו.מלמדמפיפרקראתישנהבלימורו.חיל"
טפליםפרטיםבאלפיכרימוןמיחואתמילאכבדפדגרגית,הכשרה

אלה,יאתהישןהנרסחמןב"חדר"הנלמריםההבליםממיניואקראיים.
עלנכרימעטהדמיונןהעטהקודםאםילך.אשרלכלאתרנושאהיא

היאעתההגןיי,הערלםעםשליההיכרותמתיךהעברי,האלף-נית
המדרש",מ"ביתלמדןשלבעיניןיתופסוה"גויי"הניףאתיימייהד"

בחיבויברוריזיהחצורךאת .יה~ירהאילןביפילהתבינןעליושנאסר
עקיפןת,בדרכיסביאליקהדגיםאחר-העם,שלדרישחיברוחהעברי.

מוחש.אינוכמעטשבהןוהרפררמטיריהדידקטישהממד

לאנתפסלזקוביס.להרריךשנולדשמראליקשלסיפורןזה,סיפיר
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מברא

בגוףשנכתבמשיםכנראהאיטוביוגראפי.כסיפירבביקורתאחת

הטבצבחיקבכפך,שגדליהודיילדשלסיפוריאתוסיפרראשון
ישמפחאמנםמצוגנים'ספיח'גיבורשלחייופרטיהארקראיני.

אלאאינסהמוטיביםריבאךמחבדם,שלהקונקרטיתבבירגראפיה

המינקתתיאירלמשליכרייררעים.לאומייםסמליםשלטרנספירמציה
שלהמציאות,חיקיימידוסהנמכתאגבהרחבה,היאהדדייםצמרקת
-הצומקהשדמןהארסאתהיינקבאשפה,המוטלהתינוקמיתוס
בעלתהאגדהמןהשאובלילה',מ'הרהוריעזבישאליהייהעםסמל

שהיהייתינוקבירךשליסשמצאאליהועלהמיבהקהלאימיהצביון
הילד,שלתיאוךךלמשל,כד, .)ב"עסג(סנהדריןבאשפה"ומיטלספוח
הנמכתאגביהרחבהחראכנרתיקי,המקיפללחומט'ספיח'גיברר

המדרש',ביתסף'צלבשירהאישי~הקולקטיניהתיאורשלהמרדיס,
וכציבורכפרטה"אני"שלעצמוכתרךךהמכונסהשבלול,האופינדבך

הריחבמב~ראתבצר /שונכיו RV?Rכתוךהמתכנס(ייף~חומטלאומי
אתעןךרהומועד /-,לתותייאשמירי R ~~בכךיחמיש / ;בוממה
למלחמה").ואצא

קוראין.לפביולהתערטללהיחשף!ביאליקששלארמתמיד,מאז
פרטיםעצמיעלגילהלא",ידךיית"רהה"אוטובייגדאפית"כתיבתןבכל

מיחידלהבדילרכיחי,.כפרטעליוהמלמריםופרטיקלוריים.ספציפיים
בגוףבכתיבתוהמשיבציםהקונקרטיים,המציארתפרטיאומה.בתרו

תכופיתמתגליםה"אוטוביוגואפיות",באיגרותיוואפיל,ראשון

חייחמסיפורוארכיטיפייםטיפרסייםמוטיביםשלוכהמחזהכהמחשה
'השילךח'.במערכתיחועמושעשהבן-אליעזר,מ'ידיריהאומה.של

פרטיסשחשפוהםפרים,אחדעלהב'איםהדבריםאתמפיושמע

היהחרארימןלאביאליקרעתשלפיחלב,שלמכיבשיבו tאינטימייס
 :ברביםגליתםל

ליהודירומהיהדבךלמהמצוקה.בשעתכותבאדםכזהספך
 ] ...שלונותפיליןהטליתאתבעבוטניתזהואדחקרשבשעתעבי,
אתלפעמיםהתןקפתחולשה,שלפריזההדיריצהאתהראם

הדברים.אתלשאתכןחביאיןכימדגיששהואפעמיםהאדם.

נפשועלמעיקיםהם . Oושנ'ימיסבלבווגנוזיםחתרמיםשהיי
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«לילהבאיו

לשפור.עליןלןירווחלמעןשהוא.למילספרםמוכרחוהוא
מתחרטהראררבפיעלאךהנאה.העבריהביטויכפי-שיחו

הגנוזאתלזךשגילהעלזמן,לאחראותיכףאםגדולה,חרטה
עצמי,עלרקלאגדרלכעםכועסהיאיאז ] ...לבונבמעמקי
בשעתשראהיהאישעלגםאלאחולשה.שלמעשהשעשה"
ידןשעלהאיש,אתהיאששונאאלאעודולא ] ...זרנחולשתו
בשעתשראהוזהאדםבפניהואמתבייש ] ...התקלח[לינגרמה

להביטיכולאיבורוצה,,איבןמפנייהיאבירחכןיעלירפיוני
 10 •בפניי

סיפרראתביאליקלךכתביתולדותיואתשיכתובקלוזנךברכשהאיץגם

סיפור-החייםאתהילדות.תקיפתלסיףעדהאישי-הלאומיחייו
שבחולדותיי,ה'נגלותיכאן:ייערבמדליםסיכםחושפניוהבלתיהטיפוסי

הןהרי-אדםכלשלתןלדותיועיקרלדעתישהןאלןרה'נסתרות',
מתבררהקיראלהפתעת llבהן".מסיחיוואיזהלבשלמביבשוני

לכאירהומציגותראשוןבגיףהכתיבותביאליק.שלהווירןישיצי,רת
שאיברךארכיטיפי.כלליעולםלמעשהמייצגותכמות-שהם,החייםאת

האישישעולמןבעיד ,כלשהםאינטימייםפרטיסהמשידדעלמגלה

הרחוקיחהאימפרסןנליית,היצדריתמתוךדיוקאיעולהצףחןיחןדי
גילהלאכך,אוכרוממסכת-חיין.המחברמןפרטהת"קלכארדה

סודרתאתלפגיהםרלחשוףקוראיולפבילהתערטל,חףכלביאליק
הכמוס.למןיער

מעידרביאליק,סיפורישארשלכסיפם'ספיח',שלסיפיגם
הסוףהאנושות.רעתידהאומהעתידבדברחיסטןרירסןפיןתלמחשבות

הולדתןכפראתשיצאיהגיבורבחיי,שחלהגיילהרתתמירהעלמלמד

שכילה ] ...יריעחנ I 'עלצמח.תחילה,ילדוחישלהזהב"ייתיראתונטש
קסמיםכלידרדבעולםמתבונזהואעתהדשאיו.וירקרקיעתכלת

-ואדומהכחולהצהןבה.דרוקה,-זכוכיותארבעבישקבועות
,שהיההאחרותיהעולםכרצונו.שוניס,עולמיתארבעהליהמנחילות

לאושובלרסיסים,והתפוררלחוטיםנפרםתכלת.שכולהיריעהבעבר

כילההאנישותגםאםכיבלכדהיל,לאותקימה.תקנהלותחיה
אנוחשל(עולםשלההישנההעילםתמונתיאתתימתחאתאיבדה
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מבוא

שנכתבזה,בסיפןרוקולוניות).אימפריותומשרתים,אדוניסיבנרם,
שלתחןשתואתביאליקמבטאיהמהפכה,המלחמהבשנותברובו
שרירותשילטרתשנו tלפדודיתיךהמתפיררעןלםמילהמידדניהאדם
מעןרערים"/הבלתי fהביטחונותכלשבי;עולםהגירלרשרירותירתחלב

לאכברמשמע,תרתיהתמימה,התכלתעתייריומתמוטטים.קורסים
 .וברמזהפשטדדךעלכאןנאמרלעולם,תיגלה

ני]

מיצגהיהוריהגלןתיים.שבחייסהעקמומיבלאתמראותהרשימותגם
מקציעלןאיןאןמלאכה,כלהיידעעתילכל!(אדם actotumכ-בהן
כלאיים)(ברייתכ"כוי"בעמלן)יברכהלראותיכולהואשבוממש,של

מוצגהראכזיקית).גינואתיהמשבהדמותךאתהמשנה(יצורוכ"כרףם"

הנדחההאוויר/'.ייפרנסותאיש-דבריודעואינוהכילשיודעבמי
אלהחוזר'סךחר',הושימהגיבורהסוחר-המשורר,הואכזהסף.מכל

 .נסתתמיפרנסתיצינידיתשכללאחרב,ררה.איזשלכמפלטייהנרצה"
יובללא'מעוותהרשימהגיבורוהשחוח.העליבהיהרדיחואכזה

עלוהנישאמזדמניתועבודיתאוויר"'ייפרנסרתבמיניהעוסקלתקון',
כילנעיניחבזייהסיפון,אישגםהיאכזההגלות.חטרטרתכלאתגבי

ממששלאחתמלאכהלושאיןהרבה,מלאכיתבעלעצמן,בעיניונעלה

אניךהמשוררהסיפון",ייאיששלשיחובןגםלהתכבד.יוכלשבה
מתגליםיהמארש''לממשלתהרשימהגיבורהמשוררגםוכמיהוהדעת,

האריסטיקרטייסהגיבוניםמןשדידיסבנפשםעדייךשמשמריםכמי

שלבסופומוצגים,הםגםהעולם.מןיבטלועברושבינתייםהנושנים,

לגליתוהופתעיכהלכההמציאיתאתפירשושלא:כמיריק,ככלידבר
המפליגות.תמוררתיהאתבמאןחו

השאיפהבהן:ניכרתאמנותידיאליזםשלפניניםהןאלהרשימות

שלצפיףפרקםהעשויההפדיזהמן tהמנרלאיה"נןסח"מןלהשתחרר
הפריזהאל-ברנדלנוסחולהתקרבפסיקים,ישבריפסיקים

המציארתה"פסיק".מעקתכביכולהמשוחדותלמראה,הנטורליסטית
ריאליסטית.מציארת-.לכאורהלפחות-היאברשימותהמשתקפת

מישכיתריקקית.דמריותיה :ורקדוקיהתגיהכליעלהקטביםפכיהעל
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עלילהבאיך

שלאוברזשלקטיעיתהכריתפולטיתפרציפן.אתמעוותכתף,
 .ודיבורןהתנהגיתןילבישן,די,קנןפרטיעלמתעכבהמחברהתפעלרת.

וספציפיים.יכידיאלייםיאיבדסימניםןמגלהלעצמה,עומדתדמותכל
מניטרלתלכאירה.ופשיטהאישיתהלשיןמזולתה.ארתההמייחדים

ה"ספר"בעבותותכבולהואינחוממטענים.ממשקעיםכביכול
 .פסרק" IIוח

ה"נרסח"ןאלסמודיםבחוטיםכבילביאליקנותרכןפיעלאף
מתברררתה"איבדיבידואליות"דמויותיר :לזנוחלשיןאניסהשאיתי

ה"פשוטית"פעולןתיהז ;ארכיטיפיותואפיל,טיפוסיותכדמידות
;העלילהאלגוריסטיאופיבעליתכפעילותמתבררותוה"אקראירת"

יוהמבילבלהמתיכנןמןדברבחאיזכאיל,בטבעירת,לכאורההזורמת
אף;הלשוןמתמטיכמעטבתבניןאףולעתיםמריבה,בדקרקניתננויה
ממבטלהיראותעשויהשהיאכפיןאידירסינקראטיתאישיתאינההיא

חייםסיפךרטתגלהספלים.הוךייפרטישלשפעמאחיריראשון.

אתממנןמסירשביאליקאלאסרפרים.למדרסהיהשכברקילקטיבי
צפוי.בלתיבאירהמואריםחדשיםחייםלןיגותןמצחצחיהאבק,

כניוגראפיהמתבררתר-המשוררהסרחשלהמקוטעתהביןגראפיה

והדק,האריךן .Kהזשלסיפווי ;('סרחד')יקילקטיביתטיפוסיתררחנית
הסמליתדמיתישלכהמחשהמתנררהומייה.עירברחלבותהמשוטט

יובלשבהמלאכהאיןרבידרלרגליוקרקעשאיןהנודד".ייהיהררישל

המבקשהמשורר.שלסיפןרו ;לתקיו')ייכללא('מע~ותלהתכבד
מתברריישירירלתיךפלשתזושמציאיתרמגלההמציאיתטפנולהסתגר
להסתגרלשויאהמנסה 1ישכוך"לנדדייעםשלבנייהיהןדישלכסיפןרר
מעירבעצמומיצאאךשלי.שכוליוטהור.רוחביבעולםןלהתבצר
המחליףהנכריהיקמןשלסיפורו ;חמארש')('לממשלתגכרכהמולת
בעלהגלותיהיהודישלקריקטוריתבביאהלמעשההיאכזיקיתזהויות
הסיפין').('אישהפרצרפיםאלף

עלאחדותמליםלימרהראוימןאלה,פתיחהדבדישללסיכומם

הך tביותרהמורכבגםלדעתנןשהואביאליק,שלהאחריוהפריזהדכר
'אישלרשימההכיונההאידיאית.הבחינהמןרחוהאמניתיתהבחינהמן

ימיר,בערוגביאליקשכתבבאנייה.מסעיימןכעין- ) 1931 (הסיפון'
על-פיישלאמשום-מהשהרצנההמארש'.לממשלת 1לרשימהילא
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הנקלה,השוודיהסיפוןאישהרשימות.חטיבתבסיףהכררנןלוגיהסד,

בניאההראמפיי.נידףשיכרשלדעשריחהעיניים,ונחילער Wהזהוב
העלתההגזעשתירתהעליין".ייהאדםאידיאלשלימסירסתמעוקמת

צורההפושטיהנידךהיהודישלקריקטורהגםהיאבמקביל. . Dנעל
חושדהדובר-המשןררהנסיבות.השתנותפיעלהכול-צררהולובש

שבמשךזהבר-גשהוא:יימיעצמואתישיאלכואי,שהואשיחובבז
 :מוניםשבעהצנעואתוהחליףככרוםלפנייהתהפךהמסעימיארבעת
 ] t ••למבגןנלפייטןילסרחר.לתייר,בלשן.לסטןדנטמכס.למבריח

 1היאהיהודיםמזרע'אולי :זרהמחשבהלניעלעלתהופתאים

 .יהודיאחיתגאפיל,איךזהארוךגוישלבפניךולא.לא ] ... [?ליטוראק
 12טהיר".צפוניגדמניטיפוסכולן

שללאפיונך"ליטוואק"באפיתטביאליקכאןנחרבמקרהלא

לבחיויהליטא.יוצאכמובן,הוא,"ליטוואק" •האנטי-היריאיגיבורר
ואפיקוררסמומר-19ההמאהסוףשלאירןפיתהמזרחהיהרדית

הרצלשלגיבויושםגםהואליטוואקאולם 13זה.תיארעםמתקשר

כאןנזכרתתל-אבדבוהעירל'חל-אביב'ילחיתרגםשזכהב'אלטביילנד/.
זו,רשדמהיפי.יועלהיהידיסהקימישאותהחדשה,עירכאותה

מעשהביןלמציאות.רמייזשכיןהמסופקיםבגבולותלכאירההעוסקת

להפרייכוליםבדיה,ואפיל,דמייזישגםמראהלחיים,האמנות
הרצל,שלחזינו .ההאלרצינטןרימאורםעליהולהקריןלמציאות
העירעימדתועתה tוגידיםעורקרםדרכי,בראשיתבוזלזלשביאליק

אמנםמתבונןביאליקהזהב.חיליתרקעעלמכחיקיםובתיחתלה,על
ןמחריבםבאווירמגדליםשבעהחבינההנדאי,הסיפיןבאישבתיעוב
מעלשמתנשאנםיבעצמי.גםבתיעובמתבונןחראאךפיו,בהבל
חכמתוגםכימתבררחכמה.תמיתשעמןומאמיךהבקלההיםליורד
 .הטעהןשלודמיונווגםלריעץ,ליהיתהשלי

הסיפרריתבכתיבתךניכרהגדף'נעל'אריהיהדאשוזבסיפיריכבר

לסוגיהליצירתי,האופייניתהאמביוילנטיות,תכונתביאליקשל

ההוייהשלשרידבןוריאהמאריהסילדהמחברכיניכרולתקיפרתיה.
שלו.הגוףכבריאותומקנאממגימתפעלאףהמרקיבה,הגלרתית
ביןביאליקהתלבםדרכיכתחילתכבר.משמעיכאלוןהחסונהבגווייתן

ללאנתיבההיתההגלויהשאהדתןלמריחהציונות,שלררכיהשתי
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בחושביאליקהיהדוכיבסיףאחר-העם.שלהרוחניתלציונותעררריז
כזנימתגלההיאהסיפיו''אישהאחררנהיברשימתיופחות,פחית

 .הצפיןכיכבאתומחפשדדכיספרשתעלעיפדשעדיין
שלבכןחומילים,שלבכיחזהאמוןשפגאחרמצדמראההרשימה

סיפרגם,ילוהארםשלבכוחוהאמוןאף •המסימןאתלשקףהסימן
הילךיפיחת,הילךהאמתיאתלדעתותובנות,אינטואיציותבעל

'אישהרשימהמלמרתזאתיאףזאת,עםהעשרים.במאהימתערער

אחד-ייחליםמננרשחרייידבווןשיואדקלאשהחלימיתהסיפין',
לאהצליחהה.רגה''בעירשירוכיצדשראהביאליק,לנבואה".מששים

שגםבמרומזכאןמיאהלשניתה,גםאםכיהמציאותאתלשקףרק
ואףקינסטרוקטיבית,למציאיתהימיםברבותהפךהרצלשלחזרנו
להתנשאולשכמןתוליאסוררפרלימינרית.מהרססתעדייןשהיא
גם ;השטןמןהיאהוצלישלמהידותןהמהירות,רקלאבה.ולזלזל

שנתפרשבמהשזלזלומתנגריו,שלהאליטריתיהירותסהיהירות,
האחרין.הסיפורהשטזמךהיאוריקים,רארותנייםבררדיכזיקוקיאצלם

ביקיותחרףביאליק.שלסיפוריומביןכיותרה"הרצלאי"אפואהוא
התנצלךתגםביכלולההשיטין.מניזבוהערלההוצליעלמרומזת
החזיוכלפיבעברביאליקשהפגיןיחגמורהזלזולעלכלשהי

ייאחד-העםילוובמורשתהרציונליסטית,העמדהמתיךיהאיטופיה,
דרכיבצדקתמעןרערתהבלתיהאמינהסיפוריך.בריבבקטשאיתה

ובקיעיםלהתערערחיאאףהחלהאחד-העםשלוהאמיתיתהסןלידית
אקסטרןרגנטייהרצלשלשחזינולהביךביאליקהחלבזובןינוכה,נבעו

אחר-העס),שלרדנו(כחסידבתחילהלןשנראהככלהגיוניובלתי

פררחת.למציאותפורחמחלוםוחיהוגידיס.עורלקריםהחל
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למבראהערות

בכןחרהבטיחהרברכן,הגיבורהואהקלאסיתהקרמריהמולאזןז" Nה" 1
יודעואינךלן,גתובההזולתאהדתכיכטךחהרף,ללאמתפארהואןביכךלתן.

תכופיתמופיעהואלאיד.ילשמחהללעגמושאחואגנושמאחוריכלל
הרףללאהמתהללהמהולל,החיילהריהר , Mi/es Gloriosusה-שלנדמיתן

ה"אלאזיז",דמיתעלריק.ככלילבטוףוהמוצגובניצחןנותיך,בכיבושייי
 N. Fryeיראהשדנית,ספרותיךתבמסוררתח"איירין",שלהגיגןדיבז-ןיגן

226-228 . pp 195יך Critlcism ןסAnatomy • 
למוריםכבית-המדרשהעברית,הספריתתולדותעלביאליקשלבשיעורין 2

א'גרינשפן.תלמידומפיןשרשמםכפיח, 1תרע'אודסה"תרנות",שלמיסידה
במכין-וצילימהחל-אביב,באןניברסיטתהחיניובארכיוןנמצאתמחברחן

תל-אביב.באוניברסיטתהעבריתהספררתלחקרכץ
ספרותשל'בשכחהבמסתהגיבריןנודיתשערכהבאבחנהכאזמשתמשתאבי . 3

 • 25.5.1993מעירב.מגויסת',
 . 208עמ'גניזים,כבתים . 4
תקי. Iעמאחד-העם,כבחיכל . 5
 fתש"בתל-אביב tזביאליק>.(לזכךכנסחראה f 1898מידלילאחד-העםמכתב . 6

 . 21-20עמ'
כתביכל.וראהחרס"גלשנתאחיאםףבליחב IIתרסבקיץנתפרסםהמאזבר .ך

שכז-של.עמ'אחד-העם.
שניעי,ספרביאליק).(לזכךכנסתראה , 25.12.1898מיוםלאחד-העסכמכתכו . 8

 • 25צמ'תש"ב.תל-אביבדביר,

 • 109עמ'חרצ"ט.תל-אביב fדביאליק).(לזכרכנסתייפרירית",גריבבלט,ב' . 9

תל-אביבזיביאליק).(לזכרכנסחביאליק".שלייסשיחזתיומ'נן-אליעזר, . 10
 . 92עמ'חש"אן

גניזים,כתביםקלוזנר.ליוסףביאליקשל , fה"אןטןבירגראפית/באיגרתיראה . 11
חייססיפורביזלהפריךהשכילשלאעלבקליזנרגעראףביאליק . 243עס'

קפד-קפה).עמ'איכריביאליק.איגרות(ראהלמדומהאוחבטי
קצא.עמ'ביאליק.ח"בכתביכל . 12
1 j . 2690 , 2689זנס'ג,כרךוהחירו,דהכריחהספרדרייאבוביא'למשלראה , 

2696 • 
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גןלייש

גוף'בעל'אויהבסיפורהחדש"ייהיהודישלדיוקנו

החדשההעבריתבסיפורתחדשהדמותשליצירתהא.

כמשור,בשעריםבייעכברוחיאהעשרים.המאהשלפה Qעלרק

בשירהשנפערהחללאתובמעוףבכישריןהממלאעליוו"'ייבחסד
יצירתאתלהשליםביאליקסיף-סיףהצליחילייג.מיתעםהעברית

 .) 1898(קיץגוף'בעל'אדיה-מלאבאורישלוהראשונההפריזה

להעמידאחדותפעמיםניסהשהמחברלפנילארגמלהבשילהסיפור
שאירכהזי.יצירתואתהמלאכה.באמצעונואשלשמיראייפרוזהדבר

שלהייצוגיביטארנה .' nלוהשילןמלכתחילהייעדכמעם,נרבלהכאורך
מייגעומתןמשאבתיםבינתפרסמהאכןדהיאהאחד-העמית.הציינית

שלהראשונההפרוזהיצירתשלדרכה 1המשכים.בשלושההעודךעם

אניו-הדעתאחד-העם:להיפך.בשושניםסיגהאפואהיתחלאביאליק
שיריםהמאה"יימפנהבשניתלמשיררהחזיראחתשלא-ןהפרריסט

אעביר("למהלדפוסלקבלהמיהרלא-סטיריאיעממיגיוונעלי
הואעתידאםירדעאיניואניבויליגדאישלאדבריםעלבקילמוס
 •שלוהקפדניתהעריכהבמדיניותשגודעכמי .) 2 " 1ידיעללהתפרסם

,לייקלותהנמיכהלדיקציהבאשרהשגיתבר nהמלפביהעלההוא
והשמטרתקיצוריםמספרממנידרשאףהשירית.ביזהמנשבתהדעת"

הסלידההעורך).לתביעיתינענהראשיאתבאי-רצוךכפף(וביאליק
מלהעריךאחד-העסבעדכןאםמנעההמרכזיתהדמיתשלמפשטיתה

אנינותךהסיפור.שבתשתיתהאידיאולוגי subtextה-מהיתאתנכינה

הכרורהאמנותיההישגאתכהלכהלהעריךממנומנעואףומתיניתו
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כדוגמתדמותשלהעבריתבספרותהדאשינהנפעםעיצובהבעצם
כהגםאךגיסאימחדודוחהרןלגריתכהשהיאייבעל-גוף/ויאריה

מאידךשלהיהשופעתבחירניותהשתאיתימערררתחסינהמוצקה,
 3גיסא.

באיתןנתפרסמרהעברית,בגירסתזשיצירותיו.מנדל"ייסבא"גם
ביאליק,שלהגדוליםהלאימייםשיריןעםכבדנדב'השילוח',שניס
המשיררשלייפלישתן"כארלילןשנראהמהאתבברכהקידםלא

ההישגעללולהחמיאמיהרולאההוויי,סיפורתתחוםלתחומו,הצעיר
בהעמדתכאןהתמקדביאליקיפירט,שעוד(כפיהתקדיםוחסרהחרשני
רלאאמביוולנטיים,רגשותבקוראהמעוררתדואלית,דיוקןדמית

כבמסררתפנררמית.הווייסיפורתשללעיצובהיצירתןעיקראתהקדיש

באירוגיהאודטהסופריבאוזניהעירהביסח"יייוצרהמנדלאי).ה"כרסח"

היהלאאריהכדיגמתוומנויל'~טיפוסעלכיכחץ,ומושחזתרקה
 4 •אחדעמידלןמקדיש,היההיותר;לכלכןבלרבותמיליסמשחית

זב"יכדוגמתממבדליייותרומידרניצעיךסופךהשנייהעברימן
שבגורלהמטאפיזייאתהמסתוךיאתהרףללאשחיפשברדיצ'בסקי.

המספריםגדולהיאשברריצ'כסקיביאליקהעריךעת(באותההאדם
הנוסחאלהמשיררשלמנסיגתןשליאי-הנחתאתבגלןיהביעבדררו).

אחריםמקומיתשרקוצייןהקידםיהדירשלהריאליסטי-נטורליסטי
-כמדשירהנרקביםהעץ ..וביל,הקרשיםתיאורכגון-בסיפור
היא •ברדיצ/בסקילפיביאליק,שלמקומיפיוט.למדרגתמתעלים
נכבדותעודרגליויפהכנפדדם,ליייבשירה :בפרוזהולאבשירה

 Sתתהלכנה".

הסיפוראתששיבצךואילך,ברריצ'בסקילמןמנקרדם,אותם

מקימותבטקסטלמציאאמנםיכלןהמכרלאית,ההווייספררתבמסורת
הקללית ;הפרוררסוחרישלההתכתשךירת(תיאוריבהםלהתגדררביס
השימיםעתיריהיהרדייםהמאכלים ;זהלערמתזהמפריחים.שהם

נתגילאהםואולם, ..יכדימה)להם,מתקינותשנשותיהםוהבצלים
היותוחרףביאליקכאןשעשההגדילההדררלפריצתבמקבילדעתם
בסיפירתלמקןבלבביגודהסיפורת.כתחומיגמורטירוןעתבאיתה

לאאפיגןביסהמאה"יימפנהבשגרתהעמידהשאכן-ה"נוסח"

יריעהביאליקכאךפישלא .--באודסההסופריםצעיריביזמעטים
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גוףבעלאריה

המציאותאתלהציגשתכליתהואירועים.דמויותרבתפנירמית.חברתית
אלה(במיליםידמע"שחיקש"ביןערניתי eרועמדהמתוךהגלרתית,

מנדלי).שלהפיפרראונניתעלונחקריראתשקיגושרובזכיר,הכתיר,
הגשמיהפרוטגוניסט,אלהמצלמה"'ייעישתאתקירבהואלהפך,

בפנירמתארושהואתוךבלבדיבורכמעטבו.והתמקדוהמגושם,
כתןפעההן-(ייחרש"ייהחדש"גיבורואתוהמתגוונים.השוניס

נרחיבעורימהיתרהחירושמידתרעלספרותית,כתופעהוהוחברתית
ההתעלותכרנעייבחילשתו,בגבררתוביאליקהציגהייבור)את

עלשהיאכטכניקהזאתרכל-והדכריךהשפלוברגעיוההתפאדןת
ומתוךהממשית,החיצןניתחהתרחשןתחסרהסטאטייהתיאורגבול
התמונה.בשוליביייועתרתיךשכלייצייד"שלנשימהיררחבררחאודך

במלואההעציםפרוורשלהדמויותגלדייתגםבחטףיאמנםמצטיירת,
הזההחברתיהרקעאייימגילאי/ויכמורושםבקוראניטעתוהיא

וקריקטוריקלברישום-מחייבתובלתיסכמטיתכצורהכאןהועלה
והטיפוסיתהייחןדיתדיוקנן,לדמותמוקרשה"יריעה"שלעיקרהבלבן.

יצריותמרוכגדיתיהעלהעולהדמית-גוף"ייבעלאריהשלכאחת,

שוקקת.חייםותאויתגועשת

תמונותשלבציירןחרבתההי"טחמאהשלהעבריתהסיפררת
לעסוקימיעטהרפןרמטררית,חברתיתמגמהמתוךפנירמיית.חברתיות

החדש"ייהמהלךמספריואצלסמולנסקיןאצלשלר.הנפשוכחייביחיד
הייאלהאךהראשינים.הפרטנייםהדירקנאותלהופיעכבראמנםהחלו

פעמיים.וחדאינדיבידואלייםהיכרתרויוחסרולמדיי,סטריאיטיפייס
כאיריאליזציהלוקיסהללוהחיווריםה"פןרטרטיס"נמצאואףאחתלא

שלבעמדהעצמםשןנייוצריהםשכןינפרזיבםנטימנטליזםיתרה
ממעמקיםלהעלותןכדיהעסאלשכתםממקיםהיורריםחסך"ייאנשי

שאיתיבדיוקןחייםשנפחהראשוןהיהביאליקכתריס.לוולקשור
האפותיאיזהררועלבשבחיו,,להפליגלרזממיכדילאייוכקרוב".תיאר

הסטירה.דרךעלזנומיו,כלאתולהרקיעלהשפיל,כרילאאףוההלל,

החדש"ייהיהודישלדמיתואתהעמייהיאעולם.סדרילתקןהמבקשת
הזקכר,בכוסאםכינספר.עינוניתזשאיבוהארצי.החוליןאיש-

עלבמציאות,שהיא"ייכמות-שליהדינריםובצרורהתבשילבקררת

צלליה.יעלאורותיהעלומכהגיחיתגיהכל

41 



ראשיויפרק

אמןבחרטביאליקהעלההמא~יה,הספרותיההישגאללהגיענדי

בכלעליהלימדביתןכןיעליאנוס",ייפנישפניהרב-צדדית.רמרת
ומסמרית.כלליםלגביהלקברעאפשרואיוהיפוכודנרותחוםתחים
ב"רתובחדשהדמותאמנםהיאגוף'ןייבעלאויהכדוגמתימות

בדירותנעוצים:שורשיהמאיו"יייששצמחהכזולאאךהיהורים",
שורשיתאמנםרמרתו ;הבאיםהדורותאלמשתרגיםונרפיההקירמים.
 •משודשתלישהגםהיאאךובריאית,חרסןושיפעתאיתנהוארצית,
דריכלעלחיתתהמטילהאמנםדמותי ;ריקבווסימנימגלהואפילן
אכילתכדמותאחתלאמתגלהגםהיאאיהאלימה.בכיחניותההפרודר

שדיסומפניהכלכליתהירידתמפניתובוות,(מפניופחדיםשותיחש

למיניחם).ומזיקים
להתנהגיודעשאינואדםגםאךכקירח",'ייעשירשהיאאדםלפנינו
להקנותעשוישהכסףהנארתאךתןמכלליהנותמסיגלאינןאףכעשי,י
אךהמציאות,קרקעעלרגליובשתיהערמדארציאדםלפנינן ;לבעלין
שבשמטה.כפילרגליומתחתנשמטתהקרקעהסיפורשלהשיאכרגעי
איתילשיסאמנםששההנורמטיבית.החברהועדתוקירחלרגלימתחת

להםולהראותכמבזלולהתנקםהנראהככלעתידהיאאיולקלס,ללעג
שבולוםאותועלאדיהשלבהקיץ(חלרמראחריז"ה"צרחקמיהו

מרכזאתויכבשןכגמרלםהיפים"ייהיהודיםשללבניהסבניוישלמו
מזשגרמוכפי tלהתממשסיכוייךררביםבעלמא,חלוםאינניהזירח

גםהיאאריהשלדמיתיספריתיח,הפניםהמוצאמבקידתהטקסט).
גםאןמעשיה,כלאתמביעהאחתשתכרנהלמדי,מךכוליתיתדמרת
התקדמןתאגבעצמיתמורעותורוכשתהמתפתחתייעגולה",דמרת

שלחמוכרת(דמותוסטריאוטיפיתדמותהיאאחרמצדהעלילה.
האוניברסליובהקשרהלאומי,בהקשרברבית,ןהמלווההסוחרהיהורי

המבקשריש), ;ב~כ(החדש/וייהמתעשרשלהטיפוסיתדמיתי-
ימצרלתארה),;:זר;חהאירופיהחברתישהיומןהחברה.בסולםלעלות

להיכנטומטרבתהקפיאיםיהסטךיאוטיפיםכלאתשובדתנםהיאשני
המןבהקתנטייתךמתוךהחבדח.שלהקבועיםלכלליהןלהיכנעלסד

הארציתהדמותאתביאליקהציגצדיה,משניהמטבעאתלרארת
ןבחולשותיה.ב"גדילתה"ובגיוולה,בחוסנההזאתהחושיםומחודדת

אחח.ובעינהבעתוסלידההתפעלותלידיהקוראאתמביאשהואתוך
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גוףבעלאריה

שאיפתןאתאחתלאביאליקביטאליצירתו,הואשיןבעשיר
היהרדי,הפדוררמהןויידמויותשלורבגוניתרחבהגלריהלהעמיד

הערלם,מןובטלהעוברההרויימןאופיינייםדיוקנאותשלייסקיצרת"
בתהיהודיתהחבדהשלמייצגתתמינהלכעיןיחדיולהצטרףהאמידות

/'תחןםשלהיהדיתשקיעתעם-השמשית"ייביןשל.בתקופההזמן

בשידיורגםההנצחה,יצועליותכף-הצירנותשלועלייתההמישביי
עיניךבגדונעלםההולךהעךלםמןדייקנאותםדרתבחרטלהעלותניסה

שהלךענייםבןעליו,מתהשעזךרפתןארחלבזוחדלה,זקן(מלמד
לעיירתשחזרקנטוגיסטסמיכה.כתבשםלהשיגכדיתירהלמקים
הניצבנפוברקדלפקיעלהעומרפרנדקאיפשיט,לחייטוהיהילדותו

שברובםאלה,ניסירגותוערד).היהודיסלשכונתמחיץהררךאםעל

יצאהלאהיאשאףבפרוזה,ניסיונותסררתאל,הצטרפינגנזיהגדיל
שבשוליהעצים,פווןדמהרוירמוירתובה •הפיעלאלהכוחמןברובה
לתמונהדיוקנאותיואתלצרףהיומרניתשאיפתןעלהקטהנ.העיר

היאשבה ,ובניצקיי"חלעודנו-ידיד,איגרתותעידרחבהפנירמית
חובשישלחייהםעלתמוניתסדרתסחירקטנה//ייתלישאלןמיסד

 6 •הישןבית-המדרששלספסליי

ייטיכןשלתפקידעצמועלביאליקאפואנטלדרכו,בתחילת
כמי tבת-הזמןהיהרדיתהחברהשלההבלים"ייירידאתהמתעד fכפול//
שטיפיסיויכבה,דועךעולםמצטיירביצירתיצדדיה.כלעלשמכיר

טיפזסיםשלקשתינפרשתעולהותחתם 7ימפרפרלם".ייוכפרכסים

אתיידערם.לאהקודמיםשהדוריתקפריזיים,כוקרייצפרירי"חרשים,

עיצנהעולם.מןאט-אטיכליםההולכיםהקודם,הדודבניהטיפוסים
תיארר,אשךלסילסםויועדשמגוגולהרוסיתהספריתבהשראתארל.,

ינרגשתכבהובהתפעמיתמזהמקאנריבחימירונתות"יינשמיתמיני

'ירידהידועספרועלשרשם 8מת'אקרי,הושפעלמשל,טולסטוי.מזה.

החברהשלןבעיפריןבעטייסקיצרתתת-הכותרתאתההבלים'

בושנות".יימחזיקישלמעולמםסקיצותשרטטביאליקהאנגלית".
בשירה,בידיעלהשלא(מהנטתתמישצינורותיוונעלם,רועךעולם

בן-עםטיכסעת,באותההסיפורת).בדרכילגבישכנראההחליט

שיריוקובץשללאווהוצאתיאתשהבטיחהחוזהתבאיאתאביגריר
ניסיונותיויאתחרטו/ב).שנתערכידועהתעכבההספר(הזפעתהראשיז
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ראשן(פרק

ממחברתערליםשאלהכפיבפריזה,ר"תמינית/'ייציורים"לחבר
להכיןנתממשהשלאכשאיפהלפרשגיתןתרנ"ט.משנתשליהטיוטןת
(תיךבן-אבינדיראצללאורהיצאתילשםסיפירים,קרבץבמקביל
שתהאאגירה','ספרישליהמו"להערררשללתביעתןנעבהשהמחנר
 9החייס").מו,לקוחיםאמיתייםייציוריםלקוראיהמצניקההםפרךת

 lייצירר",ס,לחלופיזייתמינה",בשםזןיצידהכיבהעצמיביאליק

כמעטהנטולשלח,למדיהסטאטיליסוך-השארבין-בכךורמז
איז tהעציםפרוידשלאמותת I1דלשבתיך(הגםהתרחשיתשלדינמיקה
ושלאלצורךיומלהתרוצץמלהתנועעחדליםהקרחתנייםהסוחרים

העלילהחלף tזוביצירהשיחפשמיאילסיתזזית).כאחוזי tלצירך
 1lספק.ללאיתאכזבומירכבת,עשירהבפשעלילתהדלההחיצונית

בפשזןשאיןמשיםבעיקרגיבורי,נפשלתוךבהלחדורממעטביאליק

דמותשלחי-ממרדתנפשאםכיומתלבטת,,מפרפרתושסועהקרועה

המךבלעהמחנרשלביחססניכרתהפסיכולוגית(המירכבותמןניליתית

יYצמתהשכלעצמה,הגיבורשלבנפשיולאזי.דמותבלפיהקרואישל
בהפגנתנערץהסיפורשלעיקרךלפחיתיבנגלההגולמית).בפשטותה

ודקדךקיה.תגיהכלעלחייס.פיסחהמעמירהפלסטי,התיאורכישרין
בך-יוסףחמוטלשטרענת,כפימעידאף'ייציורו,הזיאנריחצייןואולם

להעמידהרצוןעלהריסי-ענרדתיבפריזההרשימהסוגיעלבמחקרה
אידיאיתברמהחוקאןעיקרוומדגימהבןהמתיארתיישהריאליהיצידה

ואנו. 12במציאות".השולטתייהפרדרקסליןתהרגשתתיןארנ,יברסליתיו,

'רואואידלמז'ברוך 'ר'כרןגמת-ביאליקשלהגבוזיםסיפוריואם
שלהסקיצןת"מ"פבקסןסכמטיותחטופותויבייטןתחן-יעקב-משחו

הקיראעינימילמעמדךכברגוף'בעלכ'אריהסיפורהךי tגדולייצייר"
שרינהתמינהובמבע,בגייניםעשירהומברנרטדת,שמןתמונתכעיך

אריהזמני.עלסמללמעלתושםפהישמתעלהמראך.ומיעיטהחשיך
עשויוגםאינריבידואליים,היכרתרויבעלאדםגםהיא 11גרף'ייבעל

והז,ןךיאלי,החילוניהחדש.ליהךדיימשלספלהלאווני.במישיןלהייתי
אף,ביתךאנושי.הכלליותרהרחב:;נמעגלהזהב.עגלהיאשאלוהיו
האדםשלריש),(בובוהחישהמתעשרשלומשלםמלבןלראות

להתמצאהמבקשלצרורות/ו,ש"חגיע tיהנבערהפשיטהפרובינציאלי.
ה'/יפיס".באנשיהולהתחכךהנביהההחברהשלובחיקיהברזיה
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נוףבעלאדיה

אתגםאלאביאליק.תיארבלנדהדרעכתהמציא~תאתלאאך
החדשים.הטיפרסיםביזהחדשים.טיפרסיהשללעלהמתהווההמציא~ת

כתיפעהחידושםמפאתיהזמןבתהעבריתבספרותתוארישטרם

ביאליקבחדבחברה.השוליומעמדםהמןבייתםןמחמתחברתית
מונסןשלבניומבריח.שודדסרסים.גנבבנעררירשהיהמישלבטיפוס

האםהעצים.בפרוירמצליחלסוחרוהיהלגדרלה.שעלההאץרעם
משרם-כןולא.כו- ?חרשמסוגיהרדיובחמלם,באמתלפנינו,
הרוחני tהארוריריהיהורישלהסטריאןטיפאתכביכול,שוברשאריה

לאיסמיק.חםייסנגוויני".ומזגפיזיחיסוחץרכלפיומציגוהתלוש.
ממשכונאותממסחריפרנסתיאתמיצאהראהכיל,שככלותמשום
אחדבקנהדייקאשערליםנישנים.ישניסיהודייםעיסיקים-ומנשך

הנחינת Jונוגםבירתן.הנרועהסיגמןועידהיהודי.הסטריאוטיפעם

בתכליתלאאיחדשה,אמנםשהיאדמותלפנינוספריתיתהפנים
גוף"ייבעלילתארהרבתהלאהעבריתהםפרותאמבם.החידוש.
עלזנעידיםירנעםאורחםוכלגסהשאכילתםוהמרנדים,פשיטים

י"רשלחזיר''משקה'להכדוגמת(יציררתיהמפוקפקהנחיתמוצאם
אחרותשניסנכתבובני',ואת'אותיהדרמהשלתקדימהברקיביץ.

שעדדמיתילקחביאליקואילס. .) 13ובעקבותיוגוף'בעל'אריהאחרי
יעשאה 14יהיידיברומןבעיקרהטריןןיאלי,הררמןבשיליהופיעהכה

 .היכתבוזמןשלהצבריתהפריזהממיטבייקאנןכי",עברילסיפורבסיס
כתברכהלאהגלותית.היהרדיתהמציאיתכמרהעברית.הספרות

אתבביבולכאזממלאביאליקכפולות).מרכאית(ללאבגיבורים
שאריהמשוםייכנלכול".כמשמעי.פשיטייהרדי.גינורןמעמידהחטרי

רקהמלך",יישלמהאוהגיבור",יישמשיןהחיות",מלךייאריהמיןהיא
יקהלהמיבלעהמחנרבעיניסוגכמוהחברה,בעינישלו.בעיניו

ניכרתשגברדתוומגדשם.המיניגוףבעלאלאהואאיןהקיראים.
ארץשיעיס.'אחרישלורכישםממינםעלהברוטליתבהשתלטותי

הסוחרים,אחיךעםמעציריםכלחסרתיבהתמודדותילצרהשנקלעי

כאן?שראללנוהחסריתהגבירהעלילרתהזאלה.האםממניהחלשים
 1ה"בשר-ידמי:ןת"האיןמפורשית.הדבריםאתלהנרתבליביאליק

 ,ה"איורירית"הגלרתיתבמציאךתכמיהעבריתבספרותכיכלהחסרה
לגוזמאיתממון,לרדיפתשפלה,ליצריותבמהירותלהידרדריכולה
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ראשוופרק

חךשלשמץבחשאיךלשמח,ולכוחנותשיקשללחרפרתמןפלגרת.
בחכר"איבנךולרע,לטובשמענרהאדרבים",'יימוסר 1,רחמים,חסר

עלשילטתויפה,עליינהצהיבה".ייחיהשנהומושכת,אסתטיתתופעה
פריעתה~םטיאלית.בדמיתילהתגלגליכולה;היאלרגליההנכנעים
והטובלסוסן,מחלפותאתהמלטףאריה,שלהמזגוסמוקתהרעמה

 .מרסריוביווןקיומיבייילשלטומאהשעריייטנמ
שבראהמהוניהשמש",תחתחדשש"איוהאמיוביאליקנבלל,

תופעהשלהמחודשגלגולהאלאאינובתכליתכחושראשוןממבט
לכאררההחידושאוהחידושונשתנחה.שקצחפעםשאינישנה,ישנה

היטב,המושרשתהדואליתמהותהגםכמואדיח,שלשכדמותי
ייצפיר".-ריהיאשלבכינויךמונבח.למעלהשאיןבדחיסותמתבטאים,

שלהמרוביםפניהכלאתלהתיךביאליקהצליחאחתמילהלתוי

ז Wמיוהעמימיםוהמושכים,הדיחיםוהחירביים.השלילייםהתןפעה,
כ'השילןח',שנתפרסםכפיהראשןן.בנוסחהחידוש.מברקוהנוצצים

ממהדורתורקמגורמנת),ביידיש('ייתיש" "וEא~"בשםאדיהמכינה

צלילדמייןהלרעזילשםהדומהלייצפיר",שמישונהראילךתרצ"ג
אתשהרביעחקהל"ייצפיראתהחזיקשאבירמיאתוהולםומשמעית,

שלמאלחיותדרביםועישרמירכבותמגלההעבריהכינוי 15העזדם.כל
שיער(רביישעיר"אריהישללהייתןרמןבייש :הגרמניתהמילה
בןישאדם).חציותיששחציןימה Tשטרףסטירונשחת,שדכעשיר,

כגינררהחדשההחנרהבשערייבוקעהערלהאריה.שללעלייתורמז

 .כאחד(ה"פיליסטר")הפלישתי nוגל:שמשוךיורי-סטרידי-פרציפי
('ייצפרא"'ייביקר"למילהגם,משמששמןבגזרשממנריצפ"רהשורש
 16טבא".ייצפראלברךניהגאריהואכןבעברית),ר"צפידה"בארמית

אדם.בזוחציותיששסציוהאלהואלייפז",רבניךאריהאתהופוהשם
והמלהבחלילים,מחלליםאריהשל.בניובחלילומחללר .Pצויהוא

מתאימהחיאאףייאדוז")-החכרתי(במשמעהפאן" IIהפרלנית

זהפויrכטוכ.הפוליצמייסטר tהגוברנאטורעםשמתרועעלמילהלכה
האדוןשללנכסיוריררד rפיטיבקיייהגדףשלכיסאותיועליישב

קךמונים".גופיםמגזעייחוטרהיאאףלמפירריצקיי
תיאר-ךהשליליותהחיוביות-החדשותהתיפעותכלאת
אתהונבטאיםשררשיםרבק"ו,פר"ץ(אחיצפ"רהשורשבעזרתביאליק
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וכךהנוגחות,והצאןהבקרקרנייאתןהנןגהיתהפורציתהבוקרקרני

 ffבוקר IIהכילמדהקוראהלשוןבאמצעותוהפריצית).ההפקראת

 tרח/'פריצרתן'רח"הפקר"התקווה,ומעורריהחיובייםוה"צפירה"י

תיפעהאותההםוכימשורשים-אחיס,נגזריוהמאיימים,השליליים

ההדוניסטיוהצפידוההולליםהפוחזיםהצפריריםאדדח".ייבשיברי

המישגיםבשנישימישעןשהוביאליקמאחדםינעלםשירשוהמופקר
גם,להזכירלזכורישזהבהקשר 1.ךוירטואוזי tour de forceכעיןהללו

וזבונירהמנגחאימתניתישאיתו ,)'ח(דניאלדניאלשבחייךהצפיראת
ךה"ייןניס"ומדי,פרסאתהכובשתייוון:מלכות(הנמשלהענקהאילאת

וכיסיתהאגריףבעלי " Cה"איוראניאלאאינסהאיקראיניתבייריש
בהגיתכילשכוחואיןלעשיו).ודומים'ער Wאדותהעוטיםהשכר

בספרותבכבדותחטיביתעלהמאהבמפנהשהשתלטהחניצשיאנית
והנאות,הגבורההיופיאהבתעל-הירונותאידיאלשימשהעברית
עלהמךשתתתה"ענרית"לסתגפנרתאנטיתזה-שבוהארציךתהחיים

מיפשטים.מוסרערכי

אתומסרסתהמעוותתקריקטורהמהייהאריהובהתנהגךתןבצורתו

אריהברעמתמתהדר:היאבקלךנואיתו,ומציגההניצשיאנ"האיריאל

וחושףוהצביעה,הקפואההחברהלתרךבסערהפורזשמשונית,
עליהםןמצווהחלשיסמכנדעהואוחולשותיה.פגעיהכלאתבאחת
העליון".ייהאדםלפניראשמרכיניםה"ננסים"רהםלמרותר,לסיר

לאחילשןתגםיששלפנינןלייאריה"כימזכירניביאליקואולסי
להסתפחאשתו),להיטות-דיוק(וליתדלהיטותומדובוכימעטית,

שלכסיפילאריות".ייזנבאפילולהיותמיכךהראה"גבוחהן'החברהאל

הצורבתהמפלהעם-עתהשהרייימכאןמכאוקירחיוצאהואידבך
בתורתמעמדי,אתמאנדאףהיאמשמע.לו.בזיםהעגלןניםגם-

לשךעלים.ראש

שלהאבטי"רומנטייםהסיפרריםאחדהואגרף'בעל'אריההסיפןר

שיפמזשלבארץ'ל'אדםקירםוהואהתחייה,בדורהספררת.העברית

האדםשליחתוםשהפשטותהמיבלעת,בידיעהגנסיןשלול'בגבים'
העלישאותםהטבע",ב"חיקהחיהאציל",ייהפראשלאיהפשוט

לפשטותולהידרדרלהתגלגלבקלותיכדליסנם,עלהרןמנטיקוניס
עיקר.כלמישכתאויפהשאינהאריהישלבזיובהמית,ןולגרית
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רגעשלה,הגעשבשיאהרומנטיקה(שהיאהביצשיאניתהאיריאולוגיה
 •במיךחדשלההאסתטיקהיתורתההיסטוךיה),במתמעלירידתהלפני

(תרת"ה"מקריבה"נדמיתןשלהיאחרא"ה"סטראמךכאןמרצגת
והמןסריתהעולופריקתהפריעהקךניים)ומקרלנתחוסן:מקרינתמשמע
היהרדי.הפךרוךאלבכטחת-עיזשפרצהצאפ-צפיר,אריחשל

במקצתביזעזעהמעצירים,חסרהפקראיששלפריצותוןפריצותה.
והנרפשים.הקופאיםהשלוליתמיאת

החכרתיהסרלםבמעלההטיפוסכ.

כתיפעהביןייהחדש",שלאבטיפוסהואאריהפיהשלהקביעה

לכאירה, :יהבהרהסיוגטעונהסוציו-ספרותית,כתיפעהוביןחברתית

והתקדמותחידושמשוםלאגוף"ייבעלאריהכשלרמותבעיצןביש

ערכיייאלהקריקטורייםהאבטיפוסיאלנסיגהמשיםגםאלאבלבדי
מתגלה.אריהז Rמזובלןשכברהישוהעולםשלוהמםילפיםהמעוותים

עלשתילהכמיאףובקמעךתיו,ךרוסטישוניחקברנישמאמיןכמי

מךגםהמזיקים.מפניכסגילהשחורעירבפגרהאירווהגגקורת
ערכיהסןלםאלנסיגהכעיזלפנינוספרותית,הפניםהנחינה

אתלהציגנזכירהרבתהזךההשכלה.ספרותשלהפוזיטיביסטי
תפלות,באמיניתהמאמיניםמדעתיוננעריםפשוטיםכאנשיםהחסידים

המגמהאתכאךממשיךביאליקמסויםובמינןובנפלאות.סים Iבנ
למרותההשכלה.תקיפתשלהעבריתבסטירהששלטההאנטי-חסידית

העברית,הספריתאתנאן-חסידיגלשטףהמאהמפנהשבשגות
ה"קריס"הערכיםאתודחהוהתמיםהפשיטהאדםאתנסעלשהעלה

כאןנדשבביאליקהרצירנליסטןההשכלה,ספריתשלןה"מנוכריס"
שלצויארךשעלהאימךקרניסדמנ'יולמראההעררבפגרלמראהבראשו
שלאיחיתבהםוריאהכפרי.אלילורפאשללהתפארידיומעשהאריח,

שנשילירוור nחעלהכתיבהבעצםגםכן,עליתרנבערה.פרימיטיבירת

לאחרר,נסיגהכעיןישלמשל.האודסאי.הכרךאודיתעלרלאהעיירה
שנותשלהחדשההעבריתבספרותהעולההספרותיהגיבורשחרי
הגדילה.העיראלהעיירהמןשבדדייהחליש",הצעירהיאחמאהמפנה
שניםלפני.שעקרהמזדקןהסוחרולאררעב,רללייאקסטרן"והיה

48 



גוףכעלאריה

עליפימההמעלהברנית,למלרוהוהיהיהפרךידאלהכפרמןדברת
יימרקסיסטי!'כיווןכעלשזננקדלהיווכחמענייןזהרקעעלכסל.

הספרותאתכאזעיקרשביאליקתטענחאתהעלהאיכמניכעזויאל
העידןשלהערלםבספרותסוףסיףאותהוגיטעמקךתנותה.העברית

כהדמותבאמצעיתדיוקאפרדוקסלי.(כארפןחמודרניהסוציאליסטי
כלהטבועהדמיתהמןשב,מתחרםסיחרשלומיגבלתפשוטהקרתנית.

ומקימה).זמנהותםבחבו

ראתביאליקשלחי,ושןאתלכאודח.פרדיקסאלאאיננוהפרדוקס
:לפיהחברתיהרעיוןלתחוםהז'אנריהתחרםשביןבהצטלבותאוכמני

שהפרוזהכךעלהחבותיהמבקרסצרהעדפותיוומערכתערכיךטילם
המצויהסוציאלי".ייהרומןשלבר·'א Tאותךאזעדהעמדדהלאהעברית

כןגינוריביהי"ט,המאהשלהשנייההמחציתלמןהעולםבספרית
הסולםבמעלהעצמיבכיחיתיעילהמטפסהנחותיםהמעמדות
הביאלדבריוהשליט.המעמימיריהזכוירתאתומפקיעהחברתי.
אבאשלה"מיוהר"קרובואתהעבריתהספררתאלמהכאיחןרביאליק
העמידשלא("ידןשתקדיסללאחידרשיצרובכךיחנלזאקיגראנזה

העבריתבספריתהראשוןהיהביאליקייאכןלשמם).ייראויים'ייצאצאים

המתבילל,היהודיאתלא-החדשהמתעשראתבהרחבהשתיאר
המתעשראחאםכיהכדך,בטרקליניוררוחהעישרחייהחי

ה-שלהעיירתיגלגילישהואעציםסוחויהרברבזהפררבינציאלי
agroikos מןה"אלאזין"שלהמשנה.מסוגיניבול,המתרברב(האיכר
כבתרפים.ה"צדיק"שלובקמעיתייכספךבצרורותהמאמיןהקומדיה),

ןמאיימתמבררכתחברתית,(מר:פילי~ת)ניע~תשלתופעהבןראההוא

שהעמירהדתיתימחברהבמעבר-ישוירת"'ייביןשלבתקיפהכאחת.
 •למדייוחלולהחילוניתחברהאלהערכים,סולםבראשהלמדניתאת

העולםבכלנתערערישבהכתקופה 18הזהב.עגלסביבהמרקדת
הישו(בצןלםהי"טהמאהשלהמוצקיתהחברתיותהיידאןיותהמערבי
ובניס".ייאבותומשרתים".ייארוביםשל-ברורותחייררכייתשלטו

בקיצורכללבדרךלגעת,ביאליקסר~הוו),וקולוניןתייאימפךיות
בתופעהזכיתי")."לאהידוע(כבשיר,בעמקותתמידארובעקיפין

אתוהקןבעהקייםמלחמתאתבצצמיהנלחםהאדם,שלהחדשה
החדשההתןפעהעלנלרךהואאבות.בזכרתולאיריונמימעמדו
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לעירשבאייחוס,חסרחממשפחהכמוהר,לבן-ענייםלמשל,שאפשרה,
פסגתאללהעפילתורה",שללייכתרזכהלאואף tבווהליןקטןמכפר

בעזלםחייםרירישבניכועלצר iJגםהראאך ;העבריתהתרבות

ביררשההעובראחי,כתרילוכנמצאעויביואיןנבלען,שגבולותיו
לדרךמדורוה"קסת"הו/כינור"והנחלתהוינסטיה(רעייזלבזמאג

 19'שידתי').בפתחכאחת,כנהוברגשנותבאירוניהעולה,

לינאךורכושישממובודיש).(נוכוחושמתעשרהואאריה

-אובססיביתמקמצניתשלטון,מתאוותמ~רמהיקשה.מעבידה
בעברונרקע,שם(ואיכגדוליםקטניםמדמה,ממעשי-לכילומעל

רביםיבכסיסאריהצברהשביםבמרוצתפלילי).פרקגםמצייהרחיקי
כהשעדהיחידהרבדאתלהשיגמנסההואהסיפודשלההוזהובנקודת

שללחברתםלחדורמכסההואחברחית.ייקרה-להשיגוממנונבצר
קנאהשלאמביוולנטירגשחשהואשכלפיהםיפים"יייהודיםאותם
יבםוהרכרש,הכסףלתוךנולדיהם :אחר"ייסיפוןכנרהםבגיו .יזלזיל
שעשהבמיהדבקיםוזיעהאבקזיהמה,כתמיארתםכלידבקילאכבר

לעצמםיסגלוכברהם .) self-made man (עצמיבכוחותממיניאת
הרשיתאנשישלבנשפיהםריחוללויימעודנים"חברתייםגינוניסמיני

ידבק-בנירררנרמזכו-האיריוה"מ"ריחקלניחוחאךהפילניים.
יחוףה"גנוהה"החברהכעיניחמכשירםויכושםכספםלמרותיבםגם

הסיפירבסוף tראיהרהא .החדשההאיפגהצווילכלהמהירההיענותם

הכינורבמיתדיאוחזיםואינםבחלילים,בעוןימצפצפיםתןקעיםהם
קולםעליגבר(קולםהיפים"ייהיהודיםשלכבניהםוהעדיניםהדפים

רוחגסישעיריםפשטןת-פשטיתםאךהמעידנים,האנשיםשל

לא-הקהל"ייצפידנעלמוכסןשלבניוובניייצפיד"שלבניויותיאר
אתכאךנותנתהדדיויניתהאידיאולוגיהכליל).תימחהולאתיעלם

ההישרדותיצריאתחיןנירתםאתשאיבדייצודיםארתם :אותךתיה

ואותם ;יישדדוהמחונניםואילןלשמייםמתחתייכחדךשלהם
שהטבעואלימות.שעידותגסות,בדדותארתןאלאאינם'ומחוננים"

וכציפןרניים.במלתערתחננן
הדגיש 20tרביםמבקריםאצלשציטטלאחר-העם,הידרעבמכתבו

משתייןשאליהןהסרציך-ספרותיתהחברתיתהקטגיריהאתביאליק
אתומודררנולפניפירטלבזקרדםששנתייםכשםממשסיפורר,גיביר

50 



כרףנעלאריח

שייןגיבורמשתייךשאליחוהסוציו-ספרותית,החברתיתהקטגןךיה

 :בהרחבהממנונביאהמכתב,שלהעקררניתחשיברתרמפאת'המתמיד'.

ולמשפטךשאמרתיצירריבזהלךשולחאני !הנכבדאדוני
זהליןיבשם-'אחדגיף'בעל :זוהיאהציררמשתיתאייחל.
ערמדהואיעדייןשנתעשררגסבררכלאתברוליןהחמוןמכנה

אתמטבעושרנא-ועידוןלחשיבותתאייהכלבלי tבבוילותן
אחדיהלהיטהאשתו.אבלממנה.שיונתייאהחשובה'הגביד~ת'

שידגישמבלדדרכה,על-פיזהלכלמשיאתוחשובה''גבירהשם

וגדםיפההניסייןעלהלא-טבעיננדשהואומפניבדבר.

זהמכבידאשתילבאתוייאשעמדכזהרברגע .ולעגשחיק
לעולם.

הקצפיתי,סלונורת 1ההשפעתתחתכולוהנוצרזה.טיפרס
לקלסמפורסםיהוא(בוולין).הקפיאותבעדיםבירתרמציי

היפהבספריתנן .העברבדירהמוכסניןכזקניהעם.בפיולשחרק
 .במקומיחשיבותןאי,מצדארעיירןאםכיעתהעדבאלא

נימי-ובשעתןכלרס.הקהילהבחיימשמשאינויהגזף''נעל
אינן.כאילואיתירואיןהיר-וצנועההחשובההגבירותמשול
החדשקהילןתינןמרשלאביהיותומצדלהיכתבהיאראויאבל

והמריח,הקובהאצילחשיבות,גויןבלימתם.כיסבעל-
זהתקיףהמקומית.הרשרתאצלותקיףגןיארהב-והעיקר

באבלהזיקמבליצחיקשיערורמהכל .הנוףבעלמגידזליהינהו
ידיעלמעטמשונהרבגווזנלבישדמהבידלמשילעתהיצאזה

 11ומזיק.יגרזמערדרזהכל.ועתההבז

טיפוסיךתהאתביאליקהדגישח"קלאסי"הטעםנעלאחי-העם,לפני
שלמעניינושאיגםשלה,הייחודייםההיכרתןייאת(רלאהדמיתשל

להלהעניקיכדיהחדשה).הלאומייתשלמבטאהכלי'השילוח',
היהוריתהחברהעלהשפעתהאתנםהדגישללא-עררריו.ייהכשר"

החרש").קהיליתינןמישלאביהיוחומצדלהיכתבהרא(ייראויבת-הזמו
ב"ספררתנוהדמותשלראשוניןתהאתביאליקכאןהטעיםאחדמצד

-התבצלית :כאחתוגאווחהתנצליתמשיםישאלהברברי,היפה".
שאיןימגושמתינשמיתכהדמיתשללתיאורהזמנןאתשתקדישעל
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שבתיאררהההישגעל-;גאיוהתיכןשלושמץרוחנירתשלניצוץבח
דמותלפנינן,לחדש.ישוביךמזיגההראשחידרשהזו,דמותשל

קיריבמסכתהאחרז •החסידי(בעולםהישךבערלםאחתברגלהעןמדת

החדש,בעןלם-האחרתובדגלהתפלךת),אמיניתשלעכביש
-מדקורהואשאלוהיו tובעונשבשכרמאמונההמרוקןהחילוני;
ניתזאריהשלבאישיותוהזההפרדיקסגםאך 22 •והמסחרהכסףאלוחי

אתגםאבלבקרבו,אלרהיםשאיןאדםאמנםהואאריה :ליישוב
ייבעלברנירואה:היאתמימהכאמונהלפרשאיןב"צדיק"אמונתי
-ופסיכולוג)רופאכלכלי,יועץשלתערךבת(מיןהגוןמלאכה"

משלםהואכךועלממשית,תיעלתממגרלהפיקשגיתןשירות".יינותן
 .הבזיבוהרלאעציתייעודכלברצרןשכריאת

צריךהיהשביברגעדייקאמתערעררבטחינינחשףאריהשלקלינן
ובמעמרישלוהטבעינמיל~ההסתפק:אילוכרללעינילהתגלותככודר

כמדמיםכונר,מעלעומרהיההכול •הפרוודעגליניכמלךהטבצי,
בבעלהוהאיצהעולמ,סדרילשנותביקשהאריהשאשתאלאימימה.

אליהשחרדבמינוקמתהגביהההחברהלי.לאמצמדאללחדיד
:עתה,מכילוהגדועולקלס.ללעגהזרגבניאתרשמהיבמרמהינ~רמה
:החברהומכאזמכאןקירחיוצא-בפשבפחיהפרשהמןהנםאריה

עלעתהלןבזיסהעגלוניםואפיל,ריק,ככליאותרהציגההגבוהה
לחברהבזהואאףלהתבחם:כךיהסיפירתםלאבכיאךמפלתן.

שתסמיך,מהעלכנראהלהשישאמינה.מתוךעליה,ימלגלגהגבוהה.
להיישלםממנהייפרעעודהיאאחרירםרכיתמהלאשהמערכה
אריח.שלל~שבתילןעגהמיבלעשהמחבר,למרותכגמולה.

רבריםנפיושםאףחואמרחצת,תבוסהשנחלהרברבביה"אלאזין"
בכובות.ופילןסופיותפסיכןלןגירתתיבנותבעלייאייררז"ישלנכוחיס

-האמיתיפרצופהגםנחשףהוריקככל,אריהאתמציגהכשהחברה
לשםאריהשלהחדשלביתושבאר tיפיס"יייהרדיםאותםשלפרצרפם

בחוצפתרשביקשמישלכקלןנולהתכבדכדיוכעיקיוסביאהזלילה

אלהכל-הממיןאהבתהחמדבות,הצביערת,אליהם.להסתפח

לייאצילייאציל"בידמחיצותכיכולהמצינה ,הסעודהבסצנתמתגלים
רמראההמצמדרתביןהמחיצןת ,אתמפילהגםרלמעשהכעיניו",

מסתתרותח"אצילים"שלכביכולאנינותםובאחוריגםזייף.שהכיל

52 



גוףכעלאריה

גורלאתרלהשכיחלהתנחםכדי--המפלהולאחרוצביעךת.גסית
הרפיםבניהסשלבגררלםיעלהמהלבינרביגראריהמהרהר-החרפה

מרשימיםחברתייםהישגים,לאיל,יפיס"יייהודיםאלתםשלוחמנ~,נים

לכשיהפכואביהם.שלהוויטליותכלאתאיבדןשטרם tבניריגיען
לגדולה.ויגיעויתבססולתיישים,מגדדדם

המנסהאדםשלהזייהבתיךכלולהשהיאהגםזריחברתיתאבחנה
בטולהאינההחברה.מידישספגהכואבתהמהלימהמןלהתאושש

אכןדכזבי"ם. Rן.ימפונקיםנפש"'יייפיאיתםשלבניחס :אמתשלגועיו
מלחמתאתללחוםרצוןומחרסרידעמחרסןמטהמטהלרדתעתידים
רחובקרנותמלומדדאשפתךתחתולי-אריהשלבניוואילךהקיים,

(שהריהחברתיחסולםבמעלהלטפםבוחם,בכללהיאבקעתידים-

כבשיר י)!אביהםשללייןנעלתך"מעברלהתעליתעליהםיקשהלאכלל
ילדים,משחקיעלבגלויהמדבר'נדנדח',ביאליקשלהנורעהילדים
ימרימההעליוניםאתהמשפילהקוסמית,נדנדהארתהעל-ונסןנןי

חמשיךהדורותנדנדתיארץושועינדיביסעםלשבתהתחתרניםאת

אלויחדרויטפסותמיד :למעלהומלמטהלמטהמלמעלהלהיטלטל
והמרכזיהשליטהמעמדבניאתוידחקיהשולייםמויסידותהחברהלב

כבריחהיצירהאתהמבריחהסמייהמרטיבהחברה.שוליאלמטהמטה

ה"גביריס",שלגורלםלגבייפהשהואבשםחוסו".לעולם"לאהוא
התחתךנות,הדיותותאלולהידרדרממעמדםלרדתאחדיוtבשעתידים

שאינםחסוניםאלוביםבארתםאמנםהמןצגאריה,לגביגםהואיפהכך

ירדעאכן(והראלדעתצריךשכמותראלין" IIגםאןממקרמם.משים
עלוליםהסער,לכשישתוללאחדייוםכיתודעתי)בקרקעיתזאת

יגאוזקומתםזקיפותבשל-להיגדעהם,דיוקאיהאלונים,הארזים
 23צמרתם.

לשפלנפלשהיאאלאהחברהבסולםעלהלאשאריהבלבןזולא
לחברהלהיבנס-כבודולשיאלהגיעצדיךכשחיהד,וקא :תחתירת
אל'גיבורנו" Jהגיע-הקהלפניישלהבחיםבעלישלהגבוהה

אךלערמתו,אפםאתהיחסכיםעיקמובעבךהתחתונה.הדייטה
לילועגיםהעגלךניםפרחיאפילןעתה,ואילר ;העריכוהוהעגלךנים
לפנילהתנאותרצוןמרובלו).נדמהלפחיתכך(ארגברןבאחררי

להפיךהיתהעתידהאשתיימכאז.מכאזקירחיצאהואהחברה,
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כישלוןגםכמרתכשיטיה.בכלהטעםטרתהתקשטותהאךלגבירה,
אלאחגהאיךכילכולהזכירוגאוותה.כלשעליהשלההקיבהפשטידת

בניהס :לאחדיתםעתידישאבללגדילה.תעלהלאשלעולםקצבבת
- J(ייצפיר'בחליליםכסטיריםהמנגניםהמתבוללים-למחצה, J "ושעיר

הגוברגטןרבתעםויתרועעוהחברה,בסילםיעלוכבר'וסטיר"),-

ביאליקתיארלימיסהתעשרה.מקריבשזההכפרית,ייהאצילה"ועם
הואאף,שביקשיעז-נפששרירייהירינערהגרר''מאחודיבסיפורן

יינערינגדכמלחמותיהםאתםולצאתהערליםהנעריםכעינילהתנאית

שלולייתתיךאלבחזרהבןמרנגכבתניעתהוטלהואראףישראל",בני
ביאליקגיבוריאתמסיגיםמהפכנייםמעשיםאבא.ביתחצדשלהרפש
ובמהדים.מהיריסכצעדיםומתברדיםלאחורכללכדרר

וקנייניךהאדםג.

אריהשלהרך-ערכיויחסןהנכסיםצביותפרשתהיאעצמהבפניפרשה

נפיח 24אלאזוו" J 'גאויתימעשיודבריובכלניכרתאחדמצדכלפיהם.
הנאיסן~ויתיוהידייםוחבגניבשבחהמפליגעצמית.חשיברתימלא

כדירביסימיםבביתושימרםשחיאהענקתפןחישניאפילן(ילבסיף,
שני,מצרלייהפתעתו").ומרקיביסמזקיניםאורחיולפניבהםלהתפאר

אנטיאייררו" f 'שלחששותייובחדהרריובמעשיוביכדיםאחתלא

 ..המזלגלגלהתהפכותומפניאלהקנייניושלאובדנםמפניהירואי
הופכתחרסן,לעולםלאכיבקדבו,קבעדרןהמקננתהסמויה.היריעה

מטיפךסיאותוהמייחדת,והיאיותרלאבישיוהגוזמאיהרברבןאדיהאת
המייצגיםהעולמית.הדרמהשלוהאךבססיבייםהחד-ממדייםהקבע

יבכלמולייר.שלייהקמצז"ארפגןו,כדוגמת tויחידאחדיישיגערו"

כ~רמהאריהנמנעשנרהרגעכגיןיבסלפיראחדיםמעמדיםזאת,

לקוחיםהתרומות,לקיפסתאחדיםמטבעיתמלשלשלמניפולטיבית
המוליירית.הדרמהשלהקומייתהסצניתמתיךהיישרכאילר

קנייני,.כלפיארם"כל I1שללזהדומהאיברלרכישואריהשליחסר
.השומר,דורסניטורףאריה.לפנינידאגה"מרבהנכסיסיימרבהבחינת
הואזהגוףשנעלמאחריישללן".ועלמחייתןתחרסעלמשמרמכל

המטריאליזםייבריאים",ירעביןתיאביןבעליבשו-ודמייארציארם
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נכסי"כלפיני nפטישיסטי"'פולוביחסעזהבאהבהמתבטאשלי
גםעזהאהבהאוהבהראאמנם,שבחם.,לא-ניידיבכסיכלפיובמיוחד

-רבהאנרגיהלהפימקדישותיפחים,ההולכים Iייצרורותיו'את
הקנייניםאתאוהבהראמהמ,ירתרואולם,לילה.והרהךרייוםהרהורי

הכםףמשטירתיותרמעריךהואשאותם 1בחלקךשנפלוהמיחשדים
הריבית.ומ~רותהמםחרמפדייןהחוב,ומשטרי

ברירההייררכיהמסתמנתהממשליםהנכסיםרשימתבתוךגם

שקנהרהיטיםאותםכגוןיהמיטלטליןהםשבהםפחותים :ומובהקת
משקליבכובדששברעינג,מדושןפולניגרףמידיהזדל"בו/זילאדיה
חיקריס,התכשיטיםעל,הם;עוליםתריסרבתמערכתמתוראחדכיסא

באףזהבכנזםוהךולגרית,הפשיטההקצבבתאשתי,עלהתלדיים
אחרזותמבעליבעביטלקח,שארתםהמקרקעיןעוליםכולםעל ;חזיר

בעליהםשלתמןטתםעםבעלותעליהםתבעאףלצרה,שנקלעו
שלרפיוזמרובמנכסיהםשיודופזלנייםאצילים(רובםהראשונים

הראשוניםשבעליהםאלה,נכסיסעל .דקדנטית)עצליתרמחמתפינוק
בראשאוחהמפגיןוהיאגאיותי,כלידיהם,במווגידלדסטיפחום
אהבתוצידון.כלוללארבהבהפרזהמזדמןאורחכלולפניחרצות

הראשבהבצירהלמשל tהקרמיביטויהאתמקבלתולממשילמךחשי

גנבות(כאותופיזייםןבהעזהבסיכיןהכררכיםיגזלשורביןמברדל

שלע~רהמוחשי,בלתיגנבהמעשהלניזחלדו).בימישביצע

בצליהפנקסןבררך fרשלהמחוכםמעשהוכדוגמתלבן".ייצןרארון

באמצעיתבמחתרתהיעררתמפוחריהגינבהצדינים.הגינונים

ירומזהחרכים"//מביומציץהמיבלעהמחברה"ברכהלטריא".
הם,גנביםאינטליגנטההגנבוגםהבזויהגנבשגםלקרראו,כקריצת-עין

ברקעלטדבה.האחרוןאתהמפלההיאהחברתיתהצביערתורק
תורההחמירהמהמפנימתבארשלפלה"ז"לתפיסתמהדהדתהדברים

מעשיוהעושהגילןשלמבדינובמחשךמעשיךהעושהגנבשלבדיכן
 .)א"עעטיקמא(בבאהיוםלאור
אפילןאיןבאוןלרששורשייהגלותישליהידיהיאוטיפןסיטבציאך
ייחורבה"באיזראריההתגוררליימהפך"צד(וכאמת.קבצשלבלת

לידין,שנתגלגלה-יהרדירתבהשתמעויותטצונהמילה-עלונה

חישן).הנוטחמןיהודים-אברתייומאבותמאביתיובירושה.כנראה
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ואילם,פריו.אתהכותוניף.ורחבידייסרחבגןלישאיןשכןכללא
ולכלובלורית.אגורףבעלייעשיו"ו"ממזר".ייחם"שהוא-אריה

-המוכריםהסטריאוטיפיםכלאתהשיברחדש",יייהוריהפחית
מסרגלואףלנפול,המטההחורבהתחתממש,שלארמיזלעצמובונה

כולו.הערלםבכלכמיתםשאיוהגדוליםןבתפוחיוהנאהבבנולהתגאית
(יימהיממוןרכוש',רשיחודיאיובדרך-כללהגלןתיתכמציארת
לכל .) 2s"lייצררתןמשיב:היידי,הפתגםשראליהורים?",יורשים

אנשיםבעינישהיאלמדנות,שלבמורשתלהתגאיתהראיכולהייתר
המצויהיהןדילטיפוסבניגוךוממשות.גוףחסר tערטילאינכסכאריה

(לבדמאבותיודברכמעטירשלאשאמנםחדש,מתעשרלפנייני
עדשכהדסהו"חורבה".יבתורשהשעבררוגסות,תקיפרתשלמתכינית

זהחדשמתעשררב-תפארת).ייארמין"תחתהשייבנהכדיהיסוד

קנייניםאותםמכלדידולגביוהממשיהמיחשיהרביברכושומתגאה
כניושלמעמדםאתמבצרהיא ;היפיס"ה"יהודיסשלרוחנייס

מפואר,גןמציינכסיושביזאלאעוד.ולאבמסחר,אחןהעןסקים
 .הרגלאתשפשטחובמבעלעיקלשאיתו

 J'חביאליקאיישיר"חעם"זכראתמעלהבגניאריהשלהתפארןתן

 tכשדה"ייבת-ישראלשלהרהבדבריאתלכאורההמניאגן'.לי'יש

אישרהבסיפוריהמפליגההקטנה.העיירהמדאיהכפומושמרצאה
כ"גן"מתבררהגן :בדיסכסיפורימהדהעדשמתברריםיעישרה,

מעליםהאלהההתפארןתדבריהרוח.עםחלףהיאאףוהחתומטפרוי.
משבחשבר ,)'ינג'(ג~רטען''מייןביאליקשלחיידישיררזכראתגם

הגביההלחבוחלחדורכמוהרהמנסהאריה,שלרמיתו Jכעיירתייהרדי

במינולךג-ומתפארהיביל.ירבהנרחבגניאתלפניה,ולהתנאות
,ליופי.לטיבהעיירהבכלכמוהושאין- 1.6קאז" 9ה"בסגניןדרמטי

פירששהמונולוגיסטהאידילית,התמונהיימתהפכת"ובהדרגהאטאט
אמנםהיא-דשנהאריחהאחרי-בקיץ :קיראין-מאזיניולפני

וזהדרריעסיס.ומלאינאיס~רותהמסובל tהגןענפיתחתמשתרע
מעמיךשהיאשצההקרים,החורףבלילותאך ;פנייעלמרצדיםהחמה

מרקחת(מיניגניפריתפארתכלאתהמכובדיםאררחיולפנישולחנןעל
נחוץהעירומיםבענפייהגןערמדמוער)_מנעוךשחכיןותרגימה

 .עליוחשךועילמושנתרוששכעשירהביתנעלשללרחמיוומתחנן
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גרףבעלאריה

זרשלאמעידים,שבחלוןה"קבצן"ותחינתהשולחוגבישעלהקלפים
כי 27 ,הדתייםמתכניהשבתדןקבהחילונית,יהודיתחברהשלפנינוכלבד

עלרלרע,כלמפניוהחסיןהגאההבית,בעלגם"רסך.לעולםשלאאם
כלששםזהביתבעל .האביוןגנרשללמגימדואחדייםלהלדדדר
בגידלויעלהמה-הררחקנייניכלעלוריתרהפיזיבדכושומבטחן
 ?'יWברהסעוירםבברא

זה(בשםיקנייניו''האדםבנישאביצירתולעסיקרבה ז:iביאליק
 tלווינהבדרכן'צוואח'כמעיןכתבשארתההאחרונה,מסתןאתהכתיר

ולקנייניהחומרלקנייניזההמשקלהעניקהואשב).לאשממנולניחוח
מדיניהלקיחיםבמונחים-עצמהלשיןבארחהעליהםודיברהרוח,
בנישאלגעתהרבהאףהיא 28הקדומיס.העברייםשבמקררותקניין

נפרטבמסחרהעוסק,יעלבכללהאדםעל,העובריתהגורלתהפזכות
תימצא',מאין'השידההילייגיהסינטעלשליהמיקדמתהפרודיה(למן
מלכישועהסרחרשלהארכיטיפיחלדמותןוער'סוחר'רשימתודדך

המאוחרתכיצירהשמקודם]לעישרווחוזרמנכסיייורך tרבהון[העושה
בסיפורמתבטאתשהיאכפימטוטלת-הדירות.וארבעה").שלושה'אגדת

עלולודקדנטיחלושדורכיומעלדהלחתם,מהנא.מיטלטלתשלפנינו
יוציורפיפולנייםגרפים(בארתםקנייניוואתהרניאתלאבדנקלהעל

יפים",יייהידיםוכאותםהסניכים.וגניהםשדותיהםאתשאינדו

שלינמרץסנגןויניודירהנרפים).הכיבורבמיתריאוחזיםשבניהם

מבניולגזולוברעננותובחוצפתילקוםעשןינועזיםהפקר"ייאנשי

יהיוככרהחדשים'ןה"מחעשריסשלבניהסמעמדם.אתהיורדהדיר

נייםאול,יגלרהמרוששיםה"יוררים"שלנניהםיאילויטרקליןלאנשי
שמבקשלמיהדרושךתוכוחנותשאפתנותשלמירותאיתזהימיםמן

החברתית.והיוקרה,השררההממוואלדרךלעצמולפלס

גיבררראלהמובלעהמחנךשליחסו .ד

ניצחרנרתיךמסכתרכלפיחגיבורכלפיהסיפררקיבעעמדהאיזו
החברהארתומחזירהשממנהה"צמרת".אלחילןכובדוךוכישלרנרתיו,

,ובוהכרעהללאויכוחבביקורתניטשין?בסרניההביביםתחתיתאל

יבגיורניםבתמיריתרבמחקי,בביקורתנשמעיםשהדיחסאחדיסקילית
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אתביאליקכאוגילה 29י,לחובךפיכמןלדעתהזה.היוםעצםעדקלים,
שלוהמרפרפתהערטילאיתהגלותיותשלהיפרכההמוצקה,המוחשיית
הממשרת,חםדיהאוויד"ייעסקיישלהלא-פררדיקטיביתחלמדנית

שלאוכבליעה,זיביקירתיתשהנחה(דומהרבשללכמוצאעליהישמח
המיפלגיםהתמטייםחידרשיועלהיוצרגאוותשביןהגביליתאתכדין.
והאינטלקטואליהרגשייחסולביךשהשיג,הטכנייםההישגיםועל

לאבחוןקלאינוהאחרוןיזהמייצגישהיאהערכיםוכלפיגיבורוכלפי
המוצהריחסיביזתי~םאיזכי fאוכמניטעןלעומתם,ולהגדרה).

סויחלביןילאחד-העםמהמכתבהערלה tהמחבךשליירשסי"יה
לחושניתזי:לטענתיעקיפיןבדדביבטקסטמתגלהשהואכפייהאמיתי
הקפדןרבושלדעתואתלהפיסביאליקשלהדבהבטרחחרכמכתב
כבודהדרתשלדיבורועל-ידימגיבירי,הנפשיריחיקיהבלטתעל-ידי

שלהיפוכונמצאבסיפררואילו.הצנועה",החשיבהייהגבירותעל
שמץבינאמרילאיגרףבעל-אריהעםבמיבלטביאליקשל:לכידבר
אלאאותהלנימראההסיפוראיך;אדרבה,הגבירותעלשבחדברשל

מיצאשאוכמנילהניחכמדימהמותדובנלעגןתה.בידידתהבדיקניתה.
הסרציאליסטי.הערכיסבסולםדבקותומתוךנפשישביקשהאחבסיםור
,אמביוולנטירב-צדדיהיהכלל""ה"ציוניביאליק,שלשיחסובעיד

 .והנחרץהמיחלטמןרחוקמקיםימכליורלטיוויסטי
סוציולוגיתולאספרותיתמיצאשמנקירתאף-זןמעיןמחליקת

המיצקאריהשקדלרעת 30לוורסס.שקדשביזביויכרחגסמתגלה-
אישבתירתביאליקמתרפקשעליהםוהחייניות,החוסוסמלהיאנאלון

ורססהראהלעומתייהממשי.המעשיאלימיוכלשנמשירוח
חילשהריקבין,טימניגםמתגלעיםשלפנינוזהשב"חסין-אלרבים"

 .ובזלזולבאירוניההמרבלעהמחברמתבונושעליהםקומה.ובמיכית
של- ?גיבורוכלפיביאליקשלהיחס:מהןלמקימההשאלהוחוזרח
הואלורססשקדביןהוויכוח ?וסלידהדחייהשלאיואהדהמשיכה
מכלולמתורלהביאיכוליםשניהםהכרעה.להםשאיןהךייכוחיםמסיג

גםישזאתעםטענתם.לאישושלמכבייראיותהביאליקאיתהיצירה

מישכתשאינחאבחניתמערכתעלרלהעמירםדבריהם,אתלסייגמקום
התרפקותיאתכאןהדואה Iשקדהמשויה".ייקיאלאםכיהקצויתאל
יכרלאכןסגפנית.לרוחניותבניגודממש.שלמעשיםעלביאליקשל

58 



גוףנעלאריה

כלבגנותביאליקשלאיז-ספורבהתבטאןיותלהנחתןתימוכיןלמצוא
המשרדרשלהערכתויאחמילים",מילים,יימילים.ינת nבבשהיאמה

 jשקדבדברייש 31ןמןגדרות.בדוריתייעשה"ולמצוותהלכה"לייגךפי

חיוניותגםמתגלהגוףבעלבאריה :אמתשלגרעיןמאשריותר

מעיררת tאיתנהכימותלהיראותלוהגורמתבריאה.חייםיתשיקת
נמשךאכןשהמחברראירתמעטלאבטקסטוישוקנאה,השתאית
זאת,לעומתלהתפאר".ידיו,יימעשהזרןיטאליתדמותאלבמסתרים

עימדת,היאאףואירןניה,לעגדווייסשהדנרדםירססשלהנחתי
שלקריקטררהלפנינןהכולככלותשהריהביקורתיבמבחזכמובן,
בחמתנפץשהפאתוססטירה,-שבלבנוו"ייהארזישלחזיקן"/'אלוו
המזגמןיההתקסמותההשתאותבצדבאתיס.שלבמפנהקבעדרך

עמוקהסלידהגםכאןישאדיהשלכלל)(ברררןהארפטימיה"כריא"
כלפיסשיכה r:;לאואןלם,מייצג.שהיאהגסההחומרניתרמערכיממני
המחנרשלהמדייקתעמדתןהיאמפניהסדתיעהולאאויהשלדמרתי

עמדתיאתלהעבירמצליח(ואףגיבוררכלפיקיבע:המחברהמיבלע
משיכהשלוסלידה,השתאותשלאמביוולנטייחסקיראיי),לקהל

נחרצת.כדירהעמרהלאפניסובשוםאחת,רבעוכהבעתורתיעה,
ביאליקהיהיכולכאדיחומוחרדםביןהעצים,בפרוורשגדלכמי

קרהכאובייקטיביןת :כפולהבפרספקטיבהכפיןיצירעללהסתגל
בדמותהתבונןחיאפמיליארית.קרנהשמתורובאדררניהומניכרת
אתשהכירכמימסויגת.נחיבהוגםבלגלוגיימבפנים",רגםיימבחוץ"

רגשיתכלפירחשהיאאריה,קירץשממנוהאנרשיה"חומר"
צוראתלןמזכירהואאחדמצד :וסלידהאהדהשלאמביוולנטיים

לפרקן,ובהניעןעצים,סוחריהיוביאליקשלודידיו(סבימחצבתי
ימקירוסטישוב)עציםסוחרהואאףארורביי,שבחשלבתיעםשידכוהר

הסיגד ,הכילייבריביתהמלווהשלהטיפוסאתאריחלימזכירשנימצד
ריחניותשלחותםעליישישדברמכלוהמתרחקולזהבלכסף

 ;היהודים")ב'/רחיבלפעםאזשהחליהצייניהחלום(לרביתערטילאית
בשיריסזאתשביטאכפיוכוכנוהמחבךשלנפשינקעהזה,טיפוס

בשיר-הגנוזוכזהאחרונים',מרנרר'מתיהעס'חציר'אכוה"קכוכייס"

זולדמותעם'.'ברכתההמנוןמתיךינגנזשהושמטובביתכםף''שיד
הרעהפגיעתו,שפחדקוררסטישוביסוחר-עציםממשי.מודלגםהיה
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אין 32בשמו.הסיפורעללחתיםסירבהואכןועלמביאליק.הרפהלא
לשקעביאליקנחגשאותרהאיטי-אירןני,הממדאתגםלשכוח

סיפורןאתביאליק:כששלחוהריחותהנלעגותבאלהגם •בדמרירתיו
גםמשוקעיםדבריוהיוהרחוקה,בסוסנוביץמושבוממקוםלאךיסה

פוחר-אריחשלסיפורןאת :איטן-אירוניהשלמעטהלאבמידה

-עיירתןשלהגביההלחברהלחרודהמנטהותני.וקפשוטעצים
נןמרוחקת.פר ?tןכעיר"ופחמיםעציםסךחרמאשדאחרלאשולח

הגביחההחברהאללחדךךהמנסהדירית,מדוריעציםסוחרילמשפחת
כאחד-העם'ייאצילים"שלבקהלםולהסתופףאודסהשלןהמעידנת

רגשיאזחדדרביאליקהיהנמיךחנרתימרקעשבאכמי .וחבריר
ולמימיוחסתלאלמשפחהכינויהמשמשייעיפה",(המושגנחיתרת
פיעמישנימצדלטרגיה).ביצירתןאזיייהדמשפחהאיתהעלשנמבים

איכפרייסצעיריםשלהחרשהניגוןכינראותיעליונךת,רגשיבו
הסולםכמעלהאזשטיפסךטשרניחובסקי)וכמו(כמותרקרתניים
והמשמימההחיוורתנגינתםעלוברעננותובחיוניותןעולההחברתי

 33 ..העירוניתהאינטליגנציהבני-הגבוהההחברהבנישל

ןארטרכיוגךאפייםאישייםיסווותהדמותלתייאפואהתיוביאליק

יריביושלהיכרקיייבמקביללתיכהמסךגםאךעקום).בראי(אמנם
הראשיזהעשירבמרוצתמלהוקיעחדללאשארתםנפשן.ישניאי
השתייכןהספרות.כבחייהמדינייםבחיים Jיריביואחריו).(ואףליצירתו

שלוהאטית,הארוכהה"רוחנית",דרכיאתששטםמחנהלאותוברינם
ביאליקשהלךמייםהגאולה.להחשתקפנרריותמיביוביקשאחד-העם,

המשיררחדללאאחד-העם,שלהמדיניתותירתואישיותךאחרשבי

מתיו-שהפכיורבן,מודושלהפןליטייםיריביואתמלהקניט
לעג.תחילהשלייריביןגמ-בדרכישנקרתההאבדמיתעםהזדהית

אתשתקףציין".ייחובביבקרבהמרכזיתהאישיךתלליליינבלןם.

 /1ליליינבלרםשלייעזוהשגירהביטויאתלבקרים.חדשיםאחד-העס

נרדףשםושחפיימרחשי,מהירלשינריל IIמלשלתביעתןעקב(שבולד

ללעגביאליקשםנןספת)יעזבוסףדונםבניסחלילה".ייכןלהישגי
הסטירההציפןר'.'אלשלא'נוסח(כגוןהמוקדמיםמשיריוכאחדים
המזדקןה"צפיר'ןשלבדמותוגםרארליבתפילה''עצההגנוזה

איךןפייםצעירים-יינביו'ןשלההיכרסימניאתשבסיפורנן).
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גיףבצלאריה

 •גוףבעלאריהבגישלדיוקנםבדמותכלל-למחצהמתבןללים
משקפיהמרכיניםבחלילים."-ייצעיריס")(יישעיריםבסטיריסהמנגנים
מרימותעלוקיתשתיברמותייעשויוששפמם tהזמואופנתכצוחרטם

למפירריצקי"האצילבןשלכשפמיממש-זרלעומתזרזנבותיהו

'אשריךהגביזבשיררביאליקהלעיגשעליוזה,אירןפישפם .) n(פרק
מתנגדיהניצשיאנייס.ה"צעירים"שלההיכרמתרויהיהרודם'יצעיר

המחקיםןהבלורית,השפם 34כגנרתם.ליברהרבהשביאליקאחד-העם,

ללביששמתחתהכלאותעללחפותןמנסלםהזרההתרבותסממניאת
מיידיתמהפכהלחיללאחד-העםיריבישלתביעתםגםכמו tהאופנתי
שללניגוחםמטרותלביאליקהיוילאלתךהתלאותקץאתשתביא

אותםשלדרכםאתמלהוקיעחדללאהוא'צעיריס"-ה"שעיךים". Jה
להלכהשיביאמיידיערכיסשיגךיהמבקשיםקוסמופוליטייםצעירים

בפזיזותםהקץאתדוחיםאלאהםאיזילמעשההפלאות".לייקץ
באיגרתןביאליקדבריאתהיטבלהביןניתןזהרקעעלהנמהרת.

מצדלהיכתבהואש"ראויגוף",'!בעלאריהעללאחד-העסהנודעת

תקיףשלהביולןגיאביוהיא :החדש"קהילותינןמרשלאביהיותן
בתחומישהשתלט.מישלהדרחניייאביו"אףהחדש.הנוסחמןהקהל,

 .לצדואיתןיהטהישראלקהילותעלהציונות,
יאחדגיסאמחד 3Sמשלנן"ייאחדשהיאגיבורשבעיצובהדואליןת

יחסיאתקבעהגיטאמאידך 36שוממותינו"עלהמרקדיםייהשעירים
ביאליקשיצירתלומראפשרכגללגיבורו.כלפיביאליקשלהמתנידד
זוואמביורלנטיןתועניין,תופעהכלכלפימכיוךלגטיךתאמגלהלסיגיה

מישדרבכלחוקריןלעינימחגלההלאשכיוסעדמושרשת,כההיא

מתגלחהיאבובייחדבאידיאולזגיה.וכלהבפרןזוריההחל-ימלשור

כבלילמתכדר,וזהכפיויציריכלפיהמובלעהמחברשליחסובבריקת

שיסודותיובלילודחייה.משיכהוסלידה,אהדהואינה.אהבהרגשישל
מיטשטשת,הראשינהשאיכותםעדבזה,זהןמזוגיםפחוניםהסותרים

אתלדאותביאליקשלהמובהקתשנטייתן.דומהכלילונבלעתבעלמת

התמונהשלובצלליםבאוררתלהבחיןלונדמההמטבע.צדישני
המהזתוהבדליהבינייםגוביכלאתללכודגםכמיהמעמדית,החברתית

ככליתלאמת.אמתביןלעוולה,עוולהביןלצניעךתיצביעותשבין
הםקולמיסןאתהמניףהפנקסזוגםבחרבהמנפנףהגזלזגםהכולי
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אפליההעירכתהיאהחברתיתהצביעותרקייכאמודישידדים,גנבים
בצעלתאויתשפלחבצעתאןותביןייימכיבד/'לגנבבקלהגנבנין

גס(אדםאריהשלבביתושהסתיפפההגניהההחברה"לגיטימית".
לאלנינויראויהלצרורות".ש"הגיעמשיםדקפלילי)עברבעלונבעך
החדש.ביתודלתותאתה"נכבדיס"לפנישפתחהמארח,מןפחית
מאריהפחותלאהזהבלעגלסוגדיםהיפיס"ייהיהידים,גםהכילככלית

עללכסותיודעיםהםואילןזאת,מסתיראינושהיאאלאוהוולגרי
 3סרבלימציה.דישלעיריןשלצעיפיםבשבעההש~ליתתאוותיהם

שלוהתובנה,התבינה,חפרוהגלמיהגסלגיבורןכךפיעלאף

שינהבאורמתגלההואאלהברנעיםהארה.שלרגעיםגםישביאליק
אתלעצמילרמרהמעזאבחנהוכישרמרדערתכעלכאדםילחלןטיו
הנגיאריהשאניאמתי ] ....הפכים[שני-רהםייאניעצמי:עלהאמת

ונכינותוהעצמיתסררעותיישראל".בקהל'ממזר'כעיוהארץ,עםבור,
לרגעיםאיתןמצילההאמתאתלעצמיולימרואצטלותמסיותלקרוע

 .הבהמיהטמטיםכיווזהטביעהמן
הפרטבחיימתבטאשהראכפי-'ייהחרש"אתקינלביאליק

בחיל-הספרןתייםובחייםהמרינייםבחייםהאימה,שלובחייה
מחיל,ניתושאינוהחרש/'.ייהאדםשלהתיפעהמפנלחרדהיאובגיל.
הגנוזהסיפירמןישישעציםסוחראותושלהניגודי(כפיל,לתררה
מןסוחריםמשה',יעקב'רביהדייקןמןהסבדמותישלשני''פסח
הצייניתמןואףידיהם).מעשיכלעלחיפפתשהקדישההישן,הנוסח
אריההאחד-העמי.ה"ריחני"הפלגמוובמייחדידי,אתמישךהוא

יום·יהיהמשמרמכלשימרהיאשאיתיידכרשווגם tספראישאיננן
אריה.כשלדמיתכלפימודה nביקורתגםכאןישררח.לפביכמרץאחד
המקאבריבריקרדם.הזורעיםשממותינר"עלהמרקדיםייהשעיריtכמו

ממש.שלומעשיםחזוזתחתוייאושהרס

צרידותםעלרוחיםסנםיובקלירקבוח.

המתבטאת,חייתית-בהמית.אווירהשוררתגרף'בעל'אריהבסיפור

רבשמית(ייכלנים!")כנייעלאריחשלהזעםבקריאתלמשל,
(ייאריה-לרעהואישמעניקיםהפרוררשתושבייהדירסניים.ירפניים[הט
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התיאוריםוכדזמה).ייאלתר-שפיפון" tברדלס"ייראובן-הירשצפיר".
ה~נרלוציהתירתברךחהמערעריםוהלליטילייס 9ןה.ךה~סטיאליים

אתמזכיריםהחי.לביןהאדםביןהקאר~זיתההגחנהאתדרוויןשל
מרוחקתגבולעידדסיסבוכיץ",ייאיךיראאתביאליקשלתיאררי,

שנקלע.ביאליק,הטלפידאתשכתבבעחישבשבחהתרבות,ממרכזי

מיהודיהנחתשבעלאהפרנסה,אילןציבשלכןדח,יבעלזילעיר
נינוחה,בשאננותשנתםאתונמיםמרבצםמרבדיעלהשרועיםהדשנים

שלשיפדה-השןפרתקיעתיקיללמשםעאפילושיתעוררומבלי
מתאר , 1897בנובמבר ) 24 ( 12מירםלרכניצקיבמכתבהציונות.
לעת-מיםיפחעצים,לסרחרליימלמד"עתנארתה(שהיההמשירר
יפוליוגבךלשעלוהמבוססת,הבךרגניתהאירנים"ייעיtראתמציא)
שאיןהלאומי,והמצפוןהרגשחסרי;לאנשיהוחימרניגשמיכמקים
 :חייתיאופיבעליגבאי,שלאפיתטיםהעניקררחניות.שלניצוץבלבם

יפדנסתנדסוסנוביץ]דסוס'אורידאכלוס.כותבשאיניירחיסזה
יצאשאםאמתהשכינה.משדיןאינסהמלמי~תאיההוראה
עצביתמתוןד,וקאהתמלטאזכילפעמיםהגוןטיראיזהמעטי

ומטפשתמזהמתדהאירבא'טפירתי'אבלנפשישלודכדוכה
חסיריםאילמים.וכלביםשוקקיםזאביםסביביומכלכת.מזאבת

 38ממושכלים.ונבליםמזוהמים

ההתעודדותמןכדובםהתעלמוהעשיריםשסוחריהזריםוסנוביץעל
כתבכברהגולהתפוציתבכלהעםאתשסחפההמרגשתהצירנית
ואיננוטיבאיננוכסוסנרכיציפהיימעמדי :לרבניצקיבעבדביאליק

המלאבלנבםאלוהיםכלשאיךהמינםוכלהאנשיםליזדים } ...רענ
יעשהאשרהגדולההייהקודשים.קידשילכלנוראךציביזםרגעדאגת

וכל 39הקטנה".אצבעהשלציפורנהבראשגםהנהגגעהלאבישראלה'

הפרספקטיבהמתוךןאנשיה.סוסנוביץעלביאליקשאמרמה
במעגל-ואכזבהזעםמתוי 40שנים,באותואמרהצרה.הבירגראפית

התגייסושלאהיחודי.בציבורפלגיםאיתםעל-הרחבהלאימי
 .הציונילרעיוומחילםנתנירלאהעם""לעזרת

המתדםהנחשליםעלבכאבהמשידדקראהאחרונים'מדברבומתי

בקלונםייירקבו :המובטחתהאדץאתלראותשיזכומבל,בענדותם
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שימיםיבצלים,ררבחלוםחלומםילמילמתק ] ...צרירותם[עלסררחים
I התיךכיצדואיברהקודםכסעיףועצומים".דניסבשדמל~ידוודיס

בתחרמייריביוימשלעצמימשלהיכרקוויאריהשלבדמרתוביאליק

קיויגםדמותילתורהתיך:הואדילאבכךאךוהתרבות.הפןליטיקה
ילדגללהיקראכללמוכנדםשאינםיהודים.לאיתםהאופיינייםהיכר

אזשסחפוהחרשיםהועייביתמוולהתלהבהצירניהמחנהאללהיאסף
הנאחזיםהאחרונים",מדבר!מתי Jמאותםהואאריה ..וטרביסרניס

ליושביה,מעניקהשהיאהחרמריךתההנאהובטיבותבגולהבכיח

רוחניךתשלשמץשיגל,מבללצרודיתם,עלהשרועיםיהורים.מאותם

שנותםרובששקעומאלה.הואוכחזרזבחלוםלהאמיונכונותושל
דשביסייאלופיםבתיםבעלימאיתםהמשיח'),('עקבותנשך"ייבהלכות

('ישניהאךמלליםדםאתהמעלעים ,מלאה"ינטוכיסבעליןמסובלים,

המילהשלהמשמעית;בכפלכסף'('שירסלע""לב-ולבםעפר')
מרקיבים,גלותיהודימאיתםהואאריהכסף).ומטבע:אבוייסלע"

(זנדישימיםבצליםעתירימאכליםאכילתאחדיומשהקדםהמגהקים
ה"צרורות"ואולמימצרים).יוצאישלולבצליםלשימיםהבשד,לסיד

עלגםאלאבלנדשלךהממרזאהבתעללאמרמזיםשבדשותו
בחייו,אפילוהגולהיחודישלבחייהסהשודרהעראימפניפחד-תמיד

נרדףשםגםהןה"צרררית"שהריאריה.כמויישורשי"יהרדישל

עחלכלקבעידרךליהךדיליומוכניםהשמודיםןלתרמילים,למזורדרת
תבוא.שלאופורענותג!רה

זה,לייאלוןמדומההיא,שהדיוהחוסןהקבעסמלכבלכילהואאריה
איתימזיזותאיןבי.ונושבוחשכערלםהרוחרתכלבאותשאפיל,

והמדישיםהקוררתיארלם.ין).גיאבותפיעלכ,(פרקממקומו"
שגםמלמדיסיתולעיםנמליםמקנניתשבתיכםבמישורהמוטלים

כרותיםעציםבסחרערסק.אריחחללאחדירםנופליםהיער"ייארירי
אלאשאינםלנולי-עץ,מכוקעיםאלאהקרקעאלמחובריסשאינם
המחייבעיסיקאיבו(המסחרהמיטלטליםהממוןצרודיתלהשגתאמצעי

יבכיווביטחון).קביעותשלשמץביאיזואףהקרקע,אלקבעשלקשר
יתברלל,לאאםוגםזריס,נשייתידעךכברכמסחר,עמרהעוסקים

הואאדיה Lהצירנ'הלאימילמאמץמחילםיתנרלאכוודאיהםילגמרי
שריתבשעבידלידיוכשנופליםאךוהשורשיות,האדצייתסמלאמנם
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הנעצךציםייתחתלנוחלהןומניחשמיטהלהןקוראהריהווגנים,
ניררשעיכאלהמיהוריםלאוסוס".שורלמרמסבחזשעליוהבהלוליס

ימשיכןכאלהיהודיס ..מפורשותזאתלומרבליביאליקכאךאומד
שיגל,ומנלימהםשייהנומבלידינריסשקיולצבורהזהנ,לעגללסגוד

גנילא .הנשגבההלאומיתהמטרהלמצןהזהבמעדיילהתפרקבנינית
רקעעלולאהאמיתית,אהבתוהםשלוהעציםמישןררלאאריהשל

נתינההאמיתיתאהבתיהו/צפיר/ן.שלוצפיערתיוצאצאיויגדל,ברפם

המצורעיtכ'אותםש'כללן(יידיכמחשכיםליהצבוריםלייצרוררת".
הבלים"הבל-השארוכלהרבה,צרוריתמונחיםשבקופסתויודעים,

 .)]'חנפרק

והארצי,המוצקהחדש".ייהיהודיאתאפיאכאןהראהלאביאליק
נפעםאמנםעמדהואבלבד.והעזוזהכוחמלאיהחיוכייםבגילךייו

יכרלהיכוערהיאהאףהראאריהעבריייערג"של~צמתומילומשתאה
שלשמץללארמניונתגסהבגשמיותשרוישהראבשעהלשקועיהרךי
כישד"ל,,בעקביתהאמיןחרארוחביות.שלניצוץוללאספראהבת

חומרבכסי-נכסיסמרבההואנרודיך.לדרךיוצאאינרשהעםבשעה

מנכסירלהתפרקעליושימהארצואלחוזרשהואבשעהאךוריח.
 tה"נינךס"ועיוזאתביאליק,הגהכרמשוםהמשא.כובדעלרלהקל

אתרקהחדשההמולדתאל,להביאהנכטים,אתלצמצםשתכליתן
'ייכבדים",אנשיםמאפייניםהישןהעילםאתוהמס~לת.המובחר

אנשיםמאפייניםהחדשהצירניהעגלםאתואילררכיש,הצרברים

היאאריהרחוקה.לררולצאתשיוכל,כדימרכושםלהתפרקהמוננים
בעךלםרגליובשתינטועהואולמעשהלכאורה,רקחדש"ויהןדי Iאפוא

זה.מתפוררעןלםשללערכירושידכיתקשרומגלההישן
שבדרכיהשווה,לצדואילךלחוברלמןבביקירתילבהרשםנבר
 .ניגודתכליתלזהזהמנוגדיםהיותסחדףיהמתמידאריהשלאפיינם
גמ :רחבהלאומיתמשמעותזהבהקשרמקבלתהנכסיםצבירתפרשת

יישנישכברכמילברא,הכבידשטוףוהמקרוהירעהצוברהמתמיד

אללשרבשעתידוכמישפתיי,עלושמירים"עררכיםשלמיםסדריס
אריח,וגםבמעיי"ןפוסקיסש"סבכיסיסמיכהכתנייכשאתועידר

מעכביםהדבה",צווריתמזנחיםוש"בקיפסתןחימר,נכסיחצרנר

רוחנייםנכסיסצבירתלאכימראהביאליקהגאולה.אתזרבצבירתם
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חןמדייםבנסיםצבירתלאואףסמיכה)כתבלהשגתהחרתר(חמתזנידי
התכליתהיאכולן)הפרךררעללהשתלטהתיתרגרףבעל(אריה

ישזו"ייבשעההלארמית.האנרגיהכללהתנקזצריכהשלהשגתה
למרותחדשה.לארץולצאתהמשאיעללהקלמנכסרם,להתפךק
המתמידעלגםכסמייביאליקאומושביניהם.העקרונייםההבדלים

שלהםהאובססיהמשום ."!הירוזה"לא :גוףבעלאריהעליגם
היתה.אילולאומיפתרוןכאלהציונותאליגיערלאחםנכסיםלצביר

והאינטלקטואלית,הפיזיתןהרוחנית.החרמריתיהזרהאנרגיהכל
לפעילתל'תועלתררח,ונכסינכסי-חזמרשללצבירתםהמוקדשת
היהביחזהגארלה,אתהמחישהאקטואליתמטרהשהיאה"כינוס".

לארץהמיליכההדרןעלעליתיולהמשפלותיהעםאתלקומם
הבחירה.

האותאתנתן-גוף'בעלאריה J-ביאליקשלהראשיןסיפורן
סיפיר :הביאליקאייסהפרוורפיפןרישלאופייםאתקבעהואלכארת.

לסיפררוהופךלאומיתסמליתמשמעותהצוברלמראה,נטורליסטי
והשימים,הבצליםעםהבשרסירעלישיבח :האימהשלחייה

לצירריינענהשאינומישראל".ייאדםלפנינווהשיהוקים.הגיהןקים
השוראתילהמירהחדשיםלכררויםלהקשיבמוכןאינוהחדש,הזמן

-במרנןמשלך.שכילהדלהירקבארוחתזריםשולחושעלהאניס
היתרהלרוחניותםוהלועגערטילאייםדוחלענייניהבזמגרשם.טיפרס

לחסידיובמיוחדלציונים,הקודש",(לייכליהיפים"ייהיהודיסשל
רואיםאריהכדןגמתאנשיםשבהאחד-העם,שלרוחנית" I1ההציונות

 subtextב-אוליהבחיןלאאחד-העםןממשות).גרףחסרעניין
מןהתלהביתגילה,ולאהנתיךואיליגוף'.כעל'אריהשלהאידיאולוגי

המורכבכתב-החגנהאתכךיאךכךלו.מגישהצעירשהמעריץהעזרה

דיוקו,סיפררבאמצעותביאליקערךהאחד-העמיהרעייןעלשליניןתר
הסכיםרבנקושיואךממנו,סלד-האירןניהלמרבה-שאחד-העס

 .בביטאןנולפרסמו
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 :ראשיןלפרקהעדרת

 .) 5J6-506 i 340-333 ; 255-247עמ' ,)ט II(תרכההשילןח,גוף",כעלייאריה 1

 , 1ך J 127 , 8 116עמ' Iשם :עודוראה . 1ך 1עמ'(תשי"ז).אחך~העםאיגרות 2

ז,ביאליק)י(לזכךכנסתבתוךכלוליםזהבעבייןביאליקשלמכתביו . 262 , 215
 . 25-20עמ'ב, IIתשתל-אניב

בתכריךהיוםלימשיבהנביייובכז :לביאליקחאד-העםכתב 4.12.189Sב- 3
לרעתישצריכיםהמקימיתכלאדוםבקרהגילייןעלירשמתיtליפררךאתמייחד
אישבהם,היתרהההפרזהמפניאםלגמרי,להשמיטםשראויאיעיקרישינוי

ערדאמנםישנםאלה.מלבדמדעתישתביזכמרייתרה,ראשבקלותשנכתבו
עמ'[תשי"ז]אחדיהעס(איגרותלחכי"יבעןנרשלאומבטאיםמליםהרבה

אלי,אחר-העסשלממכחבושערלהכפיהסיפיראתתיקןאכןביאליק .) 1 78
 .) 215עמ'(שם, 15.1.1899מירם

שונותגירסאותזו,בצדזימובאות,כאן . 166עמ'(תשלייר),אינגרפלרראה 4
ראויאחילם.במקוררתשהועלתהכפיגוףי.בעלל'אריהמביליתגרנתשל

ךמכישרינומזמגומעטלאהקדיששביאליק,לאחר 1901בשנתגםכילציין
איגרות;וראהכפיפה''גרז(בשםלעבריתמיידישהקבצניםסערלתרגום
אותןוגסמהתרגום,בוחחמבדלישלרעתוהייתהלאקב-קנב)עמ'א.ביאליק,

אהיהמונרח-זהתרגוםחסרזצמצרם;ייפשטותבארכניתהאשיםהוא

 . 270-269עמ' .) 1989 (ירססראהחחרגיםפרשתעלבעצמי".לתרגמן
וראהרטח-רסט.עמ'תשי"נ,תל-אביבגרירן,בויוסףמיכהמאמריכלראה 5

 . 29עמי ,)ר If(תשםירסס

אתהעלתה ) 16עמ'ח, I(תשמ/שנפלןררתגא,עמ'א,ביאליק,איגרות 6
להדיתצריכההיחההפרוררמהוריביאליקשלסיפןריךששירתההשערה,
הסדרהאןבלזאק,שלהאנרשית''הקומריהשלהעיקרוןעל-פיאחתלמסכת
להופיעצריכההיתהאחדבסיפורראשית:רמותזולאאםילשלמאקאר''ריגזן
אחר.בסיפורמשניתכרמית

צמיגנרזים,כתכים(ראהבעיזנןנךשנותררהסיפוריםאחדאתביאליקכינהכךך

210-209 . 

ב'שבט-אדר • 8-7חרב'נט,מאזנים,ההבלים''',וירידייבשוליכספי,א'יאה 8
 . 49,עמ' 1986ינואר-מץרתשמ"ך,

סיפוריםבן-אכיגדור,ראה ,"!וספרותהצברשפתחובבי,/אלבמניפסט 9
דא . 22עמ'ן 1980תל-אביבגלבוע),:מגיחהוהצרותמברארצירפה(ליקטה

ספרלהרציאןשאיפתןבשלמו,לאביאליקשלהמיקרמיםסיפןריורובעקא,
שלהחמישיםיובל(במהדירתדורשביתלאחראלאנחממשהלאסיפורים
רפ"ג).ברליזהעברית.השירהחובניהיצאתביאליק.

צירריאתמתרגםפההסרפרים:ייאחרקמה tעמא.ביאליק.איגווחגםיראה 10
רוסיה".לשפתגוף'כעל'אריה

מןאכזבההניעהעברית.בכיקירתהנפשמעמקיתורתחלוזשסדו.נשם 11
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מנדלי,שלכתלמידיעצמולראותהיהיכולבאמחשביאליקיימשוםהיצירה
ולכליצירת"שלרימהרלאזוטההואנרף'בעל'אריהתלמידןשהיהנמהשבן

עמ'[תשי"א],(סדז iהגדולה'יצירחךבתבניתאחתצדריתצלעהראהמרךבה
O 42עמ' ,) 1953 (ארכמניגםיראה .)ך • 

 • 62עמ'(תשמ"ט).כר-יוסףח' 12

עיתיןשלהספרןתיתבתחרותהראשיןבפרסזכהברקיביץי"רשלזהסיפןרך 13
 .) 1903 (תרס"גלשנח(הורןשאי)הצרפה

מצדהיפיס"'ייהיהיריםעלהמלגלג ,)ו"מש(שייקביץשלהנידחתברומןכגרך 14
'אהבתזבייז'בסקישלבספרראינדיניס",ביךלשנתמאשפתותש"הורמואלה

השודדים,הגנבים,מךהיא ~סוסיבזגמלי-הדמיתשבוצדיקים',
הארץועםבירזימה,ררודףשיכורשוזבה,-הסוסיםרסיחריהעגלונים

זה).מידעעלפייגגןלרכן-עמילד"רבתיבה(תורתי
ייבהתחלה ~ה) fl(תרצאבינריכתבלייצפיר"ייצי"אוייצפף"הפיכתעל 15

פאהשמיטתרפ"גבמהדירתביידיש.המקרבלייצאפף".הגרמניבשםהשתמש
"צפיר".העבריהשםאתבמקומושקבעעדדעתונחהולאיייצף"וכתב

כיצדשהראה ,) 180-176עמ'(תשס"ג.בקיןי'שלה"גנטי"לתיאורוהשווה 16
כיהראהביאליקטשרניחובסקי.שלה"ןפיר"מןהביאליקאיה"צפריר"כילד
למצואניתןהאליליתבירובותטשרניחובסקישמצאהיצריתהספונטניןתאת

לפיזרים,לשדותנדודלהדחיקצורןואיןלמשל,בקבלההיהודיים.במקורית
עמי(תשמ"ז),שמיר;יראהאבא"ייביתשלהספריסכארוןכלרלשהכיל

110-109 . 

רער-הלשוןנשיאשימששכהבתקופהביאליק.שישםפילרלןגיות,הערותבין 1ך
'דבקימןבאיבקר'השם:ייהאיןשלהלןהדבריםגםנמצאיסכאץר-ישראל,

לאמת,יקרובהלבעלמתקבלוירתךהיא.רחיקההשערה?אמנםאותיותכהפך
ר' R ~' ,'ר~ p! 'כמיונגח,פרץ-נקרשהיראתהלשין.בעליבושאמרימה

ך' R :ב'גםומזהרין.בית(=הכקר)הפקררמזהיפרק.פץרשעניינםבארמית.

אח'נגח'השורשרכזבצאתי.היוסאירופריצתהשמשקרניבקיעתשעניינו

בתוךמליס".ייחקרביאליק,ח"נראחלהם".קרנייסךשניהס-לנגחהיא
מרגיש ] ...ייאריח[ : 142עמ' )בt"שת(גורזוהשווה . I 309עמגניזים,כתבים

כלעלללגלגרבותענרגוהפקרותעולפריקתונערמה,נוחהפריצןתמיזבלבו
שהחכרהההפקר,מאנשי-(אריהנגנותם"ולדרושהיפיםיה'יהודיםאותם

ותייךגי nגםישההפקרשבאנשירומזוביאליקנהיוהםבהםזלזלההיהודית
חברתיעידוזשלמנחגיםכברשירכשןהכנים,לדיריעבירממנה yששמרבה,
,הקפריזיפרישמןשלתיאורוגםוראהרפריצים).פרועיםהפקראבשייהיוולא

(איגרותו"תישני"ייגדיוני"כטיפוסביאליקבאיגריתהמאופייןהנשים.יאוהב
אבןהשםאתביאליקהסבירכיצרעוןוראחקסז-קסח).עמ'ב.ביאליק.
במאמןו'ייצפיר",הכינןיאתגנאילשםלןהעניקישמתנגדין(צפרון).קפרון
(ייצפךיני"ספרות''דבריבמדךרמאמרייביוהכלןלגבירוליאבןשליתים'בית

נאסר''שעהרבפיוטבלטינית).תיש- caperלפי'קפריסי" Jמבי",ייגחפירישי
שלהראשוזמפגשיהנראהככלשהוא-בתמוזלי"זשבסליחותגבירוללאבן
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דחפנישדיכיום Iואתחלחלאחחליימאיד :נאמר-ה"צפיר"עםביאליק
רהשעיר/רהצפיריד/שלח ד~~יגם ] ...שטפני[/כשיבולת~צפרן/רהשפיפןז

העיר".ותיבקעהאריבגבר/יום

הננוזבשיררהצעירביאליקתיארןלשררהלכסףהסרגדתהחדשההחברהאת 18

כסף.''שיר

שלבשירוהמשילבותוהסוציך-ספרותיךת,החברתיותהלרןאיהשתמעויותעל • 9
הפתיחהעל . 206-202עמ' .)ח/'משת(שןנירראהזכיתי'.'לאביאליק

 . 79-66עמ'(תשןנ"י),שמירראה'שירתי',שלהאירונית

רעךד.שנפלד Iאבושקהררסס,איכמכי,לחיבר,כגון 20
ז,ביאליק),(לזכרכנסתאחר-העם.אלביאליקאגרית;ראה 1898מיולימכתב 21

 . 21-20עמ'תש"ב,
יוזכי:ייויהיתימצא'מאיןיהשירהתרב"גמשבתביאליקשלהגנוזלשירךהשווה 22

לילי".ולפגסוםלמרקור
יהודה").יימשלי(בתןך 1fוהקבהייהארזג Iיל'שנתרגיםקרילובלמשלהשווח 23

והמקוריים.המעיבךיםשלי.משלי-החיותובמיוחךילייג.וכשליככלל.
אבז,ייכילהיווכח.ומענייוסרוברםשבזכשליוהזההסיפירבכסיסמהרהרים

-המשלבמךנחי-מתארראריה,שלחיירתהפוכותאתלתארכבראו
הגבוהההחברתיתנשכנהנקלטושלאחדשים"יימתעשריםאותםשלכבציגם

כלחמוציםשלדידוהשןעלכדוךאותהשוטםהראכןיעלהגבררים.של
להשיגם.מםבךשבנצרהעגבים

 •הרברבןהגיכורחואהקלאסית,הקומדיהשלמרמויית-הקבעה"אלאזןז", 24
כסופיארתן.ומציגהפניו,עלטופחתושהמציאןתובחכמחו,בבוחוהבטוח

שמירראהביאליקשלה"עממית"כשירהתפקידועלריק.ככלידכך.של
של )א( :אלאזוןסוגישלושהשלתערוכתהואאריה . 65-51עמ' ,)ו l/(תשמ

 :ןבניצחרנותיובכיבושיוהמתפאךהמהילל".(~'החייל miles gloriosusה-
ייעליריביןאתשהשכיבשעהרניצחונותיומעלל,ובטדרתמתפאראריהוכאז

(החקלאי agroikosה-של )ב( iימשוניסשוניסכןחבמאבקיהקרשים"
פלסטףשלבדמותרקייםמוכנן.שמשהןגנןכיברלהמתפאךהפרובינציאלי
בסלפורהמפליגהבדאי,הוא , braggadochioה-ישל )ג( ;השיקספיךי)
חנאבךבררכהסיפיריכרוגמתשונות.מגוזמאיתבגוזמאותהרפתקאותיו

שי.ילאנוהופכיוזחאייריו,גםהואאבלשבתלמךד.
ראהזובמימרהביאליקשלהמחיכםשלמושועל . 235סיןנן .) 19S0 (סטיצ'קוב 25

 • 124-122עמ'(תשמ"ח),הנ"ל ; 168-167עמ'(תשמ"ו).שמיר

הראשוןבעשורלכתובהרכהביאליקופשיט.עממידיכורשלמסיגנןשחזרר 26
המעמדיתמנניופשןטיםעממייםאנשיםשלדרמטייםמןנולןגיםליצירתו
דובריסשלםמיליארייםלשוןיגינוני'ירישיזמיםמשךבציםובתוכםהעמלים,

 .כביכולתחכיםחסרי
אתלפקודנהגשבעברברמזגני"יייעמןדאומרהביתבעלשכאשראפשר 27

המשמשביטרישלתרגרםהראשהביטויגםאפשרלתרוה.ולעלרתבית-הכנסת
(חייעליכםלשליםבוקוביץ'יירשלבבתרגימן- !!זוזקים :לומרביידיש
 .•רפר rעמאדס.
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גםודאההרןח.וקנייניהחומךקנייניעלדבריןיכןיקניינו','האדםמטתןראה 28
באורזכיתי("לא Iזכיתיו'לא )"?שיריאחבחלת"ימאיו(ייהתרע'שירתיישיריי

מאבי").ביררשהליבאלאאף Iההפקךמז
 . 284-279עמ' .)ר"שח(;פיכמן 282עמ'(תש"ן)לחרכר 29

'/דרכןבמאמרךורסם,;חשיכת 24 .ו . 1959למרהב, , Jייהאליו'במאונררשקי 30
(תמוז 190-189חרב'ככ, ,''מילדגיף'".בעל'אריהבסיפוריביאליקשל

בספריוגםכובס . 230עןכ'שם,ובמירחן , 232-225עמ' ,) 1964יוליתשנ",,
שינות,כהגתךונויותאוחזים,ורססשלכדעתילכיסןי.גילריניןרשרשון,םיסרר

שנפלר j 16הערה 83עמישם,ובפייחי , 94-78עמ' ,) 1974 (אכןגם
 . 19-12עמי(תשןכ"ח).

'דמעהכדוגמתמשיריסשעולהוכפיואגדה''הלכהמסחימסיףשניבךכפי 31
המלומדים'.הדעתויחוכרינאמבה'

שםבעילוםהפרסיםנגרניימיקיםשהעלהאחד-העםשלרוחילמורתוזאת 32
 .) 262 , 215עמ'כ,אחד-העם,איגרית(ראה

כעיןגםגוףכעלבאריהנראהאםהפלגהמשרםזרתהאשלאדומה 33
-גופאביאליקשלכמרבן)מעוותת(באספקלריהקריקטרריתטרנספיגןרציה

שהפיל iאביתזכיתללאידיו,כמוו'הןנו"אתעשההעיר.אלהכפרמןשהגיע
מרכילתםשללעלהקטנים.(הסופרים)'והסרחריס'וכלאתהקרשים'וייאל

שירובעבור ,'ןהיפיםה"יהידיםעל-ידיילקלסללעגשהושם ;וגבבתם
הפשוטהכפרחלילכיהיטבשידע ;היהודים'ירחובו"המצחיז"ייהפשיט"

ננישלוהמעירנתהחרישיתהכינורמבגיבתאתבנגינתילהחרישצתידשלי
משמשיםיאוטי-איריניה,איריניהיהערצהיתיעובומשורריה.הגבוהההחברה

כערבוביה.אפואכאו

הטוגריה,שלהילדתה :(כענויתהמוזיקהריחמרתךהטרגידהחיליתבחיכררו 34
יעלהסטיריםעלבאריכותניצשהדיברתשנ"ט),ירושליםאלדד,ישראלתרגם

 ) 44עמ'(שם.החליל"שלהאורגיאסטיותהנעימותשלייבקיעתזעלהחליל,

אתכתפיהמעלייומשליכההאמת,אתהמשקפתהסטירים nובקהלועל
(שםיבך-התרכות/והאדםאתהעוטההמדומההמציאיתשלהכןזבתהאצטלא

מתגלהשהואכפיחסטירשלקריקטררהכאזמשרטטביאליק .) 53עמ'
יהמושכיםהקיסמיםהצרכיםלהוביליכרליסלאןרמראההיהרדים",ייברחוב

המבקשיםחגלית,יהרדישלוהמאוס,הטחיהבלואים,עםבהיפגשםביצשהשל
איריפיים.צעירים-שעיריםולהפיךבז-לילהלהשתנות

כמכלילבפרדאנר'זראהשבהןהרשימות,אתביאליקכינהכך-יימשלנר" 35
דיוקן- ) 1903 ('סןחר'-שבהןהראשונהבמרכז .הפרוזאיתכתיבתי

נישאתאינההמריביתממלאכותיומלאכהששוםימשייר-מוחרשלקריקטורי
ברבה.

ולתאךלשרבבדעתישישלאחד-העס,ביאליקוביריע 25.12.98מיוםבמכתב 36
הקרוייםמזרביןהגוססיםהטיפןסיםמןייבין-זימסביבהבוספיםבציררים

עמ' .]ב"שת[זכנסח,(ראחשיממרתיני"עלהמרקדיםשעיריםכחייהם.מתים
25 (. 
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גרףבעלאריח

וזללניחומרניגשמי.פרציף-החברהשלהאמיתיפרצןפהחשיפתעל 37
כהרחבהראה-רהתחסדותצביעיתשלנופובתוספתרקאריה.כשללפחות
(תשמ"ט).פיזסלוב

קה-קו.צמ'איכיאליק,איגרות 38

צז.עמ'שםישםי 39

ובשיריכסף'ר'שירצפר''ישני .המשיח''עקביתשלוהגניזיתבסטירית 40
ששמם.'לכבכםי'עלהעם'חציריאכזהאחרינים',מדבר'מתישלךהתרכחה
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שניפרק

חפרךעולם-הגרר"יימאחורי

הכללובנננייניהפרטכתחיםילדותמעשי

ממתברא"ה"איפכאותחבולתההתנצחןתאמנותא.

שבאומבקרים ?הגדר''מאחוריהסיפןראתהמנחההעיקריןמהך

ךסלריגןהךמריבותפניםבוגיל,זהסלפירשלהן'אנרישירכןאתלקביע

ילדות.שלייפיאמהבסיפורראהלחובר :דרכןעל-פיאישאיש

אהבהסיפןרביראה;פיכמן,לאהבה"לטבעהגטינערשלמלחמתו
בקשרימירחדהחריפןתהמטילהאב.בתישנישביךהאיבהייעל

שפרטיסמלני.סיפורכרראה;צמחחלציהם"יוצאישניןהאהבה
חדוריםיערד)הנחשים •האילן~ריתיהגן(הגדר,שבןהמציאות

יקריז ;אישי"יימיתוסבבגייתברבניםךמשמשיםארוטיתמשמעות

ביסוררתהסיפןרשלעיקררכילמסקנההגיעקודמיך,אבחנותאתשבחן
ישהיעלוהאבחנותאתלהפריךבדעתיאיןשבר.ההתבגדות"ייסיפור
בואשלהסיטשבדעתיאלא ;ולאייכולחזקןאףמקוםישאדרבה.

המבקדיםריבאתשהנחההחמאסיהסיירגמךהדגשאתובראשונה

ונבלחיצירהאירךלכלהבולטיאחוסטררקטררליעיקרוזעל,להצביע
המירחדתאיכרתןאתלהערכתיהמקנההיאזהעיקריןהטקסט.רמרת

המבקריםשלהתלבטותםאתלתרץאףעשויוהיאהסיפור.של
 .שליהז'אנרבקביעת

לעצמיהמודעאףהנראהיככל-והשיטתיהעקבילשימושכוונתי
היפוךשלתחביליתיבשארןבאיבךורסיהבפרדךקסביאליקשערך-

של(ב"עולמה"הטקסטמישוריבכלוזאתציפיות,שבירתישל
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הגדדמאחורי

במןסכמיתשבח,הלשוזבשימרשיהרמריות,ב~פירזהיצירה.

לתארמתכוינתאינניוכהנה).כהנהיעודבה,מוטבעיתההספרותיות
ייהשירמשקל(עלמתהפי"ייסיפורבתורת 'הגדר'מאחוריאתכאז

הרשמיםאתמשנהשסיומןכסיפרר;כלומר,פךי)מנחםשלהמתהפך"

להרארתבדעתיהראשונה.הקריאהבמהליבקרראשנטבעוה"מןטעיס"

אריכהמסררהפררוקס,גביעלמפרריקסבנןיהגדר'ש'מאחיריכאז.
לעצמךבונהשהקרראאימתכלוטרנספיגוךציות.טרנספורמצייתשל

נורמרתעם tטיפוסייסמצביםעםהיכרותוסמךעליכלשהןציפיות
המחברבאוכדומה,וספרותלשוןמךסכמךתעםמקובלןת,חברתירת

אתדיפן,ליוצאהופךהואהטיפוסיאת :פיהעלהקערהאתוחיפך
בטכניקהימוזר.לזר-והידיעהמ::ןנ<ריאתבמינןלמיוחדהקןנבנציונלי

-רטירוסעיקוםישלדיאוטומטיזציהשל-"הזרה"שלשיטתית
אתהמשקףלעךלםהפוך",לייעולםהסיפורשלעולמואתהופךהיא

חנינא-ליפאמכבהכמקרהלאעקום".וב"ראיאבסורדיתבדרךהמציאית

אנפיןבזעירמשלאךהיאחצרו .)ב(פרקהפרך"ייעולםבשםחצרואת

וממערכתהיצירהמוהעולהוהמשובש,הכארטיהמעררבב,לעולם
א"אהמבקרשלממונחיומזנחנשאלאםשבתשתיתה.הערכיס
עלרבהבמידהזה,בסיפירהתבססביאליקכילימרנרכל lריצ'רדז,

משיאהיאהקררא.שלהקבע)תגובות(אינרונטר stock responsesה-

סמיךוהקוראאוטומטיות,תגרביתלפתחתחילה,בכוונהקוראו.את
ההרפייבעקבית .סיפךקןעלןתביאנהתיענינהשציפיותיוובטוח
זאתלעומתאךהיפרכר,שציפיותיוהעובדהמזאמנםמתאכזבהקררא

ה"איפכאשבתחברלתההתנצחותומןהתחכרםמןהנאהשןאבהיא

מסתברא".

יוהפרכתןציפירתיצירתעלהבבריסיפררשלפנינןהעובדהלמרות
אהבהוגיהנרם,עדזגזוערלים,(יהודיםשבתשתיתוהניגודיםאין

וטרגדיה'היקומךוחטא,תמימותראי-צדק,צדקוערברביה,סדרואיבה.

תפקיריהםאתביצירהביניהסהמחליפיםהפכיםיבאלהכיוצאועור
ביגודיםשלכסדרהשחור-לבן";ייבצבעיבנויים )' f1סייס Nה"יקל

שכנגדיהקרטבאלמחלחליםקוטבמכלימידותהוא,נהפוךבינארייס.

לעתיםלהתלוותהעלולהסכמטייתאותההסיפורמןנמנעתוכר
ביגודיםשלסיפןרשלפנינןפיעלאףאחר,לשוןההיפוך.לתחברלת
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שניפרק

נזיל~-סימטרי,אםכיסימטרי.סיפןרהואאיזהיפן,.תחבולותןשל

רמברללים.כלועיםגבולותיושכלואמורפי,

ייגרי",יהוךיב"גטו"גויהב.

הראשיניתהשורותלמקראכבדערלהכיותרוהבילטהראשוןהפךדיקס
 :הסיפורשלהבסיסיתבסיטואציהנעוץיהיאהגדר','מאחורישל

בסב"בהמרגיזהבעקשנותהנאחזתערירית,גויהשלהיהודיסשכניה
המקיםאתעליהלהשניאכדיהכולעושיםכולה,יינתייחרה"שכבר

מןנגןך(שפהה"ערלית"שקירופיבטשיכאהשכונה.מןולחבריחה
לארסיותה,ארת-אירןפהבלשוניתייעקרב"-ייסקידפיין"המילה
כבמעיןבקרפףמתבצרתממאירה)אנטישמיךתישלדיעשלארס

חייה.אתומלמררלהמלהציקדלים nאינםהיהודיםילדיואילוייגטו",
חסטריאיטיפיםלכלאירוניבניגודכמיכו,עומדת,הבסיסיתהסיטואציה
והסרבליפחר,מצירחייב"גטן"החיהשנוא,היהורי:תחתהמקיבלים

שגראהייערלית"לפנינןכלביהם,אתביהמשסיםה"שקציס"מן

חוששתהיא :הנצחיהיהרדישלהטיפוסימצביאתהיררשתירדיפה,

השכניםמפחדעקלקליםבש::גיליםלדרכהיוצאתמעונה.אתלעזיב
מנעילמאחרךיהאסופית,הלתומהחסותה.בתאתסרגדתהיהודיים.

לחששותיהשישמתבררהאירוניה(ילמרבהלהיבולעלבליכריח
עתומיכופר).בלעויללהגירםאכוהיהודיסמנעריאחדשנןבטיסי
שלקסמים"יימעגלויוצרתכגמילם,לשכניהמשיבהאףהיאלעת
סיומהבדוחהירצרות.אתכאךהפךביאליקללא-מוצא.בצחיתאיכח

בשונאיהםהמההיהודיםישלטיאשרהיאייובהפוך :אסתרמגילתשל
(אסתרכרציגם"בשוכאיהסריעשו ] ...אריביהס[בכלהיהרדיסויכר ] •.. [

הגלותית,המציאותלגבילמדיאבסורדיערלם~יירהרא .)ה-אט.
האיבהושרגשיתירהשלטיןהכיחהגלותיליהיריבושניתנןערלם

חשררה)בעלהיהוריהציבור(הראהשליטהציבןרשלךהעוינות
נשיסשתיגם(רמההגנהחסריערליםשלקטןייגטי"כלפינומופנים

ה"כוח"כנגרמלוכדרתראינןאחווה.מתויחיוחשאינךבודדות,
הקורארחמיאחמעיררתהמרכההאסיפית Nשמרינקבעידהיהודי).

נפש.ושאטסלידהבימערדרתהלבקשתיידודתה"חריאהדתן,ואת
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הגררמאחירי

חייה.אתהממרריםהעגלרניםפרחיאתבלבילגנותמתעודרהראואין
 ?בעיניכםמתועבתשקורופינטשיכא:האיןבמרומזכאןנאמריכביבזל

הופךכיצר!דאילסביבתומטרדרצריהבלתיהמיעיטהיפךכיצדראר
כללפריקתימטרהלעזאזל"יישעירביתו,אתלנטושהמסרבהוניעוט,
גונוד.זילואירר !השליטהררבשלוהאלימותהבעםרבשות
ניבעותכיליהסיפוראתהמבריחהזההבסיסיהפרדוקסמן

אופיקרריוסיריסתפקידיםהיפוךשלתבגיותכמהערדומסתעפות
כ"גוייס"מתואריםש"נתייהד"העציםבפריורהיהודיסללייטיפוסיים.

עלצריםהםהחיצונית.בצורתםוהןחייהסבאורחרתהן-דברלכל
לחצרה,פסולתשופכיםגבה,מיבולגוזליסשקודרפינטשינא,שלחצדה
שפוךתאווהושלהנאהשלשחרקהיפיפייה, Nבמריבקמביטיסיכשהם

תיאורםסוסיית,לכנותשיבייםחושפיםוהםהוחביס,פרצרפיהםעל
שלאימתןהבריונים,ה"שקציס"שלהסטריאוטיפיהתיאוראתתראם

גלרתי.יהודיכל

שלשמואתהנישאנחיהסיפירבגיבורהדבריסאמיריםבמירחד
ה"שקציס"עםוידידותוהגויהלאסיפיתשאהבתיהגזעים,כלאבי

נענהאלאבצלםהנבראיםכלן ~מברילהואשאיזמלמרותהערלים
רלאהיולאהחברתי"ייהמוסרחוקיכלכאילובלבדיהטבעלחוקי
 .האדםבניביזיגזעדתשלמחיצותנתגנהולאמעילםרכאילרנבראר

בלבד,זולא :גמירכ"גרי"ובעקיפין,במישריןובתואר.עצמוהרא
עלחטאמןסיףעודהוא 2 ,)ו(פרקלף" $Iלצלבניזיימהלמדשטרם

שלמובהקסימן-יוניסמגדלהואב"חדר"ללמידיבמקיםפשע
ישזהבעניין .)גג.(סנה'לעדותפסילמישראלאדםהעושהעילפריקת
שלהאידיליהגיבורוולוולה,הכפרילשוטהנחאתלהשררתמקים

הואגםוכנחטבע"ייילדהואשאףהיום','כחיםטשרניחובסקי
יתרהחיבהמגלהרולוילהגםהשכובה.שלהו'שקצים"עםמתריעע
מפריחייהידיסראיתס:יישמאבאירןניהעל,ןמעיראףוהמספרלירביס,

 I.3ו'מימיכםיוניס

פניס"ומשילהבעיף ] ...וכשרה[ביעריימשיטהקרפףאלשבבח

שלכיבריוכידוע,חיהיייעשיו"(הכינויבשעתובעשיוממש ,)י(פרק
ליימלמד"נמסרהיא,כאשרכועליתר 4ךוסיה).יהודיבפיהרוסיהגוי

יעקב"~ירא~ד- י~~ l "לרמרותחתגורלית,טעותטועההראחדש.
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שביפרק

הנוסחמןב"חדר"נהוגשהיהליידיש.המילוליהתרגים(במחכונת
שעליה tו~ני"~יךא~ז-!$ני l "השגויההאמירהספיונפלטתהישן).
עיןקריצתניכרתשמאחוריהחסודהכפייסספיקתבמיזהמספרמעיר

בשםאבינריעקבהקודששםחילולשלזהגריייטעות :איררבית

ייואגיה",איייואני"השםפתיס". Tהמפרבר'ואני'איזהשלהטומאה
ומרדפומשנאיהרוסי.לגויבודףשםהואהנזכר.ייעשיו"הכינריכמן

'וחובהמיקדםבשירוביאליקלרברי(יהשרוהיעקב-ישראלשל
ייןגםאצלתהאצולעניאןמא nל!מהאעךלםשלייריבוני :היהרדיס'

נחשלכינויוהעציםבפרוויהיפכיםאלהגנאישמית .)"?ליוניה
אותןמכניםכךוציפא-לאח.חניבא"ליפאשליחידסבנסהיהודיי

עליהםמתנפללהם,אירבכגמולם,להםמשיביחיאהיהודיס.הנערים

בנוסחלומרניתןכלביםגידולעל .הפריןרכלביאתנהםומשסה
מגדלייהודיסראיתם:יישמאהיים'בוכחוסטשרניחןבסקישלאמירתו
מןנחאתלהפקיעכדיביישהראאףכלבשלנירולומימדכם".כלביס

 S •סביבתובעיני'ייגוי"ולהופכיהיהודיהסטריאוטיפ

נגדחגרייםנעריעםאחתבריתהיהודינחעשהשביהקדבתיאור

לתיאוריהאופייניבמיינוחנמסרבני-ישראלינעריה"חדר".מןאחיר
ישראל.צרוריושארהקרזקיםהצלבנים,ביהודיםשפרעיהפרעות
הירוקהמנרשאתמציפההשוקעתוהשמשערב,לעתנערכתהמלחמה

הפעמרןהכנסייה.שעלהזהבצלבאתומציתהאדוםישקיעהבאור

פעמיניקילשלזי(אןבימטיפיאהד;ם"ד;ם.יידוסי :קולונוחןהגדול
התיאורבשדה).להישפךשעתירה"דס"אתהדעתעלמעלההכנסייה

משמעודיתגםצוברהראאך,ליטראלי,ריאליסטיתיאווכמרבןהיא,
צבעוקאינוהמגרששלהאדיםצבעו :למכבירוסמליותמטפוריות
חיאורוקאינוהמרצת;הצלביהקטלהדםצבעגםאםכיהשקיעה,

שנותנתלגישפנקהרמזגםאםכיערבלעתכנסייהגגשלכפשיםי
החמהשוכך,הקרבדברשלנסיפילהתחולל.העתידלטבחהכנסייה

הפסיקשלהמכויןסירוסןכאןישרפן".יעקבידיייוהירייםשרקעת

(נואשיתעשר"ידיוהיריםיעקבקרלייהקילליעקביצחקברכתמסיפרר
ייקרלאלאאיך .אבסורייהואיעקב"יייריהמישג :לאמודכב), tכז

למלחמהמסרגלהיהודיאיןרפות.שהךהרי-יעקב"'וידיואםיעקב",

ממש.של
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ומבלההזפתים.פרווראלה"שקצים"עםחוזרנחדברשלבסיפר
שלתיאורדבד.שלבעיקרראפןא,זהיהמנצחים.במחנההלילהאת

כלומתבטליםהתפקיריםזכתהפניסשניערלםהפיי",ייעולם
והריהסהטבע,אלכביכולשבונחשלמסוגויהורים :הסטריאןטיפיס

בית-שלוהחומרותהאיסךריםזנבלרחוקיםגמורים,ייגויים"לכאורה

טכניתתחבולהבחיבתמןחלט,איננושההיפוךמסתבראולםהמדרש.
שרידיסגםנותרן 6ךהבלירית(האגרןףבעלה"גןי".ובנחאךטימטית,

מאחרישראל".בנייינערילאחיוהאופיינייםהמחשבהמדפיסי

האופיינייםהיכריוקיךימחשבהדפוסייכמהכמהניתרושבגיבורנו

מטרימים,רמזיםכעיןבסרפןרמתהוויםהיתורית,החברהלמןשגי
איתו n(לרוךלמדהקרראהטיפורבסיףה"מפתיע".הסיוסאתהמכיביס

כלאתשפרץהחדש",ייהיהודיכיובמזגו)ברקעיתלןילאכזבתו,
יהרדיזאתבכל,נותרעדןדהשןלחןאיסוריכלואתהמאובניםהחוקים

ה"שקצה"עםלבררחועליוההכרעה,רגעמגיע.כאשרהישןהנוסחמן

נערהלילהשיאלהוריורמניחביהדותינזכרהיאלאשה,לשאתהאי
 •,ישראלמשהכרתותמימהכשרה

עדןגןשללפתחירובץכלבג.

לארכיטיפיסקשורהגדר','מאחוריאת,המאפייןאחרבסיסיפרדיקס

המבקריםהבחינן.כברהסיפןרבתשתיתהמןנחיםרגיהניםעדךגןשל
והחטא,הפיתרירתפךחיי,הגןשסיפורןאחריס)קריץצמח.(כרזל.

זובתמינהגםאילםהבראשיתית.הארכיטיפיתהתמרנהעלמבוסס

לדעתאיןכיעדשונית,וטרנספיגורצירתאינוורסירתכאזנערכו

מצייהיכזעונשן.ימההחוטאמדהמפותה,ימיהמפתהמיהוביודאית

חצרותשתישלפנינןבסיפירהדמנו.גררשרמיבונמצאמי Iהעדוגן
ושימרלםכשר)(עוףאורזיסהמגדליםיהודיםשל:חצרםלזךזישכגית

שמגדליםערליםחצר-הגדר;מאחודיישראלמנהגיושארהשבתאת

הביתכותלישעליהטמאים).האסוריםהמאכלות(סמלחזיריםבה
המתאבהקשת-לביימכשפה"מתגוררתושנתרכןאיקיניותלךישכמדניה

 tבלבוהקוראיחשובשמא .רצחמכרתארתהימכהעלובהליתומה

 ?גיהנרסמדוריעםבסיפורמזוהה,ילפתחהרובץגדילשכלבזיישחצר
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שלעקביתובטכניקהמסתברא"יה"איפכאהפרדוקסבשיטתשיב,הנה

לחצרדווקאעדךגןשלתכוניתמעניקהסיפררמיסכמות,ניפרץ
אגסים,תפוחיםי-פרינותנינאיםעציםובוגןבהיש :הערלים

עפרה-עברמכלבהשורריסוהיופיהטדר ;ושזיפיסדובדבנים

 :עיוומישכתלמראהנקייהתמלדוהיאערוגיתערוגיתעשויהתחרח
הואנקי .ימכרבדמרובץקרקעהולעךלםומרווחת.רבועהייהחצר
הסדרלעומת .)א(פרקקיסם."אפילועליואיןשילחו.שלבטבלא
כילההיאהיהודיםשלחצרםה"ערלית"בחצרהשורריםוהניקיין

אבנים.וצינךריאשפהתליוכלינטאית,נסריסקוררת,שלגיבוב
-אלהכלועליבכילשיררלםוהכיעןרהעיקוםהאנדךלמוסיה,

ערלית !שכמרתה;ייכלבתאמדעתהה'ןערלית"אתהמוציאהסירחון
מפנילעמודיכולהאינהוהיא-כמאביסהחזיריםשתריסרטמאה,

עלהביתבנימשעמדיחנינא-ליפא,שלבחצרןעליהרוטנים _"!רעריח

אףה~צים,עלומחייךעימדהונחברהקלעיםמאחוריכלפיהם.יחסה
למעגלנהפכיםשהםסיפםעילםשבתפיסתשהבדליםלקוראיורימז
מוצא.ממנישאיזישבאותקנאיתשל

פתחךעלשומרשכלבשקורופינשטשיכא.שלהתחתיןהערובגן

המצרייםאליהםהיהודיסהמתהפכת.החרבילהטהכרוכיםבחינת
בבגדיהמדרשמביתיוצאיםכשהםשכת.ובלילותהגרר",יימאחורי

שלגדרהלאורךארתםמלוריסלכיחס,דרכםאתיעושיםטיביום

 .)ב(פרקשקוריפיך"ונביחתהשרתמלאכייישנישקירופינטשיכא
לנחמספרתמךינקא :הגדך"ש"מאחוריבגןביישאליהיםכעיןאפילו

עללשמורכדישבחצרבצריףלברהלנה,כשהיאהאיפלבלילותכי
שקוריפיזיישאפיל,יינעלם",אחדבחשאיבמשעוליומתהלוהגן,~רית

שרמע"כלאעצמוועושההתבןערמתעלרועדלי.שוכבמפניומתיירא
 .)ד(פרק

אדם,שלהקלאסייסתפקידיהםושקרריפיןמריבקאלנח.נרעדרהאם
 :עיקרכלפשוטהאינה?התשובההמקראיהסיפןרמןוהנחשחייה
לי,לתתחגן,לתוךנחאתלהכניסמסכימהאכומרינקאאחך,ובצד

מחסדיה.גםלולהעניקונשניתיחרזריתהפצרות,לאחרמתפיחיה,
 •כובעיאתמעליוומשמיטיםנחשלבואשןשפוגעיםהםהתפןחים

אותימפתחמשהיאיותראףמרינקאאתמפתהנחאולםליהדותו.ליסמ
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מתפוחילטעוםלוניתנתשהיאבשםרבנדיברתה.ביופיהפסיביפיתוי
ממטבחהמטעמיםישארהשכתמשולחוחלהבנגדההואלחמביאהגז
בכלכאפילןולהתקרברת.לפיתויחלקיאתאפואתורםצדכלאמך.של
שלמחבואהמקרםאלנחאתהמביאהואולמעשהמפתה,רד Dייש

 .לחלוטיומיגנתיבלתיישנהבבת Iשיהיאשםיהאלוןתחתמרינקא
מתממשת:אהבתםהארהביםניךהמלאהאיחרדאתהיוזסהואהכלב

הפקרחה.עינורתחתנעירןדובעזרתו,

כולההחצר.ואףהרפטילי-הנחשיהיסודמןישהצדדיםמזצדבכל
דחישהכעיזנשמעתשבחצרהגימרת:יימתורלמיניהםזוחליםררחשת
לטאהנצנצהמהד.כאחתהעיןמןסמוייםדבריםשלחשאיתוזחילה
מכובחמרינקא .)ה(פרקועקרבים"נחשיםאףכאויש ] ...מיר[ובעלמה

משרץהממזרה,היא.היתהכאיל,יישריצה",בשםאחדותפעמיםכאן

 )" ...(ייתסססתסיסהקילמשמיעהעצמההיאזוחלים.ושארנחשים
 •מיתרי-הקולפגומתה"מכשפה"-יידודתה"כמוממשיהיסרילשם

אוהבמצדן.נח.שרף".''''לחישתבשםבסיםירמכונהשתטיטתה
ןכשהואה"ערלית",שלגדרהעלארחםרלתלותכנחשיםלהתעמר

אותהוליפתעליהמזנקהריחרלמרינקא,יאירבהקוציםביןמתחבא
אלנחאתחמוליך,הכלבשקרריפיןטרפו.אתהליכדכעקרבבצבת.

ואףהמפתה,הנחשמתכונותכאמור,הוא.גםמגלההישנה,מרינקא
ייעקרב".-ייסקררפייז"המלהשלסיררטכאמךר,הרא.שמי

שמיעלפרדרקסליבאררחקרייההשקודופינשטשיכא.יגבירתן
מאותןאחתעורלפנינו ['כלבםשםעלהבעליםנקראים(מאימתי

ה"אתוספת ;רבדיןבכללסיפורהאופייניותקומיות,אינוררסיות

משיר-השירים).ייהשילמית"עללפררדיהאיתךהופכתאףלשםהידיעה
התסיסהוקוליהרכהחסותהבתשלבגופהצובטתשהיאוהצביטרת

שלתכוניתלחגםמעניקיםשרף"כ"לחישתכאמןיישהרא,שלה,
כלפיהשבביהבלבותשגברה:הטינהבלנרזולאאךועקובים.נחשים

נחששלכארסבלחישהמפעפעתשהיתהכ"טיכאהיאאףמתוארת
האחרונותהמיליםמן 8 .)ב(פרקזר"עלומזהזהעלמזוינאהשרף.

האופיינית •רהדו-סטדיההדדיהחלחולפעילתנלמדתזרשכמרבאה

ושלניגוריםשלסיפירירקאךלפנינןאיןכאמור,מישורין.בכללסיפרר

שבהם(קוטביים),פךלארייםנ"גוריסהםשניגודיוסיפיראםכיהפכים.
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בסיפררשליטהחלחול.עקרוןשכנגדהקיטבבצבעינצבעקוטבכל
זרימתןאתלוהמעניקחיא ;ההיפוךמעקרוןפחדתלאשלפנינן

לפשטניתלהיגררשלאלוהמסיעיאףיהיאמאןלצת.והבלתיהחךפשית
מוישהפרןורתושביבכלשכמעטלכדיגםגורםזהעיקרוןסכמטית.

שולחיםזה,אתזההעוקציםעקרביםאונתשיס:כולםה.ךפטיליהיסוך
פשיטהלאנלןגיהמקוםאיןכו.ועלרעהואתאישומפתיםבזהזהארס

שקררופינשטשיכא.שלגנהטיפירלביךהעיןנזסיפורניןוברורה
כולםשבוומורכב,מודרנילסיפירומפתןסףאןהואהמקראיהסיפןר
מחבהוגםהערליםמחנהגם-עובשםאתמקבליםוכולםחרטאים

אתזהבסיפוךמאכדיםהתמימיםהצעיריםשניאמנםישראל".ייבני

עצמם.בעיניאלאהפרוורשלהעדן"ב"נןראשרניםהםאיןאךתומתם,
ימשיךנח :י Iעצממסלילאותוהסתםמושעברואבותיהםלחםקרמו

עייןאתלדורמדידתישאבחטאשגילדהמריבקא.רגםאבותיודרןאת
אבותיה.

- 9סידפיםייהנרי"שלחצרומלפנים-חנינא-ליפאשלבחצרו

זהוהגדר.שמאחוריהגךשלמרקטנתגירסהמעיןקטנה,גינהמגדלנח

לוהמאפשרשבגדרהנקב-ףב~רכתיושלו.שכיליפרטיעדןגןמין
חייסכשהםגם tהיהודיםאולםממתקי.וליהנותהאסוראללהציץ
ביופיןודואיםהטבעמןמניתקיםהריהםהנכדי.הטבעבחיקבכפרי

-לומרתמצאואם tמתלמודימישראלאדםשלועתוהמסיחפיתוי
חללהאתוסותםהגינהאתהורסחנינא-ליפא .)זגי(אנותמיהדותן

אללהציץיוכלולבלהטבעלפיתוייבבו-יחירויתפתהלבלבכלןנסאית

עודאפיאממנונגזלנחשלהקטןהעדןגןהגדר.שמאחוריה"שקצה"
ייהגירוש".מיסודישהקטבההגינהבהריסתובבדה"נפילה".לפני

לאחדהעדךמנןהפסיכולוגיהגירושהואהגןמוהעיקריהגירןשאולם

שלמחסריהטעםוכברהתבגר.שנחלאחדהאסרד.הפרימוהטעימה

עםעתה.דודקאהאסירה.הנויהשלזיהרהוהועםזייוהפנהמרינקא.
כרצונן,לנהוגיכרלכברובחהמכשיליםכלמשהוסר,והחופש,הבגדות

בערהליהמשדכיםהןריךרצוןאתעושהוהיאעליך.תוכףיצריאיןשרב
הילדותשלהעדן"מווגןהאמיתיהנירושבישראל.כנהוגחסודה.

הטבעי.ההנאה"ייעקרוןנשםפריידשנינהמהשלבחיסילימקירי
ומיכולתןהפיזיתסביבתןאלהאדםמהסתגלותכתוצאהמתחולליהוא
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עולםאתנוטשנח 10שלו.השיפרטכושדבעוותהמציאיתאתלבחוז
במקרהןזהעןלםשליטנהןיתומתי(אמנםהילד~תשליהטוהרהתרם

עולםאלשליהשיפןטכישךבעזרתומסתגללמדי)מסיפקיםנחשל
זוהסתגלותהיריר,בעיניחפדייר.דרישלוהמרשחתהמסיאבהמעשה

למוטב.חזרהחךטאשהבזלכךכיצחתעייתחיא
אתתןאםהאסירהפרימןהאכילהבגיןומרינקאנחשלעיבשםהאם
לעונשםגמורבברגודערמךעונשםאחד?מצדהעדזמגןהגיררשסיפור

חדש,חייםבאורחולהתחילהגדאתלעזובנצטוןאלי jיחיוהאדםשל
נגזרומרינקאנחעלואילושמלפניםיחייהםמאורחשינריתכליתשינה

הצליחןושממבוכארשממכיהישךהחייסבאזרחדיוקאלהובשיך
להפילהיושעתידיםהם.בלבד.קצרלזמןילךלהשתחרר.כביכול

החייםאררחאתלהמשיךעליהםנגזרהעוינים.המחנותביןמחיצות
מהעץ".רחוקנופלאיבוייהתפוחבחינתשינוי.כלללאהוריהס,של

בדרכיהולינחומאידיבן-בלי",אבהדאאףיולדתהממזרתמוינקא

אתיחיוהיהרדייהואשתושהואלשערכמדומהמיתר-אביתיו
וציפא-חנינא-ליפאכמוממשהפררןך.יהודישאדשלכדרכםחייהם
ואנדרלמוסיה.מהומהאיימלחיימוחסד,חןנטולי:חייםהורירלאה

האסירהפרימדהאכילהעלבעינשישזאת,עםלב.רמדירותייםדאגת

נענשתמדינקא :וחיוחאדםשללעונשםכלשהיהקבלהמשוםגם
ןהפרנסה,המשפחהבערלהנכנסונח.בניס".תלדיייבעצבבקללת

הסיפררכל(לאורךלחם"תאכלאפיךייבזעתבקללתכאבירבעבש
 11כאחת).ומטפורדתממשית.זיעההרףללאכמזיעחנינא-ליפאמתיאר

שהאינהךנדאהמתגבהוח.המחלצןתבפרדות,ומריבקאנחשלדוכיהם

 .במהרהתפיגלאזרעםביזנישנההישנה

זאבלאדםאדם-חניבא-ליפא .ד

רציףהפוך".'וערלםכאמוריהיאיהגדר''מאחידיהסיפררשלעולמי
ייבכיאה-וקריקטורימע~רתערלםגםזהורתהפיכות.פרדוקסים

מעוקמותדמוירתהךהאוהבים,לשניפרטדמויותיו,שכל-מעיקמת"
רקעכדמויותופירוט.עומקללאבחטף,משררטטיתכולךרגרןטסקיות.

במלא~תמערצביםימריבקאנחרקומסילף.מסידטטבעולכולןבלבד,
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לרקותאףהדמויותמןאחדותואמפתיה.קרבהימתיךריאליסטית

~ר.יירטיתמציאותיוצריםהריהםמתלכדיםוכשמימדהובולט.במים
אלא ] ...בנשאר:יירלאהקולמיתדינפגמילשקוררפינטשיכא 12ונפסדת.

חברי-אןיבונהור.הסגינט'קא ;א)(פרקקרל"שלמטךשטשתבביאה
 ;י)(פרקאחת"אלאפקיחהעיןלמצחימתחתליייאיןנחשל

נח.שלבר-המצייהבחגיגתהקרואיםביזהירשבהעגלין.מאטי'"פינפי
ביצירחרקלאמתפקדיתאלהומעיותותלקויותדמודיתחוימף.הוא
הנאהביםשבזוגוהיופיהשלמ~תאתהמבליטיגרןטסקי-קריקטוריעןלם

ת Iהמוגבלהמציאוחלקליטתימשלסמלגםמשמשיתהן ;הצעיד

נשםשבגדד.צדלסדקכמבעדמיצגהכילשבובסיפןר.השלטת

 Dבחרשיהמציאותאתקילטיםהחרןמףימאטי-פינפ"הסומאשנט'קא

דרךחלקית.קליטההמציאךתאתקולטיםומריבקאנחגםכיפגימים,
המצומצמתהדאייהלזוויתמטונימיהאלאאינושבגדר,והסדקצרסדק

ןהמרגבלת.הצרהערלמםולתפישתשלהם
במינה,מדוחדתתצפיתנקודתלמתברנךמעניקשבגדדהצדהסדק

המציץלכילזהסדקדרךימזנוקדת.חדהזאתועםבהיקפה.מוגבלת
הלשןאתולצביעומירחדת.חדשהבראייההמוכרהעךלםאתלראות
מרינקאאיתוהכניסהכאשרלנח.למשל.קרה.כיחדשים.עיס,בצב

העבדמןשליחצריאללהציזלראשונהלךונידמןלחצרהבחשאי
הכיל-אחרוסר,אחדייגרוד :חדשרת"ב"פניםולראותההשבי

נראיםשבאמצעיתהחדרה". IIהטכניקת .)ה(פרקמשהיה"מהופך

הסיפור.כללאירימיפעלתומירחדים,חדשיםהשגרתייםהדברלם
זריםדבריםבהידואהנחשלחצרראלהמציצהזיהיאמרינקאלעתים

'מאחוריהכותרתמקבלתכך ;לחצרההמציץהיאולעתיםומוזרים,
תלייייאחוריה"ומקיםלה.צדדיםשניהנדךשכןמשמעית,כפלהגדר'
 .המתבונןעומדשביבצר

-המטפיריבמיננהוחןהקינקרטיבמובנהחן-הגדר
היאלעתים :השעהצורכיולפילנסיבותבהתאםאפואיימתנהגת"

חציצהן'.שרםבלאאתתייבמחיצהמדינקאעםמזרמןונחקורסתי
עלובלמדההאתנייםההבדליםאתבהדגישהמתגבחתהיא,לעתים

ליחסיםבביאהשהיאישהגררשלייהתנהגותה"נמבע.הבלתיהפ"ריד
כמיההאוהבים.כניהםוביןשכנים-אויביםביולגיייםוהיהרדיםשבין
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חכונותאתההאנשהעל-דרךמשקפיםשבסיפיריהחפציםהבתיםגם
דירתוהאנישי.הרימםשביןהמחיצותכלקורסרתכאילןבעליהם,

ייהמכשפה"כמיממשכדרכה".יישלאעומדתשקירופינטשיכא
שלחהאטיםוהריפזהחצריכלפיוחלונותיהפתחיהכה.המתגיירת

היפוהרינייייהודיסו :הדביסרשרתכלפי"להכעיס"כאילוונחריס
שבעמירהוכשם .)א(פרק Iו •••אחוריאתוראיתם-מכםפרצופי

גםכןסביבתה,כלפיהגייהשלליחסיהבביאהמשוםישזימתריסה
זניאנשונשביסבעובריםופיגעביתהמכותלהמבצבץהננחהמיט

הוא,:אורבבכרוכהזאתעושה(ייהואמשלירצרזכוחכבעלימתיאר
-הגרדמאחררי .)"!חבט-באיהורישרראהרכירווכזרוית,המזיק,
אנרש.לתכוביתחנינא-ליפאשלביתיגםזוכה-ניגרדיתהקבלהמחרך

בעמידהזהמילזההעריגיםהנתיםשניעימדדםרכךיכמרבןיהודירת
,זההמגיילישעדההפרועבראשהזן ] ...כתףנמול:ייכתףייברונז"של

משנהבאדמהשוקעיםשביהס ;הישנהןבירזנרלקאהחדשבכובער

ואיבהשיככתאינהשאיבתםאלח,בתיםשלכבעליהםממשלשנה",
 l3שורש.ומכהומןסיפההילכתאלאלעולםמשתבחת

בטליתכןלאנושיהדרמםשביןהגבוליתשמיטשטשיםבשם
במרנחיםמתיאריםהפרווראנשיירובלחייתי,האנושישביןהמחיצות

הפרווריישבישלחרפטיליותתכונרתיהםאתכאןתיאדנוכביחייתיים.
דבר.שללאמתימהם.והיפיסהשלמיםומרינקאינחלרברת-

הכלבשלמתכרנותייתבוניתגםמחלחלותהשנייםשללאפיןנם
אזהרתידבריעלסייפים I1ליירידתרדההכרתמתיךמריבקא. .שקוריפיז

ונישקתארבעעלנעמדת tרבהכהבאכזרירתלהכותהתוסיףלבללזקנה
 .)ג(פרקלבעליןטיבההמכירנאמןככלבלבגזנדהבמגפו,מאחוריילו

אתבולחפשכדיוחדוליםקמשוניםהמלאלקרפישנכנסשעהנח.
כדויככלבהדשאיםביזהעוברהרחשלמשמעאוזנייאתף Iזוקוכריבקא,
נעלמתבריה..איזואוזניואתזקף:יינחמחודדיםחרשיםיבעלארזניים

שקפצהבדייח.ואותה .)י(פרקאליו"ודצהממשמשתהדשאים,נתוי
לכלנזקפיתשאיזביישקרריפין,הכלבאלאהייתהלאבשמחה.לקדאתו

קל.רחש
כדןגמתועקרבים,כנחשיםגםאפיאמתראריםומריגקאנח

המטפוריקהןאולם, .שקודיפיןכדיגמתככלבים.יגם tשקוררפינטשיכא
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 :החישובעילםאלהקטגוריותלשתימתייחדתאינהשבסיפןרהחייתית
מתחומיהדימרייםלהםויאיםיעגלוניםברובםהםהפריוריהודי

שנייםכבעלימתואריםלמשל,היהרדים.הבריוניםוסרסיה.האירווה

ללאבחצרר,המקפץצעיר.כסיחמתוארונח ,)א(פרקמיסדות"'ילכנותי

בא ] ...סיח[דהרותמעיךרגלייס,שעטהאלאפסיעות"לא :ררתמהעול
 14 .)ג(פרקוהמקררץ"השחרחררהנערודוהרמקפץ

מצד :מנונרזתקונוטטיביותמערכותבשחדבטיפורמתפקדהסוס

כדיגמתהאביררכובגברשעלהאציליהסוסבדמיתנקשרהראאחדי
אחתבטיסהועוברהשמינה-עשרהבןנחשיעטשעליוהובהירהסוס

נקשרהיא , I'שכ;מצדט)(פרקחיל"רבךקוזאקיידדךהשכרנהכלאת
היהרדיהקירםסמל-לעגלההרתימההנרפה,היהרדיתכסרסה
יעייףעלובגלנילאלאאינה(שבעצמהמנדלישלסיסתימעיויהגלותי

מתלכדדםיסמלמציאותהשירים).משירייסרסתי"כנסת-ישראל.של

יום,קשיעגלוניםככולם,רובםהם,הפרווריהודיאחת:למהיתכאן
אחרבחיפושהבכא"ייעמקשלחרפשבשלוליותיום-יוםהמדשדשים

האספקטיםשניגאולה.תקוותושלרוחניוחשלניציץרללאפדנטה

יסמלמטפורהומשמשיםבערבוביה,בסיפורמשמשיםהסרסשלהלל,
שרויהיאשברהטבעי"ייהמוסדמןולמעברונחשלריסרנילתהליך
פראמסיסבהתנגרי.נככלהואשאליוהחבותיי'ייחמיסראלבילדיתו

יצררהשררה,מזיהרדיהופךהיאתיאריויפהתמיםטבע"רמ"יל,אציל

ומיסררת.רתמהגבישעלומאילף,כנרע

בפרררר :שבסיפורהבסטיאליתהמטפןריקהתמהלאבכואך
ויוצאיערליםלכיןרבניהםיהרדיםביןקץאיןבמלחמותהשרויהעצים,

ימיטשטשיםנבלעיםהמחנרתביזהגבוליתכאמור,כו,(יאשרחלציהם
מושחזותימלתעותציפורנייםבעליתטרף"'ייחירתמתגירריתלפרקיס),

ומריייעזים :הדםולריחלטרףהמשחריםונמרים,זאביסאריות,-

זה"לעומתזההשןנאיםשניפתאוםמתגליםשכוליסכנמריםנפש
הלוחםחנינא-ליפאשלבשמרכילבימזכירהבסטיאליהדימוי .)ב(פרק

החסדתביניתאתבאחתהכרדראוקסימורןןכלולפגיעהכחיהבשכנתו
הבעדים"'ימוסר.אישליהודיטיפייסטריאובאופןלייחסשנהוגיהחמלה

-("ליפא"אכזריתחית-טרףשלתכיניתיהיאתחנינא") II (הכנוע
באידוריםהבהרנהבצרפתית loupeו-בלטיניתס"לופוס"ייזאב",
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שנהוגהגרמנית),להשפעתהנתוניםבאיזוריםיייולף"לעימתדרימיים.
הכלוליםהמנוגרים.היסודות 15העם.לאויביסטריאוטיפיבאופןלייחס

מצויהכסיפןרהטביעהשהפךריקסליותמעידיםחגינא-ליפאשלבשמי
שבעתמלמדיםהםביותר.הזעירותהטקסטביחידותגםיחידותיו,בכל

שלהאופייניותתכונותיהםבידבקיםהאוקראיניבכפריושבשהעם

 .הגדר"ש"מאחרךישבביו
באלימותמסתפקיםאינםדייריר :היעדחרקישילטיםבקרפף
חפציםבהשלכתשתחילתהפיסית,לאללמותנזקקיםותכיפיתמילולית,

ובאבנים.במקלותובמלחמותידייסבתגריתוסופהלגדר,מעבדאל
וערלים.יהודיםביןמחנייםלמלחמתמתייחדרתאינןאלהמלחמות

ישראל".בני!ונעריבגדכמלחמתםה"שקצים"מחנהאלבספחנחשהרי
שקררופינשטשיכאמהמחנית.אחדכלבתרךגםמתחוללותאלהמלחמית

כחיליתצלקיתבהומטביעהדם.זיבעדהאסיפיתמרינקאאתמכה
כחמילציוןעשויהייחברבורות"שהמילה(ייוקאדימיתוחברבודות

לעתיס..מזראבהואשאףחנינא-ליפא. 16 ;ינמדים)נחשיםשלערדם

חנינא-ליפאמשםיצאמעשה"לאחד :רצחמכרתבאדיוהנחאתמכה

כשהואשנניסבידילביתחיבאובח ] ...בדם[מלוכלכרתוידיוופניו
מתרארהכלבגם .) Tפרק(סוף " ...למחצהומתאיבריסמרוסק

גנבעלהתנפלאחתפעם ;ממנו"טוביישהזאבכטררףכ"ברדלס",
רםשלבשלוליתשקוריפיזלפנימיטלבנוקרו"מצאיהוילחצרשנכנס

 .)א(פרקנבח"לאשקיריפיןהלילהאותרוכלשמוטה.יגרגרתי

תיאןריםאפיאכלוליםזאב.לאדםאדםשכךהפרוור,בתיאןר
ושארינמריםזאביסאריות.ובמרכזםלמכביר,אכזרייסבסטיאלייס

קימי,גיוןגםהחייתיהתיאורלתוךמשתרבבלעתיםאך 1ךטרף.חיות
יהרדיזאבוכי Iעיקרכלניראאינרוהנרדא"ייהאיוסשהאריהמסתברואז

במירחדמשעשעידחרם.חנוזכאדםהמתגלהזאב,בעוךכבשהרא
שלזריעהת nמנהנסרארבו-הירש.הראשוו,המלמדשלחיאררן

לופרחאחתרבקפיצהכארי,נתגבריייפתאום :נחשלאמיציפא-לאה,

לאחוזהרביעשויזהמקום.בקרביתהכיסא'ב'ביתונתחבאהחלוןררך

החישמתחימיסימנטייסשדיתכמה .)ו(פרקגיילה"סכנהשעתבכל
זהקימיבתיאורמשמשיםקרבן)חייתכנף,בעליטרף,(חיות

כמאמרהבורא,לעבידתלאאן tכארימתגבר:ראובן-הירשבערברביה
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שלמאדמתהכריכלבית-הכיסא,אלפחדניתלמנוסהאפכיחז"ל,
כמפניהנסח"ארית",איומה".ייכלביאהאותוהרודפתציפא-לאה
החליז,בעדכציפורלייפורחכנפלים,לפתעמצמי"ח"לביאה"
ןהיפכהציפא-לאח,שלשנשמההציפוריחיסרדאתלממשומחייבנן

מפשע".ייחפהיונהעלטרפר,עלהעטלעיטדורסת,ציפורלכעין

כמרבן,מזכירה,בדת-הכיסאבקרנותמוג-הלבה"מלמד"שלהיאחזותן

לכעיןאותוהיפכתגםאךהמזבח,קרבןתאלחיטאשלהימלטןתךאת
בנהכיהבטוחההשכולהןן.ייהלביאההאם. tכאןנפחדת.קרבןחיית

המותרתחייהכשלשמישאףקרבנה,אחרוודפת tואיננוהרמתיחידה

העקדה,מפושתלאילומןבעלייקרבייס.צבי-(/'חירש"כאכילה

מבחינתיחידאית,דוגמהדויקאהוארהצני ;בקרביךבסבךשנאחז

דברים;יראהקרבןחייתאינןאךבאכילההמותרחייםלבעלההלכה,

שביןהמרחפת,האנלוגיהכמוכןהיא.ביותרקומיתשם).ל Jןרש'טויבי

הסמנטייםהשדותכילהדגיש,הראוימןבית-הכיסא.לקרשיהמזבח
שללתחומיזהפןלשיםוהםתח~מיםיאינסגבולותיהםהמטפוריקהשל
האימהשלהארכיטיפייסהסיפררים.גםהכרלבלינבלעיסשהםעדזה

נפחלהומעניקיםהנמיכהלמציאןתמחלחליםבזה,זהכאזבילושים
המדוממיםהמיתרסיםשללחילונםגרדמיםכך(ואגבומשמעות
קדושת).שלמיסרדרל~טרןלם

אפיאניכרת •לעילשתיארנןהמנוגדים,חיסורותביןהחלחולפעולת

 :מיטשטשיםלאנושיהדומםשביךהגבוליתגםחזבטפרריקה.בתחומיגם
ואילן 18 ,ובסטיאלייסרפטילייםבמונחיםמתוארותבסיפורהדמייות

כאןהופכיםיהדומםהצרמחגםאנןשליזם.במוכחיםמתיארדםתבתים

 ] ...מןטלים[/'הצמחים :בחורףהקרפףבתיאורלמשלכמיחייתיים.
בשחררדיתםנואוענפיורבריכילוהתערטלהאגסמתים.כתןלעי

 .)ז(פרקמעיפפים/'יעקרביםדרקוניםשלכערב-רבובעקמימיתם

 tכמווהדימם.הצימחעןלםלביזהדמויותביזאנלוגיהגםנרמזת

הרלעת :ה~קשה,לועילביןמרינקאביזהמסתמןבדמדיזלמש.ל,

הזהובה.מרינקאשלמקביליהשניהסהגדיל.והקישואהתפיחה
 .הצפרילהריונהמטריםרמזגםמשמשים

הצוובחהחי.ביןחיץבןשאין tאחדרתיעולםאפיאמצטיירבסיפור
אחריתזראיךאולםהגבולות.וכלהתחומיםכלביונבלעדםיהדימם
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הגדרמאחידי

 ,ומסךכסךמפירדעךלםהואהפרוררשל:עולמיהרמיניהעלהמלמרת
ערבוביהבמיןשריייםשבתיכיוהדרממיםהצמחיםהחירת.רגם

והסמלי.המטפרריבובישרויהןהויאליהכמישוךהן-דיסחרמינית
לסינתזהאראסתטיתלתמינהכאןמתמזגיםאינסוהקוליתהמראות

הערלםזאת,עםיצורמת.מעיקמתערבוביהלמיןאםכיאחתיחרמינית
הבלתי-אסתטי",שלייהאסתטיקהלחוקינעגההיצירהמןהעולה
והאכזרית,הדוחהה"מכשפה"מתיארראפילןהנאהשראבוהקררא

משל,.אסתטיתחזרתהפרדיקס,למרבהלרישאף

זסשר"ציתלשוןה.

שלתחבולרת-הטקסטרמיתבכלשמצאנויסוד.תכיניתאיתן
-זהלתיךיהמניגדיםיסרדרתשלחלחיל ;ןסיריסעיוות •היפרך
המפריכותאינוורסיות,מיניבתיכהמנילחהלשיןגם .בלשוןנםמצידית

המיכר-האוטךמטיהשימישאתומנטלותהקוראציפייתאת
הגדר",יימאחוריהצירוףשלתפקידןמשתנהלמשל.יכןוהקבוע.
משןלב.היאשביהספציפיההקשרלפיהרבה.פעמיםבסיפןרהחוזר

סנהדריןשבמסכתחז"לברבריכלרלזהצירוף 19 ,קריץהראהשכברכפי

לביןהעלהאחתבאשהעיניושנתזאחדבאדם:יימעשהע"א)(עח
אמרולך.שתיבעלעדתקנהלואיזואמררלרופאיםישאליובאיטינא,

תעמודיאלימותערימה.לפניךתעמרדלו.תיבעלואלימותחכמיס,

מאחיריעמותספדולאימותהגדר.מאחרדיעמיתספרערומה.לפניי

והיאעליו,תכףשיצרולגברבמקרריאפיאמכיודהצירוףהגדר".
בהקשריםמשמשהציריףכאןתקנה.לה,שאיןלתאירתןפורקזמחפש
הן-ממנהחפיסמהםמיביתמשמעותטעוניםמהם-שוניס

פרחישלבתיאוריהםואפיל,מרינקא,שלבתיאירהיהןנחשלבתיאורן
כפשוטן.ונקום(תיאורבתכליתליטראליתהמשמעיתלעתיםהעגלונים.

איסןריםעלמרמזהיא;לעתיםלעיל),כבזכרלןמשמעיתשכפלאף

המקורדתבמשמעיתקשרריםשאינםיכדימה.אתנייםדתיים.חברתייס.

שוכיסבצירופיםבסיפורהבאייתקף//.הפועלבשימושיהריו.הואשלו

ארוטיים-שרניסרבהקשריםועוד)דמר"עליןייתקףיצדה",("ייתקפה

לתיאררימתייחדאינןהראואף-ומטפררייםראלייםליטוניטרליים.
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שניפרק

המתאויההנערהשללתיאורהגםאםכיעליו.תקףשיצרןהגברשל
יימאחורי-הללוהכבוליםהצירופיםהוצאךכראהובה.לקרבת

משמעיתוקיבלוהקבוע.מהקשרם-לצרי"עליןייתקףאוהגדר"

נשםמשולבים.הםשבוהספציפי,ההקשרלפיוייחודית.פרטית

הריותת-הקטגוריות,הקטגןריןתכלביןגנולותהבלעתכאןשניכרת
כאןמיטשטשיםלמפןתה.מפתה,ביזלאשהגברשביןהגבוליתשגם

(במונחיאחריןהיאגםאלאהאשה,אחרלהוטלבדיהגברלא :לגמרי
 ;כאןדקלאביאליקאצלנקריתוהיאמןסכמה.שלשבירהזרהדיהזמן

גבראתלמציאלהיטותמגלהשבפזמיניתכשרה"ישראלייכתגם
יעינשיהחטאכמרינקא).עכבותחסרתיישקצה"רקולאחלוזכרתיה
ן"אשה"ייגבר"שלהסטדיאוטיפיס :כאחדלשניהםמשיתפים

כשניהמשמשיםהלשוןשימושיבאמצעיתהםאףכאןמיטשטשים
המינים".'ומלחמתשלהמחנרת

עצמןהעסיקשבהבתקופההגרד''מאחוריאתופרסםנתנביאליק

הדיםלשלבהחלישבה tהלשיובהרחבתהכרוכיתבבעירתתכופית
נמטא-לשוןשימןשהבלטריסטית.נתינתןבתיךאלהיבוטיו nל

הכלבשבוזה,סיפורשלחידושיויתרבידהםיירקרוקית"יבמטפוריקה

טיבהזהב-קמיצהשנביחתווכלבבפתח.ולאייכקמץנובח
שקיריפין,ולעומת ."!:חטףופתאום ] ...במלונתןנמסתתו ] ...ממניב

מתוארואימתניתירתחביתן Jה'/קמוצהשנביחתוהדורסני,הבררלס

הקטןחוטמיוקצההזעירותשעיניוכגלבנחשלרהעדיןהקטזכלבר

המטפיריקהסגול".שלשחורותטיפיןכשלושחליבןמתוךיימבצנצים
הילדיםבשירןהשתכללההתרחבההניקיי.טימנימתחיםהזאת.

ןמשמדעיהנאדפיעלושירקחורקהדלישביילדרת','מעשההקונדסי
שלוהשריקההחריקהצליליחיקייגםשהואיריק", nיישיריק-צליל
 20בדקדזק.והחיריקהשירוקלתביעותרמזיגםהריקיהדלי

מתוארתשקורזפינטשיכאשלצדיחתה :הסמנטיהשדהימאיתי
בשם-התוארזסשר"צית".אריכתאתסיסהכ"מיןהסיפירבתחילת

 ;בשינייםחיתוכםשמקוםהעיצוריםכלאתביאליקאיחךהזה,המוזר
פרדיקסליבאופןהשיניים.אתהמקההכקילמתיארקילהואכן.

המידרגי,הדקריקעל(המבוסס Jה"ערלית'שלה"למדני"תיאורה

ביןמהיודעשאינומדעת,נבעריל,שלעיניוררךגעשהה"משכילי")
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דקרוקיתמטפירהביאליקכאןיצרדב,בתחכום 21 •אלייףלביוצלב
לכינייימשמערתצלילקרבתןהקריבה tלאיזןצורמיםשצליליה
שלחסותהבתהממזרת,אתבשכונהמכבדםשבויישריצה".

ייהאסופית"וגםח"ערלית"גם(יהריהעקרביתשקידופינטשיכא

גםלעיל).הזכרנושכברכפיזוחלים,משרץשלבמונחיםמתיארות

:מצדמחרכמתאמצאהפריהיאזה.מקוריישבציריףייתסיסא",המילה
ללחישתדרמההיאשכןהאינומטופיאה,מיסרדזהבמלהישאחד,

שלגרינהתסיסת ] ...שרף[לחישח ] ...זינייתסיסה :בחש
 " 1הלילהכלתוססתהיאלמה !תם .•.תס ...תס ] ...שקוררפינטשיכא[

שלסירוסמשוםגםאריכתא"ייתסיסאבצירוףיששני,מצר .)א(פרק
שלהיפוןאגבסירוסנעצמו(שהרא 11אריכתאייגסיסההכבילהציריף

שלמצבואתביאליקתיארשבו ,)' 'Iאריכתאייגאולהההלכתיהמינח
במבע,(מרוכזתוצנטריפטליתמררכבתהסיפר,לשרז 22בגולה.היהודי

כלוכמעטוצרופיהן),המליםרבדקויותבצליליםובחרכםשימישרעושה

ילמשלראויימפירט.סטיליסטילניתוחראריהמתיכיופסקהפסקה
מתחיםאפיתטיםביאליקהעתיקשבההמחוכמתלדרילבלשים

בשםהשכניםביוהסמויההמלחמהאתכיבההואלדוגמה.כר.לתחום.
יימלחמהלכגותההיהיותרטבעיוהרי ,)ב(פרקשתוקית"יימלחמה

שפיררשהיישתיקדת".המילה(שהרישבשחיקה"יימלחמהאושקטה"
להעתיקזומגמחשבסיפור).אחריםלענייניםמתאימהלייממזרח",קריב

החלחולעקרוןעםאחדבקנהחיאאףעולהלתחוםמתחרםאפיתטים
הדיבור.אתעל,והרחבנןשכברהתחומים,ביז

האררטינתחוםיאסררמותרו.

 .שבסיפורנקייה)(לשיןה~יפמיךםדרכיעלאחדיסדבריםעודנוטיף
עלסחורסחורהמדברתעקיפהאמירהשלבתחברלרתמרבההסיפור
מרינקא,שלהריונהעללספרבמקוםלמשל.כך.שבצנעה.עניינים

וכובשת.הילכתוגדלההילכתייומדינקאומטפוריתעקיפהביררנאמר

זיאךמטפיריתיגדילהעלכאןמדובךאמנם .)ט(פרקהרהוריר"את
התפוחהשהדלעתבשםממש tהפיזיתלגדילהגםכמיבומרמזת

בטרםעודנזכרתזושדלעתאףעלוזאתההרה.למרינקאאנלרגית
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שנרפרק

גםניכרותנקייהבלשוןיבחירחסחורסחורהליכההנערה.הרתה
ייויצא :הסיפורשלט'פרקאתהחרתסשבמשפטהמילים.במכחר
 Dנועזימהקשריםנטיליתאלימיליסהמבוארת".באחדלהויארוב

לעצמןמדשההמספרשאיולענייניםרומזותיהןשבמקרדית,ןברטלם
טפחיים.ימכסהטפחהמגלחה~יפמיסטיתי.הלשיןגליברישלאמרם
באורח-,ואילישלפנינוהסיפורשלוהמיניותהאריטיקהאתממתנת

שבעתיים.ארתזומעצימהמגבירח-פרדיקסלי
בידאסוריםויחמיסבשריםתאורתשכמרכזיארוטיסיפורלפנינו

סצנהלאאףבואיזלמעשהאךיריביס,למחנותהמשתייכיםקטינים
 tחטיפרשללפןריטניותעדותכעיזכאזישלכאורה.גלריה.אחתמינית

בצודהלבינהשביברענייניםעללכתובייכולאינואורוצה,שאיבן
שאיןבעךד :נסיטיפךדיקסנעוץזהבענייןגםראולםומפורשת.ישירה

כשימושיישןנועזים,חךשפנייםתיארריםיהגליי,בדיברובסיפורבו
ופרשיותהקשריסמתוךהנטוליםמעטיםלאצירןפיםשבןהלשין

נועזיםצידופיםמיגיבטקסטהקיראימצאאחתלאלהס.יפהשהצנעה

וצירופיםמיליםונערה.נערשלאהבתםמסיפורשמתחייבממהליתר

"ללא .אחת"ייבמחיצההשערח",כחוטסדקיינקב", t'ייסדקיס"כמי
לאייואישווייחןר",כדרכו",יישלאלזה",זההםיימספריםחציצה",

בהקשריםבמקוררתכאיםועיד,ייהמביארת"בצבעא"ייימשחקים .'''עדי

 /Iטכעי /Iהמהקשרםמףצאיםהםכאזךפרישות.ביאהוטהרה,נידהשל

חרשיםבהקשריםהטקסטבחללומפוזריםשלהםהכברלהשימןשומן
ארוטיקהוריוילנועזיםהרפכיםהםלחד,בהצטרפםאךומקרריים,

גלוי.תיאורמכליותראףאוליומיביות

כביכולמפתה.האילןהסיפררשבסיףהאילןתיאיר Iלמשלהוא.כזה
שלגנהאלרלקפץוזממיאתלבצעהרשרתאתלכאודהליונרתזנח,את

אחד,שרביטנראשלוהושיט(ייהאילךעמההתייחדותלשםמרינקא

 .)"םהשלך:טילשאימרכמיובשליס,אדומיםתפןחיםשניליתר.קרוב
צורךאין , IIינשליםאדומיםתפוחיםיישנישלהארוטיתמשמעותםעל

תמימית" Ifבהמשולבתיישרביט",למילהגםאןהדיבור,אתלהרחיב
לכאורה.התמיםהטבע,תיארר 23מינית-פאלית.משמעיתיהאילןבתיאיר

בתהעבריתהספריתשידעהוהנועזים,החשופיםהתיאוריםמןהיא

סצנותלכאורההנטילזה,בסיפררדייקאפרדיקסלי,באופוהדיר.
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הגדרמאחורי

ראשונהאהנהעלהנעורים"לבניייסיפררכמעטוהואנועזותמינירת
הסופרלעצמךהרשהשלהם,ההתנגדותלבטיועללנערהנערשל

לקוראאותופיסלתאולישהייתהבונירההלשין,בשימרשירנהחירות

תחילתשלבספורתמקןבליתשהייהמוםרבנודמיתכהתחשבהצעיד
המאה.

הגדר'ל'מאחודישקדם-אבא''בבית-גנוזהתבגרותבטיפור

שלטעמהלראשינההטןעםשמךאליק,הנערמתוארבסיפילןושימש

השערמחלפתנעלתשרה'ניר,דודיבתהיאהנערה ..נערהאהבת

רגלויה.סמייהארוטיקהרוריחהתנהגותהשכלוהעבותה,השחורה

אתששימשימרטיביםבאותםשימושעושההמתנגדיםביןהשיחה

 :'אצבעןני'שלוובשיר-הילדיםגן'לי'יששלךהצם"ב"שירביאליק

 ?הלילהתליךןאיפה-

 ...נחיץ ...יודעאיבי-
 .הגובסיכתפה.ליז-
ראביך?-

תשכיםמחרישנים.הכרלכשיהיושעה.בעררל,ךישובצתה-

 ...אישיראןולא

בת-מחויבתשבהםהזקירוםלכלליבניגודמתנהגתשרההדודנית
להתרחששעתידותהתרחשויותצלמרמזתהיאשכןכשרה,ישראל

להרניתמיבבההיאהשמרנים.ההרריםשללציפיךתיהםבניגרדבלילה

ואילםביתה.גובסיכתהשמרנה"עשרהבזהבחוראתולהליןאביהאת
,לתעלמתרפקחטאיהרהררירןרירשמןאליקיהמבחןרגעונגיעכאשר
מעיטפתדלתהאתו·לתפתחמתשיקההליהטתשהנערהבתקרוהביתה

קשב.ראיןקולאיןאךושובישובמקישהואאכזבה.לןנכרנהבסדינה,
המיתרתהגויה.למרינקאהגנוןהסיפירמזשרחהפכהבמקרהלא

,לתךתיהאתלפתיחהמרכבהילנישואיןשמחיץלאהבהביסכביכדל

שמואליקזההיה.איל,שיחפיץככלננהונ~ריתליולהעניקנחבפני
תפניתמקבלחסיפךרהיהשיניח,ביןכשכרסחשרח'ניואתהעוזב

אך.למשל).הרכ''בתגןשטילנכריעקבשלהטרגי(כבסיפןרןטראגית
קבלים nמלך,שהרתהונרינקאאתהניטשהואכשנחהגדר'.ב'מאחרדי
הקרראעמישהביאהנודמותמערכת,לפיניטרליבאופוהדברים
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שניפרק

שנחבראותודווחהאנחתייאנחהשמרניהקוראאדרבה,מלכתחילה.

קרראעמה.וברחהגדראתעברולאה"שקצה"שלידהמאחיזתניצל

אתמעתהעצמיעלהמקבלנחלמראהאפןאתיעקםפחותשמדני

אוחותאתמממשראינרדנאשמקדמתהיהרדיתהחברהמןסכמית

בסיפוריראהאחדקוראלאאףאולםני.שחירןהחדדושה~זמה
ובהשתחררותאדירבמפץיפהשסלכ.רקורעתאמיתיתטרגדיה

וימזמאב,-בז-בליהיולדתהממזרת,מדדנקאשלהמדגודלהקסרטית.

יפחך"ייחמלה'שלקrכךזיסלאאךבצערהשתתפותשלראשניך
אמיתית.כבטרגדיה

העציםמפרוירויוליה.רומיאוז

מתגליםחגדד'ב'מאחןריהמוטבעןתהספרךתיןתבמוסכמיתגם

אתומטשטשיםמערבליםואלהלמכביר.רטרנספורמצייתפרדוקסים

בהרחבהעמדנוכברשלו.הז'אנרקביעתעלומקשיםהסיפורמתארי

גזשלהמקראי-מיתולןגיכסיפורביאליקשהטילהאינרירםירתמיניעל
והנחש''חווה-גנוזבעוריםבשירןהגירוש.הי'בפילה"הפיתיי.העדן.

סיפררעםהדעתמעץוהטעימההעדןגןסיפןראתהמשורדעירב-

ב'מאחרריגם .נרדמתלאץרונפלהמירעלמתפיחשטעמהגייחשל
בידישבריהיתימה :שלגייהמאגדתמעטיםלאיסודותישהגרר'

השרכבתנרדמתיפיפייהאדמוניים,גןתפךחילב,קשתיימכשפה"

העגים.ממצבהלהצילההמבקשסוסעלדכיבואבירלעץמתחת
במובןטובבכימסתייםהסיפרראיךהילדדם,כבאגדתשלאואולם.

הקוראשללציפיותיך:בניגודטוב"ייסוףהמישגשלהקינבנציונלי
אהנהוסיפוריאגדותשלהסנטימנטליותהסיוםדרכיעלהאמרן

אמנםמסתייםהסיפןןכאן.נישאיםאינסוה"יפיפייה"ה"אניר"

עלהטוב"ה"סדרמושבשבהחקלאסיתהקומדיהכבמסורתכנישואים.
באודחאולםמכשילים,סדרתבאמצעותושיבששהיפרלאחרכנו

והתנגדותםייטאבן"שאיסודיבני-זרג,אותםאינםהנישאיםפרריקסלי

המכשיליםכלעלשהתגבוהזרנ .ביניחםמפרידיםלבקשיקרוביםשל
רצובהעלעובהשנערכתוהחתונההאירוניה,למרבהנפרד.החברתיים

ה"טבעיים".האוהביםשלבדרכםהמכשוליםאתשהערימההחברהשל
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הגררמאחודי

עלאהבהסיפורישלהקינבנצירנליהסיוםשלגמורחיפוךאפראבאךיש
 •כןעליתר 14לםלקם.הצליחןוהםביביהסחצצישמחיצותארהבים.
ותיסבי(פיראמוסעויניםאבלבתיהמשתייכיםאוהביםעלהסיפורים

בדרךמגיעיסהשיקספירית)הדרמהמןויוליהרימיאןהמיתולוגיה.מך

במרתם,אףנפרדיםאלנםיהנעימיםהנאהביםשביטראגילסדוםכלל
 :כאירוניההמספרשראלכאןואילו

 ••• ?מריבקאעםוברחנחעמדהלילותובאחד

חנוכהבשבתהעצים.מפרברהאדםנפשאתיודעיםאתםאין

ובחופהשדכןעל-ידיאחד,מוכסךבתכשרהכתולהנחנשא

אשתועםבאהשבועיתלחג .רישראלמשהכרת ,וקידרשין
מרובה.היתהוהשמחההעציםבפרברהוריולביתהחדשה

קורהעלהצעיריםהזוגבניכשנתייחדוהחלביסעודתולאחר

והתיניקמארינקאשעהבארתהעמדה-הביתמאחירימוטלת
סדק.דרןוהציצההגדרמאחוריבזרועה

האהבהסיפוריבניסחימלוררמטירומנטילסיוםשציפההקררא
נקטפןאףוארלילמרחקיםשכרחר •טראגייםאוהביםעלההירואייס

 iמשיצאעליוחזקהיהפטאלית.האומללהאהבתםבשםימיהםבדמי
ופרנמה,משפחהערלעצמיעלמקבלייגיבןרו"נפש.בפחיהטיפור
קרבןניפלתזילייהתמםדרתו" .ךד nייכלללאהאדם.כאחדונעשה

והיאכלפיהחוברתייכלאתמעצמופורקשהיאמלפנים,אהיבתן
מיסכמותכללבדה.פרי-אהבתםגידולעולאתלשאתמעתההנאלצת

המסתיימיםאלהגם-מכשוליםרביאהבהסיפורישלהסיום

פיהם,עלבאזנהפכים-טראגישסיומםאלהונםוכחתונהכבי"טןב
-ממששליראמהגמור.כיורניםבאבדןהקוראאתומותידים
היהרדים,כשכובת.אין-נימיהאתוזנרטיטההנפשאתהמטלטלת

ומרגשים.רראמטייםסיפוריםמקרבייוציאלאבגליתהשרויעםשכז
ההתבגרןת"ייסיפורשלהמקובלןתהנודמותכלגםבמקביל.

למיטבהחוזרגיבורןבמקיםילחלוטיןכאזרמתהפכןתמשתבשות
על-פיחייראתוהמגבשנאישיותואתהמעצבתהתנסויותסדרתלאחר

הנסוגגיכורלפנינןעליי,ןהאהוריתהקוראעלהמקיבליתהנירמית
פךיירשלוהמעיותיתהמסילפותהנורמותאתעצמועלרמקבללאחור
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שכ~פרק

 .מודרניקוראשללבןעלבאהדהלהתקבליכיליתשאינןהעצים,
שלהתבגרותייסיפורבשםבצדקחסיפןראתמכנהקריץלפיכך

 25הבוייין').של'הרטוריקהבספרןבותושטבעמרנח(בעקביתרגנרציה"

כי nנעללימרניבליאנררסןשלהנורעתהאנדהמןובטפורהנשאלאם
 :להיפךאםכימרהיב,לכדבירמכוערמבריוזוןכאןהופךאיבךהיא

עגלוניםשלטיפרדם tהסיפןרשלהמטפירית(יבלשובולכרירןמבדביר
לעגלתהרתוםעבודהלסוסאציליפראמסוסהיפרנח :עגלךניםופרחי

החברתיות).המוסכמות

היפוךאםכי tקןנבנציךנליהתבגררת"ייסיפוןלפנינואיזמקוס.מכל
שאינה'אנדית Tתבניתכאןאין.ולמעשההז'אנךשלומחוכסמעניין

 :הפסטןרלהשלבמוסכמותיהגםביאליקכאןנהגכךלרסיסיס.מנופצת
אין"לאהבהשלפירהקביעהספרותיהדפיסרווחלסרגירזהכז'אנד

פשוטיירוt.יהנסיכה •לחלופיואןיפשיטהה y.ורומלךבןגנרלית".
יאתהמעמדסייגיכלאתהאהבהבכוחןפררציםהטבעבחיקנפגשים

מהיר,סוסעלייאביר"מיןשהוא- nבכאז,החברה.מוסכמרתכל
חזיריס,בדועתמתאהב-להודיייחיד-יקיר Tביהודיייינסיך"

שלמוסכמיתיהוממון.ייחוסכלללאנחותה,אסיפית IIב"שקצה
הסייגיםכלופריצתביז-מעמדייםנישואיםמכתיבותהפסטררלה
בנישואין.האהבהאתלממשהעתבבואכאן.ראולםהחברתיים.
ימהרהעדמתבררהנכרךילקוראהבין-מעמדיןתהמחיצותמתריממןת

גברלות.וישישלאהבהכי
כאןמתנפצית / 1ה"קלאסיהמלחמהסיפורשלמרסכמותייגם

מנצחיםה"טךביס"השבלונייםהמלחמהסיפוריבררב :לרסיסיס

ביזהגבוליתבפרציםכאזואילוניצחת,תביסהנוחליםוה"רעיסו'
מוארייהטובים"מןהראנחאםלהחליטמתקשההקורא ;המחנית

מחנהלאיזהובכלל.המנרצחים.מואיהמנצחיםמןהראאםייהרעים",
,ובכלתיכוכתיךומסוכסךמפורדמחגהכלכן,על.יתדמשתייןהיא

אתהמעירריםואחריסהקוראאהרתאתהמעררריםטיפוסיםישמחנה

ישראל"בניכערי IJעםממלחמתיה"ערליס"עםשבנח.כאשרסלירתו
כחכרירמניצחיןצוהלחואאיךחחניס".ניןכ"אכלמתיארחיא

שאליוהמחנהבתורשדריהראשאיןבחושיו,תיפשאםכיה"שקצים",
ביולנולים,יהידזםביןהגבוליתייטבעי".כאופןלהשתייךאמררהוא
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הגד,מאחורל

עיקר,כלכאןבדוריסאינםלרעיםטרביםביןלמניצחים,מבצחים
שלהמקובללז'אנרבפשטותלהשתייךיכולהסיפוראיןולפיכך,

וביאליק.אליבאייתכנו,לאגבורהסיפוריגםהמלחמה".ייסיפור
כינה(כדייבובלרת"אלאמקרבהמיציאהשאיבההיהידיםבשכונת
למיניהן>. pseudoה-תיפערתכלאתביאליק

רביסלז'אנריםהאופיינייםיסודרתמכילהגדר''מאחוריכימתנרר
ציוןכלכלשהי.מוגררלז'אנרבמלא~תאותרלשייךאפשרראיומגירבים

טפחייםוכיטהטפחלמעשהגילהבכיקורתכהעדלךשהיענקז'אנרי
כלאתומנפץהן'אנריות,המוסכמךתכלאתומהפןסותרהסיפורשכך

תיייתאיזולילהצמידניתזאם .והמיכריםהקברעיםהקבערפוסי
ייסיפןראי"ופררוקסיםשלייסיפורבשםלכנרתראוליראריאזישהיא,

 .'"מסתברא'איפכאשל

n . הניצחרןכלזהוארלי? 

עלסיפורוכשלינו,מריעלסיפורהשאר,ביזהוא.הגדר''מאחררי
לושבותהעציםפררררשלהאמותמד'רלצאתראשלהריםכישלנייסיון
ייחם"המכרנהגרף,בעללאריהבניגררהמסולפים.חייואררחותאת

ניחןה"גרי"גחיפת"),שלמ"יפייפךתודברברדבקלא(כיון'עשיר"
אלבמשר:הואיפת"שליייפייפותראלאיתרהמקרביתרבית,בתכרנות
אףהזחרבה,החויריסריעתואלהאדמהאלוהגבורה.היופיואלתטבע

הגטוילידיעמר,בנישלהמתה"ו"האותייהספד"עולםאלנמשןאינר
לשינרתהכללית,להשכלהמכויז 11יפתשליייפייפרתךהביטוי(אמנם
כפיפשיטומיךלמיצאהראכאןאךרכו',הערלםתרביתאמנית,זררת,

להגותיכולהשאינההזהובהמרינקא ;נחשלהמשובששמושמרמז

עניינההעבריתשהוראתייינרי"בשםנחאתמכנההשמיתהחי"חאת

לרמתבררהתחנגךיעםואולם.חידוש).עניינההגרמניתוהוראתןיירפי
מרכיןוהואלר,ניצדלאלגירשמעברזהרחדשיפהשעולםאח"ירם

שלתלמיד,בתררתביאליק,ולערל.לרתמהצייארוומגישמרצרןראשי

שינזייספניהזעליהעדיףחפיזית,במהפכרתהאמיןלאאחי-העם,
עליינגזרנחכשלמדדכיצדהיאהתיאריסידדים.אטייםאבןלךציןניים.

שחררהבבלוייתדיאיןטיטלישינוילהשתניתכדיכילהיכשל,מראש
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שגיפרק

שאינםרמהותדים,יסודייםובהכשרהבחינוךאםכימהיר,יבסיס

כן-לילה.מושגיס
גםביטריביאליקנתןומהיריתנירפיתבמהפכותזהלאי-אמינו

חלירישירר'התהפרכה',הגנרךשירו(כגיזשליוהמהפכחהמריבשירי
ושירוחושרים'ו'עביסערכה''חיבוטשלוהילדיםשירייתרמה'.'שירה
-הכללמןיוצאללא-שכולםסדבר'),'מתיהידועהקנרני

-ארצהאפייםה"ארזיס"בנפילת-ההפכהבכישלוומסתיימים
שלחןל:יסאתהירואית.יהבלתיהמשמימההמרצאנקייתאלובחירה
להםלהציעידעלאאי tהיטבביאליקהכירהזמןבתהיהרדיתהחברה
עלהנחרצתביקירתוואתשליאי-היידאיתאתלאלתר.שירפאםפתרון
לייגסיסחתיאררירעל-פישנדונההיהודית,בחברהפלגיםאותם

בסיפור,מגובשביטרילכללהביאובלתי-הירואיתחרישיתאריכתא"

באספקלריההנפסדתהגלרתיתהמציאיתאתשיקףשברהגדר','וכאחורי
בחייםמהפךלבצעבבואוחיל"רייגיבןשלתבוסתיאת :עקרמה

בדת-אבא.מורשתוהעבירים.המשמימים

מימרהשליכהמחשהכהמחזהלדאותניתןאףהגדד''מאחרריאח
מלארתלרגלשפרסםבמאמרח"צעיריס"גנניתאחד·העסשהשמיע

שאינסבדבריםכילדיםלהשתעשעלנויירב :אחיאסף'ל'לוחעשןר
בקילעליךילרכיב'סוס'למקללקרואבלבי.בדמיוואלאבמציאית

חדשה,ספריתדברעלהריקיתהמליציתאחלאחריםנניחגבררה.ענית
אתתיארשכברביאליק 26ךכר'".רכו'ואמנותיתמדעיתואנרשית,עברית

יס'.ו'בכרכי'ילדוח'הסטירייםבשיריוה"צעירים"שלהילדותמעשי

ירים" Yה"צהסופריםמעשיואתההרצלאיסהציוניםמעשיאתהכורכים
בסיפירי.מראהלאלתרערכים"יישינוישניקשרהמדיניתהציונותארהרי

נאה tיהרדיצצידהראייגיבודו" .מהרילד~ת"'יימעשההגדר''מאחורי

כלאתבהןפעתןןמדשלםמהיךסיסצלהררכבבן-חיל,כקיזקויצדי

אלאאינןןגבירתוירפירשכלמתברריההכרצהרגעבהגיעהבערות.
חוזרהגיבור-בעינירשמבית.הבלואיםעל.המחפהושטחידקמעטה

מןהעציםסרחרי tאביתיישלוהמעופשיםהכעוריםלחייםכברדאחר
כשהייתה.נרתרהפנימייתיואיל,נשתנתהחיצוניותןרקשכןהעיירה,

המתהלל'פרש',הילדיםבשידהדרנדכיזה.בהקשרלהיווכחמעניין
בבקעהמהירהבדהרהלטוטסוסוביגולתגםכמווביכולתו,בכוחן
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הגדרובאחררי

ווצהי I !בהרריץ Iבבקעהרץר I !ידהררץר Iבז-סוסי,(ייוץרובהי

התמרנהפיעלמתגלה )"ל~חובזאניפרש I-ולילייירםטוסה.

ממששלכפישרלאנדנדהסיסעלהררכבקטן,כילדהשיראתהמוייה
מפירטותהיראיתלתתנהגשביאליקלשכיח(ואיןאץרבמרחביהריהר

 27למאיירין).

שלהתכנסןתךבימיהמחנות.שניביןהפזלמיסנשיאעידלמעשה,
מתחרמיבמטפוריקהביאליקהשתמשכברהראשון,הצירניהקונגרס

אחד-העמיריבייה"צעיריס"אחלתארכבראווהרכיבההמשאבהמות

למיריהמשוררכתב 1898מסיףלאחד"'העםבאיגרתהרצל.וארחדי
'השילוח',עלהקיבלהקרראיםאחדאתשימעאני"לפרקים :ירבי

עליךעונרתהעתיתספריתנןמדי.ייחדיעביןמרייותרלאטההילך

שב'השילוח'וטיפהטיפהכלעללבנותהיאשיכולהאע"פבשתיקה,
הדבשריכבידהרותמקרללאאםיודעימימאמרדם.שלגרוליסכרכיס

להיחםלבךהשמתועחהלגמרי.קילוייחבאהיומייםוהאחשתרניס
אויבאיזהכאילר ?'השילרח'רביוהיומיתספריתנוביןהשולטהמיזר
אלקרזרםאיזההתפץרכאילושמחתה.אתויערבחרכהאלהבקיע
נעשהיהבשרכאזמל,חרתך'השילוח',הואקראמנםהנפוחים.מימיה

עדינוקבהנהוירדד-הולךקולראיוואםחידודים.חידרדים
רהתגורנרירתתמורותחדף ,לטופחועדדדכימראשית 18 •החחים"

ועורכי'השילןח'שלהמתינהההליכהאתביאליקהעדיףיגרמןשהזמן
ארהדיהמהפכניים,ה"צעיריס"שלוהנמהרתהמהירההדהירהפניעל

חמדינית.הציינית

גיבררנח,שלסיפריאתגרף'בעל'אדיהשלסופיאתמשירים~ם
לא(כאחי-העם)ליקישביאבנקל,להיווכחאפשרהגדר','מאחורי

חדשייהידימתוכןלהצמיחבו-לילהשלמהפכיתשלבכיחזהאמין
אחתמולירותשהןטיבוכאלהמהפכיתובפנימיותי.בחיצוניותןיפה

גוף,בעלאריהבנישלכבסיפורסהתביללות,או :תגובות-גגימשתי

משתאיתאלומיזמניםרנפרליצמייסטרפריסטרבבכתהמתחככים
הישויהניסחמןחיהידיייסהחייםאלחזרהאי ,והניברכטירהגנרל

האטיהחיברןבדרךרקאפשריממששלשינרינח.שלכבסיפורו
דרר,סלףחדשרירריצמיחהיסודמוהעםנגעיאתשירפא Iרהממושי
צרורותיר.עלש~רקבהמרבד,
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שביפרק

חנדתי.סיפורשליסודרתבקרבו(המכילשלפגינןהסיפורשליימר]ס
רעידומדימלחמהסיםירשלאהבה.סיפורשלהתבגרות,סיפררשל

הדורות,גורלעלהיסטוריוסןפייסלהרהוריםהקיראאתמעיררועיד)
ויפת)(שםהאנושיהמיןגירלעלאימית-הערלם,רבניישראליחסיעל

ימיאתהמתארתחיים','כחיסהאידיליהמהפכות.שלימיהןקוצרועל
אךהאםבתרס"ה.ונתפרסמהתרס"יבשלהינכתבההחמיס,תמרז

 2זאב,'בנימין tבניוצעיראתהזקןהעםקברתרס"דשבתמרזהיאמקרה

חלרםהחלום,יבאמצעהדרךבאמצעאפרתה",ייבדרךנשברשלכר
שעלהוא,מקרהאך?האםלאלתרלהגשיםאמרשארתר tאץר-ישראל

ייפי,(טבע,ה"נכריים"החלומיתאתלכטושנגזרביאליקשלגינירי
הגדר")ש"מאחרדיהאצריתהגריהואהבתהאדמהאהבתפיזית,גבירה

 ?הגלותיתהיהודיתהחברהשלחיקיהלפניראשוולהרכין

ילדותלתיאורילראשונהביאליקפנה .) 1909 (הגדר'ב'מאחירי
 ) 1899גרף'.בעל('אריההעמלדהבגילארםעלכתבכןלפניונעווים.

-משפחיתבעליושניהס ,) 1903(יסוחר',ימירבחציייתלוש"רעל
בכלהמבקשיוצלח","לאיהשנייונרי"עלהשוכבבעמייכעלהאחד
לאשכברהמדבר",ליייורשייך;האחדפריטהצררתלראוחמאירי
החולף.הדורבזנאיבי,ציון"ייחיבברהשניהציוני,למחנהקילויצרף

'מאחיריהפרודירההתכגרותהמריבסיפורליליינבלוס.מ"לשלדורר
אללאחור,נסיגהאלאאינהוההתנגדותמדיאיגוהמרי(שביהגרר'

שללעיציביביאליקפנההמדבר"),יידרדבניהחורים,שלערכיהם
שנרתהמאה.מפנהבשנית:ראשית,טעמיםמכמהוזאחילד,גיבךר

האדםדמותאתלבטושהנראהככלביאליקהחליטהציונית,התחייה
בביאההמיקרמתביצירתוששימשהרהייסודים.הצריתשבעהזקן.

התצפיתנקודתאתילאמץהסבל,ויריעתהישישההאימהשלאלגררית
שנית,ריח.ומשבשמשלקרןלונו nאתרפרתחמשנתיהמקיזילדשל

אפשרהביאליקשלהילדותמסיפרריבאחדיםהילדיתהתצפיתנקידת
לקוראיךרלהעניקמודרניזציה.לקראתשליהפרוזהאתלהצעידלמחבר
לשקראמנםיתקשה(ילדואי-מהימניתמהימניתשלמרתקתתעריבת
תוךכספק),מוטלתכהלכההמציאותאתלהביןיכולתוגםארולזייף,

לספררתהאופיינירתהכל-ירדע,המסםרשלהמסירהמדרכיהתנערית

כל-יריע).מספרשלו Iמטעמערייןמסיפרהסיםירכאןכי(אםההשכלה
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הגדרמאחררי

הצמידיתמןלהשתחררהריאליסטןלביאליקאפשרההילדשלדמיתי
לאשמבוגרקסימיםעילמיתאלולהפליגהמעשהלעילםהמגבילה

להעניקביאליקביקששליהילדףתסיפיריבאמצעותשלישית,יבינם.
יחייםאהכת :וחסכיהחסריהמקצתעלכלשהופיצייהעבריתלספרית

אתערךשבהןבשניס .רעןדקונדסיתהימיו,רעננרת. tחייםשמחת

עלבן-אליעזרמררכיהסופרלידידואמר .) 1910-1904 ('השילןח'
:ייזהטניובכידיתם''מאירערתבשםשתידגםטויךמרקשלסריר''תום
מןשעלהכמיקריאתולאחרעצמירואהשאדםהספרים,מןאחדהרא

יבפשר".גופיבכלמרגישחואורעננותטחרה.מיןזךבפלנהרחצה
לספדבא-בו-אליעזרסיפר-טייזמרקשללספררזהשבחימתוך
וסחופים,דווייםאנשיםעלהכותביםהעבריים,הסופריםשלבגנותם

בזריזותי.ניפלשאינוהיהוךי,הקונדסאתלתארהבןחרבהםאישואיז
כאילןדיבוררבשעתלהתלהב;ייכדרכיטוירמתוםובפקחיתןבעירנותן

טחוייהאם :בחום.קראעמימתפלמסשהואבר-פלוגתאלפנייערמד

הקונדסשלכוחיגדילהיהודיסברחובכימראיתסיפךינושלעיניהם
שלחץביאליק;:זפנחאלהבדבריו 30 ." 1הרציצההנפששלמכוחה

בסיפןרי .נן-צייןש'שלהילדותסלפוררציצה','נפשכלפיביקירת
':צדי,שרבבחייס.שמחתמלאילדלתאךביקשעצמישלדהילדית

והלאה.ממניה"קלאסית"היחודיתשהלמדנית
לביאליקשימשוחריקא,הפוחחהילדי,הגיכוראלה.כלועל

שלוחיבהזלזילשלתערובתמתורלניגךחםהרלמתמטפררה
אתלתארחרבהשהמשודרהרצל.ואוהדיאחד-העםיריניה"צעירים".

המילהאתביאליקהתירכובעשיתןנערות".כ"מעשהמעלליהם
המלהיאתימל-הנועד,אתהמציינתחז"ל,שכלשיןיינערות"הניטרלית

נהגילחלךפין 31ואיוילת.שטותדבריהמציינתיינארישקייט",היידית
ימים,עול,המצלינתייערויליס",במילהגםה"צעירים"לגבילהשתמש

("לבעלי'ילד:ןת'הסטיריבשירןועושי-עודל.איויליםגםהמזכדרהאך

 32ב'השילוח'.להדפיסוסירבשאחד-העםכספרותנן").המהלך"החדש

הרעשדבמה I-חדשרתזמדרות-חדשות"~פדים :ביאליקכתב

 ?למלחמההתכונהרק/אס ?המלחמהעצםהיאהזאת I !ברמהשם

אם-כז, / !לדדכניבלכהקים.-אם-כז I ?כל-הניצחיןזהןואילי /
אתמשמע.שעתנן".עידעברהלא t/אם-כן ,~~~!כיאל-גביש
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דאההפואטיקהובתחךמיהפוליטיקהבתחרמילשמההמהפכנות

מעשהבהראההואשלילית.כתכונהאחד-העס,שלתלמידןביאליק.

'מאחוריגיבירבח.כמרמדעתונעידיםויקיםנעריםשלואיוולתנערות

לסוסואצילימהירמסיס-תהליךשלבסופו-שהפךהגרד',
זקנה",גייהשתהאסרפהצעידהשקצח.ייכלנךיכלוחסדנרפהעבודה
יתואריפהיהרדינערכיצדמראהוביאליקהעממי,הפתגםאומר

שפגיךוכערך.בלהיהודישיהאסרפוה"שקציס",כאתרהמתנהג
אליבאהפדןיר.מוהעציםמוחדיאבותיו,כפניומציררים,צומקים

ולחריגמעלהמעלהלהמריאהמבקשתבן-לילה,שלמהפכהוביאליק,
הנמיכההמוצאכקודתאלמחולליהאתמחזירההמסגרןת,מכל

מזה.למטהואףיצאר,שממנה

שני;לפרקהעררת

L I.A. Richards, Practical Crit;c;sm) London 1954, pp. 235-234. • 
ביךמהלרעת(לא ' fלף ttקייןפ~ן~לםקייןוויטןייביט ;הייריתלמימדההשררה 2

 . 334סימז .) 1950 (סטוצ/קרבאלף)ילביוצלב
ייקההייתהטשרניחרבסקישלהיופ''כחרםלאידיליהביאליקשלזיקתן \:

יבוזייאידיליהשלידכתבמצויטשרניחרבסקישלכארכיונןומזכחת.אמיצה
ביתתיאוראחיררבכתבביהוסיףהעוררושביאליקהמחברשהוחירחלל

האסורים.

מצרכיושירהאחד-ועשו''יעקבשכותרתםביאליק.שלשיריסלשניהשורה 4
שני .)'םעשירי:מעיךךפןמרנות'שיריס(מסדרתידועזמרשירוהשניגנוז

הרוסי,לייגרי"היהורישביזההבדליםאת Iבדרכראחדכלמתארים,השירים
הצילם.ארמיתלכניהיהרדישביןההבדליםאח-יותררחבובמעגל

כלבלבאלאשקיריפיז.כמוישחרראימתניזאבכלבאינינחשלהכלבאםגם 5
בווששרדרגמרר,ייגוי"כחשאיןמרמזתהכלבשלדכיתי .כטלהורילבןקטן.
שלסירפץר,י"לרהשייה .) 19ך 9 (עקביהןוראהכלשהן.ייהרדיותתכוניתגם

בא). 'עמהעם,(מפיכלכיס
שחורההמגידלתבלידיתוכהלכה.בחררעשרה.שמינהכבןעתההריהוייבח 6

והיאה"גוי".שלההיכרמסימניהיאהבלוריתחיל".וכןקוזאקררו ] ...כזפת[
הביאליקאיהעם"ליישיךגםוהשויה .)ב"עמוסיטה(יראההאמורי"מ"דרכי

מצטיירשהראכפיהמיוצד,החתןמתהדרשכןחידקל'.ונהרפרחנהר'ביז
שעללציציתמקבילהבלוריתןשחירה.כבליריתהתמימה,הנערהשלבדמייבה

המקומיחבשניהאקסטךךורטייס.יהגנריןהיוהרהסמל-הרוכיפתראש
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הגדרמאחורי

סטריארטיפי,יהודיצעירבמקיםהמקיבלות:המוסכמיתאתביאליקניפץ
בעלמדעת.יבעורפרחזייאביר"מחיארומצניע-לכת,חיוורתלמיד-חכס

מטאטא~שלמקלעלאיסרטעלרכיבחבאשחורה,בלררית
כעלכלב.שבהאנדרסןכריtכטיאזהנסמאתןהחייל''המכשפהלאגדהוהשירה 7

פתחאתשומרהמיתןלוגי,צוברוסשלבן-דמיתיכצלחךת,גדילותעיניים
המאהבסיףלעבריתתירגמואנדרסןאגדרתהעץ.גזעשכקרקעיתהביד

 .ההללאתתדגומיעלגמרןביאליקיגחובסקי-גוריהירהעל-ידיהתזסע-עדסרה
החזירים''ויעהוהחייל'.ה'המכשפהרגנך'.('הענקאנדוסןאגדיתשלרישומן
'מאחוויכסיפורהיטבניכרלתרגומן,ם t'לימנרחםעצמןשביאליקוערד).
לילדים.גםישיועדםיפורהגדר',

 .)אטד.רבה(ויקראוועכנאשלכארסבהךזנפעפעהאוםאיתי'ייוהיה :והשיוה 8
הכייבים~ךמלאה-(יישרף"ה"שרפיס"אתבצלילךמזכיר"סיופים"השם 9

בסדפררשלהםבכפל-המשמעיתהקשךריםנחש),רגםגז-העדן.עלששמוי
הניצויתאירופהכלשונותכלליתמילההיאיישרפים"ובקרה.זהראיןיגז-העדז

פירילסקי,נייךשלמאמרויראהנוצרי),למונחשהפכהעבריתמילה(זו
שללטיפירווהשריה . 468עמ'גולדנברג).לגדעיךהיובל(ספרט-יאמסוררת
שפדטי·המציאיתתשלייט).(תל-אביבהטומיז'נה''רחובאיירזבי-אירפזיצחק
ר'סירפים.הכרמרהמתהפכת,והחרבהכלביםיללתעםהבוסתן(תנחש,שלך
ב'סאחרדיהמציאיתמעיצובכמדימהמרשפעיםרעוד)העציםקרפיףשר"ב.נריח

שהיא".ייכמותהמציאותאתמשקפיםרקרלאביאליקלישהגדדי
 . 30-28עמיצור,ראה 10
 • 117 116-עמ'(תשכ"ח), rקרראה 11

הכפדביאליק.שלזהבסיפררךניכריסשעקבותיההיוםי.יכחוםכאיריליהגם 12
מואמנםשניצלייהצליי,,,להן,ראשצררה,ומךשחתןתמעייתיתבדמריותמלא
תקנה.ללאוהישחתניזיקגופואךהאש.

חילה'.'בדלהטשרניחובסקישלבאידיליההבתיםשלהמןאבשלתיאורהשירה 13
הדיזגיםהפדיור.בחיבתיאורביאליק.שלבסרפורוגיכררישומהשגם

ראהטשרניחובסקי.שלהניףבתיאוריבהאנשההשימושעללנעליהם.
קריץראההגדר'.ב'מאחרדיהבתיםוהאנשתעל . 54-53עמ' .) 1974 (האפרתי

 • 55-54עמ' ,) 1968 (
פערדדיצופ-ניםמיטול~בגאזרירט $I.פעגלהבעל ${"היידיחהמימרהעלייפי 14

כלפיכשפניךממושךכהזובזניטע'ייהעגליד, =(פערד" ~אלייןייערטערביז
 . 173סימו ,) 1950 (סטיצ'קוב;רראהסיס")היפךעצמושהראערהטוט.

lS ש"ת(ביאליקחיים''פרקישליבארטוניוגראפיהחזההש](אתהזכירביאליק(, 
בךשגםהקצר'.הששיוייםסיפירךגםראה .מירחרתמשמעותלןהקנהיכאן
שביהיוסי,'כחזסטשרניחובסקישללאידיליהיחשווהבגשמיות,היהידישרוי
'אישברשיזנהגםודאהזאביס.גוו-'ייןולןילה"בשםהגינור-הילרנקרא

"ליפקינד"(השםשמיעהטעיתעל-סמךשלםחייםסיפורגנגהשכההסיפרן',
פיררשותואאף-ב"ליפקין"למספרלימתחלף-וובז-זאב"שונשמען-
כעחישראל,ובגדוליהמוסר""תנועחאבי Iסלנטרישראלו'היא-זאב""בו

החרשה).
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רציצהיישאגהכאךמכונההחביטהןברינקאשמשמיעההבכיבמקביל. 16
נח,יאףפציעה,חיח-טרףהאסיפיתהיתהמשלאיימה",ו"שאבהוכברשה"

שמאהחוששתציפא-לאה, .)ד(פרקהבכילמשמעתשאגנה"עצמיתייייכל
 .)י(פרקכלביאה""איימההחדראלפיצותבנהיאתשכלה

 rסךסנוב,לתיאוריגיף'בעל'אריהבסיפו,תפריודררישללתיאררםהשרוה Iי
דסיס'איריראבלוס.כיתבשאיניירחים:ייזהולזאביםלכלביםרומיםשאנשיה
שאםאמתהשכינה.משריואינפהמלמדותאוההיראהןפרנסת ] r[רםרםנןב

זדכדיכהעצביתמתוידווקאהחמלטאזכילפעמיםהגוןטיןאזיהמעטייצא
סביביומכלבת.מזאבתךזנטפשתמזהמתדהאירבאספירתי' Iאבלנפש,של

(איגרותממושכלים"רככליסמזוהמיםחסידיםאילמים,יכלביםשוקקיםזאביס
קח-קי).עמ'איביאילק,

ביצירתוהבלזאקיהיסודאחרשנפלן)קריץ(איכמני,הובנקריםהדגישוכבר 18
פזעודלכלזאקביאליקשביןלהשויאהלהוסיףניתזביאליק.שלהסיפורית

מירכנותבדרכיסלבעלי-חייסדמייותביזאנלוגייתשילבושניהםאחד:
הדימוייםשניהםאצללסירוגין.ומטפררייםמטיגימייםבאמצעיםימחיכמוח.
הדוכויןת.באפירווכהרתיסגניןצייזהםהחייתיים

 . 21-11עמ' .) r (1968קרראה 19

ח"נשלבלשינוהאינןמטיפיאהמעמר(על IJ !הן !ברק-נר,ייזיק,מאמריראה 20
 . 199-192עמן(תשמ"א),זלבילעס,לשינניביאליק),

ייזסשץ"הפיעלאתביזנף.דטלנת,זמשץר.לכתרב:מקיבלהיההדקדיקבספרי 21
הלשיןחוקרתפריכטמז,מאיהלפרופ'בתינהתרדתישרשן.אבןאצלראה

,למררשיצירה'לוספרהזאתהדקרוקיתהונטפוריקהקישררעלייהסגנוו
עתבארתהביאליקשלהתעניינןתועםאחדבקנהעילהזהזיהרישבר.האיתירת
וכיםיי'גילךיהידועהבמסחיהמשילבנלימח" IIהמזשגרעםלשדןכבציות
 .יצירה''טפרמלקרחהיאשאףבלשיו'

חייר:ייימימנדליבעקביתביאליקהלובזהק-קא.עמ'א, tביאליקאיגרות 22
היפוכייהיאחיב),מי"ס,(מנדליאריכתא"גסיסהאלאשאיגסהמרים,

מצוייםכןאריכתאן'.ייגארלהתפילה)(וכהלכותההלכתיהמוגחשלהמתחכם
ראששלככינויןאריכתא"ו"ירמאע"ב).ד(ברכרחאריכחא"ייתפילההמונחים

למשלראה-קרושתםרמתמכחיבתאחדגירסנחשביםימיו(ששניהשנה
ביאליקשלבדמןטבןעיםהיוהללן Dהמינחיכל .)ב,צטעריך,שולחןקיצרר
ארינתאן'.ייתסיסההצירוףאתלחדשבבראו

'גבעוליביאליקשללשיריוןהשייהבו-יחידה,כמיליןיישרביט"צרועיין 23
 )/?הנטףריחעםבאןיריקיםןחדשיםשרכיטיםריחאת('/השימעתאשתקד'

 .}".הלערלאפדילארפרח,/לו rצלאקדח.(יישרביטזלזל'ליר'צנח
 . 135-128 ; 15-12עמ' .) r (1968קייאה 24
 • 21עמ"שם,ראה 25

אחי-חעם,כתביבלראהתוס"ב)ו(לשנתיאחיאסף,ליחשנים".עשיייאחר 26
שבז.עמ'

 . 133-118עמיוצייר"י","המשוררבפרק(תשמייד).אופקראה 27
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תל-אביבזיביאליק),(לזכרכנטת;ראה 1898בארקטיבר 27מיוםבמנתב 28
 . 23עמ'שם,ובמיוחד , 27-15עמ'חש"ב,

'כחוסגיכורוולוילה,כריגמתזקונים,לכןהעםכפיריןחשםתיאייבנימין" 29
היאייוולוילה"בטן.מפרינואשושכברלאחרלזקרניס,להוריושנילדהיים',
ברחכימרכרהיהלאהרצלאמנם(זאב).וווילף"שלחיבהלשםההקטנהצררת

ל,שניתןהיהודישמוזההיהייבנימין-זאב".בשמירהצירניהיהרדיהעילם
חחםהואזהובשםיתיאידירהיהמביתערדהרשמישמיאר ,כמנהגיכשנילד
 :קוריוזאפילןבלירהזהלענייוכול.בפיבקראהרארכךונקיםבכלןהופיע

ניתןבהןטבועהיההעבריותשחיתםאירופהמזדחשלהציונירתבקהילות
לרמזרצהוכשביאליקחיאודור),של(כתרגיםמתתיהןהעבריהשםלהרצל
העניקהמדינית,חציוניתשללהישגיהוארבעה'שלישח'אגרתשלב'כנוסח
אחרות,וביציררתזאת.עםתיאודור).של(כתרגוםיינתניח"השםאתלגיביר

'אישהמאוחרתלרשימהיעדררדם!צעי,'אשריך nהמיקרמהסטירהלמן
הרצל.שלהובקוריהעברישמואתהכירשביאליקניכרהסיפין'.

י,ביאליק),(לזכרכנrכתביאליק",שלייובשיחוחיובז-אליעזר,מ'יאה 30
 • 88עמ'תש"ייא.תל-אביב

'ייכער"ביזהמקריהןנפגשביאליקשללהיתוכוקדםכיהעידניכהזחייםד"ר 31
למשל(ראהטיפשעםנערהזרההכענריתשגם,והעובדההיידילבארהעברי
דרשהדבריםראין ;ז)פט,רנהבבראשיתומקירןיבמא,לבראישיתרש"י

נעראלאאינואטימןלךגיתשמבחינהייפתי"וכזטו.נכימשלרוהשייהבעלמא
שוטה.כגימטריהשנערמצאואףגימטריותייורשיבערבית).פשוט(וכך

 • 341-339עמ'(תשוב"ג).ביאליקראה 32
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 !חירךזהלא

נתביישה''החצוצרהבסיפורהההשכלהסיסמאותהתנפצות

מטןשטשתבאספקלךיההמציאיתשלשיקיפהא.
מלוטשתןבאספקלריה

 :סיפורכתוךסיפורשלבתבניתעשיינתביישה''החצרצרההסיפור
אתכאןמוסרייהמארח")(להלןהמסגרתסיפןרשל-חמספר IIה"אני

הפנימיהסיפורשלה"אני"-המספרמפיששמעםכפינדיוקהדברים.

ייהאורח").(להלזהפסחשולחואלמכבךלאזהעמושהסבחייל-
ונחיליהודיצבאייאישבשמו,אפילןכאןנזכרשאינוזה,אקראיאירח

המתיקיםחילדיתזכררנרתאתבאובמעלהארבעים".כבךהמילראים,

אבא",ב"ביתשניםושתייםשלרשיםלפגימבשריחזהשארתםמריריס,

כןבעשותי ..יעריםחומתמיקףקטזאוקראינינכפרתליעלאזשעמך
המעשהריתאחאתהיודעבוגר:יישלכפולהפרספקטיבהמפעילהוא
 •בהתהוותם".הדבדיסאתהחיתמרםנערושל

אמנםנפרשתילזולתוסיפור-המעשהאתהמוסרהמארח,לפני

שלרבהדינמיקהללאידמולית,גווניםרבתפנידמית,הווייתמינת

הגמירהובאןתנטיותהריאליסטיתבמלאןתההמשכנעתהתרחשות,
הדבריםאתלהםמיסדהואכילקיראיך-מאזיניובהידיעוואולםשלה.
לפניהםמשתכחשהמארחבלנדזןלאפרכוס".בלישהם,ייכמו

לjובלהראוישמךלהםרומזאףאלאשל"~ד Qהמובכשרוןבמהימניתו
ייכבדהוכחינתכאחד,ובספקניתבאימוןהאורחשלסיפררןאת

אתשחיוהמישלבאמינךתישיכידולהםראוי tאחד:מצדוחשדהר"

104 



בתביישההחצוצרה

אףראוישני.מצי ;ופרגרדחציצהבלאבעצמייהילדותחוויות
עקברזאתשלי,השחזירןביכולתבאובייקטיביותושםפחשיפקפקי

ראשינהקליטהאיתהשקלטהעובדהעקבבפרשה,האישיתעירברתי'מ
ההתרחשית.מזירתויותרדררשנותמדחקריחרקןעקבואףילדיבעיני
שזיכרונןלפחות.אחתפעםונידה,עצמןהאורחאפילןכן.עליתר

ראיתיסכאיליאלאזוברםאיניראילך(יימכאןבמקצתבותעתע[מ
צלכמיבזמטילהזויהודאתן .)"--שבריםשכריםעכירהיבמראה

המפןכחתעילמישהשקפתהמרבלע,המחברהייייח.טהיזננותעלניסף

מכלמתגלהיהסיפור.שיטימביזישםפהמבצבצתהפניותיחסרת
אתלצחצחשמסוגל:כמיהברמןהתנואתלבררשיויעכמימקוםי
פני l 'שפניהיהזךהמסרכסכתהמציאיתאתולראותהעכירההמראה

יהרדיםביןוסבייבעייתייידו-קירם"יחסישבמרכזה(מציארתיאנוס"

שלואנליטיתמאךזנתתיבנהטתיךמורכבותה,בכלהגריים)ושכניחס

עין.בהירמחשבוח"ייבעל

תמרנתאפיאמעללםישלפנינןהסיפןרשלעיקרישחםהאירח,דברי
העיןמ"גזגירוששבמרכזהכאחת.ו"אייילית"טראגיתגיהינרסטל

בלתי-נורע.ומחוןאלנידילארץויציאההילדותשלהאבוד"
רמתרפקסבלרת-ימיראת,השוכחמבוגרשלהכפילההפרםפספקטיבה

ילד"ב"עיבילכרכה,עמישמךךשזכריהמרוחק,ילדותךבוףעל

שלתמינתה :שבתמונההטראגיקהאתבמקצתמדככתמצועפותי
מונקו,מביתה,התחשבותכליבלאבחטףבמפתיע,הנעקרתמשפחה

וכלנעלם,ייסוריםלנתיבויוצאתהחברתיים,קשריהומכלפרנסתה

 ;היהודיבלןחנדירתאריך(זהובשבתשחלפסחערבשלבעיצימיזאת
בסיפורי).ביאליקבובחרבכדיולאסביכיתבעיותליצורכדיבןיש

המשמריםהמשילביוהמבעהכפילההפרספקטיבהדנרישללאמתו
בחיקהילדיתתיאוריעלכאןהמ~טיםהםיהיל,שלמתמרמותימשהי
שאננהאידיליהשלרכיספסטל"י"גוניטיפלאזוהרהכפריהטבע

לדאותביאליקפרשנימביןאחדיםהנראה,ככלשחטו,יהםוהרמונדת,
כביכרלהעידךנאך-רךמנטיאוסנטימנטליסיפךרשלפנינןכסיפךר

האשמהכלאתכביכוליהמפנה •היהרדישלןאיריאליזציהאידיליזציה

 3 •ומבקשי-רעתישונאירכלפי

עינירמעלגיהגרסטלהליטאתלהסירהיודעיהביקורתיהקוראלעיני
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הסבטימםליסטיתההשתפכיתאחרבסחף(ושאינוהררתיקהחיילשל

-יה"שאננה"הדחזקההילדיתשלהטרביס"ייהימיסאידיתזהשל
אכילתימי iבכיסיומחניתעםלביתר,עמיסהבעגלההאבשלשובוימי

תמינהלכרלקידםמתגלהמטוגנות),ולביבותפשטידותדובשניות,
כלעיקר.כלאידיאליתאיאידיליתשאינהורב-צדדדתיריאליסטית
יעיניןלבגינפרשיטנגליתהיהודיהקיוסשליהאבסירדיםהעיורתים

משכיליתסטירהשלהמגמתיתתהעיקצנויבלאבמריכך tבעקיפיןאמנם
 :בהלטעיתשקשהכמו-תיעידית,בדייקנותגםאירפורמטוריח,

חייםהקיר;עלחקיקההכתיבתכעןיבהית"שלאגחלדם".!'עלישיבה
הלוטשיםלברערליהפכפכיםגוייסביןחינסןשבאתעלבינותרצופי
התגברותוייסוריםיאיסןרים;ימדוליכושוהיחןדישללממוניעיניים

שתדלנדתוהתרפסיתנליזה;התחכמותממאירותוגזרותהדין"יימידת

מאיימיתמידיפחדשמאל"ועלימיןייעלשוחד;מתוהרשריותאצל
הרמהבידההשרירןתיתואכיפתןערמהבדרכיהחוקעקיפת ;מלשינ~ת

הנדודיםמקלנטילתגירוש,שסופךאנטישמיות,;עלילותהרשותשל
דומה,גורלהנראהככלליהירילימזרמךשביאחר,יעדאלויציאה
 4 .לילה" nייוחיזרבחיבת

הבלתיהסיטראציהמתוןבולט conditionjuiveשב-האבסורדכל
גירלה,נחתךייםשלקיציעל :המשפחהנקלעהשלתוכהאפשרית,

כבגירלהיהודיבגורלהמתבונניתג, I1ילשלהמלוררמטיותכבפראמות

על,הנכפהטראגי-קרמייםלעתיםטראגייס,עיוותיםרצרףשרירותי,
אחדכיוסרקדריספק/ו.ייאשקאאןיוד"שלייקוצובשלקרבנותיו
יאתאיתושדןיהיאבכפריהמשפחהאבישלהשתקעותינתאחרה
בלימה,עלתלויהבלתי-ליגאליתיישיבהבמקוםלשנתבני-ביתו
בכפרהאסורההישיבההרעה.וחורשיהמלשיניםמפנינצחיתבחודה
שילחנהעלחסדלחםאוכלישלקבוצהרבהתמדהמהרחישמגדלת

כעיןויוצרתהמשפחהפרנסתאתהמדלרלתקבוצה-המשפחהשל

עזהבשנאהלןגרמליםאלה :לטפיליוהאבביןמוזרהייסימביוזה"
ומתרברתההולכיתה"מתנות"ועלהדשנותהחינםארוחותעלכמיית
שבתיאררהtוךריאליסטיתהריהךמניזציהמאונס.להםמעניקשהוא

מעיר ,נחרצתבבטחהאןאט-אט,הזוחלהגירושצו-ה"נייר"

ספררתשלכסממןכאןלהיתפסהיאאףעשייההכפריאלהבידה
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בהלהתחררתיכרליסקפקאשל'הטירה'תיאורישרקהאבסורד,
מילהאדםאפסיתאתהמדגיששלהם,והמייאשהבראשבדטרמיניזם

ומניכרות.קריתושרירתשלאטימותן
כל,חסריינמוי"פיררשגםליצירהלהעניקכמקבילניתןואולם.

המניעיםאתהחושףפירןש-פטליסטיתאומיסטיתהילה

סרציר-אקונומיכתהליךגררלםאתוהתופסהכפר,יהודישלהתועלתניים

לבשרירותשלרכהמידהאמנסישמאליו.ימובזמראשצפויטיפוסי,
בניגודאיבלבדיאחדייםבזאיחורבשלמשפחהשלגורלהבקביעת
העמידומיפרזלם,עזיםבצבעיםמלררךמטיותטרגריותשהעמידלילייג,
והגזמה.הפלגהכלללארמפייסת.רכהטראגי-איויליתתמונהביאליק

הממסד,עריצותמילהקרבזשלוסבילותואין-ארכרתואתהדגישילייג

בידנתןבגורדון,ינחרץמגמתימלחמהאישהיהשלאביאליק.ראילו
בהיתר.שלאבכפרלשבתגיבוייוומשבחרוררה..הבזכיתאתגיכוריר
אטאטויאזלילךיהזמוילייטפטףהחולשעוזכילדעת,הייצריכים

עלולוותריבגורלולשליטהיהיכולהןהמשפחהאביובהתמרה.

מראש,לוידרעההיתההצעדשלאי-חיקיותן :בכפרהאסירההישיבה
שלמדינהלהתעלםשעידדרהןהםכלכליים-חומרנייםאינטרסיםורק

מתייזאתוכללעבריינים,ביתרבניכלאתולהפייומציורייה,מלכות
-נסאיזהיארעהשםשבעזרתכאחת.ואירוניתנואשתתקויה

בקיןיאובקהחדרירסיאתשתשכיחמוינה,מכתלזהכרימהאויימלחמה

חלב".מן

יפשעלחםפחייעל(בחינתיגונהבלכורחהםהפרנסהצורכיאמנם
ייאמרושהרברלםכלאאףלהכיןניתזכו-היהודיאךגבר"),

 :לחםמפתיותרהרבהלהשיגכדיבכפרלנירבאהן-מפורשית
למישור,ייהיחייחשףשהיערכךלידילהביאחיאהסופיתתכליתו

להשתקעבאלאחןחיא Sלגבעה.ויהיהיתמלאשכיסו-ובמקביל
 ;כאזרחבו,להתערוחשמסביבוה"נריי"הטבעאללהתקרבכדיפר[בכ

ולסחורתרעלתממנילהפיקכדי-יעררתכחרגרלטבעבא.הואלהפך
היחרדי,יעביריתקרח,והיערהטבע;לכשיושחתדברלכלכבסחורהבי

דילולחבתהליךמחרשלהתחילכריאחר.יערלחלקתהסתם,מן
לביןארעיתקבע"ייישיבתשביןהנצחית,המטוטלתתנועתודלדולה.

אפואטבועהחדשימרעה"יישדהאחרבחיפושנדודים,לחייהיציאה

107 



שלישיפרק

-האומהשלבדמהגםכמו-המשפחהשלבדמהמלכתחילה
(למרבההבלתי-מוצלחהעיתויורק 6מתוודיים,נצחחוקיבכןדח

פסח,בערבורגישותהתחשבותכלבלאמגורשתהיאהמרההאירוניה

שגרתיתמלכותגגדתהופיונמהרת)חפוזהמצרים"יייציאתבכצין

 .טראימטיכהלאירועוצפוימצןייהודיוגירל

המתרוצציםתאומים-ועשיריעקבב.

אוקראיניתשיערבאדרת

דהאירבאמצרים"יייציאתשלסיפורהנתביישה'י'החצוצרהאת
קוראיםשללידיהסגםלהגיעהיהועשויבריםית.לראשונה(שנתפרסם

המתברננתילדית,ראייהמזוויתביאליקהציגבריתך),מבנישאינם
הזיכרונךתאתיקרותבאוךוהמאירהחי-צדדל.כאורחבתמונה

(המתרפקהאורחהדוברבפיהושמווכמה nמבדררזאתעםהאבו-דיס.

המגליםאחדיספרטיםגםהתמימה)ילייתווכרעלרגשניתבנאיביות

אואידילישאלנוצד-המטבעשלחשניצדואתבכוינה"יישלא

ירבת-אנפיומררכבתמציאיתעינינןלנגדנפרשתכך .עיקךבלאיריאלי

ליהרדיםלבז"יישחידובצבעיסכמטיבאופוהערלםאתמחלקתשאינה

מגלההסיפיראיןיברשללא~תר 8המזג.רעיולאויביהםייטוביס"
הלאומיבגורלכררבהשהיאבמידהבהאלאהנכריתבמציאיתעניין

המציאותמחלחלתלהרדרת.ישלגירוש,שעיאלאעליה.ומשפיצה

וסבךמערבילתיצירתתרךלהפך)(וגםהיהודיתזולתוךמאונסהנכרית
במדכזוהמעמידלאומיטיפודשלפנינוואףמוצא.כביכילמהםשאיז

ייכלשלגירלראתנפשנשוויוןהמטפדסיפורולאהיתודיהגודלאת
וחד-צדדימגמתיבאירחהיהךדיאתברלהציגביאליקהתכיוולאאדם".

שלהתמימותעיניודרךודקלכארדהי(אלא "תכלתשכולהנ"טלית
הילדית).העולםמראייתכלשהםשדידיסבחובוהמשמרהמספר.

טןטאליתהזדחותהמזדחיתתמימותילדבעיניהמוצגהגלןיבריבי

למדי,סימטריתתשלילתמינתכאןמיצגתאבא".ייביתשלערכיןעם

שרובהביריעהבמוהיהגוייהערלם :לשנייםהעולםאתהמחלקת

ולהפך,אחדים.אורכתמיבימבליחיםושםפהורקוצללים.מחשכים

מרכתמיםשוליהשדקבלובגה.ווחרחבידיעהכמוהוהיהודיהעולם
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כערבכללבדרךכאןמוצגהגויי:העולםפיררטוביתדישם.פחברפש
שרובוזת,עןלםשלובשוליךלב,וחסרותנבערותסרףחיותשלרב

משרתת-יחידהאורקרןגםמזהירהוחושים,לברערליתטמטים
המחנהלגנייבמחופוגפ,וכך .יטיב-לבבאמנותתמימית.שכולחגויה,

מידרתשבולוכעןלםכללבדרךכאןמיצגחיהןדיהעולם :שכנגד

 ,כלשהןרבבגםדבקוכשולין •אץוודרימרסרטיבים,ימעשיםנאצלית
לפנישכבועלשהלשיןעצימ,סוחרכאותולבערליהודישלבדמותי
 .לחירבנןוהביאהרשויית
הסימטריהכימהרהיעדמגלהוזהירהשהריהקריאהיאןלם

לאכאזנרמזיכןעליתרןשעל.צעדכלעלנשברתהזי/מישלמת" Jה
מוטבעיםיהיוסימטריה 2$-שלשיטודותהדבךהואטבעיאיכיאחת,
הדרבשלבחלקתומתיישבזדמיעוטשבהיחסיםמעדכחבבסיס

רחגו nבייאתהשלעליינותרגשיתמתרימנרממתבדליעודהשליט
שחוריסבצבעיםברוביכאןמתוארהגוייםציבור".אכדיהעמיסמכל

עורואתהמשנהבינה,חסראספסןףהדיוטןת.שלכהמין :משחור

ררחלנמיביתעזהממשטמהעיןבכהרףלעבררוהמסוגללבקריםי
-זהציבןרשלה"מוסמכים"נציגיויאכןחטא.עלרגשביתולהכאה

עלוהסמוכים Iיחוץ'לאליירמיהמחכים-יהאיריארניקהסטאנונןי

כלביםכאותםנלבד)דקברמז(ולאכאןמיצגיםהיחודי.שלשולחנו
לפסילתבשקיקההמחכיםבחצרןהיהודישמגדללשוןוחורצילבעזי

במובהקכאזמיצגיםאינםהכפריהודיגםואולם. .השו"בשלהשחיטה
חושלחיטמשוךמעשיהםכלשעלומיטיביםטוביםחסדיםכגימלי
פעולותיוכתיאררמרבההבוסטאלגיהמסםראמנםורחמים.וחסד

כגין-לסביבתורבהתועלתשהניאואבי"שלייהציביליזטןריית'ו

ותיעןש,דמח Rשליסודותהכנסתיהגציםהאיכריםביןשלוםהשכנת
מעשההיותןכצדאלה,פעילותאו-וכתרבקריאוידיעתארץדוך

טוב,ושןחרשלרםררדףומישראלאדםשליאלטריאיסטיהומאגי
ופרגמטי,מחישבכמעשהגםמשרחדחבלתינעידלהתגלותעשייות

בוררויותלערודשנחגוהמיטיב,תטיב(האבבצדומעטהלאשתיעלת

היהודיס,לשכניילעצמיוקנהלעודי,במקבילגםדאגשכנייזבין
 .במיוחד)גדיללאובמאמץדבלאבמחיוזאתוכלתעשייחי".יישקט

הסחטנותמעשיבתיאורומאליוומיבןטבעיבאופןומאריןגםהבן
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המובלעהמחברארדכא,עראביואתשהשפיל,הערלים.שלהבוטיס
המשפחה,לאבילןהיהשכראישאפשרלקוראיי,רימזהעיןגלןי

ו<כסיתמורוחיילהפרישבכפי.לשבתוהדאשוניתהשניסבששלפחות
לדעתקשהשרחרבענייניוכירעבתניים,חיק"יישימרילכמהימעשרים

ייוכבדרךבמיבלעכמעטהניתז.איהמקבל-לגינןיהראןימיהר
כתבחיבורלירישהביאמידברשללא~תרכיגםכאונמסראגב",
מהשעשהיהרדייאלאהיהלאהמשפחה,אבינגדוהמלשינותהשטנה
גרידא.כלכליתתחריתשלאינטרסיםמטעמישעשה

לרגענשחדרואם-הכפריהורישלה"פרודיקטיביוןעיסוקםגם

לביקירתאותםלחשוףכדיבויש-אפוףהואשבההנוסטלגיהמן
יערותכריתתעבררת-עבידתםאמנםומרומזת.עקיפהאםגםניקבת,

ולאהמעשה"ייעולםמןמפרכתיקשהעבודההינה-עציםיסחר
דינרושעליההפרודיקטיביזציהזראיןאך 9האצילות",מ"עןלם

שאינסכפריים.יהרדיםקימץלפנינוהפרזיטיביסטיים.המשכילים
היישביםדבר,לגלסותריםאםכיפריים,אתואיכליםעציםנוטעים

אילוציבשלורקאךהנכרי,הטבע"ייבחיקהיהודית.לעיירהמחץו
אתלרללשניעדןכרותיס,בעציםוהעיסקיםכדאיות,ושיקוליהפרנסה

אלנמשכיםאינםבסיפורביהיהרדיםה"תרבות".לטובתייהטבע"
המבקש'בשדה'השירשלכאחד)והלאימי(האישיכדיבריהטבע.
בפאתיבוניםאםכיאמר.חיקאלכבךהנכריתהאדמהחיקאלליפול

 .ארתוימכערלםהטבעאתהמכליםזפתמשרפותיביתמנסרההיער
לבלמלמדהמשפחהיאביאתוהביאהכפראלהעיירהמןבעקירתו

הקטזבנו(שארתםחגרייםכילדיומגרשמיםאבאלפבחיםילדיוייריתרר
יבמות;והשררה "!לחמורהרומה!'עם :הביטותבמיליםבלנומבטל

בשניהחגלאתלאחוזאפיאשואפיםשלפנינוהגפריהודי .)א"עסב
בראשיתיעררתמוקפים tהכפריהטבע"חיק IIבאמנםחייםהם :קצרתי,

התרבותומזייספר"המןגםארארצות,ועמיביריםאדמהיערבדי

בסיפןהמשפחהמגירשתבמקרהלאידם.מושכיםהםאיזחעירוניח
ושניייםחציייםאבשיסבניהבהיות-העיירהאלהכפרמןרברשל

והממזגיםרליייער"לייעיר"דברשללאמתןהשייכיםאנשים ·בנפשם  • .י
ההתערותו"הספר",ה"החיים"ניגודיאתאחתרנעינהנעתבחרכם

וההתברלרת.
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חייסו"מחותנו",שכנירזליג.המשפחהאביכדיגמתסןחרים
ארוגותהגסהוהחומרנותהנאצלההרוחניןתשבהדו-עיניתיבמציאית

~רי Wייבין :'אבי'שירובפתחביאליק(וכדבריבזןזוומשךלבות

ךהנשגבבחילהקודשהתפלש Iיחדימעגלותםנעווהטומאהה~הרה
מטרתםעיקרשהריגמירים.אידיאליסטיםהםאיןהתבוסס").בנתעב
פניםבשוםבהםלרארתאי-אפשרנםזאת,לעימתלבצעם.לדאוג

,קורץבצלוקולוניאליסט(כאותרמצפווסדי nומזגקרימטריאליסטים
הרומןמןהבירים,הפראיםביןאפריקהשלהערביעררת,היושבשמי
סוחרגוף.בעלכאריהאפילןאו ;המאפליה''לבקונראדג'וזףשל

נכלותשהריהביאליקאית).הסיפורתמןהלבוחסרהמגושםהעצים
גםלסביבתםהמביאיםניסודם,ומיטיביסטיביםאנשיםהםהנרל.

ותורמיםהצארבצבאמשרתיםשילדיהם(נשםמבוטלתבלתיתועלת
העולםשלהבערותחשכתלתוךאתםוהנושאיסמולדת"), IIלמחילם

חברתי.מרסרושלאוריינותשלניצרצותהגןיי

הדרותהמשפחותהיטב.בסיפןרמוטעמתזןנקייהואףאולם,

ייאורלשמשוכדידעתלהפיץכדיהציירהמןאליוצברולאככפר
להפיקהיאמטרתםכלאלאבעמיס")ישראלייתעודת(בחינתלגויים"

בלתיאמינהיתוריהריתםשמירתתוךהכפריתמסביבתםתיעלת
בכךורואיםהצרלים,עםסוחרים:בצודםהבחירה"נ"רעיןזמתפשרת

פריכתעםקטןקידשלאריןפינהבביתםמקציעיםהם •יגונהכלכורח
כמי(ממשבחרתנו"ייאתהבאמונתלהאמיןוממשיכיםתורה,ספדובי

שתנאי'"'חייי'יתמית',המחזורמןכאחד,והארכיטיפיהבירלוגיהאב,
להםולמזיגהסב~איםהצרליםשלפיהםהבלאתלנשוםאותומאלצים

יהודיסלפנינואיןגוויליס).צהובספרעל-גבינשעונצרדוהשיכרמן
נידחיאםכי •ךה~ירהאילןביפילהתכונןכדיממשנתםהמפסיקים

להתבדלמבקשיםוהםהנסיביתבכררחלציךמחוזשהתיישבוישראל
מקירלהםהיאהטבעהלאומי.ייחודםעלולשמורהנכריתמסביבתם

 .לאותופרנסה
שלקולקטיביתתמינהאםכידיוקןסיפורשאינוביאליק.שלסיפןרו

בפרנסה(כלומרבמסחרועוסקתהגייינכפרהיןשבת lOקטנהצדה

מאוכלסובאופורטוניזם).בערמההמצטיינתטיפוסיתגלותיתיהידית
ז

כליעקב.קולוקולןעשיוידישידיהןרברת.כלאייםברירתאפיא
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אדדתהעוטההרוסי,הגויהוא(הלאלייעשיו"יייעקב"שביךהשילוביס
האךלפנאמביתהמלמדלמו-הקרראלעיניכאןמיצגיםפדורה)
הלוגםהמרזח,שבביתלשיכוריעד 11האוהלים.יושביייעקב"שכולן

שניליקטטה,בעתרעהוכבלרריתוהאיחזהזה"האירםהאדוםיימן
גינישלדחכהקשתנמתחתלזהיזהביןהציר.ואישהשעירייעשיו"
-וכתוכהכלאיים,ישלשעטנזשלשוביסדגמיםהפורשתביניים
עקבלעצמםהמסגליםזאב,בעירכבשיםכפריים,יהודיםשלקבוצה
שמסבדבם.המסורבליםהגוייםשליהתנהגותםצורתםאתהחייםתנאי

לכפרמחוץבודרתכחייהיחיריהררהחלבןאיציפסחלמשל,כך,
כדילסרבלמתחתלבגהבטליתמעוטףשבתלתפילתברגלוהמגיע
השךחט,גדיד'גםלמשל,יכך ;יימנייך"ללאשכניואתיותידשלא

בשבתןאךנוצצת,ובמאכלתמיפשליםבשרווליםגזלז,מראהשמראהי

מראהורחנ,ובאבנטמןט Qשלבקייהכירמילקההשנת,שרלחןאל

אביירסי,אפילןנאה.שיחהיבעלצידהבעלשי"ביהודימראה
חייםבכפרלקייםכדישביכולתןכלהעושההתורה,שוחרהמשפחה.

נאלץאףמתחריו,עםידייסלתגרתלעתיםנגרךכהלכתם,יהודיים
האןריארניק,שלפהוניבוליתפליתשיחותהשבתשולחןלידלשמךע

בעשהבשרו(בעןדמהניםחידןדדברישומעהיאכאילופניםולהעמיד

מלונות,ניןהבכריבכפרכשר"יייהודילחייתקשהחידודים).חידודים
 .ובסמריבגלויביאליקכאןאומדחזיריס,ימכלאיתכלבים

כריחוריחםכחצרםכלבהמגדליםכגויים,הנראיסהיהרדיסולעומת
בצורותזאתואףבמקצת.כאןיימיוהדיס"הארץמגוייאחדיסהשדה,

(אמנםהשכתלזמירותמצטרף tלמשלהארריאדניק, :ומשינרתשונות
מששהיטבלימיכדשניגונןזמיריתסה).,ל Rדבריןבהשמעתבעיקרם
עלריום-טוב,שבתבכלדרך-קבע,סמיןהיהשבחןטפילות,שנות

עללהזדיעבאוהרכבהמשרתסטיופי;לעומתןיהודיסשלשולחנם

שטבהכתבהלבלרבעזדתומכיביםהמרזחבביתהיושביםחגויים,אחיו

יבדוכה,ובנאמניתהב"יהדותה"עליןעילה ;היהודימעסיקינגד,

בשמדרתהביתבניעלהמקפידההזקנה,הפראבוסלאביתהמשרתת
כיסריעלקטן.טליתלבישתעלהיהודירתכאחת(יימזרזתםדתםמציית

כלימתערובתבחדדהומרחקתס ] ...אבי'['מודהאמירתועלהראש
יימיסעליהםלהזותנוהגתהיאשבסתרלמרותחלב"),בכליבשר
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נחביישההחצוצרה

יימיוהדים"גרייםשלזילקביצה 12לבריאותם.כבהדאגהמתוך IIקדישלם
השכבים.מבניקטןיישקץ"פיטקא.גםשייךכהלכה".יימגוידיםאר

- ~ריאותשכךלעינייםארי-יכותבהמלמד.אצלב"חדר"הלומד
דריקא.לימיןומשמאלעבריות.באותירתריסית

המחלחללארסניגודתכלית(המנוגדוהמפויסהרךההומירולמדות

הגויהלשכנתםהיהודיסבלךהנרקמתהדמיניתהיחסיםמערכתלתיאור

לפנינושאיןדומההגדר'),'מאחוריבפתחשקורופינטשיכא
שאינהומפוכחת.ריאליסטיתתמונהאםכיהמציאיתישלאיריאליזציה

אובקלינומתברכתאינהואףתכלת,שכולהכטליתהיחודיאתמציגה
כאחד,רהארציהרוחניחגלותי.היהןדימים.שכולוככליאיתוחרשפת
הכיעור.עללעתיםכאןערלההיופיואםכיעודי.יעלייפיועלכאןמיצג
בכמיההבעברהנזכרהמספד,שלחר-צדריותןמשיםזההרי

המחברלערמתי,ביודעין.שלאאוביודעיןאותו.ימייפהרבנרסטלגיה.
מזרויותכןעושהפנים,ורבתמשמעיתרבמציאותהבוחןהמובלע,

המוסריותהנעיותעםאמיצההתמודדותתוררמתגיינות,שינות

אתלדאותשמסוגל,כמיהכילככליתמתגלה.הואמעלה.זושמציאךת
אחיר,בסבליתהמשתתףאחשלאמפתיהמתרךיימבפנים",הדברים

אוכעוריםמומיםמכסהשאיננהאובייקטיבית,בראייהיימבחיץ"וגם

ביאליקדיברשעליוהפרדוקס,מתגלהלעינין .במתכויןמהםמתעלמת
לפיולט-מא),עמיאישכעל-פה.(דבריםבישראל''השניותבהרצאתו

שניי,ומצדיתחשב",לאובגוייםישכוךלבדדייעםהואאחד,מצדהעם,

וצוריתתכונותיהםתוויהם.אתהקילטעםפרציפים,אלףבעלהרא
בניגודהמובלע,המחבריושב.הואשבתיכםהגוייסשלחייהם

אורותיהעלשהיא",ייכמותהמציאותאתמתארלמספר-האורח,

 .המררביתסתירותיהועלוצלליה
ובעונהבעתקוראיםסרגילכמהסיפורואתכיורןשביאליקאפשר

הסיפוראתשיקראולרביעלשלישלמחצההמתבוללהקורא :אחת
ובמאכליבמיעדיםוכמנהגים,בהוויבגעגועיםייזכרהרוסיבקובץ

 .תשינה"יידרךאללהביאןאףעשויוהסיפוראבא"יייביתשלהחגים
ינחיןהזו.הנוסטלגיהלמנתזקוקשאינוש"מבית",הקוראלעוובתו,
אךשמש,לעיןוהמדיריםהמומיםכלאתאמנםמוקיעאיינןזהשסיפןר

מסוגלתאינהובחמלה.באהבהעליהםפורששהואהרטייה,גם
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זמנו,שלאחרמשכילוהמפוכח,השכלתניהקוראכליל.להסתירם
תשומתאתיימקדוהסנטימנטלית,האמפתיתהמסירהמדרךיתעלם

שלקירותייבסיפןרהכלילההאפקטיבית,אןהסמייהבביקירת,לבו
בידממנוושגורשהיתדבלאבכפרשהתיישבהיחודיהעציםסוחר

הצאר,לצבאגויסשבנןלמרית(יזאתהרשותנציגיעל-ידיחזקה

דשותאותהשלהלכימישכותהרמרתלסיסמאותיהשופרברושימש
אתיאמץחסידי,רקעשרקעווהרנשז,העממיהקוראלעימתן,עצמה).
ו"צאן "'הייעדדהמקדםביהודיויראההמספר,שלהתצפיתנקודת

דורבכלעליוהקמיםהעם.בניגשיהאשםכלאתיתלהאףקודשים",
אחרשוללילןהצעיר,הקררארבמירחדהתמים,הקרראלכלותן.ויור

התמינהאתייקבלהילדית,הראייהשמציגההאידיליתה"פםאדה"

ביערהנרותהדלקתואתכפשיטההקטןהכפרשלערנית"ייגןה
הוןתיקאזרחה fוהמיומןהבקיהקרראלעומתו,ארת.ןנפלנסיסכמעשה

באספקלריהיהריאליסטיבפיכחוןקושיבלאיבחיןספדוו.ייקריתשל
רבאוטו-אלרוניהכאיררניההמציאות,כאךנקלטתשדרכההמטושטשת,

שלשיטיהביךהמוצנעתהסמויה,ה"פוליטית"במסקנהאףהכבושה.
המפירשת.האמירה

ראייתאתלמעשהמאמץבלבד,האידיאליזציהצדאתהמדגדש

חזותבהוריאההיצירהבחזיתהמםפר-האירחשמציגהילדית,העילם
רותןבהתה •רחד-צדדירתךתמימיתןבשל tמבחיןאינןזהמספרהכיל.

הגירןש.אלדברשלבסיפןהמובילהתהליךשלהנחדצתאךהאטית
פטאליגידוששלמיתייםבצבעיםוציבעוממדייאתמעציםהראכןועל

שלרא~יתרכירומז,המובלעהמחברהעדן.מגןיקטסטרופאלי

ילדותושבימינשםממשתובנה.בחוסררשםפהלרקהה"אני"-המספר
 tמסכלרת-ימירלביתןהאבבשובמאביומתניתלבקשנהגהדחוקים

כמהעדיואגיצנטריקטזילדשלרבאטימיתןבתמימיתו tשהבחיןמבלי
נאלץשהואב"מתנות"לאבלןדילא(כאילובמקומהאיננהבקשתי
לאוכאילושולחנן.סביבהמסוביםהטפיליםלמיניירםמדילתת

הצגתיגםרשוחד).סחטניתממגושיראמתחזתיוכיסיוכלכבדבתריקנו
מגלהילדותוכפרשלהקטנההיהודיתהקהילהאתהאורחשל

אנשיםכללבדרןאמנםהםהאליהודיסאמת, :תמיםסובייקטיכיזס

רודפיחסדיס,גומלילמרפת,משפחהאנשיתורה,ואוהבידדךישדי
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גורמיסהחייםותנאיהנסיכרתהאילוצים,אילם,אררחים.ומכניסישלרם
נעליהגריים,לשכניהםלהידמותמאונס,עברייניםגםלהיותלהם

המונפתחרבעםיפחדיקלווחייבתיכם,לחיותוהבלורית,האגרוף

שאלות,נותרותןבשוליההיצירהכקרקעית .צויארםעלקבעדרך
יחרדישלבמעשיהםרבבאחתלאיהמטיליתמפורשיתיבהגיתשאינן
יעקיפיןבדרכיילבולהםלימרהיאהסמויהשמטרתןשאלית-הכפר

 ."!הירדזה!/לא :מיליסבלאאףולעתים

וכסמלכמציאיתופסחאפסח-לך""לךג.

מתגלהשלפנינוכסיפררהמיקרוטקסט,ברמתמקרוב/ו, IIהמתברנדלעיני

והחד-הפלסטיתןבדריכמואותהמשכנעתריאליסטית,חווייתמרנת
בתמינהלמתבונןאךואנושי.טבעיניףפרטילרכדתחיאשבהפעמית.

היאכיאט-אטמתחוורממרחק", IIהיקפה.במלראהזיהמימטית

לנגדבפרשכרומשרםוסמליות,-ריאליסטירתמטאמשמעויותציברת
אחתמשפחהשלקורותיהלסיפורמעברהמאקרוטקסטברמתעיניי

העםשלקלומיסיפורגםומקומה,זמנהשלהנסיבות,קרבןמישראל
גםכיהכרללת.בתמונהלמתברנןמתבררבדיעבדאתר.ובכלדירבכל

ה"פשוטה",הריאליהשלהאקראיופרטיהקטנותהטקסטיחידות
סמליים,בגווניםאחתלאכצבעיםובמקים,בזמןהיטבהמעןגנים
המובהקהסימןאתןלחילף.לארעישמעברמשמעותלהםהמעניקים

למצראניתועל-זמנימרובדגםמר~ננדשלפנינןשהסיפורלכרכירתר
הואהריהספציפי,ההתרחשותזמזבצייןפררוקסלי,באיפזדריקא,
משיםיכמינןבויישפסחערביהודיתמשפחהשלגירושהפסח.ערב

פרעהלמישלמצריםליציאת-כאחתואירוניתטראגית-אנלוגיה

בנקל.יבחיזוקוראקוראשכלכפיהעם,שלהתהרדתןולסיפיר
הקוראאתלהטעךתעשייפסחבערבהכפרמןהיציאהסיפררואולם,

שקופההיסטרריתאנלוגיהלאותהיתרבקלותלהיתפסליולגרום
מתפקדתזישגירהשאנליגיהלכךדעתושייתומבל.,ומתבקשת-מאליה

כאזנטל.למעשה.הצפוימןורב-אנפיןמירכבבאופןשלפנינןבטקסט
(יייציאתסופרים"ליימדרסבדודרהיהשכברשכיח,מוטייבביאליק

יהןבספרותחןוקבוע.שגירסמלידפיסשימשהמצרים"
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שבשיריונשםממשחדשים.חייםבוונסךהציונית).בפובליציסטיקה

חדשימ,לחייסולעוררםלכולידרעיםעםופתגמיביביםלממשנתג
והטבעתםוהבנאליותהכבישיתהדרכיםמוהסטתםתוךבדרך"כלל

במשייאהביאליקהסתפקלאשלפנינןכטיפךרמךבהק.אישיבחיתם

עולתחתהנאנקיםהצארית,רוסיהיחודישלפיההשחוקה,האלגורית

 11הבכאמ"עמק:יציאתםבמצריםאלכבנד-ישךכמוהםוגירושים.גזרות

העמים"ב"מדבך;ונדידתםהאבותדמישלמצריםכיציאתכמוה
לראותעליושנגזרדירהמדבר,דירכנדודיכמוההמאה.מפנהבשנות

הטקסט.פניעלאמנםמרחפתזואנלןגיהבלבד.מרחרקהארץאת

חיארנרשלבסרפואךכגדולות,קטניתיחידותיי,לכלמחלחלת
מןביכרשוניהשונהואידיוסינקראטיחד-פעמיעיצובברמקבלת

כלייןמצדימ"יייציאתסיפוראתשגםמתנררוהמקןבלות.המוסכמרת

מהםרביס :יכולתוכפיאישאיששיתפסיהושינים,לקרראיםביאליק
שעלתהכפישלו,בירתךהבולטתה"פסאדה"אתורקאךאמנםיקלטך

בי,שיגל,כאלהגםיהיותמידאיהעברית,הספריתשלהקבעמדפוסי
 .ראשוןממבטלעיןמזדקררתשאינךומגוונית,רבןתפניסגם

ים Oהנתפ tו"טריוךיאליים/'ייפשוטים"הוןייפרטישאפילןמתברר

כוחןבעייןלהתגלית,עשוייםהאינריבידןאל,התיאורמןכחלקכאן
לארמי.קולקטיביגווזבעלתענפה.סמליתממערכתכחלקומדרקדק
מוטיבלמשל.כך,מצרים.יציאתוזמךהפסחחגסיפורשכמרכזה

והעילהעבדות,שבחיייהרורחההשיבעלחיימשל-הבשר"ייסיר

מיצג-מתרבהאותםשהקיאהלארץלחזןרבני-ישראלשללדרישתם

אתמושכתשאינההחד-פעמית,הריאליתמןבפרדבלתיכחלקכאן
מודדזהשטירברגעואזלם,לה.שמעברמשמערתלשוםהקורא

שמעברמשמעיתצוברהראצפןי,הבלתיהגירןשעקבהאשמןבחיפזון

ובכליהםבני-ישראל,שלהחפרזהיציאתםזכראתימערדרלפשט,

הבצליםבמטבח,המפרפרהדגתיאוךיאתגםהחמיץ.שלאהבצק
הליכתןמשים,רקאךביאליקכאךכלללאירקות,ושאדוהשימים

המנדלאי, " nה"נרםלכללייציותוההויייספרותשלהחרושבתלם
מערביםרמזיםביאליקכללבאמצעיתםהיהודיים.המאכליםעתיר

הסיפורהרחבתתייהמרברדןרשלהמציאיתלפרטיירב-משמעדים
ולאעיוניתתכליתךשעיקרלאומי,משלשללממדיוהליטראלי
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המשתלבייארבעים"המספרלמשליכך.בלכד.תיאורית-פלסטית
(המספררבנתוניסכפרטים,המדייקתהסיפךרשלהכמו-תיעודיתבמגמה

מספרכצירןופעםהאוךחשלגילובציוןפעםפעמיים.בסיפךרחרזר
כאןלןןמןענקתעיקר,כלמקרישאינךכמספרמתברךבכפר).הבתים

בחינתןלאינדיבידואלי,לאקדאישמעבררחבהסמליתמשמעות
שלביתןעלפוסחתהגזרה .)יצח,(תחליםנדוד"אקוטשכהייארבעים

פסחןלפיוהמקראי,הסיפןרשלייעיוותן"מתוךהכלה,אבייזליג.

 ;פרעהגזדתשלןסיררסהעיקומהמתוךאף Iהיהרדיםבתיעלהמכית
כב).א.(שמית " 1תr:זיוהבתוכלתשלי~הוהיארהה~לווהכןייכל

עשויהכפראלהעירמןדרכןהעושההניידזהסמלי-לאוזגיבריבי

ב"מדברדרכוהעושהקדמוני.אש"כ"עמידאו tזוחלכפתזלהיתפס
ניתןחידחלאורהנדרדיםדרךעלהנרשריםהמציתפירודיאתהעמים/'.

פניעלהנופלה~ךיסיפורשלמודדניתכגירסהזהבהקשרלתפוס
הנססיפורשלוטראגי-אירוניחילרניינמיך" IIכמימושכלומריהאץר
האכסניהבעלשלשמוהןאמקרילאאףשמים.מידילבני-ישראלשבא

המגירשת,המשפחהלפנידלתותיואתהפותח-משה-אהרן Jד-

שביתמימיםהקרומה.חובתםשני",ייפסחלחוגהצורימפניןמצילה
ואינסרחוקה"ב"דריבערבשנמצאיםמישלקיים,היההמקדש
כעכוךולהקריבןלבואבמועדוהפסחקרבןאתלהקריביכוליס
כאןנזכרשאינואלמןני,אודחאודותהמאדחשלסיפורו lחודש.ב

זכראתמעלהבלבדיהסדר"ל"לילהמגיעהמפורש,בשמואפילן

בזיכרונותיוביאליקהלביששאותולטוב,זכוראליהויהפלאיהאושפיז
 14צבא.איששלברמותרשבעל-פה

דוךשבכלהחגגםוכמיהומצדים",ייפסח-ומנהגיוהפסחחג

מסכת :הדורותמכלהעםשלהרוחבקניינימשתקףשהואכפיידור
שלהנאן-חסידיתהסיפורתיאףחסידיססיפוריפסח,שלהגדהפסחים,

הקטנותביחידותיהרלאביצירה,היטבמשולבים-החדשהזמך
כךיתחילה,במחשבהבנןיהסיפורשלהכיללהמבנחגםבלבד.
להביןביתןזהרקעעלהסדר".'/לילמבנהיאתהחגמנהגיאתשישקף
תסיפןראתהחותמתהתם,הילדשלכבדבילהסתמיתשאלתואתאפילן

זכראתלהעלותשמתפקידהכשאלה Jהמחזידימבנחיאתליומעניקה
 15סדר". IJהשולחןסביבהמסרביןשביולצעירלתיתושנהוגהקישיןת.
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מכלהזההלילהנשתנהיימההנצחית,הקושיהמקבלתכןאגב

כמיוחדאירוניתמשמעותשנה,מדיעצמהעלהחרזרח ," 1הלילית
עלואשרופסחהחוגגתהמגורשיםמשפחתשלהעגיםמצבהלניכח

זהבהקשרמקבלתהמסגרתסיפורשלהתחבילהאפילוזריס.שילחז
מצרים,ביציאתלספרמצ~יחזהיייכלשהריבמינה,מייחדתמשמעית

המארחממצרים.יצאעצמיהואכאיל,כזלעשיתחייבאחדכלואף
בחיבתילזולתיהאורחיבריאתבמוםרולאומית,מצריהאפראממלא

הגירטהמוהשערהכחוטשיסטהזבבליכזעושהוהואלבני".ייוחגית
אינההסיפורשלהמסירהשאפילואפרא.מתבררבייעכךהמקורית.

עלפרטיקולריסיפור :מכרוןכיונתשבלאמקריתנרטיביתתחבךלה
רחבה,לאומדתמשמעותאפיאכאןמקבלהילדותממחיזותגידוש
מיתיים,ממדזםהדוריתבמררצתשקיבלהקולקטיבי,הסיפור-רלהפך

אישיתספציפית,הוייי(לתמונתירם-יוםשללפדוטיתכאןנפרט

הנמיך").החיקוימיריס I1מיחר-פעמית,

הבן :הריאליסטיתההנמקהשלחלקהגסכאונגרעלאכד,בתךך
במעדכתרקלאהיטבמשתלבזהיפרטפסח,בערבלחופשהמגיע

שהריהמציאית,דמויתבמערכתרבראשונהבראשאםכיהסמלית.
חגםגםשהיאהפסח,בחגחופשהיקבלךשחייליםהואוטיפוסיטבעי

בשלגמכיסותאינןכבדהדדכיס •בארץמהלרשהאביבבשעה(פסחא),
נראההירח 16המרחקיס.מוהמשפחהניתאללהגיעניתזולפיכךכבד,

הענשדדידכסףכקערתהמגירשים,בעגלתבלילההנידרלילד,לך
ריאליסטיתהנמקהישזהפיוטי-חזרנילמראהוגםמעליה,עיבדהקלה

הענרי,החודשבאמצעכלימרהפסח,כלילשכןןמובחנת,ברירה

דמיוןבעליל,שלבעיניילהיראותעשויהוחיאיבמילואהאכןהלכנה
המתפזריםהפתיתיםגם Iןעגרלה.ךגדילהפסחשלסדר"ייקערתכאותה
הנושריםכרכביסבהםתראינהילדשלהמציעפרתשעיניוהלבנה,לאןר

מצותפתיתיאלאאינסיסוךואפופיאגדייםדרךסימניארממרום
קוראהעקירים.משפחתשלהדרךטלטוליעלבפשטותהמלמדים

אינןשדמייניומציאיתי,ריאליסטקורא :(ולחלופיןיספקוחילוני

אתיגלהלאואפיפאניות)חזיוגותאתדבחיפושמעלהמעלהממריא
כהבתופעותהרנךתאמהיביזלאאף tאלהבבאלייםפרטיםשלייפים

סמליםבאלהאלהאפואכאןימזוגיםפחוניםוטריוךיאליןת.פחותות
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כןפאתןסכמתוךבהםומתבונןמעצימםשהילדלאומי,גייןבעלי
שהמחברהגמיך",החיקיייימודיסמדיאלייסמציאותופרטי tוחגיגי

אירוני.בפיכחוןבהםמתבונוהמובלע
שלהמחןדשתכלישתוהסתפקלאביאליק :סגרלאבכךגםאך

הצאריתרוסיהשלהשייאתהשבמרכזן-חזההקןנבנציונליהרימרי

שלהריאליסטיבסגנרנהמחדששעיצבויבכך-פרעהימישללמצרים
מסתברא,איפכאשלאירוניבדגםמחדשעיצבואףהואהחוויי.ספרית

כאנטיהקדומהמצרדםיציאתאתוהמעמידפיח,עלהקעוהאתהמהפי

הזמןשלהירואיתוהאנטיהמבישהמצרים'יי'יייציאתשלהירואימודל
אברתיי,ארץאלחייובשחךהעםיצאשברהחירות,בחגדויקא :החדש
שלחייךדורשהיאהנדודיםדרךאל-חרשהלגלותהמשפחהיוצאת

בעצםדיוקא ;ציונההעולההררךאלדווקא ' I,לאהנצחי".ייהיהרדי"
בחגדריקא ;לחגאהיהךדיהחגנהפךהאביבשלהחגיגיתפריחתו
זדיםאצללהתארחהמשפחהנאלצתהמשפחה,אחדותאתהמסמל

ביתןאלהאובדהבןחוזרשבובידסדיוקא ;שולחנםעלדלפסרח

 ;מלכרתאותהובגזרתממנו.מגורשהראמלכות,בגזרתנקרעשממנו
כינטויה,יבזרועחזקהבידהיחרדיסאתהמיציאיםהםהאלמעשילא

יייציאתאתתיארביאליקרשות.חשלבחלערליפקידיהדריקאאם

האבות.לארזהעילהבדרךעבדים.מביתכיציאהלאימירשלמצרים"
בזריעמושבםממקרםהמושלכיםיהידים.שלהעליבכגיררשםאםכי

בידיהביתמפתחיתאתלהפקידוהנאלציםלא-נידע,יעדאלנטייה
שקצה", flהיבדוכהבידי :ה"פשךט"הריאליסטי(רבמישורהעברים

שבוהביתשלהחדשיםנעלייספקחינם","שומדספקמעתהשתהיה

משרתת).רכותשניםשימשה

בעת(המיצגיםוכסמלכמציאותהפסחחגשבההזויהתחבולהאת

הוארמנמיכה)מרהבאירוניההךחגיגיבפאתןסהןאחתובערנה

גיללזהמילייג.ביאליקלמדהיהודי,הגיולשלהמרכזיהמיתרס
 •העגליןאליפלטאשתשרהשלקורותיהאתדריספקו'אשקאבפןאמה
ייאשהוהופכתהפסחערבמכיתההמגורשתפשוטהיהרדייה

החרבהביתזכראתמעליםשבןבירם-באב.בתשעהמשוחררת"

העםשלגורלישחרב.קנהעלימקזננתהנשיםבעזדתיושבתהיא-
תשעהלביןהגולה.מןהיציאהיאתהגאילהאתהמסמלפסחיביזנע
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אלה"עגלה"שלהטראגישובהואתהחורבואתהמסמלבאב,
הםילייגשלבפואמההעריצים 18הבכא".ייעמקשלהרפששלולירת

הןךה~הרשותפקידיהםביאליקשלכסיפורןואילוהדתיהמונסראנשי
להיותכדיהשנה,ימיתכלעמלמישראלאדם :דימההמסראך

נהפךוהחגלעבדיהופגהוזהיום-טיבודיוקא ,אחךליוםייבז-חוריז"
בפואמהכמרנתביישה',ב'החצוצרהאפךאהופךהפסחחגלחגא.עלין

הטראגי-שהרמיזהרב-אנפין,לסמלילייג~שלה"אקטואליסטית"

צרירהקרראשלו.אחדפןארהיאהמקראיתמצריםליציאתאיררנית
גםאחת,רבעונהנעת:לתפוס,ומכופלתכפולהפרספקטיבהלהפעיל

גם ,האינדיבידואליאתוגםהלאומיאתגםההיתול"אתרגםהנשגבאת
ליצירהחוטאאחד,פרמטרהמבודדהחד-פעמי.אתוגםהאלגוריאת

מירכביתה.ואתיופיהאתומחמיץ

כמציאית ,הפסחחגעלרהעמיסמילייגלכתהרחיקביאליקאך

מן-הגרר"מ"אחורינטלשאותםנוספותרבותמשמעייותוכסמל,
שעקריאנטישזנירתעלילותשלימיהךגםהםהפסחימיהנוצרי.הסיפור

ןהשליכרךממקומןבלכד,המספרשלמשפחתיאתולאשלמיתיקהילות
,שאחריההאחרונה"ייהסעודהשלמיעדהגםהוא.פסחגזרהארץאל

שבר ,'איוםהוא-השלישיביוסלתחייהשקםעדונקבר,ישונצלב

שלתקדימוששימששני'.'פסחבסיפורהפסחא.אתבקביעותחךגגים
דויקא,הפסחאאת"לחוג"היהרדיםנאלצים J,19נתכיישה'החצוצרה

היערשבכעלותיהגבירישלופרגמטייםקריםחישוביםבשלוזאת
השקטהגריים.שלכאידיהםמשביתהואושאיתופרנסתם,מקרר

אםכיטוב,שכולייוםשלאידילישקטאינוהחגביוםבמקוםהשורר
ליהודילחזכירשבועדסערה,שלפנישקטרמאידם.מפחידשקט

בחסדיתלויההגוייםמשכנותביןהשאננההקבעישיבתכיהמקום,

מזהזחריחוקםעלדויקאמלכדתוהפסחאהפסחשלשכנותםאדם.

היהדותשלמהיותןהנגזרשביניהסלגישררניתןהבלתיהפעריעל
למןאיתניםבכרחזןעםזוהמתגוששותמגוגדות,מהוירתוהנצררת

רקלאמרמזתהאלההחגיסשלשכנותםאךהמערבית.התרביתראשיח

אלחימשידגדםהארוגיםלגורליתיהןגםאםכיהדתותשביולשסע
להכא.ןמהתםלחחםמהכאיסודותשלההדדילחלחולםיבןבאלה

המוניתאיים,אתלהםוהעניקההעולםאימותאתהפרתההןה~הךות
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יהא ;רביתהשפערתירדעין,יבלאביודעיןמהו,ספגהגםהיאאן

מנגינהבכינורומנגןנתביישה'צוצרה nב'השמואליקהאח :ראיה,
המזוהיםיבנביים,צליליםאותםכיללמדניייוואלאכית"יאוייחסידית"

מןבעצםשאוליםיחודית".יימוזיקהבתורתאינטואיטיביתאצלבו
הנוצריתוהסימבוליקההמןטיביקהשכלנשםממשהנכרי.העולם

כיהירת.להשורשים
ביאליקבושיבץסיפורנו,נםעוסקרגוייםיהודיםשביחסיומאחר

בטקסטמתפקרים,ואלהחארןנגליוניםמןמעטיםלאומרטיביםדפוסים
ביאליקמראהאחד.מצדמרה.איררניהושלחגיגיפאתוסשלכתעריבת

התיריתאתןלקלסללעגומשים 20לכולנו",אחדייאבכיבאמצעותם
הנעלםבשורשמבחינותשאינןלמיניהוהגזעתיריתיאתהאנטישמירת

כיבאמצעיתםמרמןאיחוישגימצד ;ולנצריתליהדותהמשותף
לצליבתעדהמגיעיםכמעט,מיסטייםעמךקלם,שררשיםלאנטלשמירת

לאההשכלהתנועתשלהיפותההומניסטייתהסיסמארתוכיישוי
והופןפיה.עלהקערהאתהופךאףהואאחר.;מצדלשרשםהצליחו

,לבד-אבא,להפךאי •הנצחיהתלאהלנתיבהיוצאלצליביוסיהאבאת
הפסחחגלככודאותושחררהרומיושהשלטוןלמיתהשנידוןהיהודי
יימשוחדר"הכםרמןשגורשההמשפחהאבי(שהרישנצלבישרחלף
ירסף-האבשלשמךבמקרהלא 21 .) 7דיומעינויימרדיפיתעתה

במקרהלאמנוטרדם.עצים-עיסךקוועיקרהצלוב,שלאבלו-נשם
מהל tיוסיוולרסי, :גמורהכלתיי"הבנייןשלהלבניםנדבכיעליןכוכיס

למהאלי.ייאלי,תהליםמשוררשלהקריאהאת(כזכור. " 1עזבתני
עלהגרועלישו-אדמיבניסח-ומתימרקוסמייחסים "?עזבתני
יהודי,מלשיןקריות"איש'ויהרדהגםשלפנינןבסיפורוישגרהצלב).
תחרותמטעמיוזאתהשטנה,כתבאתלהכיןה"קהל"בידישסייע
כאןמיררתהאחוונההסעידהסנטימנטים.וחסרתפשוטהכלכלית
מישסופההתלאהלדרךהמשפחהעםויוצאתהנידה.מןבחיפזין

ישורנו.

וביךהעמיםביזקיוסשדוהיאהשיטיןמביןהנרמזתהמסקנה

ייחרדהעללשמרךמבקשתישותכל,שכןמעשיפתויןאינרהדתית
גירושעלכאןמדובראמנםלתוכה.הפילשהזוכנגדמשטמהרמפתחת

ייוןהואמיליםבליהעילההסמיי,המטראןרזימה,יציאהעלולא
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הנכרי,הבוףאתולצאתהתרמילואתהמקלאתלקחתהיהודיעל : " !וך
כפרילגיררשלחכותבמקיםחיקי.כבזלחיקיאיתרלקבלמוכןשאיבר

ניתנהשלאייאדמתי",לנטישתזנועימבעיילהיערךעליופסח",ייערב
אתמסמלותבכפרהשניםששו~כסחהמלאההלבנהבשאילה.אלאלו

לייצולניהגוייםשנאתמבשילהפסחא:בכלתהליכיםשלהבשלתם
שלמטעמהיהרדיטיעםפסחבכל ;אותרתיהאתםבהוניתנתישר"

 t(כאןשמיטהשבתשלמועדהבאשניסששכל;בתוםמצרדם"'ויציאת

שישבהיהרדיבעליהשללרגליומתחתהקרקענשמטתאירובי.באופן

עבדותשגיתשש;בתוםהארץ)לעםומ!ןזp,בתתמימותשניסששעליה
לחופשי,-הצארבצבאהמשרתקנטוניסטגםולן-עבריעבייוצא

היהרדיהכינוראלהעברי,הלוחאללחזירהיהרריעללחרפשה.,לפחות

הנכרית,החצוצךה Jהנכריהלוחהטבעיים.גידולויקרקעמכרדתיואל
ויופים.קסמםחרףוזאתימכזכים,מכזיביםהנכדיהנוף

שני'.'פסחביאליקשלהגבוזבסיפורושרבלהיזכרראויזהבהקשר
ילייגשלבטיפורוולתקופרתיה.לסוגיהילייגיצירתעםלוושיחששיג

והשעין.חשגהלןחעלםשכיליתהקפדהניכרתהיבשות''העצמית
פאבישליומןסדר(מעיזיוםרסדראתלנהלהיודעמשכילהראגיבורו

לנהיגבניגודיוד')של'קרצרהילייגיתהפואמהמגיבררייהמשכיל
וללאלןחללאהמתנהליםוהמסוכסכים,המבולבליםהיהודייםבחיים

החסידית,בווהליוקטןבכפרשנילדעצמי.שביאליקכאן(ייוכרשעיז
('פסחביאליקשלבסיפוריובמדויק).הולדתןשנתאתאפילןידעלא

בענייניהיהודיםלוקיסהקצר/)השישי'יוםנתביישה','החצוצרהשני',

היאהשנה,לוחעלכאזהחולשהואהיהידי:הגבירוהשעיוהשנהלוח
ומתיהיהודיםיעבדןמתיהפוסקהיא .הרתיהקהילתיהממסדולא

אוסוציאלייםמטעמיםולאגרידא,אינטרסנטייםמטעמיםישבתר.
באורחעליהם,נגזר(יכובפסחאיעבדילאשהםמחליטהואדתידם,

שניייפסחשלוקריקטןריתחיוורתבבואהמיולחגרגואירוני,שרירותי
אחדירםבכפרהיהידימתיישבנתביישה'ב'החצוצרהגלויות").של

שלקיציייעל,וכךבכפדיסיהוייםישיבתעלהאיסרתהגגרחלאחר
פקידיםמצד:סחטנותעינוייםשלבמסכתלעמודנאלץהראיום"

בשבת.החלפסחבערבודיוקאגירוששסופרגירושיכתביפקחים

ועושהפשע,עלחטאהפןנרקאימוסיףהקצר!השישייים Iבגם
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הגויים,ביו.הישיבהיטעהילאשהרגכטוחשהיא,משיםחולשבתי
אותםוהיפכתהיהודיסאתהמטמאתהיאטמאה.גשמייתבתרך

צדיךשהיהודיהיאהמשכילילייגשלמסקנתיולמגושמים.לגשמיים

לעומתי ;הגוייסככלולהייתיהשעווהלרחעללהשתלט :להשתפר
באותקלקליתייוכילגייים,לדמותליחודיש~ללהפי,ביאליקמסיק
אינסוחנכריהיהוריהלוחביביהס.יישבשהואמשוםדיוקאעליו

ויוס(שבתשליולוחשעוזיהיהמהעמיםאחדשלכליראוימתלכדים.
ופסחא).פסח .'א

חצרצרהותרועתכינורהמייתד.

אתמעלההוא,שאףהלאומיוהסמליםהאימאז/יםמאיצראחרמיטיב
ככפיפהאזכררםהואילחד-פעמי,לפרטימעבראלנחביישה''החציצרה

חיודותשתיבמובהקהמייצגיםכלים-והחצוצרההכינןרשלאחת

שלפניניהמוזיקאלייסהכליסגםבתכלית.מנוגדותעךלםוהשקפית
מהריאליהכחלקהמציאות.דובייבזביש,רחובסיפןרזבtיפקדיס

 Iהמוכללהלאימיהמסדמןכחלקהסמלי,במישידרגםה'/פשיטה".

לצבאגיוסוערבתילהנגן.היידעשמואל.האחכזכירילפשט.שמעבד
לעת-מצואממנגןלמעצבה.מונחיהאהראישםהקיר.עלכינורואח

מחצצרהופןהוארןת,המאולתהכפרחגיגותאתבנגיבותיוהמבעים
עלנבלגרלי(שתלאךהךהיהרדיהכינרדאתהצאר.בצבאזקיף-קומה

ממיר.היאהגלויךת).בכלהיהודיהקיוםלסמלהיהישמאזהנחל.ערכי
בעלתהנכרית,בחציצרהגאיוה,מתוךיאחרי-כדמאינסאמנםתחילה
 22.1עיהמישיוהברקהרםהקול

צליליכלעליהחציצרההכינורסמליאתבמליאםלהביןכדי
שלהמוקדםשירראללחזררהראילמןאליהםהמתלוויםהלךואי
שהואי~וי nבהפרתחכאחד,ואיררני~לגדשידישראל','שירתביאליק

ריחגם Iמלחמהילתרועתקראנילאייאדני :הכרזהספקהתנצליתספק
וכבור I-ברמהrכצ·~ןהקולאשמעכיז.tוק,ת / ; י~~ז:rךמאדמלחמה
בעיקראחרות,בלציריתוכן 23זה,מירכגבשירהנב"".לנכניר-וחרג

הכינורסמליבאמצעותביאליקכלליליצירתךהראשוןהעשירמן
פואטיתולאומית,אישית-ימשמעוייתפניםרבתאמידהוהחצרצרה
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גורליביןהנפערלגישרר.הבלתי-ביתןהפערשבמרכזה-ןפוליטית
שאיןבגילה,השדוי:היחודיארמות-העולםשללגררלןעם-ישראלשל

כינורעלינכאיסמנגינותפורטישמואתשיפארןגבורהעלילותלו
ברמהמשמדעבריאיסמעשהחייאדמתרעלהחי.הגרילעומתי ;ונבל

שרפר-מלחמהתרועןתשלקילןעולהאףומהםןגבורה.עלילהשירי
 .ניצחוןוחצוצרת
היחידשירתאתהמשמיעולטלטולילנשיאהוהקלהצניעהכינור

ימשלסמלבלבד,בהולאביאליק,ביצירתמחויהוהנרגה,העניגה
קבעשלמקוםללאהרף,ללאוהמטרלטלהחלושהעםשללנדידיו
הפךהמחורזת,היידיתבגירסתוובסיוחדהגג",עלה"כבר(מוטיב
קרקעפיסתבאיןבאררירהמרחףהגלותי.היהרדישלהחלישרתלסמל

מייצגיםהכינוד,שלוהמתחנןהודוקילויבבנותךאחר,ימצדלדגליר).
כלידמר" JT(ההגוייםלפניהתרפסיתוואתהעםשלרפיסיתואתאחתלא

לעומתן,הפריצים).בחתובותכינורןבנגינתלהנעיםנהגהיהודי
למארשיםהמשמשתוהמרשימה,האקסטררברטיתהחצוצרה

החייםאת 24הגבורה,יאתהגברירתאתמסמלתניצחין,ולתהליכית
שלהיפוכס-ארצועללבטחהילשנעםשלןהבריאים.היצדיים

בגולה.עם-ישראלשלוהחלושיםהתלןשיםהחיים

מיקח-טעית.חיאתרועתהקילואתרחחצןצרהברקאחרההליכה
כל.ולאמשלראדמהלן.שאין.היהודיובטןנויבגלןיביאליקכאןאומר

גםכןועל 1Sוגבורה,עלילהשירילחבריכולאינןייצבאמדדנהשכן

וביאליק.אליבאה'יגויית".לחצוצרהממששלזיקהלגלותיכולאינו
אלאאינההגויים".ייככללהיותיוכלהיהודיכיהמשכיליתהאמונה

צעיריםשלנרידתס :שלההמשלנהיכיחקסמהלמרותואשליה.חלים
רוחםילידימיטבאתאודמסאתבהםלשפיךכדינכדלשדיתרבים

טועןליהודי,לימוטבופטאלית.מדהכשגיאהבררך-כללמתבררת

ב"תחוסאיןאםגםלעמי.מחילושייתןלפלגיה.ביצידתוביאליק
 .עוףומגביהיכבפייסרחבילכשדיםרמרחביםגבהיסהמושב"

מחתימתוגלןחצבאמדילבושהנתיבות,לביתשמיאליקבבוא
עליוחןשבהחצוצרה.רנדתיקוהכבדהגסהארגזיבצדרשלי,הזקן
אן'יימגושם",מלשון(יינתגשמן" "!פביובתגשמך:ייכמההצעידאחיו

היתרה.והנשמההקודשריחמהםנסתלקהכאילוגשמי". J !מלשווגם
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הימים).משכברשלהאוהלים/וייירשבהתורבי,היהודישלמבת-חלקו
ערזבצהלתהעגלהממרומיהאחמשמיעשאותההחצוצרה,תרדעת

 ) premonitionכימבשר-רעהאירובימטריםרמזמהווהנטוי.ןבגדון
הליכתןמשמעיבידם.הגירושוצואחרתעגלהעלהפקידיםשללבראם

היאוסיסמאותירהגוייהעולםשלהכזבברקאחרשניהיהרךישל
תיאלםהגירושיום;בבראוכואבתמרהממנהשההתפכחיתאשליה

לאכזבהאית-בוחפץאיזככליהארץעליתתגוללדיםהחצןצרה
טמווביצירהתקורתו.כלאתבהשתילהלמימנחילהשהיאהצררבת

המחצצראתהרכישההחצוצוה :כאחדואקטואליהיסטורימסר
 •נסתאבוומליצותיושרעירנותיוהגויי,העולםאתביישהאףהתמים,
הרמותהתקרותאתהצדיקןולאאכזבו.ואליליהההשכלהשרפךי

לאהןמיםןהקרסהיפיסההוובניסטייםהרעיונותבהן. :תלהשהיהןדי
אלוההתקרביתהטמיעה:תהליךלחפיאפ I'כהאנטישמיותאתעצרו

סיכוניסעליוהמיטכלימרמוגברת,לשנאההיהודיאתחשףהגייים

תרומתםגםלמלטו.הטמיעהשאפהשמהםמאלחפחותלאחמרריפ
לאהמולדת"),מזבחייעלנפילתם(ואפילונכרלצבאיתיהודיםשל

-הנצחיהיהודיהגורלמןארתםמילטהולאאןרח,זכו"ןתלהםנתנה
השמים.תחתגריםישלמגודשיםשלגירל .. 

 'העבדים''יימוסראתהכינררמגלםהניצשיאניתהפילוסרפיהבמונחי
המונותאיסטיותהדתיתלכלחלחל,שיסודותיוהכנועים,היהוריםשל

ההלניסטי,האדונים"יימיסדאת-החצןצרהואילןהיצר,מדכאית

החייפשמחתאתהמחייבהיצרי,הדיוניסיהיפודאתכלרמר,
והכנרע.החלשעלרהיצריהחזקניצחרןואתהגבירהאתהאררגיאסטית,

החציצרהיאלהחרבאלנמשך tהכינודבעליהגליתישהיהודיסמה,איז
וחבדיר(ברךיצינסקיהמא~רההערכים!!/שינוי rלסמלבהםוריאה

בסיפוךיובסמויביאליקאומרהיצרי,האטביזםאלמתגענעים
יהודיםארחםאתאלהגעגןעיםהוליכןלאזלהםאראהואגיהראשןנים,
הזרוע,בכןחהממוז,ככוחהמציאיתפניאתלשנותשניתןשהאמינן

בצבארבשיררתמובנייבכלהטבעעםבהתמזגיתהאהבה,בכרח

תהודהרבחינור ,) 1871 (הטרגריה""הילדתבספריה"מולדת").
נסעלניצשההעלהמעטים,לאעברייםלסופריםהשראהמקורשהיה

והקירעתבחליליםהמצפצפתהיוונית,שבטרגדיההסטיריםמקהלתאת
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 .כביכולהתרבותעתירתהצבועה,החברהשלפניהמעלהמסווהאת
-הנכרייםהנשיפהכלי-והחציצרההחלילהפכוביאליקביצירת

שלהמעציריםוחסרתהמשוחררתהיצרית.לטבעיןתימשלסמלרקלא
 ;ה'צפרירים'-זיטבעיותשלייתדהמושכים(בגילוייההסטיר

 ,) 26גוף'בעל'אדיההיאהלאה"צפיר"י-יותרהדוחיםובגילןייה

שלוברתוהנבהקרלנירתלמליצרתהדיקות,לסיסמאותסמלבעיקראלא
וללכתבקסמיהןלהיאחזממהריםשצעיריםלמיניהם,המהפכותבעלי

יציאתןאתורקאךמסמלתהחציצרהאיוביאליק,.כיצירתאחריהךשבי
.אלאכאחררהקרסם,המסוכןהגוייהעולםאלנכר.לשדרתהיהודישל
שלהחרשההעבריתהתרביתלתרךוהנמהרתהחפוזההכנסתםאתגם

 .הנכריהעולםמןהשאןליםיסודרת,ארתם
שלבהשקפתןשנלחמוהמאה,מפנהשניתשל/צעירים" Iהעל

אחתלאביאליקהתבטאניצשיאני,ערכיס"יישינריבשםאחד-העם.

הנעיםהניגיךאתמעמתיםדבריךשבעל~פה.וברבדיובאיגרותיו
אמיתיתשהמייתואחד~העם,שלהלאימיייכיגורר"שמפיקוהחדישי

המארש",ייממשלתשלהחדשיםהמליצה//ייתרפימילאלללב,וחודרת

ללאהמכריזיםרהאקסטרוברטיים,הקולגייםה"צעירים",מכיםשכהם
 : IIו"אנוכיייאני"הדף

חרשה'מליצה'שלמצלתייםמרעשאוונינותיצלנהכבראמנם
מרעםארזנינרשככרלאכערדמחודשים.חדשים'יזרמיםומשארז

פתחהכבדאבל-והריקניםהנכוביםהישנים.המליצהתופי
בחשאיזמירותיוהנותןהנעיסהכינורכקיללשמועאוזננן

ראנחנואחריו,יכרוךנמשךבו,דבקלבני ...חרשלניוהקורא
 Z:ובאמונה.דבתמיםבערנג.אחריוהולכים

המשמיעהכיגיראתביאליקתיארהחגיגיהפאתוסבעליתביציררתיו

ככליתיארוה"במיכות"הריאליסטיותביציררתיווענוגה.נוגהנעימה
כאותובכאים,והגיגיתפילהלחשהמשמיעהכליםאלונחבאמונוטיני

קריקטורההשארביז(המשמש'שידתי'השירמןאחדמיתרבעלצרצר
הכינורלעומתכיבררו).עלהפורטהיהודיה"כליזמך"שלמיניאטורית

ובטוןרםכקילבונחותהעלמצהירההחציצךהוהמצטנעהצנרע

אתמבטאהכינורהרלכך .עצמוערךהכרתהמלאנפיח.כאדםרבדבני
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גחבייוסההחצוצרה

סבא","ישראלשלהצניענוסחו-והאנושיהישוהפראטיהנוסח
הצעיריםשלניסחםהחדש,הפןאטיהגרסחאת-החצןצךהואילן

שלייחיקרימתיךהגרייםמנהגיאחרההרלכיםהמוךרניסטיים

ומגלימניים,אגךצנטךייםרעייניתכשאילהמהםוהקיניםהתבןללות".
העליין".ייהאדםניסח

עלדומיםדבריםביאליקכתבדורשנרתשמקץלהירוכח,מעניין

יבעליהשיכרריםאביבית. wחתלהמודרנהמשודרידשים,החה"צעיריס"
רחיבדוזרה.מהפכהסיסמאןתאחרשביהלכוהםשגםהבלורית.
כמקלותקריאהבסימניעשיריםקךלניים.מהפכנייםמנשרדםבעצמם

הניצשיאניתהגרליתמחשבתאתצבא-נכר.שלבתהליכההמתופף
אתשהכתיר tמיאקיבסקינרסחהמגלומניהאלהמשירריםאצלירשה

שראהמתוומיאקיבסקי',י'ולארימיי'אניוכגוןבכיתרותספריו
 :ביאליקכתבוכך .משמעיתטעוניסמליםהביוגראפייסבנתרניו

חדשה.'מליצה'ימישובכמרומה,עלינו,ובאיםהולכיםעתה
שרבמכדכרתהחדשההמליצהסרק.אילנישלקרלםהרלךשרב

ןבקולזקיפהכקומהקיממיות.שלהבקבויוצאתכדכרדיהאת
 28גבורה.ענות

עצמיתמחשיברתהנפיחהחרשח",יימליצהעלביאליקדיברוכאן,כאן
להברילהמאה).מפנהשלצעירים" Jהוגגדשכויזוילד~תו(כבשירו

יישירתאתלהכתירביאליקנהגשבןמושג-חדשה"/שירה Jמ

עלדומיםבמרנחיםאפיאדיברביאליק .בני·דירוושלשליהתחייה"
באלהאלהכרוכיסלגביושהיוופךליטייםפךאטייםאישיים,כרשאים

הכינןרכבעלאחד-העםאתתיאר 1899בשנתיכאמןרהפרד.לבל,

המליצהתרפימולנחשאיהאיתנטייתנעימותיואת,המשמיעהלאימי
עצמםמונחיםבאיתם . Jהו/צעיךים'מןמתנגדיושלהאןזנייםמחדישי

שנאלץהביולוגי,אביועלילערךשנהשלושיםמקץ ,בשירי,דיבר
ולבבובנפשווועיניובעודשיכוריםיגרייסשלפיהםבהבללהתגאל

נתפרסםהראשרן(שברסחי'אבי'השירואכןיהמח".פלאיםככינור

הרוחניאביועלביאליקשלקינתואתגםבסמוימשקף )-1928ב
שבייימאזו"כעיןמהייהאףזהשיד .לעולמראזשהלןאחד-העם

הרומנטיהנרסחמןמשורדיעצמושליחייימהליאתביאליקמסכם
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שלישיפרק

טמאימודרניםט"יםע.וויליסולמיים-ייםבהויהלעמודשנאלץהישן
נשמעשקילםובלררית,אגרוףבעליוו,ייערליםשיכוריםשפתייםי
 19למרחוק·

שלחבינאריהניגודאתאפואשינרלאוהמשמרותהדיריתחילרפי

אחרשביההולכיםצעירים.שלחדשדררקם:תמידוהחצוצרההכיניד
קולהרם.כקולםהערליםהקללחציצררתשלותרדעתןהתופיסרעם
ובמקביל, .רהטבעיהאמיתיהחרישי,חכינררהמייתעלהמתכתי,הפח

שאינם,ליצנים.לולייניםגםאמתטופריכנגדקמיםיירדדורבכל
מצנפתחובשיםכרר.דיוזיקוקישעשועיםאםכי ' Jייאמתמחפשים

ראהביאליק .ומעלהמשכמםגברהיםשהםובטוחיםוחלולה.גביהה
-זרח"ייעבידהושלייקרקס"שלסממןלשמםובשעשרעיםבחצוצרה

ייאליליאחרובלעדיהן)(במדכאןתהצעיריםשללהימשכןתםאות
אתגסעלכידועהעלתההיוונותהגייים,שלוכרוזיהםהשיוא"

ח"יווכים"הםה"צעירים"-ה"שעיוים"כןיעלהנצחיים.העלרמים
ההלבית,התרבותאחרהנמשכיםהחדש,הזמןשלךה"מחייווניס"

תיארהנעורים''אליליהמוקדםבשירוולעלומים.ליופילכרחיחסרגדת
הקיסמופרליטיותבאמתיתנערכלשלהתמימהאמונתואתביאליק

-המרההמציאותגילויתיךבגרותןבשניתיקיצתןואתהיפות.
יתמים,צעיריל,הסיפורבטיףואכו,ודימןהן.פיתוהןשהכרכבים

 .)" 1(/'והחצרצרהתםשאלתשואלבנוכחרתי.אזעדהבחיןלאשאיש

מוקסמיםתמימיםייגדיים"הדודות.שלאין-סיפיתלמחזןךירתארת

מתבגריםוכשהםהזרה,התרבותסממנישליהברקהירפימןישובשרב
שלמהבטחיתיהקשותויתאכזבןשיתפכחוסופםלתיישים,והופכים

 .ומתעתועיהמכזביה-נכדתרברת

האקטיאליהרובד-דדכיספדשתעלאומהה,
היסטודיךסופירה

 30וחמהפכה,המלחמהבשנותביאליקכתבשלפנינןהסיפוראת

היסיםאללאחיר,שכיםישתייםשלושיםהגלגלאתהחזירובאמצעיתי
שנקראיהיהודיסמוארבעים,כבןיהידי-רוסי(חיילהאורחהיהשבהם

יל,הראשונה)העולםמלחמתנימיהצארצבאבשירותילחמרלדגל
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ביישה Mנהחציצרה

מחייקולקטיבית-היוייתמונתמעלההסיפןרכךאגבתשע.כבןתמים

השמוניםשנרתבראשיתיהפרעותהגזרותפרוזימישלהרוסיהכפר
האינטליגנציהאתשעןררונוראים",ייימים-הקודמתהמאהשל

ליידרךוהוליכוהההשכלהשלהקוסמרפרליטיךתמםיםמאןתיההיהודית

שלההרוהנקודתאתלקבועכמדימהאפשרלאדמית-ציונית.תשובה"

אלמחזירנוהאירחשלשסיפורובעודי 1914בשנתהמסגרתסיפרר

שהתגוררוהיהודים.כלשלרישזמםנחתםשברמרערי 1882אביב
יוםלאחרבאיסרר,בכפושהתיישבמיכלהיהואילךישממנובכפריס
כבר.ולערנשלגירושצפוירה. 1הגפרסום

רלאלהיווכח.ביאליקהיהיכולזהסיפורשלכתיבתובתקופת
אלבהגיעםהצדדקיםההומניזםרעירנותהתנפצןכיצדבחייו,לראשונה

-הרערתהמידיתכלראשןשרבהרימןוכיצדהמציאות.קרקע
קבעדריהןאףהשוכבות-השלטוןותאיותהאמתשנאתהאכזריות,

המאהבתהאופטימית,המשכיליתהאמונהבסיסעלהאדם.בנפש

היהודיהקנטוביסטשלסיפוריהיבשות!,'העצמותאתיל/וגכתב tהי"ט

עיירתאליחדדגיהבים,מדורישכעת,עברבילדותושנחטףישלירב,
סלףובכבו"בכסףעמוםבלבושו,הדוררב-חזבלוהיאהזלדתן
להעלךתאמירהדמותווביבשה.ביםשלוהנועזותהגבירהעלילות
רבליייישיעקבלפני,שהכריזעשיושלהמקראיתדמותואתבארב

ריחגדליתמגלהילייגשלשגיבורןבשםממש ,)טלגי(בראשיתאחי"
'תולעת fבבעקבהבוהנוהגייבאוהל",שנשארמשפחתןבןכלפי

יחבאיכעשיוחוץכלפיהנראהביהודילשבחטעםראהגירדיןיעקבו'.
לאהואמאומית-העילם.והוקרההכרהשקיבללאחראחיועםלהיטיב

התעריתיאתאםכיהחטופיס.משפחיתשלסכלןאתבסיפירוהדגיש
עלרחבהבידליהגומלתהנכריתבחברהוהנועזהמשכילהיהודישל

ליימןלרת".תרומתןיעללבואימץ
והכזיבי.כיזבןההשכלהשםיסמאותלאחרדברראתנשאביאליק

זכויותנשווייןיהידיםשלשאמןנתםושובישובשהוכחולאחר
אנטישמיךת,מבעהלאשני,ומצדהתבךללךת.,לידיאחדמצדהביאה,

ילדותןעיירתאלהשבהיהודיהחיילמתרארבסיפרריופרעות.גירושים
מסוגלהואאיןבשובךארעינין.לנגדהמתפןךריםחוריוניתואל

אחשמילאלמריתדבר.וחצידברלעצמן,אפילןאולמשפחתו.להעניק

129 



שלישיפךק

 .הגירושיוםבהגיעזוזכותרליתעמודלאהאזרחיות.חובותיוכל
עלשהעלה-הפןזיטיביסטיהמשכיליהאידיאלשלקריקטורהלפנינו

מ~שןרלאכחיוממלאמחקלאותמעמל-כפי,והמתפרנסהיהידיאתנס
אידיאלאתתואמתאינהככפרהמשפחהשלישיבתה ~(כאמורומניציל

האיריאלשלקריקטורהאףלפנייני .לכאורח)אלאהפרוריקטיביזציח
,שהריבצאתך"ואדםבאיהלןיהודיייהיהבסיסמה,שנתמצההמשכיל,

עללשמורמהםמונעתהגוייםכיוהממושכתשישיבתםיהודיסלפנינו
אינההצארבצבאמשרתשבנםהעובדהראףעיניהם,ראיתלפייהדותם

'האדםאחד-העםשלמאמרןעקבותפריבילגיה.כללהםמעניקה
העינייםאחיזתואתהתרמיתאחהחושףזה.בסיפןרניכריםבארהל'

שביההרלכיםשלתמימותםיאתהמצודדותההךמניסטיותשבהכרןךת

 .אליהנרזותאחך
בצבאמשירותהביתהשמואליקשלשובךעם,שגםמראהביאליק

הקללבחצוצרתה~לגיהיהודיהכינוראתכברשהמירלאחרהצאר
הגוייהעולםסמל-גכרצבאשלוהמז'וריתהקולניתהזהובה,

דברבאמתחתואיזעדייןרמות,אידיאולךגיותבהכרזותהמתהדר

צרהבשעתעליהםתגךלאכאמירזכיתומאחור.שנותרואחיובשביל
תעזלאוכלימהנישהומררבכמוהם.יגורשהראלהיפהרגירוש.

(ברובדייחרפשה"איתהכלהמצהיביםפניהאתלהראיתהחציצרה
שמשכהויפהזהובהגויהכאותהכמוהזוזהובהחצוצרהיהמטפורי

היהודייההכלהשלניגידהקסם,כבחכליהגדר''מאחוויגינורנח.את
החצוצרהושדכניס).הרריםבמצוותולשמואליקלנחהמיועדתהצנועה

תכליתלהןואיןישהכזיבוסיסמאותכאותןדורשכאיךבצדמונחתתחא
ותוחלת.

היהודיםשוכחיםדורובכלעצמה,עלחוזרתההיסטוריהמזה,גרוע
צעיריםאותםשלטעותםעלוחוזריםהקידמיםהדוריתלקחאת

שלשמכוחןוהבטוחיםמהפכניךתבסיסמאותהברטחיםאידיאליסטיס,

שגםאפיאיוצאקצה.אלמקצהישתנווחייהסהגאילהתבואמהפכית
אלמנטהמסגרתסיפורשלהתחברלהמהיוההאידיאי-פוליטי,כריבד

הקצרהזיכריןיאתהואותקיצראתביאליקמדגים:באמצעותהחשיב
פעםבכלומתאכזביפותלאיריארלןגירתדרדמדי,הנתפסהיהודישל

 )"?(ייוהחצוצרההפסחשילחןלידהיל,שלהתםשאלתמחרש.
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נתניישההחציצרה

מלחמתשלאחרהדיר-הכאבדירשגםהרעיוןאתזהכריבךמבטאת
-נברבצבאותששירתוליהרדיםאכזבהשהנחילההראשונה,העןלם
ברקאחרשביללכתותמימיםאידיאליסטיסיהודיםצעיריםיוסיפר

ברמה.תרןעתהמקרלולהתפעלהחצוצרה
באביבחוזרנכרישדרתאלהמרחקים,אלשיצאהאיבדהבז
והגזרות,הפיגרןמיםסערתלתיךנקלעהיאהביתהבהגיעואוב lלביתו,
כלומד,ארתו,נטשירלאייבנית"שניתריאלהעםמאחדיאחדיגרדל
אורחעלששמריהנישנית"דיקי nוליימלמהפכניםמזימןאחדגררל

שניתדהרגרסיבי,רעהייגםהפרוגרסיביהאדםגם ;שמכבךחייהס

הטרגדיההיאעצמה,טרגדיהלאיתהרכר.שלבסופובקלעים.מאחוד,
עקבהמאהמפנהבשניתיואכןמנרס.ממנהשאיןהנצחיתהיהודית

מידיה,שלקהיהודי-צרפתיקציןשלגורליאחרבדאגההנאורהעולם
למעלההוכיחגורלןרבה.כהבגאווהנשאמדיהשאתרשותאותהשל
האנטישמירתוכיכוחןיתשהאמבציפטוריןתהסיסמאותשכלספק,מכל

רבים.שעוררההיאדרייפןסלפרשתשנלייהההלםעימדת.לעולם
לאירופהעודףלהפניתהרצל,כתיאררורלמחצהמתבולליהוריובהם

וקדסה,קדימההמבטאתילהפנותהמערני, Jfרל'ייפרוגרס

שלההיוה:בכקודחלקחלמדולאהתמימיםהאידיאליסטיסאבל
אתהמגורשתהמשפחהמפקידה ) 1882(בשבתשלפנינוהגירושסיפור

כבירסשונ,בלתי-ידוע.יעדאלויוצאתהמשרתתבידיהניתמפתחות
ראינההקירעלהכתובתאתקוראתאינההיאיחגוי"'בכפרהשתקעותה

שלישיםחמתרחשהמסגרתסיפור 3Zונלכה".לכויעקב:ייביתמכריזה

 .העברמלקחיהיהורילמדלאשובכימרמזיותרמאוחרשנהושתיס
אתונושאהצאר,כצבאהראאףמשרתהאורח,הואהלאהצעיד,האח

.אףבהוהתעללהלמשפחתןשהתנכלהרשעהמלכותארתהשלמריה

ייאלץאףואוליהחצרצרה,שלהכוזבותלסיסמאזתיהנתפסחיא
המחנהמונכרלצכאיתהםאףשהצטרפוהתמימיםבאח"וללחום
הראאףילך Iהחצוצרהמזהסיפו,בסיוס,המתפעלהקטזהיל,.שכנגד
מלחמרתשלדגלואתוישאהכוזבים,הכרוזיםאחרירמויכהגיעשבי,

שאינךעםשלטרגדיההיהודית,הטרגדיהשלתמציתה.זוהילילא

גרמניה,יהדותעלשניסמקץביאליקוכדכריהעבר,לקחיאתלרמד

 :הקירעלהחקיקההכתובתלראותשסירבה
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כללעשויותאיבןלהםשניתנוהאמנסיפצלהשזכויותהאמינךהם

הנבראיתהפררגבוןהאתהציגרכברהצירניםלערלם.מהםלהינטל

היהודיםכיוםגםאםיודעאיני,לצערישגה,ארבעיםלפניהזאת
ילמד,להםדימהבמצבהגתרניםהיהדותחלקיויתרהגרמנים

 33המאורעית.מן nלק

לב,בכלמאמיוהראשבה tמשלותמימהאמונהישבסיפרןגיבורלכל

אללהתקרביוכלכימאמיוהאב :ומכזנתמכזיבההיאובדרן-כלל

גחמרתיהםלכלויצייתשכניןצםייטיבאךאםהגוייתהחברה
גלותילהידילכלימשלסמלגםהשארביןמשמש(הואהאטוויסטיות

לאוריכןלצשרתיוכלכיךמאמיולולאקרקעעללהתיישבהמנסה
י nכוליתעניקהשלטתהדשותאלההתקרבןתכימאמיןהבןימים).
רלאייאדם"ברידאוחמדיםלבישתבאמצעיתרכיריוקרח,כבוד

העולםמלחמתיביסיהלקחואתלמדלאהצעיראחיויייהןדי".
היאארבעים)כבןבהיותן tהגירושיוםלאחדדרר(כשנותהראשונה

צבאשלמדיםערטה-הבכאעמקשלהרפששלוליותביןשרןיעדיין
בסייעתאמאמינההאםלרעז.עםשלמלחמותיואתונלחםהמדינה

החפוזהגיררשבתוךאפילולשבתנרותלהכיושךכחתואינהדשמיא,

הרציונותפניעלהלאךמיתהפרטיקולריותאתמעדיפההיאוהטראומטי.

במבחןעימדתזואמונתהגםאםספקאךהגדולים,הקוסמופיליטיים

היהודייהשלהנורמותאתהסתם.מןיקבל,תמיםקוראהמציאות.

ויראח Iרהרנשןהתמיםבנהשלעיניךדדי tהדרךתמימתהאםהכשרה,

ארמפוכחקוראממררמים.שנשלחיאותנסכעיזביערהנרותבסיפרר
הנרותהדלקתהאס :אשליהאלאנס,כלבכךיראהלאחילוני

ביוסיליהגזרה,אתהםדחן?האםמרעחצילוההאםשלוחסידותה

שלערבותם :בסיפורמתגלההרחמיםמידתגםזאת,יבכל ?אחר
שלהיוותרךתהאתמנעישלהםהנאההאורחיםוהכנסתלזהזהישראל

שלגאדלתההכול.ככליתמושיע.באיןהדרךאםעלהמשפחה

שמים.מידיולאאדם.מידילהבאההמשפחה

הסיפןר,שלכאמיר,כתיבת"זמןהראשינה,העולםמלחמתבימי
והתחילהישןההומניסטיהעןלםעלהקץשבאלדעתביאליקנוכח

אןתואינרהמלחמהשאחרישהערלםידעביאליק.דהרמניזציה.שלעיין
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יימשרררשעשאועולםאותריעולמןהשקפתנתעצבה,שבוישךעילם

וללאגיבירשללאתקיפחהגיעהאלין.נשואותהעםעינישכללארמי"
כוהדגדלה,האישיותשלכוחהתששבמציאית(רכשםמרכזיתאישיות

אתלעזוכההחלטהכוגמלהעתבאותההגיברר).שלכוחותשכספוות
ב"ארןחתלהסתפקכארץ-ישראל,ביתןאתלבנותהולדתן,ארץריסיה

ולהיותבארץלהתיישבהחליטהרוחנישאביו.נשםשלייישכולהירק
(בשניםהמלחמהתוםעםכמשמעי.פשוטואחי-העם,-אשר" 'ד"

טרםהמהפכהבפריודיקה.זהסיפךרשלפרסימו,שנות 1918 1917-
יז-עדיהתנהלהאלובשניסנתבסס.טרםהקיטוניסטיוהמשטרתמה

וקשריועסקיוריבאתביאליקחיסלכנרמדם),עקיבהאזרחיםמלחמת
התברר.נכךעברלכלבתפזרההספרותיתהקהילהשאףגםמהברוסיה,

החצרצרךתןלברקלאיררפהעורףלהפנרתעליוכיספקלכלמעללי
אלאהייתהלא 1924-1921בשניסבגרמניהשהותי(תקופתשלה

העברתםלשםשלולרת IIהמיעסקיאתביססשבהמעכך,תחבת

תהליך,שלסיומיאתמטמובתביישה''החציצרהלארץ-ישראל).

ישראל''בצחהצירניתלאגודהביאליקשלהצטרפןתןעםשהחל
שנותמקץרקושהבשילהקודמת,המאהשלהתשעיםשכיתבתחילת

נכר.בשדותלחפשמהליהןדילושאיןההבנהעםדיר,

כסיפךרהמתבררהרויי,סיפורהנגלה,בריברלפנינויכיראינו

הלאומיתהפרטיקילרירתאתהמעמידסיפורבסמוי,היסטוריוסופי
איננוהרעיוןואולם.ההשכלה.שלהאוניברסליזםלעומתהתמימה

~רהואהזהבעןלם:האדםאקזיסטנציאליגםאםכיבלבך,לאימירעיון
התמימה,ילדותןשלמגן-העדןגולהשהמתכגרנשםהשמימ,תחת

שלהאשליהשבירתגםכאןיש .העדןמנןגרדשהראשןןשאדםרכשם

לאדםלוניתנרהקנייניםשנלהרעיןןוהטעמתבקנייניךהבטוחהיהודי

במישךרבהיסטוריה.השלטתמחזוריתחוקיותלפיבהשאלה,
משמע,תרתיוהתמים,הישןהעולםמתיך:גירושרחבאקזיסטכציאלי

נאבק Iונדנע ;ייספקןהראהאדםשבר jמודרניעולםלתוךוהיזרקית
 34יבמקים".בזמןבצחיצלייןבגררל,.

פיזיתממשותלהןשאיזמהלכות.אידיאךתהןהדמויית/ב Iילאצל
פאביכמוהקנטוניסטיס,עלסיפךרוגיבוך(ישלירב,פסיכולוגיועימק
אתלכלכלהיודעהיריעה,בה"אהמשכדלאתמייצגיוד'.שלמוקוצך
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עימדתחסזהואיל,הגוייס),אצלבכבךלמעמדוהמגיעבתבינהמעשיר

ביזבתרויעימדתהעלילהביאליק.אצלגרדיהבאלאוכבמשלינמיכז
החד-פעמית.הריאליסטיתהמלאותלביךהרעיוניתה~-מ"מטיתחם~מה

מ"עמקמצדיםיציאתעלאלגוריהנתביישה'ב'חחצרצרהשיראהמי

אתהמצלםהחד-פעמי,התיאוראתיפסידהפסח,חגערבהבכא",

שישיםמי .ותרויהםתגיהםכלעליהאיקראיניבכפדהיהודייםהחייס

כהווייתם,כפןחיישלהחד-פעמיהנטורליסטיהעיצובעלהדגשכלאת

הגירוששבתמונתהטיפרסיותאתהרחבה,הרעיונית~מה Dהאתיפסיד

ידוד.דורבכלעצםיעלהחוזךסיפןר-היהודי
בתיכןמכילשאיבןביאליקאי,סיפןרלךאיןדבד,שלבסופו

בחידתועל fהגוייסביןבגילה,היהרדייםהחייםעלעקררניותמחשבות
אתשמחמיץמיגםדדכיס".פרשתייעלשלבתקיפההבכונההדרך

אסתטיציסטייסענייניםעליחברכלאתומשליךהאיריאי,הרובד
העיקדיםאחדאתמאבדהביאליקאית)ביצירהלמכניראמנם(הקיימים

הביאליקאיהסיפןרשלהקרדינליתתכליתוזו.יצידהשלהקדדינליים

כי(אסהעולםמויכליםההןלכיםחייםלהנציחדבד,שלבעיקרןאינה,

להראיתדברישלבסיפןיתכליתןזר).תכליתגםבעקיפיזמשיגהיא
לאועדייןאמינתןאתשאיבדבדידהיהורייםהחייםהידרדרולהיכך
לזעוק-.תכליתןהכולעלומקובלתברורהאלטרנטיבהלעצמוגיבש
 ."!הדדךזהו,לאמיליסללא

שלישילפרקהערית

 • 119עמ' ,) 1976 (קריז 1
 • 274עמ' ,) 1974 (שקדראה 2

שבפלךרותטיענתנאי-ךימנטית",לאידיאליזציהמשכילית"מביקירתבפרק 3
בעיקרמיפנההביקורתערקץבתכיישה'ייב'החצזצרהכי ,) 74עמ'(תשמ"ח,

שביאליקרלמחיאילם.אידיאלי/'.באירמתואריםהיהידיםיאיל,הגייים,כלפי
היהזדיהעןלםגםשבהימארזנח.ריאליסטיתתמינהשלפנינובסיפויהציג

כיסיהנזכרהאררח,שלהמציעףמבטיורקצלליו.ועלאוריתייעלמתיאר
וייאידיאלית"ארייאידילית"חזרתליצירההמקנההואה"שאננים",ילייתי

הכיעור.יאחהמימיםאתןמסתירההמטשטשת
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הראהשברועשיו',ןיעקבהגנרזהנערריםבשירכברמתוארכזהובעגליגירל 4
יהואיהישימוןבאפלתהתועהאחייעליצקבשלרחמיובכמריםכיצדביאליק
הכנסתאתמבצלשעשיראלאהאח,מילשיתחמםכדיביתיאתלפנירפותח

אתלקחתבאלץהאןהליםיישביעקבהבית.מןאחיןאתומגרשהאורחים
עמ'(תשמ"ו),שמידכפיריטוראהגזרה.לאץרולצאתוהחרמילהמקל

116-100 . 
 • 207עמןגניזים,כנתיסשני','פסחביאליקשלהגניזטיפורךראה 5

גםראה Iעם-ישראלבתולדןתקבצוישיבתנרוריתשכיןהמטרטלתתניצתצל 6
מב).צמ'א,שנצל-פה.(רבויסבישראל''השניותבהרצאתיביאליקשלדכריר

שם. 4רהצ'קסהצמ'ביביאליק,איגרותראה 7
משמציתשילאבחנתואךפואטיים,בהקשרים(אמנםלהראותהיטיבשקןב' 8

התגרביתאתימיתןהפאתיסאתביאליקריסןכיצדאידיאי)הבהקשרגס
אלהמשנה,דמוייתאלהפתטיהעימסהסטתעל-יריההיסטויריםלזעזוצים

היאןסטיזפיסיסי,אתהאבמןשנוטליםבשעההזיעםהואייסטירפי :הגזיים
חרשןומייבבתכפייםה'סרפקתהיאהיאיבדיכה ;המתקיבתהשזאהאתהחזזה

 .) 284עמי .] 1974 [שקר(דאההקטנה"המשפחהשלצרלמהמשנהדס

קשיוט.לדיןלתרגימיבהקרמהביאליקשלהפיוטיככיסרחן 9
 . 78עמ')י 1974 (אבןראה 10
'שמש-ארהלים''יישב :יזכה,לבראשיתאזנקליסשליכתרגימי-פירןשי 11

המדרשבית-רעברשםאהלחואש"אהל"חז"לוכתפישתאןלפגא'בבית
 .בב"ררמקירישםרש"יראה .הזובושלהאגדי

בכיתגייחיימשרתתהצממיהפתגםשלוהמחזה(ריאליזציה)מימרשמתון 12
אצלשהול,דפתנם ,) 334סלמז(סטרצjו'וב,הלכה"לפסיקהיאאףיודעתיהרדי

האךמנתשלהטיפןטיתהז'אנריתרמרתהאתביאליקןאצלטשרניחךבסקי

שיררחהעקבהמעשיות,במצרותהבקיאהיבדיכה.ה"מיזהדת"הפראבזםלאבית
רת.בהלכרתבורותועלהבית"ייבצלשלבבנורהניערתיהררים,בבתיהממושך
ארכיטיפיים.אוטיפרסייםייחומריס"אפראלקחןרטשרניחךבסקיביאליק
הפשוטיםהכפרמחייויגייטותכשלוספציפיימימטיעיצובלהםרהעניקי

ןהאיתנטיים.

העורכיםשהנחידותןכפיביאליק,שלננוזסיפורשלשמוהזאשגיווייפסח 13
מבעדרהצירמז,שברחבחברוחזבלנשותבחגהדיבריוצאיכרתוכנו),(על-פי
 .חובןבעלזנפניבביתןמסתתרשהואאומזצי

ימזכיררהצעידידידועובדיהולמרדכישסרפרכפי-ביאליקשלסיפוריראה 14
רגילוהיהמגוריןלמקרםסמוךבצבאששררתיהודיחיילעל-ימיסבאיתם
הכניתבלילכתוכןוכבואןהחג.וסלפניהימיםכאחדפתאיםתמידלהופיע
בכבוררהנביאאליהןאלאאיגןזהשפלאילהתלחש,נהגרהנעריםריאים.ובאיו

 .) 85-83,עמ' 1969תל-אביבביאליק.מפיעובדיהו, J(מןכעצמר

ופיצהלשאול"יידעייראיבךשלחששרתיועלהמתגברהילד.שלהתםשאלת 15
שכנגדםכנים"ייארבעהלמיטיבמוררניתגירסהלהיותגםעשויהפיו,את

פסח.שלההגדהמזהידיעהתורה,דיכרה
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היראהשגיתלארבעשנדדהדלהמלמדאתביאליקתיארעגי''תקירתבשירו 16
שיבייומעלחולםאף •בקומירתמיםשנזתדולבני-ביתוהמגתצגעבמרחקים,

האביבלכשיפוחהפסח.לאחר(ןזנידכהלכתוה"סךר"אתלחרגכדילביתר
הקטנה,בעידוגדולהחגרחומוצלחת,טובהכשעהיפתח,תיבשנה,יהביצית

כסגנרוביאליקתיארהאיגרךגיחככתיבתייגסקבע).ישיכתסוףסיףיישב
בסןסבובץיהמלמדותמתקופתלאידסהשינןיוםאתיאיטו-אירוניהןמיריסטי

חגאחריימידייתיכף :שבשירוחמלמדשלדיכידינוסחאתהמזכירכנוסח
(איגרותהראשונח"הביצהיבושת Dוצהראשרזהורורצפציףעםהפםח

שלשירןאתמזכירהמצשהסיפרר .) 4הערהשס.יראהקלג,צמ'א,ביאליק.
יאתהקצר')השישי'יוםביאליקשללסיפוריגם(הבקשרבחגיר''ושסחתילייב

עליכם.שלוםשלברג''מצבר
הגבזזכקטעכמרככפר,המשפחהשלימיהשמלאןאית-במיליאההלבנהו 7

שלשיררתוימישמלאיכךצלהמלאההלבנהמרמזתשביהחייט','יינהמחיר
עמ'[תשמ"ר],(שמירלביתרשוברשעתהגיעהוכיהצאר,בצבאיונה

155 -} SO לחקרחבינאוניבדםיטאיהכנסבספולראשונהנתפרסמז;הדברים
עלמאמריגםיראה . 1984תל-אביכ,,אוניברסיטתכץמכון • nהעבירהמפרית

גםכמיבכפר,המשפחהשלשהיתהשנרתששתשנ"ד).(שמיך,החייט''יונה
ילשכתעבריעבדשלשנותיולשש nמקבילוהצאר,כצבאהשיריתשנותשש

נשמטתהקרקעה"שמיטה"בשנתדויקאאיררבי,(כאןפןהקרבההשמיטה

המתמידשללימודיולשנותוהשורהרגליהס).ומתחתהכפריהידישלמידיהם
וכחורים").נוערשבותתמימרת.שניס(ייששבישיבה

גםכיטוילידיגאהפסחלחגגאבתשעהביןהקשרכיהעיוניכהזחייסד"ר 18
(כמנהגהביצהאכילת-שבהםהראשךןהםדר.לילשלמנהגיםבכמה

תמידחלבאבשתשעהכצרבדהלכושנתנןיהסימןלחורבןכזכדהאשכנזיים)
הדבךגרמןואףשנה.בארתהפסחשלראשוןיוםחלשבןבשברעירםבאותו
(יפסח):אוהפסחיימילפיהמטידריםחשנהמרצדישלהידועב"שא"תבסדר

כשילחןהרמ"אדברילמשלוראהשבועות).-(דפםח)כ' ;באבתשעה-
(מעבדיתמצריםיציאתשביוהמנןנך:הקשראחוכ.ומכייוךתצייאן"חערוך

בתשעההנאמרתכקינההיטבמכיטא(לגולה)ירושלים"יציאח IIללחירות)
מירושלים".לייכצאתיממצרים".ייבצאתילסירוגיןבה,מסתייםביתשכלבאכ,
מקים,מכלוביאליק,יל'/גליטאי.כנראהשמקןרךמייחדניגרזנםישזולקינה
עמ'גןלדשמידט,מהד'באב,לתעשהקיובתלמשל,ראה,היטב.בורדאיהכיררה

קיב.

עמ'(תשמ"ח),שנפלדראההסיפוריס,שנישביןיההבדליםהזיקיתצל 19
83-65 . 

רכז).עמ'א,שבעל-פה,(יכויםזו''בשעהביאליקשלהרצאתןראה 20
 • 144-143עןנ' , 1979תל-אביבהנצררת,ומקיריתיהדרתפלוסר.ד'ראה 21

העברית,בספריתדפוס-קבעהואמצרדם/'.יייציאתמרטיבכונרזה,מרטיבגם 22

מקררי.שימישברצירןשביאליקאלאמאליהם,ומיבניםשקיפיםשמשסעיי
מיכהק.אישיכחותםהטביעמיסכמית,שרכר

 . 106-94עמ'(תשמ"ח).שמידראה 23
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נתביישההחצוצרה

:כינורוהנכוןהואההפךגסהחצרצרה.ישלהכינורשל liהמיניתייזהיתםלגבי 24
שאכזבהחתןאתלייצגעשייקיד.עלתל(יתו,בכליונהנותרשמואליק,של

-נרתיקהבתרךלמיטהמתחתלמעצבההמיטלתהחצוצרהואילוונתאכזב.
היהוךייהבכלתוייבוגך"ששמואליקגםואפשרכשממינה.שנותרההכלהאת

כלהכאותהנשי.גוףחמוקישחמוקיובבית,תלךישנרתרהנכלם(בכינור

שאותהה"גריית",בחצוצרה-וציהלתזהובהב'ןשקצה"איתהוונוניךזניחה)
למיטה.מתחחאלבשרהמרובלכסרףלבסוףמשליךהוא

2S אתאחתלאשהעטיקפראטילנרשיא"לאימי"פירישלהעניקאפשרזהךקעעל
סדרתגםכמוהאפוסןאחר:בהייתךליצירתךהראשךןבעשךרבמיוחדביאליק.

לעםלושאיןכהכרזתולהיכרךיכולהלאומי,אפוסבהעמךתכישלןנותיך
ישראל').'שירת(בשירןיבש"ציץ- ?נגילהישיראלשירמה:ייכיסיפור

לבטא,יכוליםהעלילהוחסריהקצריסהרגשכשיריכליריקה,זלזולובמקביל,
מלשרן("ליריקה".רחכיבירהכבלהםשיסמליךהיהרךי,הגךרלמןעייפותךאת

lyra. ::;:לבב(. 

קרניוביןוסימנטיתמילוליתקרבהבשל . 111-99עמ'ייז),(תשמשמירראה 26
(תישייצפיר"המילהרביןה;נקר,שלהניגחיתקרנירלביזהבוקדוטלהניגהרת

תופערתלצייןצפ"רבשורשביאליקהשתמש(ביקר),לייצפרא"נו-קרנים)
של Iהשחרשלהראשזניתהקרבייםבהפצעתהקשורותודוחות.מישכית
יייישבשאיניהחרש"."היהודיהיאלמשל,גרף,כעלאריההחרשה.התקיפה
אתילקלסללעגכאןמשים(ביאליקייצריריטאליאדםאלאתורני,איהלים"
כינויוהסיפןר,שלהראשיזבנוסחןה"צעיךיס").שלהערכים"יישיבריאידיאל

שמךשיבהבהמשךאימגורמנת).ביידיש('ייתיש"ייצאפ"הואאריחשל
החיששלגסיתווגםייפיוגםומשמעית).צליליםרמיוז(עקבל/ייצפיר"
 .בערבוביהכאןמשמשים

קב.עמ'א.ביאליק,איגריתראה 21
קבר.עמ'ה.ביאליק,אגררתראה 28
 . 262-254עמ'(תשמ"ח).שמירראה 29
- 166עמ ,) '1 ''(תרעכנסחבתביישה",ייהחצוצרה 30 145 I . בהמשכיםשובנדפס: 

שס. . 12-10עמ' ,) 28.11.1918 (תרע"טבכסלךב"ד ,) 93 ( 48גיל'הצפירה,
.5 (תרע"טבטבתכ' ,) 94 ( 49גילו  ,) 95 ( 50גיל'שם, . 14-12עמ' ,) 12.1918

כטבת Tט" ,) 96 ( 51גיל'שם, . 10-9עמ' .) 12.12.1918 (תרע"טבטבת iט
תרע"טבטנתכ"ג .) S2 (91גיל'שם, . 9-7עמי ,) 19.12.1918 (תרע"ט

 . 7-6עמ' ,) 26.12.1918 (
שמךאלשלתשיבתיעל'בתשובתי',כבשירמבןססת.שליהתשיבה"יידרך 31

כדילומחכהאינראישילרותיכפראלבכרארןאולם,ביתן".שם יכ''_הרמתה,

שמחה.בדמערתילנשקופניןאתלקבל
גלותייהודילפנינואיןהציןני,החלןציםסיפורשללקינבנציהאיריניבניגרד 32

מישרשיםכפרייים,יהורייםאםכישמקדם,אדןנתךאלהחוזריתליש,ייאךןרירי"
ןתלישרת.נדרדיס;חייויוצאיםמאדמתםהנעקריםלמרי,

רכח.עמ'א,שבעל-מה,דניים 33
 • 89עמ' .) 1992 (שביט 34
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וספיחיושורשיי-'ספיח'

ייחודיוועלהסיפררשלהממושןההבשלהתהליךעל
המאוחרים

לאימנדה "חסןנ Jוהלשיםלאיכהשעמ :ואהטיבת .א
הרימנטיהנוסחושל

בריבםהנוטיםסיפךריםביאליק,שלסיפוריךמביןהפיוטי-'ספיח'

אחת.מקשהכידוע,עשוי.איבו-יימית"ה"בשרהארציותאל
מתוךלקוראהמוכרתהפרקים,עשרחמישהכתהמוגמרת,בצורתר

הכלאתזפריהראזהסיפירביאליק,כתבישלה"קאנוניות"המהרורית

מהזאחתוכלורחוקים.שוניםבזמניםשנתהיונבדלותחטיבותשל
הכילה-תרס"ט)(חרס"חהראשונההחטיבהזמנה.בחיתםטביעה

המוגמר).הנוסחשל 'ח-'כלפרקיםלימים(שהפכונלכדפרקיסשבעה
לפרקים(שהפכות'-'יירהפרקיסאתהכיללת(תרע"ט),השנייה
החטיבהלאחרתמיםכעשורנכתבההמוגמר)הנוסחשלט'-ט"ו

א'.פרקיסגנןז,אווירהטרזהבדליחרףקודמתהאלוחיברחהראשונה,

ימיעדתרפ"ג,בשנתאירראההפרקיס.מביךהמאיחר'ספיח',של
ערבהסיפןראתלהשליםנרעדשהיאלהשערהפתחפותחחיבררוי

העברית",השידהייתובבי(הרצאתהחמישיםיובלבמהדירתפרטרמר

ליצירהלהעניקכדיבמאוחרזהפרקניתוסףהנראהככלתדפ"ג).כרלין
פניהעלילפרושרופפת,אםגםכלשחי,אחדותוהמקיטבתהמקרטעת

ניתןהןהחלוםשלהמסוככרתכנפיו(ותחתחלוםישלהזיהשלדוק
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ןלתירןציםלהסבריםלהזדקקבליוזריםרחוקיםענייניםביואפיל,לגשר
מדרבים).

כמדומהקשה'ספיח'שלןהנפתלהארוךהגבןיםתהליךהכרתללא
יוצאתתיפעהזה,סיפורשלוההי;בדידיהפךגמנטדיאופיךאתלהבין
שעלהלגליתבדיעבדמענייןחביאליקאית.הסיפורתכמכלולדופו
יצירה(חיותההיצירהשלהגוולהחיסרוןאתלנצלביאליקבירי

שרניםובאופניםשוניסבסגנינותשונות,בתקיפיתשבכתבהמרובדת

 :היתרונותמיטבאתזהמחסרונהולהפיקהמציאךת"),ייחיקרישל
ועלהחיויהממקורמתמדתהתרחקיתעלהמדברתליצירהלהופכה

ראותנטית.משכנעתדינמיקהבסיפורניצרהכיהבראשיתי.התוםאבדן

מספרהדיבראחר.בהינףזהסיפורנרצראיל,להשיגההיהאפשרשאי
וסיפךרןהולדןת,מןוגוברתההולכתהתרחקותויעלהתבגרותיעלבה

הזמן'בעקבותזהןהמחבר.שלוץ~ספרותית nההאמתאתחיפף
שתחילתו tאימפרסיוניסטיסיפור-העבריתהספרותשלהאבוד'
ב"תחרםילדרתעלכמי-ריאליסטי(יימכדלאי",הוייבסיפוראמנם

איעשרה.התשעהמאהבספרותאחתברגלהנטיעסיפררהמישב"ן
שלהאסתטיציסטיתוהספריתהכ.רכה' Iנוסחפילרסופייםבהגיגיםסיפו

כייהרירובפתחכברולהדגישלהקדיםראויזאת,עםהמאה.מפנה
אםכיעצמהבפניתכליתכאןמהווהאינו'ספיח'שלההתהרותתיארו

יהז'אנריהמירומתחומישעיקרןפדשניךת,לאבחנךתומפתךסף

זה.חיבורשבמרכזהספציפיבסיפוןעיוןיהמןחורגתושמשמערתן

ילרות,סיפורבעיקרההיאהפרקים,שבעתבתהמיקדמת.החטיבה
במתכונת-אחדיםמבקרדםשהבחינוכפי-עשןיהגלוישצדו

סיפוריברוחאףושםופה 1 ,מנדלישטבעההךרייספררתשלייהניסח"
סיפורלפנינוכבר').גהך('עלילייגשלרזיכרונןתיךעליכםשלום

כבראהישניערהנמרך",החיקיימ"מרריספרטיםודבטראגי-קימי

זימוקדמתחטיבחשלפרקיהאמנם,ולנוער.לילדיםובראשינה,בראש
ערכו,בעצמושביאליק'השילךח'שלהספריתבמדורלראשונהנדפסו

שלה"טבעי"הקוראיםלקהלהועידםאלהראשמלכתחילהדומהאן
לאחרב'השילוח'ביאליקהדפיסםהנראה.ככלבלבד.'השילוח'

ילמעןיל,עלשנכתבואלהיייזיכרונות"שפרקילדעתבדיענדשנרכח

פרגוגיים.חברתיים,(פסיכולרגיים,רעיונותגםבתרכםמכיליםילדיס,
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ניתוכלל.בהםיבחיןלאאףיבינםלאשיל,ואחרים)פילוסופיים
 ,בת-זמננובסיפורתמקבילהלתיפעהדמיוןשלקוכאןלמתוחכמדומה
לפרסימםכ'השילוח'הלליהפרקיםשבעתשלפרסימםאתולהשרות

'סימןבכתב-העתעוז.עמיסשלהילדיםסםר'סומכי',פרקישללימים

לילדיםלאאילילדים,נעיקישגרעדספרהינו'סומכי'(אףקריאה'
כלבד).

המו"להסופר,-ביאליקאתהיעדקהלסוגייתהעסיקהאחתלא

אחדותשלפרסומואתשליוןהלבטיםמןללמודשניתוכפי-והעורך

אתהמחברהועידלכאירה,רה"עממיות".ה"ילדיות"מיצירותיו
שבשנתראיהיהא jהצעירלקורא'ספיח'שלהראשונההחטינה
(תרס"ח-תדס"ט)הראשונההחטיבהפרקיאתדהדפיסחזרהואתרע"א

מסדרתהילדות'.('מימיהמתחילהקוראיםלקהלשניעדבספרון
ספררןבעריכתי).היאאףילעם",הנעוריםלבני'מוריה'ה"ביבליותיקא

הפופולרייםמקביליואתשליוהטיפןלוגיההתמטיקהבדפוסימזכירזה
תרגםהצעיר,שביאליקבז-עמיומ'עליכם.שלוםמבדלישלעטםמפרי

שלחייומסכתאתגוללורובםהראשךנות.יצירתובשנרתלעבריתמהם

שקראמתיךאם ,ימיריןהורירציפיותעלענהשלאחריג.יהודייל,
הצליחולאבלימודיסשהתקשהמתוךאםולדמירנו,ליצריודררד

הועידביאליקואולם 3הסבינה.שלהדרגמאטירתבתביעותיהלעמיד
לקרראגםאלאבלבילצעיריםלא'ספיח'שלהראשינההחטיבהאת

לכותל,מחיץצצדיוראשיתאתהעושהלזה :ייהמתחיל"העברי
מינות"ב"ספריבחייןלראשונהיאוחזיבית-המדרש.ה"ישיבה"

שלהראשיוחלקיאתהרעיראףהיא jואהבהטבעתיאוריהמכילים
וצתהוהמדחבים,המדחףוסאלבעברשיצאוקוראיםלאותםהסיפןר

הספרותיאלהלאךמיתהלשיןאלהציוני.בגלגןלםלשוב,מבקשיםהם
,לעס".הנעורים"לבניהכוחרתמכאןמקרוב.ולהכירוהלאךמית

בלטיישראלשבספרותובתקדימיה'וכפיח'שלהראשינהבחטיבה
סוגאותושלהאופיינירתהפרגוגיותמגמותיוכלשהיכמידהעדיין

(סוגהילדות"מימיייציוריםהז'אנריתלכיתרתתכופןתשזכהספרותי
הזנוקדמיםפרקיוחינןרלפנישנייםאיכעשורישראלבספרותשבקבע

שנועדוביןילנוער,לילדיםנרעדזהשז'אנרביןהסיפור).של

עולםשלאמותיור'אתהבוטשים,ליימתמשכליס"ליימתפקריס"
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תשובה"ב"ירךלחוזריסשנועדיכיןה"חיים".למעזיהממורתה"ספר"
הילדותסיפורשלהיער.קהלכןאןכך-הלאימיותאלזדיםמשדות
ותלמידיםילדיסשלכציבןרהמאהמפנהכשניתנתפטהעברי

לאכעגליסהראשןניםצעדיהםאתהעושיםובלעדיהן),(במרכאית

מנחהלידזקיקיסהםכערפלדרכםאתמגששיםיבעודםילימדו
הרךבגיבורםלראותמדומה,כניתןיונגתודתשלבמינחלהומנחמת.
אתלהכירולומדברוגמות,הבועט(יל,אלהילדותטיפורישלבשניס
קילקטיבילאומיתת-מידעשלומוחצןמיקטןביטויכעיןהטבע)
 4נתונח.בתקופה

שנתפרסמה'ספיח',שלהמןקדמתבחטיבהשישלמריתואולם.

שלהמקיבלהז'אנרילקוהמשךעצמאי,כסיפורבשעתהכאמיר
הטיפןסייםההוןיילתיאוריביאליקבההוסיףחילדות",מימיייציורים

משגרתניכרתבמידהכתיבתואתשהבדילמשלן,מקוררניפךגם
הריאליסטיהרצףגכיעל.ראשית.הממואדיהז'אנרשלמוtככמותין

כאן.הורכבהזיכרוןממעמקיה~דלהוידוישלבנימההנמטרה'/פשןט",
 tפהבהבלארתםומחריבהעולמותהכונההרןמנטיתהאיררניהיסידגם

המורכבאופיואתלוומקנההסיפירשלטעמוכלאתהמוןן~היסוד
מתחימימודרנייםרעיוניתגםבמובלעניתוספךשנית,והחמקמק.

שאינםרעירבותיהלשוןשלוהפילוסרפיההחינירשלהפסיכולןגיה
ישראלבספרותאזעדהיכרולא,ואשרעיקיכלילדותייםאופשיטים
הדרמטי.אוהלידיה~~יי-הילדיתסיפורשלהמקרבליםבגילןייו

שללאמתןשה-התרחהעבריהילדיתבסיפןרךללה nוסנתהתמירה

השירתבתחימייהןהסיפורתכתחומיהןלוספיח',קודסעודדבר
כספריתשרויחהילדותטיפורשלהמנדלאיה"נוסח"ביוהסיפורית.

שעןצבכפיהז'אנרשליותרהפיוטילנוסחהמאהמפנהבשניתישראל
סיפוריוהעשריםהמאהשלהראשיניתבשניסלהתפרסםהחלוכ'ספיח'

הילדות'),('מערפליבדדיצ'בסקימ"יישלרצוצה')('נפשבן-צייןש'של
דיקנז-נרסחיהרפורמטירי,המגמתיהילדיתסיפורעלנבנושלא

 S •לתיקונןללחוםולנסותחברתיותעוולותלהרקיעשנועדזה t 1סמולנסק'

לתקופתההשכלהתקיפתשביזהמעבדבדירהפיוטיהילדותסיפור
יבהםמובהקת,מיליטנטיתמגמהנעדרי tאחדיסממקוררתינקהתחייה

 6עלימים'.נעירים,'ילדות.טולסטוישלהזיכרונותרומן
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קטליזטןדשינה,מכיו~ואמנםשהיוותה,בוטפתספרותיתותופעה
הממיאריהז'אנרשלהמקובלבמורלביאליקשחילללשינוייםחשרב

בתקופהתרםייד-תך"ע,בשנים :הילדות"מימיייציוריםשבמרכזן
לידיןהגיער'השילןח'.שלהספרותמדיראתביאליקעררשבה

הועלהמהןשבאחדותטשרניחובסקי,שלהרימנטיותהאידיליות
 :הכפריבטבעכר"כ"צמח.שגדליחודייל,שלחיירסיפוראמובחרט

כלוידבכולשידוהארץ",ייעםכפרי,יימזיק"מיןתרארחולה'ב'ברל'ה
היום'ב'כחרם ;ממנויהדותבהלכיתבקיאהה"גויה"ישאומנתובו,

נשמהבעליהרדי-אוקראינייטבע"ייילדשלהטראגיחייוטיפורתואר

דיוזנכללב'לביבןת' ;האלף-ניתבלדמודבחדדהמתקשהזהב,של
אט-אטהמזדהמתהיל,שלוהזכההרכהנפשובדבךר,סואיהגרתי

ןהתוודעשבהללךהאידילירתשלהעיךחדעורכןהחיים.בזךהמת

שלמחייהםתמוניתהמשחזרכמו-עממייכתיבהנוסחאלבאמצעיתן

אהבהשמתיךמיתממתתמימותבכעיןבפרט.כפךוילדיבכלל,כפריים
מיליטאנטיתאירפורמטוריתביקורתית,מגמהללא(אךכאחתואיךוניה

שלהכתיבהנוסחשכז-יהתוודע"יישבאמרנילעיך).גלריה
בסיפירתגמוריםבלתיניסיונותאלביאליקאתהחןירטשרניחךבסקי

ככתרביםעמושהיוובפררוך.בכפרהילדותימיעלייארטוביוגראפית"

דאחדית.שניםמןה

כללכדרךטשרניחובסקיכחרשלילאידיליותהיצירהייחומרי"את

(ריאליזציה)מימךשאלאאינןשחלקםלמדי,נןסחאייםסיפוריםמתיך

יימשרתתהעממיהפתגם(כגיןושגררהפשוטהיידיתאידיומטיקהשל

 ,] 334סימו[סטוצ'קוב, ;הלכה"לפסוקהיאאףיודעתיהודיבביתגויה

 •יבדרכההאומנתשלהטיפךסיתהז'אנךיתדמותהאתשהוליךפתגם
יהודים.בבתיהממושךשירותהעקבהמעשיותבמציותהבקיאה

טשרניחובסקיארלםהיהודית).נהלנהבירותןעלבברל'הוהגוערת

אלהאךכיטיפייםאיטיפוסייםלייחומרים"להעניקביצירתןהשכיל
ומקודי.אישיחדשיפירןשילפרשםררב-רגש,רב-פרטיםרומנטיעיצןב

עםהעורוביאליקשלמפגשיבעקביתמיסכמות.ושיברייחרדי
הכפרמחייויבליטךתכשללהךשחזותהללן.הרומנטייתהיצירות
.המשחזרהאמושלררחובעינישהם"('ןכמ;תוהאותנטייםהפשיטים

הפיעלאלהכרחמןיצאיהילדות).קדמתשלהראשוניםהמראותאת
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שנצנררוהכמו"'איטובייגראפייםהכמו-עממייםהילדותסיפוריכל
שרוולייאתהפשיל.הסופר-העורךהחולףהעשירבמרוצתבמגירותיו

'מאחוריהמקןריסיפןרואתיותר)אר(פחותאחתובעובהבעתוכתב

'ספיח'.שלהראשונהחטיבתויאתהגדר'

ביאליקאתאפואדחףטשרניחןבסקישלהאידילירתשלפרסןמן
ייארטוביוגראפית"יבכתיבהשליגמירלםהבלתיהאטיודיסאללחזור

רחביחדשים,בסיפוריםמימרשלידימתוכםאחדיםמוטיביםןלהביא
שלהמרקדמתהחטיבהחיבןרנזמוהפרוזאית.יצירתןממיטביריעה,

(תרס"ח)_לשוןן'חבליהראשונההגדולהמסתואתגםכתב'ספיח',

(בכתכהבלשון'וכיסרי'גילןיהידועהלמסתוקמאמהדודאמעיו
נתבססךהלשיןהרחנתנעכייניאלהמסות .)ז IIנתרעונדפסהבתרע"ו

התניעהבשיררתהציבורייםתפקידיובתוקףהמשוררשנשאדבריםעל
במסהששיקעווהספרות,הלשיוממחשבתרעיונותאףהציונית.

שבין(היחסלייעולם"המילהשביךהיחסבדברהזאתהפריגרמטית

ממדלהםוהעניקו'ספיח'הסיפורלפרקיחלחלןלממומן),הסימו
.ממיזוגךשלוהמכליללחבנתמהיתיאןהעיז,מןאמנם,סמויהנרתי

בתוספתטשרניחובסקי,שלהשיריהמודלישלהמנרלאיה"נוסח"של
צמחהרוח.עולםשלכחללואזשריחפךאינטלקטואלייםרעיונות

יידבת-ו~;ניקההג~תיתשליריקהחדש,פרוזאינוסחביאליקביצירת
בךמשמשיםבעיקרם)וטרירויאלייסקומיים(מעלליםמעללים/'

אךטשרניחרבסקילפניעודבוהתנסהשביאליקזה.נוםחבערבוביה.

לאיתרתשלםעשורחיכהכאילוהבשלה,לידילהביאןהצליחלא

ברבים.סיףסוףולהיגלןתממחביאילצאתבושיאיץמבחוז

 :הפרספקטיבהוהיפיך'ספיח'שלב'חטיבהב.
יימבית"אןליימחוץ"

המוגמר)חנוסחשלט'-ט"י(פרקיס'ספיח'שלהשבייההחטיבה

לאחרתמיםכעשיר-ונרפסחוהמהפכההמלחמהבשגרתבכתבה

מ'(בעריכת'משואות'כמאסף-הראשינההחטיבהשלהשלמתה
אותןשלחורבנןאת :הזמןארתיתאתבהופעתישביטא 8גליקסון>.
בפרקישתוארומאלהחיים,בשעתןששקקריהודיותועיירותשכונות
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עיזבקריצתעליכם)ושלוםמנדלי(בעקביתהמיקדמים'ספיח'
היה'משואות' .גירלןעליהןשהתהפךלפגידבלאזמךהומךריסטית.

בריסדה,האזרחיםמלחמתשוךעם'אמנית'היצאתשהוציאהמאסף
גלימתןןהעבריתהספרותשלהמחודשתבקיעתהעלהעידושמי

ניסטלגיהטבע,מררדהוא,השנייההחטיבהשלאיפלהההרדטות.
סטירי-אירובי.משהואיותרואידילי

-בומילדת'נתפרטמוהשנייההחטיבהשלהראשוניםפרקיהשני
בגלגילהנוערה,שהיצירהלכךניספתעדות- 9הנערריםלבביירחון

הסמנטית,רכבותהמחרףרזאתבעיקר,הצעירלקוראהמרקדם,
ה"פשוטים".הריאליסטייםמחלקיהאפילןבתיקףהבןקעתוהרעיונית

קודמתה,שלישירהמשילכאורה,לפחותהיא,השנייהשהחטיבהאף

מתוארתזןחטיבהשלבמרכזהגםובארוירה.בנימהממנהנבדלתהיא
קונדסובמעשיהמקראסיפוריבלימודדמלרןעתירילדשלדרכו

כהמשךשנראהמה;אולםהחדרחומריתעלתיגרהקודאתמבודחים
חדשהמוצאמנקודתלמעשהנכתבהמוקדמיםחפרקיםשלישיר

שלההמשישפרקיולהטעיםלהקדיםראוילהלן.שתבוארלגמרי
ומתמוניתחיצונייםמאיררעיםכביכולמורכביםשהםאף'ספדח',

בהשזודיםןאינטלקטרגששלשימודרתנפשבעלילתעיקרםחיציניות,

בשחזררהאלהפרקיםשלעיקרםדייק,רכיתרבאלה.אלה
אתהעולם.אתהילדתופסשבההארפייניתהדדישלהרטרוספקטיבי

כדירהררמטיים.ה~~ייםהאירועיםכהעלאתולאיןאירועיומראותיך
ביאליקשלהסיפוריתכתיבתושהם".ייכמותולשמרםלהנציחם
סובייקטיביתלחטיבהמחטיבהבמעבראפואהפכהב'ספיח'

 .רירתךיותרראימפרסיןניסטית
שלביאחרלכאורחעןקבותשנתלכדיהחטיבותשתיכאמוך,
למןכרןנולוגירצףלכאירחויוצרותויחידאחדגיבורשלהתפתחןתן

אולם.הנוערשבותוקדמתהילדותימילסיףועדחרךוהגילהינקותימי
כנראהימיתוויסודי.מהותיבאופןמזוזונבדלותגםהחטיבותשתי

.השוניבלבדמדומהאףארלילמדי,קלישביניהןשנוצרשהרצףלהניח
הראשזנה :כמירחדלעיןבילטהחטיבותשתישלשברקעזנךף" IIב

נטבעךנעיק-השבייהואילוהניתכותליוביןאמרתבד'מתרחשת

שלהתבגדרתותהלרךאתנאמנהאמנםמשקףזהשינוי.לכותלשמחוץ
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עצמוככוחותלהפליגמסיגלאלאהאםלסינרעודצמודשאיברהגיביר
במקבדלכאזמכילים fוה"חץווה"חרד/ואולםומרוחקים.זריסלמקומות

הריאליסטיתלהנמקהשמעברןארכיטיפיותיסמליותהשתמעויותגם
גרידא.תפאורה""חילופיבבחינתהםואיזהפשוטה.
היחסיםבמערכתלגמרישונהשימרשערשהחטיבהכל •כוכיהנה
מהןאחתיבכלאמנןת"). fלןייהטבע"ביך(אולו/ספר'ןה"חיים"שבין

כדברהמתגליםשרניסרהתבוננותהבנהתהליכיהגיבוראצלחליס

האלף-ביתאתתרפסוה"נבער"הריהילד-כראשונה .יהיפוכן
הילדהגיבור-;כשנייהלכותלשמעברהטבעמראותבאמצעית
כבר(הראייהספר"אליריתק"הטבע"מןניתקוכבדבמקצתשהתבגד

והאחרונים)הראשרניםהנביאיםספריאתמכיראףי Iייחימש/יורע

הוא.עתה.לכותלשמעברייהטבע"אלמחורשתהתיידעיתמתרךדע
בדרי-כללהנתפסהאמפיריהעולםאתה"טבע",מראותאתתרפם

מעילםהמ~:פריםמראותבעזרתאםכיחושיו,בסיועלאבחושים,

התוצאהתרבות).תלוייעניינים(באמצעיתהחדרכותליומביןייהטפר"

בין'ייאמנןת/ו,לביךייטבע"ביןאישית(סינתזהדומההחטיבותבשתי

שלשלנירסדראךאדם),בידילעיצובהמציאיתכיןלבן~היאמת
לרעותה.אחתמחטיבהבמעברשינויתכליתמשתנההסינתזהתהליך
אתעושהחרןהילדהראשןנה:בחטיבהפיריטהאלההכללחומן

שיטוחבשלבעיקרה"אלף-בית",בלימודומתקשההראשןניםצעדיו
הואהלימךד.אגבהישוהנרסח~ד Wבחדרהנהוגותהנפסךותההוראה

פרטיותזיכריןתחבולות-המלמדשלריחולמורת-לעצמויוצר
מלמדחדריקאבת-ימינו,שהפדגוגיה,לשינוןלללמודמקובלת(שיטה

פניעלעדיפההילדשלהטבעיתשהאינטואיציהלכךרמזזכות.עליה
המנמיטכנירתהתחבילרתבכריאתמלמדן).שלהעבשותשיטותיו

מןימף:פריםמוחשייםבמראותתכופיתמסתייעהיאהללוהתמימות
סביבח-כאחדופרריקסליטבעיבאופן-שהיאהקרובה,הטביכה
תפיסהקשהנצרשלמנמוטכנייתתחבןלות(עלואסירהנכדיתכפרית
הןשםגם .'יפרקוקידשת','קידלתעלזכם,שלוםשלסיפורוראה

עקבטראגי-קומי,כאורח .)"סג Ifההחיצוניהעילםמןלקוחות

צררתלימךהדךהיהןדיהילדבגולההיהןךישלבמצבי,שהאנןמליה
המיםשיאבתלמארוסיה.העבריתהארתשלדימויהמתוךאלייף
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היטבלימ~:פרתשצירתיהנוצרי.לצלבאיכתפיה,שעליהאסלהנכרייה
הנכרית,הקרוכה,הסביבהשלהקינקרטייםמראותיהימיר.משחר

יעבררןשהיאהעברית,האותשלהמופשטתהצורחאתלןממחישים
כמונן,היא,הזוהטראגי-קומית(התמרנהומוזרה"ייזרהשעה,לפי

צררתיודע'אינר Iכגוןידועים,יידייםפתגמיםשלוהרחבההמחשה
סימןסטוצ'קרנ,[דאהאלף"לכידצלבביןמהיודעייאינןאראלף".

במקומרתגםואישימענייןשימושכהםעשהשביאליקפתגמים ,] 334
הגויים,לילדידומהשהיאבעידהגדר').'מאחרריבסיפורוכגוןאחדים,

יהודיבעל-נדחוגעשההראיבשעתןכעשירהשדה,ריחאליוצאילבו

אהלים".יייישב
מפיפרקואתישנהבלימרדןחילגיבורנועשהכבדהשבייהבחטינה

כרימיןמלאכברמןחןפדגןגית.הכשרהאוגישהכל,חסרקפדךמלמד

~ז Wבחדרהנלמדיםההבליםממיניומפוררים,טפליםפרטיסכאלפי
בכליסמצרידילך.אשרלכלעמונושאהראאלהואתןהישןהנוסח

לתפוסמתחילהואהחיים.להבנתמאין-כמרתםן"מןעילים"ייחשובים"

הראשממנוהמררחקהנשכחהטכע(אתוהמופלאההזרההמציאןתאת

לכותלישמחיץבשיטוטיומפליגהיאושאליןלימודירשנותבכלנרתק
אגדתשלהפריזמהדרךשנסתבנןכפיובתמיניתייהתנ"ךבצבעיהחדר)

אמינותשלניחרחרתכשובלאחדיו,הנושאהדשןה"בויי"הנרףחז"ל.
המזרחפריהמקראי,הסיפורשלבמושגייאצלןנתפסאיקראינירת,עם

(שבההראשונהבחטיבהשתיאררהתהליכיםכלבהיפוך-הקדרם
 tבקצרהלכרתל).שמחוץייהטבע"כגןניהספד" IIאןתירתדריקאנצכעו

נוטלתרשיתכל :ייהספר"לביךייהחיים"כיןסימבייזהכעיןכאךניצרת
הואביניחןהקשראןלם .חברתהעלרמשפיעההנכורהאתבתידה

בהתאםהילדשלבראשוורקאךשנקבע,קשרבלבדושרירותידמירני
ארקרבתןלמידתרבהתאםו"מבית"'!מחוץ"שחריההתשתיתלחרריות
 lOהחרויה.ממקוךריחרקי

'ספיח',שלהשנייההחטיבהגיבורזהיחלומות"ו"בעלרגישילד
פנטסטי,עולםלעצמוכינהכמטושטש,ארהלימודפרטיאתשקלט

שבחם,והנשכחיםהנידחיםבעיקרהמקרא.גיבןרייימככביס"שבי

כלבלאואידיוסינקראטייס.אישייםשחוקיופרטייתיאטררןנכעיך
הדמלוןעתידהיל,של(דרכרהנלןנדלחומדומחייבתממשיתזיקה
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אתאמנםמזכירהסתומיםמקראפסיקיובהמחשתפרשיות"'עיררב Iב

משנרתאחרות'ייעממיךת"וביצירךתההם'בוכימיםמנדליאצלהמסופר

יותרהגותית-םךפשטת.היאהסופיתהתכליתבוספיח'אךהםאה,מפנה

דמיונןפועלכיצדלקוראיומדגיםהטופרסיפורית-קונקרטית).משהיא
שהםאלהלביזהטבעייםהאובייקטיםביןחיץשםשאינויל,של

תופסהראאותיהסובבכלאת .), rלייאסגרת'ייטבע"(ביןאדםידימעשה

מעטההואהכולועלהאינטלקט.כאמצעיתולאחןשיסיהבאמצעית
הראשונה.בחטיבהלסימומסומזשביזהגבולאתהמבטלמלפלאזיהר
השנייהבחטיבהןאיל,העבדי.האלף-ביתעלבכרימעטהדמיונרהעטה

ביתמחרבשילמדזשלבעיניןיתיפסיה"גויי"הנוףאת'ומייהד"הרא
שלבעיניו(ארוה~ירהאילןביפילהתבונןעליישנאסרהמדרש,

ועםהתבגרועםהבא,נשלבהטבע).אלישידקשרשאיבדבן-תרבות
ליל,אובדהילדןתי,הדמדוזרמןהראשוניתהתמימיתמןהתרחקךתו

מתעממים,המראותוכלמופלא,נאירהעולםאתלראותהכישר
 .פיחןתישלהסתאביתשלבמבעבלתיתהליךועובריםמתכהים

ההגותאלהעלילהמןהמרקד:הסטתג'חטיבהג.

נסבההמיליםשלהסתאביתזתהליךיעלהילדיתהראייהאבדןעל
שכהמפריטת.מסה .) 1975 (שקךג'כדברישהיא tהשלישיתהחטיבה

מעתיקהזךמסאית-פירטיתחטיבהלשירה.פררזהביןהגבולותנבלעי

מןההגות.אלהעלילהמןהיצירהשלהכרבדמרכזאתלמעשה
אלה"מיתזס"מו :יי 1 ~נודתריפשלובמונחייה"הגדה",אלךאיה" ijה"

האישי.הממדמןהמיקיאתכאוהסיטאףביאליקה"ריג$כ;~ה".
למדי,קרמיותילדותתמיניתהזיכריןמנבכיהמעלהה"אוטךבירגראפי".

הקיימית,החטיברתשוליאתגםאמנם(שעיטרההגותי-הרצדניהצראל
חטיבהשלצירופהעםהמרכז).אלהשולייםמןהוסטכבדכאןאך

הסימזיסבעייתעלפילוסרפיתליצירה'ספיח'הסיפןרהפךזומאוחרת

הופכיםשלוה"חדר"וזיכרונותהמספרשלמילדתןכפרבאמבות.
המסדאתהקוראיביןשבאמצעותהמךחשיתלתמינה-למשלכמעט

שלךהסתאבותםבריאתםתהליך-עיקרולייפשט".שמעברהמיפשט

הלשיו.שלבפילוסךפיהחשובהסוגיההמהווהתהלירומושגדם,מיליס
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ןכיסרי'גילויהידועהבמסתוביאליקאתהעסיקהזותיאורטיתסוגיה

 "י~~על'חלפהובשידובתרע"ז)נדפסה ;בתרע"י(נכתבהבלשון'
תתתלמהפכה.המלחמהשביןהקשיםבזמניםשנכתבו(תרע"ז).

 11פוטיבניא.א"אהסלאביסטיהבלשושלתורת-הלשיןשלרישומה

חיאהסיפור,בראשדכןשלבפרפושהוצבההמאוחרתהחטיבה

'טפיח'אתהמבדילהמייחד.הפיוטי-הליריאופיואתאפיאלךשהקנתה
העבריתבסיפורתמקביליםילדותמסיפוריוכןביאליקסיפורימשאר

הפתיחהפרקאתרקהמכילהזיימאיחרתחטיבההזמן.בתוהיהרדית
וכאמיר, 12,1תרפ"בשנתב'העולם'נדפסהוחלומי",מולדתיייכפך
,להדביקהסיפןראתלהשליםורךיהצמןכנראהנבעלכתיבתההדחף
שלהכללתןלקראתכלשהיאחדותלהםןלהקנותהשרניסחלקיואת

לראשינההסיפןרנדפסשבההחמישים,יובלבמהדירת'ספיח'

הבניטחהיצירהשלווהפתיחהייאקורד-זהפיוטיפרקבשלמות.

התבוננןתשלומהירהרהזויאופיהסיפןרעלז:זשליטאף-המוגמר
את'ספיח'לסיפךרהעניקחראכן.כמוהזמןלערפל,כמבעדמדוחקת,

ראשןניתראייהשלמענייןעיריב-שלוהכפילההפרספקטיבה
הראשוניםבמראותהמתבוננתובוגדת,ספקניתראייהישלייבתול,ת"

ככדנכתבחזופירטית-חלומית.חטיבהופיכחוןדמיסטיפיקציחמתיך
שנכתבוחלוםסיפירישלרישומםותחתפרוידתירתשלרישומהתחת

בגרמנית.בהשראתה

מאובקתשיירהאידותחלוםהשארביןכלולזימאוחרתבחטיבה
זןמיפלאהתמינהרעננים.זז:קיסלמחיצתשמעברשאנןפלאיםוערלם

הפשיטהלמציאותשייךשלהאחדפן :ייוקןחצויתחלוםתמונתהיא
לתרגומושהןסיףהמבואבמסתביאליקשלכניסרחןהעשייה",(לייעולם

הפנים,ענודיהשיירהאנשיאלה"אני"מסתפחיבהקישוט'),ל/דין
והיצירההחלוםלעולםשייךשלהאחרפן ;הירידאלפניהםהשמים

יישבובהמבוא),מסתנארתההסופרשלכניסוחוהאצילית",(לייעולם
י"תמרנתה"אכי".לפנינולחיץשמעברזךנחלשפתעלכדדה'ואני"

הנתיןארם,לפניניאחן:מצדשלי)אגי"אלטר Ifה(אישלוהתשליל"
נדודיןרשדרךאפיייבזיעתלחמואתהמןציאועמל.טרחהכחייכולו

קבעישיבתיושבחניגרדיכפילושניי;מצדסיףדםכקריעתליקשה
ולהמינם.לחייםעירפיאתימפנהןבהידיס,שקטיםמדםעלשאננה
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,לאמתןמתרוצצים ~ובביאתההדמות-הללןהנפרדיםהתאומים
הקריעהנפשלמבוגר.שהיההילדשלנפשי :אחתבנפשדבר.של

שליותלביוהדאגהיעמיסהש~לה"פרבםה"עילםביזימיהכלושנויה
האומהנבחיימישראלהפרטבחייהשניותה"פרגאסוס".שלפסגןתיך

ההתכנסותוהחוליהקודשוהקבע,העדאיקיטביבין(ההתדוצצןתכולה
טופוסמהווהוכן')והמציאותהחזיןהחוצה,וההתפשטותפנימה

כהרחבה,בןדןהראלסוגיה.ביצירתןתכופןתלןנזקקשביאליקחשוב,

(תרפ"ב).כישראל''השניותהנוועבנאימןעיונלת-מיפשטת.בלשרן

'ספיח'.שלהשלישיתהחטינהשלחיבורהבעתממשנשאשאיתי
האימהאתאףמישראל,היחידאתביצירתןהמשוררתיאראחתלא
חיישלדינמיתכמהימההשנהימותכלהנתונהדראלית,כמהרתכולה,

ונאצליםרוחנייםבחייסאחת.ובעוגהבעתוהשקועה.מסואבים,מסחר
לשירו(והשווהאוהליםיושבספר,איששלחייו-כמוהםמאין

לאחדספורותשניםתרפ"ח.בשנתנדפסהראשרזשחלקייאבי',
ביאליקשיקעהמאןחרתביצירה'ספיח').שלהאחררנההחטיבה
'באךהל,כגוןליצידתןהראשךוהעשןרמןרביסגניזיםמשיריסדפוסים
ביקעת',מלב'אוי,תימצא',מאין'השירהועשיו','יעקבהתודה',
פגיסשלהדיכוטרמיהאתבדרכואחדכלהמבטאיםוכד'.לעיר''מחוץ

הנאצלה"פרנאסרס"עולםהעןלם,וארמותישראלוחןל,קודש jוחרז
אתחמשוד,צבעאלהדיכוטומיותביצירותהמעשי.ה"פרנסה"יעולם

מוקדמותוביצידרת 'ב'המתמידשעשהכשםהראשי,הגיבורשלדמותן

לדמייותשהיומאלהשובים,מקראייםגיבוריסשלבצבעיהםאחרות.
ניגרויאתבתוכההכילההיאאףושדמיתםייאיקןנאיות".סמליות

ועךד).דורישמןאל,משה.יוסף(יעקב.והרוחניןתהארציות
כפימצוידת,אנךרדמותויישמואליקי'.נקרא'ספיח'גיבורהיל,

שאמוהנער,שמךאלשלרכצבעיידמותובקורייבהמשךשנראה

לרגעילילהכאישוןשםושזכהבקודש,לשרתע,לילמקדשהביאתהו
הקטנהמתויאמנםנעשהביאליקשל(ציורוצפוייםבלתיהתגלות

גםארהמרכרת).המקראיתהדמותשליקמעאקומיתקריקטורית,
גיבורשלבדמיתןמתגלותניספיםמקראייםגיבוריסשלתכינית
חייהססיפןר .משהושלייסףשללדמותםגםושםפחהררמזת'ספיח',

יל,במרכזהואאףמעמידשמואל,שלחייןכסיפוראלה.גיבוריםשל
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אלוחזךלגדולהכךאחרושעלהילדותוימלבעצםלנפשישנעזב
שהתבינןהילד,חוואני"שלשדמותיאפילןייתכןעמי.יאלמשפחתי

שביסההדיבור(כרשדממנןשנסתלק~בינים.מחיצתמאחרריבמים

מימרשרקרלא ,"הסלעמןיימלם(בחינתהכןתלמןחלבקילךחלהוציא
כבמעמדהקולות"אתןש"ראההכותל"),את"לחלובהעממיהפתגם

שהפךשכתיבה,הילדמשחשלדמותובצבעינבדאה-סיניהד
אודותהחליםסיפורשכלאפילןאפשרהנביאים.לאדווהימיסברברת

הרןחלערלםהטמאהמעשהערלםביןהמפרידהה~:פיםימחיצת
המאובקתהשיירהאל,גבןלחיץמעברהיושבה"פלאי".ואודותהטהןר

מביאליק.גורקימקטלםשלבבקשתומקןדרהזכיס.המיםאלופניר
שלאבקשהמשה,שלדמיתואתהצעירהקוראלמעןבחרטשיעלה

וכמהכמההשניסבמשיאפיאהצטברןביאליקבידי 13נתממשה.

דרךחיפש,יחיאאחדמחומדקורצןשלאילדותסיפורישלחטיבות
כפיהשלמה.היצירהלמראה.,אחידאחדסיפורילרצףולהפכןלהתיכן
חטיבותשלהכלאתןפךיהיאה'/קאנוני",בניסחהלנומוכרחשהיא

ובמןבלעבגל,יהמשקפתעצמאית,חטיבההיאמהזאחתשכלבבדלות.
שונה.רוחניערלם

בחזרות,עמוסכה-פיוטיכההפךזרמארחרתחטיבהשלמגבינה

בסינסתזותהאקספרסיביים.במצליליםבאליטרציות.בתקבילות,
אבררניזניעד-השירהללשןןהאופיינייםסגנוןצייניכאלחוכיוצא

בשררותשורותיואתסידר:הואמענייודידקטיתרגילבעזרתיערך

'ספיח'ה"שיר"ביןההבדליימצאבבקלשלאןהראהשיר,שלקצרות
שלובריברימקראיבמשקלשנכתבןביאליקשלאחריםשיריסלבין

עלוחלפהעמכם'.חלקי'יהי ,'ריאהובאיןאחד'אחדכגיזתקבןלית
שלהמאוחרתהחטיבהשלחיבררהמתקיפתאחריםושיריס 'יב!!
ביןשהגברלותבבהירות,מרכיחאכןאברוניזשלזהתרגילן n'.4'ספי

ומסרפקים.רופסיםגברליתלמצערהםבפרןזהפואמהלביןפיוטיסיפור

הטקסטקרעילאיחויתחבילה-הקסמים"ייכליד.

התהויתיתהליכישנשלמועדאפיאחלפושנהעשרהכחמש
זהאתהמזכירווממרשךבפתלגנזיס-'ספיח'הסיפורשלוהתגבשיתן
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תהלירכירוע,המיקדמים.שיריךמניווהיומרניהחשוב'המתמיד'.של
למעלהלאאפשלם,עשירפניעלהשתרע'המתמיר'שלהתהוותי

ההטךוגניתהפיאמהשלכינוסהעםרקלסיומיהיאאףוהגיעמזהי
 tהדאשוןהשירים(בספרביאליקשלשיריובאסיפתהזוהרבדיסירבת

כ'המתמיד''טפיח'.אף .) lSב IIתרסבשנת'תרשיה'בהוצאתשיצא

החרשההמהדירהסףעלאלאהושלםרלאנתגבשלאבשעתן,

ביאליקאמרשבהתרפ"ג),ברליןהעברית',השירה'חובבי(מהדורת
סיפוריו,לרבות-יצירתךמכלולאתהראשונהבפעםלאררלהוציא

 .כלבדהשיריםאתולא-רתרגומיוממותיי
בדיאליזםכשעתםשנכתנך'ספיח'.שלהמיקדמיםהפרקיםזיקת
בספדיןעצמאיתכיצירהפרסךמםלשםדרמטיסיפןריובמודוסיינמיר"

פואטיתהגותגםהמכילהליריהפתיחהלפרקהנעורים,לבניפיפולארי

ךופפתזיקהכאמירהיאאמנות",לשםייאמניתמעשהמעמיקה,
החלקיםשללאיח~~סכלשהיהנמקהלהעניקכדילונרי.רריפסת
הפרקאת(כלומר'ספיח'אתביאליקסייםאחתמסכתלכדיהנבדלים
לעיל)תיארנוומהותההרכבהשאתהשנייה.החטיבהשלהאחריו

כעיז-קסמים"ייכליאודרתעלכאחדומתיחכםנאיביבסיפרד
היל,מתבונךהצבעוניותזכוכירתיךשררך-קלידךסקיפאימשקפת

לןהמנחילצעציעשוניםיגרוביםבארבעהאותוורואההעילם,על
המנמקתהיאיאתקסמים"יימשקפתאחד.שהםעולמיתארבעה

(לפיב'ספיח'העולםמשתקףשבהםהשיניםהאופניםאתלכאורה
ניתןיפריינורתרופהספריתחוקרשתיארהמציארתשיקיףאופני

עיברהילדוה"נמוך").ה"גברח"יהרומכסיהמיתי,למודיסלהקבילם
כולה,האנישיתעלשעבדיההתפתחית.תהליכיאתבמכ~וץאפיא
הפראשלהנאיביתהסיתיתהדאייה:למןהחרשהלעתיעדימיהמשחר

האדםניחןשבהוהמפרכחת,הדיאליסטיתלראייהועדהקמאי
 16האחרונים.הדוריתכןהציביליזטורי,

תצפיתמנקודותהענקיםמתיאררםמדבר''מתרכפיאמהכזכןר,

העפרלוחךהנחששלממבטיהנשר,שלהמגבית(ממבטןשונות
מראהמשתקף'הב.רכה'בפיאמהמבט).המישירהאריהשליממבטו

שהםהשנה.עוניתשלאוהיממהשלשוניםמצביםבארבעהאחדטבע
ייאני/ןיחסילפירישפרספקטיבןתוארבענפשמצברארבעהגםלמעשה
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במעבריהסתוריהנרףמתוארג;רע''הקיזהטבעכשיךייעולם".-

 ;רפלבאיבורגני(מלכותי,בברליססגנונותבשלושהלמשנהי,אחדמבית
הילדותעולםנקלטבוספיח'גםואירוני).ריאליסטי:נשגב.,לחלופין

מהןאחתשכלאחדוח,תצפיתנקודותודדךהתברנניתדרכיבכמה
משתקףהערלם :המציאיתבעיצךבדרכויעלהירצרעלמצדהמשפיעה

גם ;ןהעצמההאדרהמתרדוגםישירהריאליסטיתבדאייהגםלפנינן

המציאיתשלאירוניזציהמתררגם ;מרחיקהבדאייהוגםמקרבתבדאייה
יהאפרתיאיזה,הסטירהוההיתול,השגנשלה.אידיאליזציהמתוךוגם

המציאית",ייתיקריעקריןשלקטביוכשניבערכוביהכאןמשמשים

תחנותכמהלסמןניתךגבירשעלידייס,רחברצףמשתדערביניהס
שלגיבודןהמספר,ה"אני"שלהתנגדותןלשלביהמקביליתביניים

הסיפור.

:בילדותןהחוויהממקררבהתרחקותטבעיכאופןכרוכההתבגרותי

המרבלעהמחברואילוהשגכה,מתוךהמציאיתאתהגיבור-הילדראה

 ;רמהתלתמנמיכהאירוניהשלעמדהומתוךממרחקבאירועיהמתבונן
אתזיכררנותיומתיולבןרהדיברמתקשההזQכחה,ביאעםבבגררתי.
והאמפירית,האךבייקטיביתבמציאותהמעוגניםהאותנטיים,היסידית

(ובתחןמיהדמייןבחבליהארוגההסובייקטיביתהמציאיתמזכודדםיול

בתודעהשנקבעוהסימניםשללמתיךהמסומניםאתלכידד :הלשין
החוודח).מקורלבידהחווהה"אני"ביןחיץשהקדמוהשביס.במרוצת

עמדתיאןאידיאליזציה,שלאשליהכלהמראותכלפימגלההואאין

היתולשלולא I Iמעמיקהרציניתשלעמדהעתההיאכלפיהםהמובלעת
שתיביןהפערלסגירתאפיאהביאהההתכגריתככראשינה.קינדסי.

תהליך Iכמרבזשהוא,-הזהההתבגרךתיתהליךהפרספקטיבות,
הראשרניתראייתןאת.המבכרהמשררראתמצער-נמנעובלתיטבעי

 .המביברשלהאשליותנטולפיכחינופניעלהילדשל
שבריבעלילדותיצעצךע-מחוגמתתחבולהאפראמצאביאליק

חטיבותשביןהברלטיםההבדליםאתלתרץכדי-צבעונייםזכוכית

כל-כךהשוביסההטרןגניים,לפרקיםכלשהיאחדותולהעניק'ספיח',
פיעלאףכלפיה.המובלעהמחנרשלוניחסרהמציאיתשיקיףבדרך

שהחטינהבעיי :ממששלאיחוימתאחיםאינם'ספיח'פרקיכדי
לשלום-עליכםהאופייניהטראגי-קומיהעממיכנוסחכתרכההדאשינה
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) I האחרונה.החטיבהעליעןד),זמיר''יוסליהחזך'.פייסיבזמיטיל
חלום.ישלהזייהשלערפלידוקמיןבסיךהסיפור.בפתחשהוצבה

-נכתביהוא'ודקדנטיים",סימבוליסטייםילרותסיפוריבנוסת
רבינדרבת,להגיגיויילדארסקרלאגדותפרישמןתרגימישלבסגנינם
ה"צרופת",האליטריתהאמנותשלהשן"יימגדלממרומי-טאגיר
 .משואותיוגבייעלהישןהעךלםשלהמוחלטתהתפורריתיבזמן

'ספיח'שלמוקדמתכגירסההווידויאיגרותה.

נעוצים'טפיח'חטיבותשל,המןדאלתיהז'אכריתההכלאהשלשירשיה

שזרכפיביאליק.שלהדיקימנטריתה"אךטוביוגראפית"בכתיבתיעיד
כאבחנתך . 1903בשנתקלוזנרלבקשתהמחנרשכתבהאיגרתמןמ~:פרת

איגרתאיתה'ספיח'שלההתהוותגלגולילכלקדמח Jשקי.ךשל

הדפוסיםימןהמציאןתמפרט"רביםבתרכההמכילהלקלןזנ"פיוטית

פרטיביןמלאהחפיפהשאיך(למרותלסיפןרהאופיינייםהטיפולוגיים
לראית,אפשרבה,שגםזיאיגרתשבאיגרת).לאלהשבסיפורהמציאןת

גירסאיתבאדבעכידוע,בכתכה,דבר.לכלספרותיצירתרבהיבמידה
המשוררשלהמקובצותאיגרותיוביןנכללהליעדה,שנשלחהזן-

שבותרוטירטות,שלושועידקלודנן,שכתבלביוגראפיהבסיסושיובשה

בארבעתהמעדיוביאליק'.לזכרב'כנסתהעיזבןןמוונתפרסמיבמגירה
להתרשםשלאירכללאהילדותימיאתלשחזרהמשוררשלניסיונןתיך

ארבעלאלמשנהו.אחדנתינה nנוסשביךהעקרונייםההבדליםמן

אןזיכרןניתכתיבהאםכילפנינייעצמומכתבארתושל lגירסאןן
מזוזישונרתהגירסאות .מוראליןתאפשרויותבארבעאוטוכיוגראפית

אחד,ברצףושצילמיעצמי,'/ניף"ארתרהמשקפיםש"צילומיס"ככל

 .מזהזהשיניסלהייתיכרליס
האלגרתשלנוסחיהארבעתכילטעיןכמדומהאפשר

שבסירםהקסמים"משקפת IIכמייהםאףמשקפיםהאוטוביוגראפית

יששונלם.עילמותארבעההיהכאיל,עצמו,עילםאותו'ספיח',
ומתברנןראיתמנמיךריחי)בעיניהילדותכתמינית(הציפהשהריבר
שהיארישלמראה,וטריוךיאלייםטפליםקונקרטיים,מציארתבפרטי

-מרפרפיםאימפרסיוניסטייםייכתמים"בעיניווליכדדאית,מרחיק
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ישהרחיקה.הילדותמןניחוחותוזכריקולותשכרימרארת,קטעי
ובנתיניםבעובדיתלהרבותוצנייני,ריאליסטילהיותמשתדלשהוא

לידישהיאויש ;בנעוריו)צליךשהשפיעןהספדיםשמית(לרבית
קונקרטיים.בפרטיםוממעטפירטיותבסיכסתזותמרבחומעורפל,

שליחסהואילדרתוזיכרךנותכלפיהמיבלעהמחברשליחסןלעתים
נמצאכן.כמומנמיךהיתולשליחס-ולעתיםוהשגגהאידיאליזציה

מבעודפיטיתיאוךיםשלריבויהאינרתשלחשינותבגירסאיתיה
לימודבתיאורבגון'ספיח',דפיביןאלדברשלבסיפודרכםשמצאו
שלהסתומיםקולותיה ,)'כואו(טיוטהודלייםמוטבדמותהאלייף

לושמחוצהובטבעב"חדרןןמיפלאיםמראותישארביער,הקוקיה

בקרןבדדהצומחה"אני"שלהבדידותתחושןתתיאוראו .)'ב(טיוטה
חיהשעתידמהאתבמרימזמתארתזראיגרת .)'ג(טיוטהחשכה

הילדרואהשכההמשעשעתהדרךאת :ב'ספיח'ןלהתךחבלהתמתח
אתאפילוררחובעיניוממחישמיפלא,באידאיתיהסיבבכלאת

השתמשלימיסהמדרש.שבביתהספריםשלהניבליוגדאפייםפרטיהם

יל,שלדמיינימגיעלאןעדהמלמדהזה,הקומיח Dבגוביאליק
הפיוטיתבמסתויייבשים",בינליךגראפייםפרטיםעםאפילןבתיפגשן

הנייר'.יצבעו'הצפירת" t"ייהמליץ/וועדין,דקבהימורהטבולה

ייתריהרכהמיקדםבשלבעודנעוצים'םפיח'שורשיולמעשה,
הנערשערךאפיסטולריתבכתיבההראשרניםבניסירנותייוק,וליתר

ביסרכגישושיבדיעבדוהנראיסבישיבה,לימידיובעתיתר"זבשנת
ה"אוטןביוגראפית"היצירהשלחיבורהלקראתוירוייתבכתיבה
הסיפןרשרפוסינטעןאםהגזמהמשיםזרתהאשלאדימההגדולה.
ראשיתאתעשהשביהירסלמןהמחבראתלייןורעיונותיו'ספיח'
-לאחריתהעדממשביצירתךלבצבץהמשיכךושספיחיויצעדיו

כררגמתיצירהעודלביאליקלו.איןיומרבערובלכתיבה Dשניבשירים

ה"א~ך-למן-כולןהכתיבהשניתכלאתכבריחהמבךיחה'ספיח'
חבלחי-גמררותליצירותיעדהראשךניםוןלוזו,ךימישלחאיגרוניטקסט"

שבהכוספיח'יצירהעודאיזשבתל-אביב.בביתורוניתהאחשנותיושל
 :חיירתחנותבכלהסופרהתנסהשבהםהז'אנרים,כלמתעךבלים

(כגוזגנזםשהמשוררחקיינייס,שידי-כוסרהנרעד,מימיוידויאיגרות

המאוחריםלשיריםועדממראריתפרוזהקטעיהנעורים'),'אלילי
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הגבזיםבתיאוראפואדילארואה').וכאיןאחד'אחד(כגוזוהבשלים
לחטיבותיו,'ספיח'הפיפורשלהשנים,חמש-עשרהכזוהנפתל,האריך

שמקדםשודשיםגםנחילכלילהמחקריויעתאתלהרחיבאףררארי
מאוחרים.וייחררים

לחשרףלמעשהניחןאכןהסיפררשלה"פרהיסטורית"השכבהאת
מסולסליתוידןיאיגרותקומץ-ביאליקשלשיניתהראבאיגרית

מניער,לידידיוכוילון/יזהישיבהמזהנערשכתבוtכנטימנטליסטיות.

כילדמחכרואתהמציגאנליטי,דייקך-עצמישרטטכאןןורטימיר.בני

עלעתההעומדפיוטיתנפשבעללצעיר,שהיהיניז-קךנפירמרמרדן
המשורר-הנערנתןהראשונהבאיגרתסתום.מבןי,ולפניודרכיםפרשת

עדביצירתןלפעם,שהמשיךהרךסואיהרימנטילרעיוןראשוןביטןי

דאסה",ייטננ~להכעיןחייובשחרהילדנפששלהיותהבינךלסיפהי
~יתה Iאתמאבדתשהיאעדאיתותיהםאתהחייםחורתיםשעליה

יבאנוהנעךבעוד ] ...חראשונח[היאהילדותייתקופת :ומסתאבת

ילמאיסבטובלבחורהנערידעבטרםילדיםיכתרמתמיתמםבעידני

אזרקאזכדונג,רךמןחבקרבו.דךמוחבעודירעיוניןזכיםבעודברעי

צידחכליקבלאןודקיכררחולפעילןמסוגלתמוכשרתהירתדהעתהיא
 18 ." •••שיצרוהו

מוטיביםצירופים,שלחשובמאגרהןהלליהמרקדמותהאיגרות

השביםבמריצתילהפוךביאליקביצירתלהתפתחשהמשיכןורעיונות

המעידרתדרגמארתשתיכבחד.מתוכםשלההמןבהקיםההיכרלסימני

המוקדמתהאיגרתרלחרמט.לספיחח"אני"שלדימויו :הכללעל
היועתידיםשאלהכפיייספיח"המישגשלמשמעיומקצתאתמכילה

השיקמואסופיכמו ] ... {בעיניהםאניונבזה:יינמאסבסיפורלהתגלות
מו 19כספחת".להםקשהואנייעקב,ביתעלהננינספחוכמוהנני

כספחת"לישראלגרים'ייקשיםל"חזמאמרזכרכמיבן,מהדהדיהדבריס
רכזעמו",ו"בנימשפחתובתויהילדשללזרותןרמז ,)נ' fעמד(יבמרת

השיבבהיתום,הילדכלפיכלפיו,הקרוניסשללהתנכרותםרמז

כתיבתי(כלכררחםנעלעליהםנכפתהשנוכחרתןיקשה-העורף.

רצופה-והזיכרוניתהאיגרונית-ביאליקשלאוטוביוגראפית" Jה'
שלרמצדהלבקשיקררביםמצדוהתנכלותהתנכרותשלתיאררים

עוינת).סביבה
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(ייספיח"בלבדהחקלאיתלתחימיקשירהאינההןייספיח"חמלה
חדישהבלאמעצמה,ךצימחתהעולההשרהתבואתכידוע.היא,

שעלןלשעררתכינוי _";ובהשאלההכה,ןיקרא :למשלראהוזריעה,

כספרותכרנר.אצלזקן"ייטפיחיבציריףכגיןטיפוח.ללאבפנים
למשליראהשמיטה,בהלכותייספיחים"המונחמשמשההלכתית

חברתי,מישגגםמשמשתזומילה .א)דיושקליםאט,שביעיתמשנה

ושקשהלחבורה,שנטפלמיהוא/'ספיח" :מעמדייתקרנוטציותבעל

שללחיאררוהתפעלבבנייןספ"חהשררשמשמשוכןממגר,להיפטר
קשתככלשימושערשההסיפרר .רמשרהכהונהלקבלתהמצטרף

 •כרכצמחושגדללזקינים,להוריןשנולדהנער:המילהשלהמשמעים
לולתתבהגהצמיקת-ה,דייםהמינקת(אפילןוהשקייההשגחהללא

אללהסתפחלימיםסנסחלחלב).משיועבעידיבפיו.אגרדליאת
הראמתכנסכןועלוביריקות-כוז,במקלותממנהמגורשאךהחבורה.

ומטר,(ייספיח")ברצמחלפנינןבנרתיקו.כחומטעצמו.בתרך

נכיא,ישלכהןשלשילובגםלפנינו(ייספחת").וחברתימשפחתי

ארשכינהבהתגליתזוכהאףהכהונות,אחתאללהסתפחהמנסה
 .אלוהיתבהארה
הנער,כשמואלכהונהפרחכעין(הוא/'שמואליק'/שמובמקרהלא

גישהחסךומלמדקפדןאב-אותרריטטיביותדמריותבמחיצתהגדל
שלימיתושימשהוצפופות,רבותרמיזותשלבסיועןפדגךגית).
יחסישבה'המתמיד',בפואמהסמוילייטמרטיבכעיןהנעךשמיאל
ב'ספיח'וגם 20 ;הכהןועלישמואלכיחסיהםהישיבהוראשהמתמיד

להתגלןת-לייאפיפאניה"שזכהכהונה,פרחהשארביןהואהנער

ילדותבסיפירייירואה".יינביא/'ילמעלת,שזכהבשעתוכשמיאלחאל,
תחזן(שמואליקשמיאליקבשםדמיתמיפיעההמאהמפנהבנירבים

שמואליקעליכם,שלוםשלאדם'ב'ח"היתרםושמיאליקזמיר'ב'יוסלי
יחודדןבודמוןהנערשמיאללקמבדלל,שלהבכא'ב/בעמקהסמרטוטר

יהשתמעויותיומלואאתהשםקיבלביאליקאצלרקועוד).גילדלןע'של

במאוחרשניתןילד :שמיאלשלהמקראיתדמיחובהקטנתהכריכות

מעמדיעלשיויתולנביא.ושהיהלכהרנהאותושהקדישהעריריתלאס
הנער,זיכהשבההנבראיתההארה .ישראלמלכיראשיןאתוהמליך
משירוים".ייספיח-ייספיח"המלהשלניםףמשמעעלמלמדת
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ספיח

רשרתהדרברמבקש'ספיח',שלא'בפרקיואכן 2lילייג.כדברי
נפשוןמחלומותהפנימייםחייומגלגוליפרקיס.פרקיס ] ..."להרצותנ
בישראל".הספיחיםמבביאחדשלהנאמנים

כימויהיאבנרתיקיהמקופללחימטהדוברח"אני"שלדימריראף
חאיגדךגיתבכתיבהכאמודנעוציםששורשיוןסימפטימטי,וכעניין

לפניביאליקהתוודחעצמייםרחמיםשלבנימהביאליק.שלהמיקדמת
העךלםמפניומאינס.מרצרןהסתגרךתי,עלפרידמןאליהותברו

אלעצמו.אלהמתכנםכצב-שלטדתוכיאלמתכנסהגני:ייפההמסואב

ובנפשיבקרניליבראתיכןיעל ] ...קש'קשותיןנכתיךתיכי,אלקובי
חלברן,בתוךבחלמיךבקרביעולמיונמצא ] ...עצמי[בפניקטזעילם
 22 .'''הציב'ביחדששמםולבנה.קשהקליפהבתוךדק.קרוםבתרך

סף'עלבשירהדיברמפיהנאמדאתיכמובןמזכירים,הללןהדבריס
ה"אני"שלעצמןכתיךוהמכונסהשבלךליהאךפיבדברהמדרש'בית

אתבצר /קשקשיתיובתוךהמתכנס(יייכחומטלאומיוכצינורכפרט

 /-דלתותיואשמךרנשקיבכליחמוש / ;ברממהברוחכמבצר
למסופרלהפליאאףדימדםהרבריםלמלחמה").ואצאאתעיררהומיעד
זיכרונותהמעלההמשרוד~ה"אני"שלמפיווספיח',שלשניבפרק
בברתיקיומטכחהייתי:יימקופלכביכולוחד-פעמייםספציפייםילדות
לחומטהיהודיהילדאתדימהגדלדיןע'גם(ואגב,בהקיץ"וחרזה
שלוהסימפטןמטייםהמענייניםההוויימסיפורייהודי'.'רמוןבספךו
הילדיםכשירזהדימוינכללאףולימיס tהמאה"יימפנהשנות

בווידוייםהפכוהכללוענייניהפרטענייניכל-בו').'קטינאהכיאליקאי

הםשכתוכהאחת.למסכתביאליק,ביצירתאחריסכבמקדמותאלה,
זההןדימוייםמיליםכמבחרמעךצביםהפרד,לבליופתוכיםאחוזים

אופיולציודייחומט"במלהכאזהשתמשביאליקואגב~כמעט.
לסביבתו,והמבוכרעצמובתוךהמתכנסהסגירהילדשל IIה"שבל,לי

(שכןשליובעיניוהסביבהבעיניוהמשוקץהטמאאופיולציוןוגם

מןהםוהתנשמתהצב;החומט,כתנשמתגםעצמךמתאךהיאבאיגרות

באכילהכאסוריםבתורההנזכריםוהמשיקציםהטמאיםהשרצים
 23 .)]ל-טכיא,[דיקדא

במצומצם'ספיח'עיקריאתאפואמכילותהלליהמןקדמיתהאיגרות
שיעררבכלשלםאדםלהתפתחעתידשממנימקיפלכע~:פךובמוקטו,
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רניעיפרק

הטבעתיאוריהארפייניות..המחוותהרןמנטייםהרעדונותאת :קומתי

היוליים.בפשבתהליכיהאינטרוספקטיביתוההתבונניתהמתפייטים
האיגרתאלהנעוריםמאיגרותחלחלורביסודפוסיםמוטיבים

בהגיען , 1903ב-לקליןניהמשוררשכתבהנודעתהאוטוביוגראפית

ארבעכידוע.נכתבה.זיאיגרתשלי.הספררתיתה"קרייךה"לפסגת

(לימיםליערושנשלחמוגמררבנוסחשנגנזי.טיוטרת:בשלושפעמים
 ;חיים''פרקיהכותרתאתהנושאבספרון,והטיוטותהמכתבנרפסי

הטיוטרתושלושביאליק,איגריתשלהראשוןבכרךהגמירההאיגרת
גנוזיס').'כתביסבספר-

פרקיושלה"אךטוביךגראפייס"הורידןימכתבישלהכנתםיאולם,
התעלמיתתיךאותנטיתכיונראפיתאמתכמבטאיםשבייספיח'הילדות
הואמש'ספיח':יותריתרהבפשטנותלוקהוהאדנוטיפיהבדיונימצדם

חרסרעלסיפורהריהוהחיצוניים.ואירועיההילדותתקיפתעלסיפור

יעלמכשוליםבלאימי-ילדותואתלעבורהיהרדיהילדשליכולתו

ובתילי,ראשיניבאופןשמכברוויותחלשקףהסופרשליכולתוחרסר
אבטוניוגראפיתאינן"ייספיח' :שקדג'.וכדבריבמקורןשנחווכפי

שלבפלאתיארראלאנחמן.חייםאחדאךשמךאליקאחדשלפירטית
גילוישורשים.החושף'ספיח'זהרקיומך.שורשיאלהאדםשליחסן

העושרשלגונירב-ומיצויהאנושיתההתבונניתאפשריייתשלמעמיק
נוערהאךטרביוגראפיהררידוינוסח 24ביאליק".הוובשלבעךלמךהגנוז

איזןלכרותילפתו.תןהקרראאתלקרבוכנות,אמינותלדבריםלהקנות
ייארססיפורדבד,שלבמרפולפנינו,ההגות.כבדיהמסאיים,לחלקים
גםאמנםשניחןהבוגר,האמזשלהכושלניסיונועלמןבהקפואטי"

עם , IIעולם t/העם,להתמודדבלבדכשר"ב"עיביולארוח"ב"עיבי
אתלשחזרהתוחלתחסרימאבקיוועלהחוץ-טקסטראלית,המציאות

התשתית.חוויותואחהבראשיתמראות

קרוישגיבררןמפנילאכפשיטואוטוכיוגראפיסיפוראיננו'ספיח'
כהיבה,פרחשלדימינוטיבכאמור,שהואי(שםיישמןאליק"בשמ

שכינהבהתגליתלילבאישוןבווזוכהעלימקדשאלהמסתפח

לפרטיבסחירהביעימריםהנתרכיםמןשחלקמשוםולאמפתיעה),

מיןתפיסה,כקשהחיל,שלהצגתי(כגיןהמחברשלהאותנטייםחייו
יטשרניחובסקישלהיים''כחוםהאידיליהמןולוילהכדוגמתכפריברר
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וגילההמדרשבביתלדייןצעירמגילסייעגופאשביאליקבעור
אךטוכיוגראפיסיפוואינו'ספיחןישראל).בדינימדחימהבקיאות
כאמיר,אלנם,(ואלחבוהמתואריםהחיים"ש/אירךעימשוםכפשרטו.

חרחבתםארידועיםספרותדפרסיאלאאיגסהיצירה)ישלעיקךה

נזרקשבגללןתצומקי Wה(סיפורידיעלםעםפתגמישליהמחשתם
שלהימשכרתןסיפךרהכותל,חליבתסיפורגכרייה,מינקתאלהחיניק
-ליייוד"משולהבאווירהמרחפתיו"ר[האיתי'האותאלהילד

אייםנוסחסיפוריםועירוגלן]לכףקרקעללאבאויירהמרחףליהויי
אינוהסיפירעיקיוכשכונרתם).בהםמלאהוחיידיתהעבריתשהספרות

הרחוקים,הילדותמימיארתנטיתחיץ"'ספרותיתהרויהשלבשחזורה
המראות.כלשלמיסטיפיקציהילדעירןכיצד :נפשבסיפוראלא

ןהערטילאייםהמוחשייםהאובייקטיםומראותשבחיץהטבעמיאות

שלנמנעבלתיתהליךבבגררתוחראעוכרוכיצדפנימה.החררשבתוך
המופלאה.כבתרליותסהמראיתאתלשמררצונוחדףדמיסטיפיקציה.

לשירהסיפררת':בין'טפיחמתוךשצמחןהשיריםעל .ו

השביס:למךמעטרתלאשניס,במשךכןאםהכשיל.'ספיח'הסיפור

שלהספרותיהחלקאתשערךבעחביררשה.ביאליקישבשבהך
וכלהבאודסה.ישבשבהםוהמהפכההמלחמהימידרך .''השילרח

לארץ-מברית-המועציתהעשרים,שכיתבראשיתיציאתן,בתקיפת
,שורשיךכךעל.יתרמעברכבתחנתבגרזנניההארעיתוישיבתךישראל

ביאליקשלהראשךניםכניסיונותירשראינ"כפינעוצים,הסיפורשל
ניפיו ;המסולסלית)הוויררי(באיגרותכמו"'משכיליתבכתיבההנעך

עדומגיעים-ובאקספרסירניזםבסימברליזם-במידרניזםבושקים
תיכחהשירובחיבורבפריזהפואמהבכתיבתהמאוחריםלניסיונות
אפואניתן .בהמשךגראהשעידכפיהמערב,שקיעתעלאירכניסטל

:למןיצירתןשנותבכלביאליקאתלייר'ספיח'חומריכירלטעוולסבם

שלבארץ-ישראלימיולערוביעד(תר"ן)הראשונהכתיבתושנת
השלושים.שבותראשית

ןחורגיםשיעררלאיומתפשטיםזהסיפורשלהשראתןמקורותגם

גלגילרקאינר'ספיח' :ןהיהודיתהעבריתהספרותמגבילותבהרבה
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רביע"'פרק

קודמיםילדזתסיפורימתוךנבחריםמוטיביםשלומשונחעשיר

שלוםספרים"מיכרמנדליומסיפוריילייגמזיכרונןת :ישראלבספרית
ומרדני,רגישנער-'ספיח'גיבורהחדש'.'המהלךוסופריעליכם

גםעיצב-המבוגריםשלהכפייתיתחברתםאתלשאתיכולשאינו

ייתכןבעיקי.יריסייםגרמנייםאיריפיים,מופתספריבהשראת

שלהאוטןביןגראפיהשלרישומהתחתכאמורשנכתבשהסיפורי

עלצ'כובסיפןרישלוהמערדניםהמרומזיםמקוויהםוכןטולסטךי

מקסיםמאת'ילדלת'הספרמונםהושפעהררסי.הכפריבטבע,לזות

השלטוניתאצלשטרח(ימיעתבאותהביאליקשלמיטיבוגורקי.
עברים.טופריסשלבתל-אב 12ולעודלביאליקעלייהרשיוןלהשגת
מידיהםמתמשיעיברישלכתקופהשלוילדרתוימיאתהואאףשתיאר

כבסיפורי-גררקישלב'ילך~ת'גםמוח).יצריכפייתייםמבונריםשל

עורלותיהםלמראההמתקומםרגיש.יל,מתואר-ביאליקשלהווידרי
לגורלה.הנכגעתהטובהוסבתיהקפדןסבוהרוח.גסידיריושל

גיף'בעל'אריההראשוזסיפררןולא-ביאליקשלסיפוריורוב
והםופשיטה,יום-יומיתו"כמונח"יגשמיתחוויהמתארים-לברי

נמצאחגדר'ב'מאחוריכבראמנם, 2Sתרתי-משמע.פררזהבבחינת

העלילהעלהפירטיתייהנפש nעלילגוברתשבהםמדיבדם,קטעים

שלהמאוחרים.חלקייכזפיעלאףהדרמטית.אןהאפית-החיצונית

לאחלקים :היתרהבפירטיותםביאליקסיפררימכלנכדלים'ספיח'
במקרהשאךדבר.לכלכשיריםנשמעלם(אףנראים,זהמסיפורמעטים

חלקיסביאליקנטללימים.יאכן,פרוזהשלייאריכית"בשורותנכתנן
שבחםאלה,ניסירנותשיר.לטיוטותאולשיריםוהפכם'ספיח'מתוך

פעילותושנותאתהקיפיהעשרדם.שניתבסוףכמדומההמחברהתחיל
לפטירתו.עדהתמידובהםהאחרונות,

ודקלמדי,רצוףסיפוריקומציגיםאףביאליקשלסיפוריוככלל,
רההגותשהדמדוןופרגמנטרית.הטרוגניתהכלאהמציגלבדי'ספיח'
חלוםישלהזיהשלמעטהפניהעלופורשיםמהתפזררןתאותהמצילים

שבירופז,יוצאסיפוררביתמבחיגותאפואהיא'ספיח'שבהקיץ.

המציאות.חיקייואופניהסגניניתהז'אנרים,ביןהגבולותאחתלאנבלעי

שמציגךהדיפרסיביתהמפוררתלהווייהסחירהמתוךלכאורהואולם.

ללאאחתייריעהשכולהמציאותמציגשליהפתיחהקטעזהסיפור
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כילןעיניי,מלראלכל tחימיםאותםשלהכפרייכל :רפגמיםקרעים

יקיץשמי-.השמיםכילוטהורקיץ-שלמהאחתמסכתעשןי
פייגלהפייגלה.;ראףקיץכולם-והחי.הצמחקיץאץר-והארץ

אפיאיוצאקיז".כילההיאאף-הכפרבכלהאחתוחברתיגיליבת
עולםתמונתהברנהופרגמנטרי.מפוררסיפורהיותוחרףש'ספיח'.
המציאותאתמציגהטררגניות.מציאותומפלסותתמיניתמשברירי

(בפסקהאחתמקשהכילהכביכולהעשריהאחתכיריעהבראשיתה

אףזוופסקהפעמים,שמונהלנגזדותיהייכל"המלהחוזרתהראשונה
עליהמצביעותטה"רתו"ם.שלייס.השורשיםמןשנגזרומילים.מכילה
כיזאתאיןבקיעים).בהנבערושטרםוככתמהיהיעבהשטרםמציאות

משמע,תרתיהחמימות.(בדברחררסואיחהחגותבאמצעיתחרביאליק
לטיבההדעתאתמניחההנמקהאחרהילדות")לוותורהאופיינית

לאחרהעולההדיפהרמרניהז'אנריהעירוביצירתך.שלהפרגמנטרי

ייהקרערעיוזשלכהמחשהמעתהנתפשההגיתיהפתיחהקטע
בקיעיםשכולובעולםמתבטאהחיםאובדןשלפירהרומנטי".

ימהמיררת.

אתגםבהיגלהואגדה''הלכהביאליקשלהידועהבמסתוהמעיין

על-פיוזאתלסיפררת.שירהשביזההבדליםבדברהמשודדשלדעתך
כמוהאגרה 26המאה.מפנהבשניתאודסהבחיגשרווחההתפיסה

 licentia (ה;ו~ט"'ייחירותימכיחמאךלצת,ובלתיפיוטיתהיאהשירה
(poetica ניקשההיאהפריזהכמיההלכהואיל,יכלליםעליהחליסאיו
ראגדההלכהעל-כאןייעד :והכלליםהסייגיםסמלומחייבת,

מיצקפגנוןפדויה,שליבישת:כאןמוסיפיםשבספרות;ועלשבחיים
שללחלוחית;וכאןהשכלשלטרן-אחדגייןבתאפודהלשיןיקבוע,
שלטין-בצבעיםמנימדתלשיןיחלוףיבןשךטףסגנרןשירה.

חרגש".

שלכלליהאתרבהבמידהשקיבלכמי-שביאליקלמרית
חמוריםאיסוריםשלאישמיסודךהיהלא-הרומנטיתהפואטיקה

כדורהאבחנהלהבחיןרצונודדכובראשיתביכרמובחנים,גבוליתישל
 .משלוכלליםמערכתכתיבהסיגלכלרלקביעלפרוזה,שירהנין

חתנזרשבשירתונעודומציאות,הויייפרטיבארכניתתיארבסיפוריו

מריאליזםהמאת)במפנהבשירתושחלהרומנטי.המהפימן(החל
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וירתר,יותרלידיתהפכהשידחובעיימםימגנים.הויייומפרטילרקאלי
מזוהיםשאינםיגשמיים,בדוייםגיבוריסבהתמדהסיפורייעיצבו

מןברחווכאילייהמחבךשלהחרץ-ספרןתיתדמותיעםהגלךיבדרנך
בגוףהכתובבתביישה','החצוצרחסיפורו.אפילוראשיןבגוףחכתיבה

ימיעלהצבאאיששל(סיפררןהפאבילהראשיתאתהסיט tראשוו
הצארלצבאהגיוסתקיפתאלשנה)ושתיםשלושיםשמלפניילדותי
רהמהפכההמלחמהתקופתשלגביתקופה,השני,אלכסנדרשמימי

כדייזאתהיסטוריה,בבחינתהייתההמסגרת,סיפורמתרחששבה

סיפורישללגיבוריםהסיפור.שלהאימפרסינליהאופיאתלהרגיש
יינח"כדיגמתשמותהעניקי'ספיח',הגדד''מאחורישלך,הילדות

אלייף.צורתיודעיסשאינםקשי-תפיסה,לילדיםועשאםו"שמןאליק",
איזהגניזים.הזיכרונךתרלקטעי'ארטוניוגראפירת" Iהלאיגרותיופרט

אתמלאה.ראוטרביוגראפיתממואריסטיתחזותבעלתכתיבהלביאליק

'זוהר'('שידתי',משירותיוולאחדותלשיריושמרהפרסןנליתהכתיבה
'יתמות').המחזורושידי

רעיונותנתיכההכילהשכברואגדה','הלכהבמסתיראןלם,
כרפךכלשין'יוכיסוי'גילןילמסתושחלחלןמאותםסימבוליסטיים,

שהיאגישהלפרוזה,שירהביוההבדליםאתהמחדדתבגישהביאליק
ניגודיםהסוגיםבשנילראות.במקיםררכובראשיתלהנתפשעצמי

מצבילשניולקרח,למיסממשילםהיא-והיפרכודבד-בינארייס
שלגיבושההיאהפרוזה,או(ה"הלכה",עצמיחרמראותךשלצבירה

רהפרוזההשירהאתביאליק,המשדללחלופיוהשידה).אוה"אגדה",

עתידחדשפרח,שממנוהגרעיןאתבתוכומכילהןרהפריולפרי,לפרח
שהעניקטיעונןאתבמפתיעביאליקמסיטהמסהשלבסיומהלצאת.
ערגת-ערגתואתמבטאיהוא/הלכה", Iיל/אגדה" rלשורהקלימש

חדשים,הלכהלגרפי-אחד-העסשלמדרשובביתשצמחמשררר

ר"מינייפזמךנים//מימדית lIלולאמעשיית,ולמצירתמוצקהלמשמעת
שפתיים".ורוחפההבלשכולםדבריס

שללזומעטיםלאבנושאיםדמתההפראטיתשחפיסתופיכמן,
משירדיגדולשלחתירחןעלביאליק''שירתבספדוכתב tביאליק

לעצמיקנהלאשבובתחום-בפריזהמרשימיםלהישגיםישראל

ביאליק.שלבמסיתיודייניאתמחדש.ושלדרךפירץשלמעמךדויקא
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שלאלהלביןביאליקשלדעותיןשביןהקורלציהעלבדייןפיכמןסיכם
 :לפרוזהשירהשניןההבדליםנדברפוטיבניאאייאהבלשן

פוטיבניאהמפירסםהרוסיהבלשןהשפעחעלרמזתיאחרנמקים
עלבמיוחד-ביאליקשלמסיתיוכשתישהוכעיהדעותעל
ביאליקבביתמזו.זיוצמיחתןלפרלזה,שירהשביןהגןמליזיחס

שלמחקריושניאתמצאתיעצמי)המשוררשלהיסוך(בספרי
בתורתהשיעךריםיימתוךוהלשין".(ייהרעיוזפוטיבכיאא"א

ש"בלשוננךהרעיון,ניסוחאתמצאתיהאחריןבספרהספרית").
הלא-תוצאךתרבאבלבמהלכי,אטיגלגךלתמידמתהווה

וכןפרוזאיותלצירותהשירהצורותשלעצימההפיכה :היא
הדיהפךוזאיות".מןחדשותשידהצררותלידתשל-להיפך

עצוםמהאבלואגדה','הלכהשלהיסודרעירולכאורהיזהן
בלשניתמ"הלכה"ביאליקשהסיקהחייםוגופיהמסקנותעושר

חוקיתאשעשה!כאחד-העם,עליהשהקיםהבנייןנהדרמה !זו
יהודית-עךלםלתפיסתבסיסהכללייםוהסוציולךגיההמכאניקה

יסוד ] ...הכללית[הבלשנותבהשפעתביאליקהפרהמקירית,

ששאלמזיערוילאיןומקוריתעמיקהפורייה,חייםלתורת
 2מאחרים.ו

שלעמדהביאליקבקטהמכונסים.סיפוךיוכלמביולבדייב'ספיח'רק
שלשםלגיבורכאמורהעניקבי.שגם(למרותכמו-אןטוביוגךאפיוידיי

פריזהשביזהמרבחניםהגבוליתאתטשטשביירקבדוי).גיבור
 :הפרוזאיהקוטבאלברטיסביאליקשלסיפוריושארכללשירח.
ותיארכמו-בדיוניים,וגיבוריםכמו-בדיוניתהוויהבהםבראהמשורד

הפרוורשלההבליםמירידחיים'ו'ופיסתהנמיךהחיקייבמודום
קטעיםזהמגללאוליירצאים .הכפרילטבעהקטנההעירשביןיהיהוןי
המאה,במפנהביאליקשכתבכמו-אןטןבייגראפיתיפרוזהשלאחדים
ברוךר'הדיךיעקב-משה,(הסבהמשפחהמבביכמהנזכריםושבהם

קטעיביןהמפורש.בשמםואחרים)שרההנאההדודניתאידלמן.

וביתהקטנההעירמחייסקיציתכעיןגםנמצאיםהללוהגניזיםהפריזה
בעברנידעושכברלמוטיביםפריזאיעיבורובהםשבטבררה,המדרש

יארוןהגניזהממיאריהסיפרראתעיצבלמשל,כך.ביאליק.שירתמתיך
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המשודראתששימשוומוטיבים,דפרסיסאותםעל-יסודהספרים'

הספריס'.ארוןו'לפגי'לבדי'בשיריו
דפוסיסאותםחרזךעיבורלעבדבשיטתירתביאליקנהגהאם

 ?הפרוזאיתבכתיבתךולהטמיעםבשידתוכעברששימשוהיךמוטיביס

מוטיכיסתכופןתנטל,ביאליק:אכדקלהאיבהזרשאלהעלהתשיבה
החפךגםאך .בסיפךדיןחוזרשימושבהסועשהשירייםלשוןוצירופי

ובעוגהבעתהשתמשוביאליקהגברלות,נבללןאף.לעתיםהנכיןהרא

אתכתבלמשל,כך,בסיפור.יהןבשידהךעצמםדפוסיםבאותםאחת

למונילוג,בסמיכותגנןבפרי,המתגאה )'גוף('בעלאריהשלתיאורי
יהארץיעםהעשירהמוכסןמתגאהשבו ,)'('גני 'גארטען'מייןהדרמטי

בהתרברבותםדרברהמקרים(בשניבגנוהמלבלביםהפריבעציומתברך

יהודיאיננומלבלבגזבעליהודישהריידופךיוצאייאלאזון"של

נפש).עזכלבבעלכיהודיןכמוהוטיפוסיי
ומוטיביסדפוסיםשללחלחולםבאשךחד-סטריתחוקירתאפואאיז

שלהראשךניםסיפרריוביאליק.שלבכתיבתוהשוניסהז'אבריסבין

ערלם".שלב"גופוועיסוקודמיתכשרארציותאמנםהפגינןביאליק
השידהלביךמשמע)(תרתיהפרוזאיתהכתיבהביןחיץכביכולוקבעך

בניסיונותדרכואתהחלשביאליקלשכוחאיז.ואולםהשמים"ייבת
העם",יימפידרמטייםמונילוגיםבכתיבתברובם)אמנם(שנגנזן
בקנהעוליםשאינםאקטיאליהיסמםניהירידפרטישלריבוישהכיל,

בידיאלהשיריסשלפסילתםהשירה.שלהמוגבהתהתפיסהעםאחד
ה"גמןכה"הגלותיתהעממיותאתשתיעבמשוםאםביןאחד-העם,

ביאליקאתתביאההערקצנית,הסטירהאתשתיעבמשיםאםוביז
כישררנואתומקרם.זמזמסממניהמתנזריםמיגבהים.שיריםלכתיבת

 •בסיפוריוביאליקשיקעפרטנילנטירליזםנטייתןואתהסטירי-פרודי
 .המנדלאיייהנוסח"שלישידכחמשיבביקורתשנתפסי

מינוריסיפורכתבוביאליקהמערכותכללראשןנהנטרפוב'ספיח'
l! מ'ספיחשורותאבריניו,ניתחכזנורשידה.אימדשכולומשמע,דחי' 

דעתןמבליאינטראיטיביתאבררניך,הלךכךבעשותי 28שיד.היהכאיוו
לעבדוניסה'ספיח',מתוךשודיתנטלשבעצמוביאליק,שלבדדכן

השיראתזהסיפורמתוךלעבדניסהכךחדשים.לידייסשיריסמהם

ה"קאנוני"ששירולסברהרגלייסאףויש tצהרים'חרכיני'התעוניתגניז

164 



ספיח

האמיצהזיקתךעל'ספיח',שיריתמתייהואאףצמח~לבבי'לו'ינסר
שלהאחריןלפרקצהרים'תרברני'התערניגמורהבלתיהשירשל

שהנוסחספקכמעט:ייאין.שהעירשביטעוזילראשונהעמד'ספיח'

נכתבהמחודזשהפרגמנטומכאןהפריזה.לנוסחקדםהשקךלהשירי
כסברתהמשורר(שלהאחרונותבשבותיולא •דהייבותרע"ט.לפני

השירקטעזו.הנחהמכחישיםהארכיןנייםהממצאיםואולם 29ןבר'ו. nל

הקטע,שלאחרנרסחהיאלי'מחסההפעםעוד'הייבמליםהפרתח
טיוטתעםביחדנכתבהאחרוןצהרים',חרבןני'התעוניכמיליםהפרתח
תשניסמווטיוטותנאימיםרצרור(תרפ"ח)הנעלם''לבתיבןהשיר

 30תרפ"ח-תדפ"ט.

ונתפדסמהשנגנזהבפרוזההפיאמהגםשייכתזושלתקופהאפשר
סימבוליסטיתפואמהזוהיהזהב'.ידבורתבשםגנוזים'בוכתבים

יקננו('ביהמאהמפנהבשנרתעורביאליקשחיברהסוגמן tבפרוזה
הפואמהלכתיבתהקרקעאתעתבאותהבהכשירונחשלם')

בפואמההאש'.ימגילת-שלוהמיבהקתהראשונההמוררניסטית

בגוסחיהזעירה,הברייהאלהריבופינההיחב','רבירתהסימבוליסטית
בואי, ?הקטנההזהבדבורתאת,גםאיפהייאיה :'ספיח'שלהפיוטי

 Iמיתרןהאדיכי ] ...והסתוקה[הדקההמייתןבאזניהמיופקדיני.בואי

והינהרנפשי,במיתריהדקנמתחיימם.ךהרעידיהןהיטבהדקמתחיהר

נאישנה ...הרחמיסרגעחינםיעבוראל-בארומם.ומייחלורועדהומה
אשראלההעשב.רירקהרקיעזוהרנאישנההזהב.חלרםאחתפעםעיד

הפעם",אךהחלוםנאישנה ...קיסבימיפקדוני

שלהאחרונהבפסקהברורהמקבילהישזופיוטיתל~פוסטרופה
 :רכורהולאיתושהואהזעירהחרקששםאלא'טפיח',שלי"רפרק
נעלמהאחתנימהנמתחה-בתוכהואולי-ממשאזניעל !ייהט
ערייןהרקהוהנימה ] ... [דקהדממהבקילומנהמתמנהמתוהיא

תשוחיומהניסה.עלייתהמדמהפנימה.בנפשיבאזנייומנהמתמנהמת

כךלי,יפהכךבגן.העמיקההיטב.סתחהויתרשי. J~יתררהאריכהעליי.
בזיהרוהזכההקטנההעבעםנמרגעתהאניצף ...מתרקומהנעיס

הילך ... !ילקריבלרחיקשלוםשלום } ... (!חבריילכם,שלוםהרקיע.
 ." •..רחוקהדחרקה,בדרךמכםעתהאני

לניסיינותקרמהשבפרוזההפראמהאםבוודאותהיוסלדעתקשה

165 



רביעיפרק

הנחתןהיא.הגיוניתכאזהיההפורתהליךשמאאןפירטית,שכפריזה

בדברהבלשניהרעייןאתהיטבהכירשביאליקפיכמן,שלהנזכרת
של-להפךרכופרוזאייתלצוררתהשירהציריתשלמתמלרחלחול
הרעייןאתהכירביאליקהפריזאיית.מוחדשרתשירהצירותלידת

ואףואגדה',ב'הלנהדבריימתיישראינוכפיוהתיאורטיבניסוחן
שיריסבכתיבתדורכימישימייניסייךמתיי-אישיירעמזווךהכירו

לז/אנרז'אנרביןהגבוליתביטולבדברקריצ/השלהנחותייוסיפורים.
שלוללבןשלםדורשלללבומסילותמצאולסיפורתשירהוביו

בפרט.ביאליק
שיריםהם'טפיח'פרקימתוךיעלושנקעןהשיריםרובאמנם

שנכתב(תרפ"ן)וכלבבי'לו'ינסרהאפיקליפטיהשירןבהםמאוחרים.
הכרךמזסלידתןאתוהמבטאנניר-ירדק.המשיררשלביקררןבעת

המלבלבהצעירהתדהרתיאררקצן.אתמנבאאףהדקדנטי,המערבי

עלהיחידשיירושהיאביאליקשלזהבשירןןהפיגולהזןהמהבתרך

בין~ע tהרחיב,(ייושתילהשיקעהמערביהכררעלהמגליפוליס,
התחדש ] ...תימררתיי[בעשןהכרךזיהמילאצעיר,/תדהרחימות,

יעיר.שורשירגלעל /שדפיאלכעיללצמודעפרוולתל /מחלצותיי
•• T 

עורקכלמגילביין~ד Iיאירזזלזליושרביטיויבכל /ונהירמלבלב
כמבעלאאחדגבןייחדהר :'ספיח'שלי"בבפרקלימקבילה .)"דביכל

כקשתקימתןכפףומסורבל,ישישלבבהראחרי ] ...זקנתו[אתמלבייש

ככסףלבןיררךצעירלבנהלמעלהכיןנקרעלהלןצמח.ומגבןלארץ
ישואףאביןבמתיעלדורךתלתלים,וירקיקקומהישר tטהיר
 ." ...רוס:למ

ומטבעיתמוטיביםמכליהוכלבד.הוא.ולאהפתיחהקטעואולם,
המוקדמת,שירחואתוכמירחרמראשיתה,ביאליקשירתאחשלייולשין

הילדותתירשלוהטיהרהתוםאבדןעלהמדברתהכמוייסנטימנטלית.

הקיץ'.'אחרי'הקיץ',הרונערתי,'אחריאביב'.חזיון('חלוםהשאנן
הרא'ספיח'וערד).'זוהר''צפרירים'.ליל'.'גמדיהנעורים','אלילי
שהבשילואגדה').ב'הלכהביאליקשלבדימיייביאחז(אםהפריאפוא

ללבלבהיועתידיםשממנוהגרעיןאתבתיכומכילהיאוכבדהפרחמו

אימרתגמילתםקידםקמלואלהש"פרחים"העובדהמאוחדים.פרחים
ררבאתונתןהאחרינית,בשכותירשיריםלכתיבמיעטביאליקדרשני.
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ההדרתהאגדה','ספר(עדיכתבצרםציבוריתשתיעלתלמעשיםחילו
ללמוךספריהכנתיהעברילגןילדיםשיריכתיבתהביניים,ימישירת

תקיפןתישרעןד).הרחגלציבךךעממייתהרצאןתמתזלבתי-הספד,
האגדה,אוהשירהלהםשיאהחשב,כךהאימה,בחייסטאטיית
תחייהשלכתקופהזאת,לעימת .והמאובןהקפואאתלהתיךהמסייערת
קיימיםדפוטיםייצקיאשרמעשהואבשיכמחיקקיםצודדייישלאומית
שלבשיוהצורךכןעלאיןתחייהשלברורלעשייה.בוהגשליעומדים

מאשראחרתבדרולדירןלעשותשעליןחשהתחייה'ו'משידד tתחייה
היאתחייהבימיהקיבוציבתחוםועשייהיצירהשלהךרר ] ... Jשירח
ונאותהלעצמונשמוהוא :התיהומפניעצמועללהנזהטובההדרך
 31כולה".בחברהיסידותלגיבושמסייעהואשעה

האחורנה,חייובתחנתשיריסלכתובמיעטאכןביאליק tכךאיכי
מןהמתרחקיםיריעהרחבי~פייםשיריסבעיקראלההיוכתב,ואם

ונתבססה,אזשהלכהה"צעירים",שלבשירתסהערטילאית.הליריקה
אתלהחיותניסיונןאגבלא.רתימילוליתלוליינותשלתעלוליםראה

יצירותכמהמקרלמןסןביאליקתפיקהקדימה,העבריתהאפיקה

שלושהתי'אגדירק'.וארוחתאביס('שיררמקוריותאישייתסיפררת

כישהעידןשום').יאליףכצלית('אלוףוידטןארזיתימקאמהוארבעה')
בעל IIמשוררשלמיתרס-וחבדיושלובסקיסביבושטויהמיתוס
תמינההיאיריגעת,שיקטתחייו"ש"נ.ךנתעינג.ומדושןמזדקןכיתי"

ביאשורקיצירה,שלשפעלשפועהמשירביאליקוכוזבת.מטעה
והעמידו:ייבוארואגדה'הלכה Iבסוף;וכדברייהשירחמןמהבמידת

והרופסהניגררצינניאתנחםלצקתדפוסיםלניייתן !מצורתעלינו
רגל iJלניחנימעשים.לגופיאנןצמאיםוקיימות.מיצקיתלמטבעית

כספרות.מאגדהמררבההלכהוהרגלבחיים,מאמירהמדיבהעשייה

החזקההיךתניאלאמדיע ?הברזלעול:איהצריארנואתכופפיםאני

ביאליקהאמיןלאימימערכיתשידודשלבתקופה ." 1הנטויהוהזריע
חלקלקחת-נציבירולהתערבשליהשדממגרללררתהאמןעלכי

למעןהפרטירתמטריתיומקצתעלילייתרהחלוציתבעשייהפעיל
כפעילותבעיניונראתהה"טהורח"הליריתהשירההכלל.טינת

מכלזי".ייבשעהשלוהנפשמעדךאתתיאמתשאינהמדיאגוצנטרית
אלהסיפןרמזשם.זעירפהזעירילחזורביאליקשלניסיונותיומקים.
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רביעיפרק

פיאמהשללעיצובה'ספיח'הפירטיהסיפורשלמפרקיו-השירה
היכתרילאשבדרך-כללניסיונותחם-פרוזאיתסימכוליסטית

הבלתימשיריובאחדביאליקכדבריכארז".עלילןתייגברןבהצלחה.
אמנות"לשםה"אמניתומןלשמהההתפייטרתמווההינדרןתגמירים,
התקופה.ריחאתההולםוציבוריאישיכפתריןלמשודרנראתה

 :רביעילפרקהערות

שלשמבקריןמטעיםפיכמןזאת,עספ.עמ'(תשי"ג),פיכמןלמשל,ראה,
 Iכאזןדווקא Ifיצירתך,עלהמבדלאיייהנוסח"השפעתאתלצייךהרכוביאליק

בה",הרגישולאביותר,ניכרתמנדלישהשפעת
עצמו)בידינתוביסעבריבערשל(מאורעךתיו'ספיח'שלהראשינההחטיבה 2

עמ'תרס"ט),טבת-תרס"ח(אבקט-קירחוכ'יט,בהשילוח.נדפסה
שלהבכא''בעמקפרקיגםבהמשכיםנרפסךבהשילן" . 444-438 ; 155-147

רליהודיבביתהילדותמלמדציוריםהשאר,ביןמכיליפ,הםשאףמנדל,.
 • Jהמושכ'שכ"תחים

תכופותאזשנקראהזיכרוני.הז'אנרישראלבספריתרווחהמאהמפנהבשנית 3
היידיתהעברית,הספרותמן-אלהסיפוךים . lהילרות'מימיייציוריםבשם

טראגי-קימייםדרמטיים,אואפייסחירםאירועיהעלו-ןהיהודית-רןסית
המגמותשתיהתלכדן(לפעמיםוסנטימנטאליים.ליריים;ולחליפיובאופיים

שלוםמנדלי.רקלאזהכז'אנרהתמחיאחת).ביצירהוהלירית.האפיתחללו.
וב'גילדיןע'כגוזהחדש".ייהמהלךכניסופריםגםאלאובן-עמי,עליכם
 Tמ"-התחייהרורשלהמטפריםראשינינוהתנסובךגודין).(כוגוידא

ביאליקעשהסיפוריתפרוזהבכתיבתצעדיוראשית.אתנך-ציןזוש'פיארכרג
אךפק :וראהבז-עמי,מ'ושלעליכםשלוםשלילדותסיפוריבחרגום

 . l 20-16עמ(תשמו'ד).

 .) 1991 (גרוךראהיובגמשנתלאןדספיח' lלניתןח 4

 . 283עמ' .)ח/ l(תשלשקד,ראהבן-צדוזש'שלרצוצה'לונפש'טפיח'זיקתעל 5

לחוברלראשונהעמדטרלסטןישלהאןטוביוגראפילטפרו'ספיח'זיקתעל 6
ך. 30עמ' ,)ך"שת(

ביאליק,שלהילדות"לייציןךיטשרניחובסקישלהאיריליןתשכיןהקשרעל 7
 . 160-144עמ'(תשמ"ח).שמירראה

בסזגרייםנדפסההטיפורכשולי . 284-267עמ'תרע'/ט,ראשרנה,שנה 8
אחר".כמקיםנדפסוהראשונים:ייהפרקיםההערה

:יימתוןבהערהנרשםהראשוןהעמודבשולי .)חל(כחוב'ז.כרןרביעית.שנה 9
אמנות".הוצאתסון.גליקבעריכתמשיאותבמאסףשיבואוהפרקיס
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ספיח

שבהעצמהשנהבאותהכאמןרשנתפרסמהמטהבלשוו',ןכיטויב'גללויכמי 10

כפניכחיץמשמשתהמילה'טפיח,'שלהשנייההחטיבהאתביאליקפרסם
בזיכררנר,נקבעיםהאדם,בעיןנקלטיםהמראותכהווייתה.המציארתקליטת

המציאותאתלשחזריכןלחיאאיז tמילולילבושלהםלתתבביאואך
בחישיו.אותהשקלטכפיהךפךנציאלית

-לשוןבענייניביאליקשלהראשונהמסתואגב.קמ.עמ' ,)י"שת(פיכמז 11
שלהךאשונהלחטיבהבמקבללופורסמהנכתבה-(תרס"ח)לשוך''חבלי

השנייה.לחטיבהבמקבילככתבהבלשוך'וכיטוי'גילןימטתר'טפיח'.
 . 19-18עמ'תרפ"ג, tאגיל'יא,כרךהערלם. 12
-89עמ'(תשל'ייד),ארנגופלרראה 13 87 . 

111 101עמ' .)ג(תש"אברוניךראה 14 -. 
כלשלהמדעיתהמהרדרהראה'המתמיד'שלהממןשןההתהוותתהליךעל 15

 . 357-342עמ' , 1984א,ביאליק.שירי
כארבעהזכוכיות"'ייארבעאתהבינה , 83-82עמ' ,)ן"שת(גרלדברגלאה 16

ממרשאהמתבונןח"אני"שלהריתיקמידתלפיהתבוננןת.שלאופנךיות
ה"ערלם",אתמבטאןתאףשהןאפשרלאידיאליזם.מריאליזם-ההתבוגנות

 ;נסתירהשלכתכצבעי-אדרם :השנהערנותבארבעמשתקףשהואכפי
כצבעי-;צהובהאביבכפריחת-;ירוקבחורףהקרחכצבעי-כחול

היממהשלפאזיתארבעלשקףעשריותאףהשנהעוכות.ארבעבקיץהקמילה
אדם".ייכלנח""תקופותוארבע

 . 145 'מע.) 1975ראהשקד( 17

ד.עמ'איביאליק,איגרית 18
שם, 19

עמ' .)] 1980 [(שמירהראשוניםביאליקשיריבחיביריכפירוטעמדתיכרעל 20
22-21 . 

ךהטחישיםהספיחיםהמה,ישראלנערי:ייכלטופרקפלייטךן',שלב'צלוחית 21
 • 2הערהך, 15עמ' ,)י"שת(לחוברגםוראהלפגינו",כיונקיםהעולים

כחלמיךהילד-המשוררשלהפרטיעולמותיאןרכט,עמ'א,ביאליק,איגרית 22
הילדיםבשירהאמןראתכמיבזמזכירקליפהשבתוךקרוםבתויחלבוזבתון

-44עמ'(תשמ"ז),שמירידאהציפור','קןכביכולהאימפרטובלי 35 . 

ביזאקנלהערכתי ) 57עמ' .] 1980 [(שמירהראשוניםביאליקשיריבחיבורי 23
כ"צבהעצמילדימויוכ"חומט"ביאליקשלהאיטו-אלרוניהעצמידימןיו

חאנימוהפרדהבחיבררומיררןד'טעהזיהשוואהשבעקבותאפשרשלטי".
-הזמןשלבעבריתש"ייחרמט'בהניחו ,) 43עמ' .] 1986 [(תל-אכיבהעני
זר,דנוטציהשלגלגוליהכלאתשבחן(תשמ"ב),סדזשלמחיבררולצב".כיבוי

מהעלזרלקביעהשאיזערלהדביסןבלקסיקוניםבמללינרםמבדיקתיוכז
שתסמרך·

 . 158עמ' .) 1975 (שקד 24
2S משלאכזבתי/l גוף,בעלאדיהנוסחהנטורליסטית,הסיפורתמזכדדיצ'בסקיי

 ,) 29עמ'(תשמ"ד.ורססרסח).עמ' t(תש"ןביאליקטיפןריעלמדבריוניכרת
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ריאליסטייםסממניםמפניי Pברדיציבסשלטלידתירקעעלזראכזבהמטניר
ח"תים".שבטימןסיפדרתיאלהפיוטי-ליריאלרנטייתי

קשדריםשאינםפתוחיםתרברתייםכמושגיםדיאגדה''הלכהיהמישגיםעל 26
 •-15 [[עמ' ,) 1988 (כגןדאהיחז"לספרותעםדייקא

קם.עמ' ,)ג"שת(פיכמן 27

לעיל. 14הערהראה 28
 . I 191-190עמ t ) 1988 (שביטראה 29

נתפרטמיהנעלם''לנתיבךישלהתיאדיךפרטי . 376עמ' ,)ן"שת(ביאליקראה 30
אמבות,(ספררת,מעייבחימקנית",אהרבהייבעקבותברשימתילראשינה
 • L .12 • 1979ביקירת).

 • 25עמ'(תשכ"ז).אךךראה 31
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חמישיפרק

אליהקג~יסרחרמשורר

'סוחר'בישימהעיין

אלגוריסטי?איריאליסטיסיפורא.

היאבאודסהיהמאהמפנהבשנותשנכתבה .) 1903 ('סוחר'הרשימה

מןןלמעשהביאליק.שלכלאחר-יד"ה"רשימותבסדרתהראשונה
שעלהסיפוריםטיכתחאתאפילומקדימההיאהכרונולןגיתהבחינה

בשלהיעודשבכתבגוף',בעל'אדיהלסיפןך(פרטהמושב"ייתחוםרקע
משארניכךזמניםןבמרחקהתשעה-עשרה,המאהשלהתשעיםשבות

שלפניניםכאמורהןהרשימרתארבעהמיכרים).והרשימותהסיפורים

המנדלאייה"נוסח"מןלהשתחררהניסיוןכהןבל::כך :מסוגנןדיאליזם
עשוייהיאיהישןהניסחמויהודיםשלודמולותהווייתיאורישבמרכזו

במקביל.התשע-עשרה.המאהכמנהגפסוקיםשברישלצפיףמרקם

י,שופמן(ברברממנוצעיריםשללנוסחםלהתקרבהניסירןבהןנינכר
המאהבתהריאליסטית-נטורליסטיתהפריזהאלוערד),בומכדג

שלדמותיאתוהמתארתהפסוק"מ"עקתככיכולהמשוחררתהעשרים,
אלהברשימותהמשתקפת.המציאותהמרדרניהכרךתושבה"תלוש",

ועלהקטניםפכיהעלריאליסטיתמציאות-לכאורהלפחית-היא

אתמערות •.כתףמושכותריקקות,דמויותיה :ודקדרקיהתגיהכל
המחברהתפעלרת.שלאוברזשלקטיעיתהנדותפילטות tפרצךפן
עומדתדמיתכל .וריבודוהתנהגיתןילבושז,דדוקנןפרטיעלמתעכב
אותההמייחריםוספציפייםאינדיבידראלייםסימניםומגלהלעצמה

ממשקעיםכביכולמניטרלתופשוטה-לכאררה,אישיתהלשיךמזולתה.

פסיק". IIרהה"ספר"בעביתותמקוםמכלכבולהראינהוממטענים,
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אותואלהעיןמזסמוייםבחוטיםכבולביאליק,ניתרכןפיעלאף
האינדיבידןאליךת Jדמוירתי, :לשוךאלזנךחניסהשארתוה"ניסח"

יסודותגםומובהקברךךבאופןמכילותלמךאה,והפךטיקולריות
לאידיאותבמקבילאיתןההופכיםארכיטיפיים,ואפיל,טיפוסיים,

העממי-לאומי.המיתוסמךכמעטאלגוריסטיותלהפשטותמהלכות,
מןדברבהאיןבאילומרובה,כהבטבעיותלההזורמתהעלילה,

כמעטובתכנוומרובהברקדקנותאחתלאבנויהיךהמבךלכלהמתוכנן

באההיאאיךכאילווטבעיתמשוחררתשהיא,ככלהלשווגם 1 •מתמטי

שיביץשלמעטיםלאיסודותבהישלא,ותוהחייםאתלשקףאלא
צירופיםבהשישאוח"ספר"ללשוזכבילותעלהמלמדיםאמניתי

אוסמליותבהתכוונךיךתיימחשירם"הלאומי-הקולקטיבישמטענם

כפיראידיוסינקראטיןתחופשיותכהאינןאלהרשימותאלגוריות.

והטיפךסייםהקונבנציונליים,היסודותראשונהבקריאהלקוראשיידמה

בשלוהחר-פעמיים.הספציפייםהיסודותזבןפחותלאבהןמצייים
פרוזהשלפניולהניחלקוראלונךחבטיפורהמשובצןתהזוטותריבוי

כווניתכלללאלאשורה,המציאותאתלשחזרשכוונתהריאליסטית
התבניתהקוראלעינימתרקמתונשביתחוזרתבקריאהרקבוריסטיות.אל

היטבשהוסוותה-והמייצגתהקולקטיבית-הכלליתהאידיאית

הכזללת,ההתכוונךת.משנתגלתהטפליםהווייפרטישלשפעמאחודי
והיפכיתוהספציפי,החד-פעמיאופייןאתוהעלילההדמוירתמאבדות

מלאמימטי,לעיציבקטלרגעזכהאשרארכיטיפי.לרעייומשיםכבלי
ת, iוחיחיים

'סוחר',הרשימהמעלילתוזנעמדיםאירןעיםשלתיאורנביאלהלן
שבאפייןהריאליסטיתהמלאיתשניןהמענייןהמיזןגאתשיבהירו

הטיפוסי-האלגורי.הצדושלמזה,אררחותיהןוכתיאךרהדמויות

נטורליסטיסיפורלפנינומזה.העלילהשלהרחביםכמתאריםשמתגלה

לא-הפרדוקסלמרבה-שתכליתךהמציאות.עיצןבבדרכיכמעט
כהוטיפךסית.מייצגתדמותאםכיחד-פעמית,קרנקרטית,דמרתלתאר

כידומהלעתיםכיעדושלישית,שנייחכקריאהזי.דמותהיאטיפךסית
מיתי,סמלארהלאומיים,הסמליםממאגראלגורית~מ:פומהלפנינן

ודם,בשרגיבורולא

של ) urban> urbane (תרתי-משמעוהאררבניהמידרניאיפיין
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סוחר

בלב-יס,אמנםמתרחשתהסיפון''איש(הרשימהביאליקשלרשימותיו

למעלהלאאםהעליוןהבינונילמעמדשייכותדמויותיהאךבכרייולא
אתאמנםמשכיחטרקליניים)נימיסבגינונימרכותהומקוםומכלמזה,

ביאליק.שלוחפרור,הכפרמסיפוריארתוומרחיקהלאימי,טיבן
מהואחתמכלכו,פיעלאף ;הישוהנוסחמןיחודיםשבמרכזם
האקטואלייםבגילוייההזהיהודית".ייהבקודהשנראה.כפימבצבצת,

כילשכוח,איןאףוהמיתיים.הארכיטיפייסהעל-זמניים,בגילוייהוהן
העולםאלבטבורןקשיריתהרשלמותשבמרכוהו'אורבניךת"הדמויות

העירלטובתנטשושאיתוהקטנה,העיירהשלוהאינטימיהישן

דמותגםהיאאלהמדמוירתאחתכלמקום,מכלתבל.ומרחביהגדילה
בעלסמליגםראש,ועדרגלמכףהמתיארתוספציפית,אינדיבידראלית

-המרובהאתהמחזיקמעטבחינתומופשטלם.מצימצמיםהיכרקווי
אוהאוהלים"יושב'ויעקבהיהרדי.הלמדןשלהאיקונאיתדמותר

אתר.ובכלרורשבכלהשניים)שלשילובם(אוהנודד"ייהיהודי

'ייבורניקפלוני,עםחרובר-המשירושלפגישתומתוארתזוברשימה
כסיחררעיםבשיחתעצמךהמציגמאורסה,ידידשלידידררבא",

בגלומדויקותקולעךתתחזיךתלחזותןהיורעהבילראתהריאהממולח
פיננסיותהצלחותשלשררהלזכיתיזוקףהלהרהכלכלה.המסחרענפי

בשלכךוכליהאחריןנרגעמזלילחוסרהתממשולאשכילךמרשימות.
ואינםבובןטחיםאינס,למשליוחותנואשתוהבריות.שלעינןצרות

אילרה"מנריקים".רעיונךתיולמימךשהדרושהאשראיאתלןמעניקים

שמיגבלותםאלאאצבערתיו".בעשרהעולםאתיימהפךחיהולןניתזרק
מרבהשהסוחרככלכישררנן.כנפיאתמקצצתאותרהסובביםשל

שלפניהםההכרה,בקוראים)(וכןבמאזיניוגוברתכןעצמיבשבחי
II "ממההגמורההיפךיהןשתכונותיךיעצמובעיניחכסאמיתי,שלימזל

רכמלעילאשכנזיתבהגייהייסרחר"המלהמקצוען.לפימסוחךשנדרש

] SOYXER [ רל~ךמהילפיקחותנרדףשםאירופהבמזדחהייתההך
חלוף,בנותקובייקטזררתלניצךלעיתוילחושהעולם.בהוויותלבקיאות

אךלבממכר,במלקחשעיסוקילמיחדרישיתתכונותבאלהוכיוצא
כתכריכים.סחרשאילולא-יוצלח.כאדםמצטיירשלפנינןזהייסוחך"

 2הידוע.הייריהפתגםכמאמרלמות,מפסיקותהבריןתהיו
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חפישיפרק

מעמיריגם-עצמיעלמעידחיאכך-הדיהורילמסחכנוסף

כעלהיבהו,מצואלעתסופרוגם tמושברבעירהציונותשלהתיוך
מירםהנסיבךתשבכו,חאלארלפךבליציסטיקה,לספרותמןבהקתנטייה

מרגע .המםחראליפנההספריתמןפדשצירארךעלדיחייםששם
אםכי • 1פונליציסטאינוהמשיררשיחןשבןלסיחר-הסופר,שנורע

התפעליתיהילכתהעת,נכתנינרפסיםששיריואמיתי,'ייפואט"

המוזה,עםיימתעלס"היאאףהריגבול.כלפורצתשהיאעדוגובדת,
זוכרהואהנהי 3 .יתלפיות'העתבכתבמשידיושידפעםפרסםואפילו

בתיםקי"טהמחזיקשירלסיפו,ועדמתחילתובעל-פה,זהשירןאת
מעידכיאחדשללשבחיוזכהשאף 4ישראל",יינצחישמובלביו

-נעמדוהאבריבבןכהלטריח.יימשיררני"עכרשאצליותלפיית',
מדקלםרהוארחמדם,כמבקשלאחור,בטןיראשןלצדדדם,פשוטןתידיו

נושנות",יימחזיקישלבנוסחםהכתובהשייאתשינייםחסדבפה
עדמקריאןהיהכוינה,בלאשנתמלטהביתנעלתשלצחוקהרלולא
המסוניזזכולאהמעיים,בבניהזמןכלשחלחלהצחיקמשפרץסופו.

אתלפייסהשתדלהביתיבעלגמירא.עדהבתיםקי"טכלאתלשמיע
שהילכדםכישרונותינןעלחבלייחבליבאמירההסרחר-המשירר

קופץהמפןקפקת,המחמאהלמשמעהמתערררהאבדך ." ...לאיבוד
כמעשישיךיראתמבטלשהוא,תוךמסחדלדבריערברלעניין,מעניין

הכחשותחמסיניןמפילשמיעבדיירק(אךנעוריםךבחטארתילדרת

סופריםכייםנוטליםכמהמתענייןחראזאתועםכיבושיו),ודנרי

 ...השורהבמחיר
התחושהאתלחזקכדיאלאכאןניתזאינרעלילה" IIהפרטיתיאור

ריאליסטיסיפורשלפנינויזוושימהלמקראמאליהוהולכתהמתחזקת
באודסההסופריםחבררתהרויימאןתנטיתחייםפיסתנטורליסטיי

בייסודיכוובעדינהנמו"לותגםעסקה tבכתיבהעיסרקה(שבצד

אוטיפוםירוסיפוולא)י sולגדוליםלקטניםיבהרראההיראהמיסרית
ייחרדיתדמותכבלכילשהיאדמרתלפנינןמופשטית.שכוונותייאלגורי

זרשדמותהרטוריתהעמדההכלל.חוויותאינושחויותיהרמירחדת
שלמענייןמיזרגבהיש :חד-משמעיתאיטיפוסיתעמדהאיננהנוקטת

ביטחרןשלהתבטלות,ושלאגיצנטריותשלהתחטאית,ושלגאווה
מתחלפותעמדיתיהפסימיות.ישלאופטימיותשלנחיתות.ושלעצמי
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סרחר

אישיבסררלעניין,מעבייךקפיצהחיימהיררת,במידילציית
גםכמוקונקרטיים.עתוכתבימקומיתשמותשלאזכורםואסוציאטיבי.

שלפנינןהתחושה.אתמגבידיםהעורכים.שמיתשלמפורשאזכור
מספד tבס"ייבררךומליצג.טיפוסיולא,חר-פעמיאינדיבידואליסיפור

ליייק'תלפיות'עורכימאתמכתביםשניעמיבמצאייהסרחר-המשירד
הואאףממנייהעתקתחילהלהםהואשכתבמכתב,,וכןרירוחמזין

המסרבים.לפנילקראםומזרמןמרכזוהריהוייבאקראי",אצלינשתמד

שהדובר-הסופדשעה tלמסוביןנודעיםעברותפארתעלאלהפרטים
זהטריןשלמעךנשוויימלטהחוצהדרכואתימצאכיצדברעתוחיכך

בטיכתו.שלאאליושנתוידע
בעניינילעסרקשגמרלאחרכיגםנידעהסוחרשלמרבריך

לצאתאמרהמלצה.תעידתממנייקיבללוויקשלהברכהלטריה

יימגלגלוהחלאשהנשאוהואהשטן"ייקטרגבינתייםאךלאריסה,
חייבשחותנונזכרציס. Rחכלרכשכליהגלגל".יישעמדעדבעסקיו",

החינפירעוןאתלתבועשבאאחריימזיבות".שלשנהחציעדייןלר
המעידיימרצלח"עיתוי(אכךחרתנךועםאשתיעםזאתעקבוהסתכסי

שתערדתמישהרילאודסה,יצאיימחורדים"),מסחרייםחרשיםעל

סיבבשהראימיםחמישהכברוהנה,בכדד".יאבד"לאבחיקילוויק
מכאןיזוז;ולאראהליליינבלוסאתוגםהים,אתראה:כברבאודסה

נוכחכברמסחר,בענייניפניס".אלפניסהסופריםכלאתשיראהייעד

אפשרהן ,ךבינתייםהו.הךהייבועירור~ך~לשתאשאורםאלדעת.
'יישעות"ללמדמיכןסוהרנובהוראה.חלקיתמשרהאיזןלושתדמצא

 ....הזולבזיל
שהניחעלמצטערינסתתמופרנסתוומקירותבטלרשסיכויירהוא.
,ועתהלבינובינןמסכםהיאהזמנים,השתנימידן.הניצהאתבלא-עת

יודעיםהאלה,העתיםו"בצוקשורה,,לפיהגרזסכוםלמשוררמשלמים
להיותהעתי,אתמראשאבירצפהאילו ...לפדנסהבררקיןאיזאתם,

נוטלים,,כמהלןנאאמרר.אגב,כישררנואתמלע~דמרנעיהיהלא-

לשםזאתלדעתמתארוההוא 1'השורהמחירכמותני,סופריםלמשל
אלולחזורהעסקיםכלאתלהניחלוכדאיארליירדע,רמיהאמת.
הנוצהאת ;ייםוחרנן"נתברןלאסוחרשלעיתייבחרש ." .. :!הנוצה

לתבועבאאףהסופרים,שלמניותיהםשעלילפניקצרזמזמידוהניח
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מישי nפרק

והחובצעמןברשיתעמדשכברלאתרונחותנוה"מןיבות"שאריתאת
ומבוטל.בטלמכבדזהנחשב

כברכילדוברלפתעלןנרמההסוחר-המשיררשלסיפורובאמצע

הסיפורכילראשונהכאזבאמרכךבעבך.הזההסיפןראתשמע

ורבבות.אלפיםשלחייהםסיפוךלמעשההואהזהיהמטרידהמוניטוני
שלהארכיטיפיחייוסיפרראםכיבלבי,לפנינוטיפןסיסיפורלאאך

המוקדםשידולמןבכללה,ביאליק(וביצירתכאוהמיצגבגילחהיהודי
'אבי')והמאוחרתהבשלהלפיאמהועד ' 1תימצאמאין'השידהוהגנוז
סיאןב.ושלטוהרשליחומר,רןחשל tחוליןישלקדושהשלכעירוב

הסוחרפינהכאןגם ' 1תימצאמאין'השירההפרידיהביסרכשירכמו

הפרנסה.צינורותכלונסתתמןהגלגלמשהתהפךרקהשירהאל

ביתואתשנטשהשלימזל,הסוחר-המשוררעלביאליקשלהפררדיה

רקולאבכלל,היהודישלגורליאתמשקפתהים,לכרכיויצאכעיירה
 6היהודי.איש-הרוחשלגורלואת

האוויר"ייפרנסיתשלעליבותןעלב.

כןהעבריהמשררד,יאתבכללהמשוררדמותאתמציגהכולההרשימה
כמאמרנרכרת,איןמלאכותמרובעקימה.באספקלריהבפרט,התקיפה
לעסוקנאלץיהיאבידו,ממששלמלאכהשאיןמי.ךהיידיהפתגם

שהואסיפןבטלים,רוחובצנייניאוויר"ב"פדנסותחטופים.בעיסיקים

שהגיע tחסוחר-המשוררכדיגמתעלובה,לקריקטורההיפך
גיכורבאשממנההקטנההעירשםאגב,גדיל.הכרךאל flכרכלשתא IIמ

ביאליק,שהמציאשםהיאאודסה,המעטירההחוףעיראלהרשלמה
 ,מנדל,שלייכסלין"וכדיגמתעליכםשלרםשל"כתריאליבקה"דוגמת
מיןשזהו.אפשררמיצאר,רקעיגיבררןכלפיביטרלשליחסממנןוניבט

זובמילהשהיתכראפשרר"כרכשתא". IIיימרכולתשלמילוליהיכריד
שההשנחלישטיו",ייהעירכלרמר, , /Iלישטינא IIוהשםייכרך"המילים

עיריידע'מיהסטיריה"עממי"שידואתכתבושעליהזמן-מחיביאליק
מזרח-אירופיתפרודיההשממורבוקעתשעילהאפילןאפשרלישטינא'.

קסמיאפרפת.עירהחיכוןהמזדחבירתייקושטא",העירשלשמהעל

שלהקריקטרדיאןפיהכריאוכךפנטזיה.עתירותומעשירתאגרה
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פןחר

עריםשלכלאייס.מעשהקומיישם-משמהנלמדכרכלשתא
ורמיוניות.ריאליסטיות
כךיהגדולהכרךאלשהגיעכרכלשתא,הנידחתהעיירהמךהטרחר

בחטףהמשורטטתשדמית(ככלריאליסטיתדמיתהיאמזליאתלחפש
כפתורילאחרוןערעינינולנגדניצבוהואריאליפטית).להיותיכולה

ההיכריתוייהאיררעיםוריבויהריאליסטיתהמואותילמרות .כרתונתי
היהודי,הגורללסמלבהדרגהזןדמותהופכתבדיעבדהספציפיים,

ימספריתהייריתהאידירמטיקה~ן ?.1'והחלושהדוויהגלוחיליהודימשל
שלימזלמנדלימנחםמיןהואשלפנינוה"סוחר"הזמו.בתישראל

העיראל-לאויסהמהעיירה,המגיעהאחריןהרגעעדה"מצליח"
לאכמיהילאומי"ייביןסוחר(שהריימיסלחוףהשוכנתהמעטירה

שחבשיאבריבתורתנמל).עירבלאחמרכנתילייםלדחפיופירקוימצא
שמלקיסשמואלאתגםמזכירהואוהמדרשביתספסליאתבעבר

-חייוסיפךרמתרךאולםעליכם.שלוםשלה"כתריאלים"מסיפורי
לזרא,ערוטיפוסיחבוטהיאהכללייםובקךריוספציפיהיאשבפרטיו

קלקלךתכלשלאנפיןבזעירבבואהמיני.בנישללנציגהופךהוא
 .הבלשלובחלומותאןויר"ב"פרנסותהתלייההיהודית.החברה
הרחבה,אגבהמחשה,אלאאינהלכתיבהייהידרדרותו"כללמעשה,

מאיו'השירההגניזהשירבסיףהכלוליהעממיחיידיהמכחםשל
אםכישרעבךיאין:ייכיבגילההיהודיגירלאתהמייצגמכתסתימצא',
 ~זיבגטייוועןהיידילפתגםביאליקשלאישיתצברית(גיוסהזגעוני"

 ;רעב]כשהוא- ?שדיהידימתי =[הונגעריק"איזצרייען ?~יד
זייוגט 2$שלגוידצרער,דינגטהרנגעריקאיזיד 7רער ז~" :אחריבבוסח
 8אשתו).אתמכה-יהגוימזמר,הריחירעבכשהיהודי =[ווייב"

כךאגבאךבלשונה.כמעטהייריתהזנימרהאתתרגםאמנםביאליק
כללמכורבתשאינההמקוריתהמשמעותבהועיקםלחלוטיןטירסהגם

לכד,מרמזתהמקוריתהמשמעיתייפואזיה".שלבמיבןליישירח"
לאאזכיהיהידי,שלהדלשרלחנןצלדשנהסעודהערוכההיתהשאיל,

מעיךהיאהשירהזה,לפי .ובמשקהכמאכלאםכיבשירפירממלאהיה

מנסההיחוריהאביווובצזרתהשאיננ"לאוכלתחליףררחני.מזיך
משמשותאחרות,עממיותבמימרותכמו .קיומוצליבותאתלהסוות

(כגוןשולחנךעלצרוכהשאינהלארוחה,תחליףהאביוואצלהזמירית
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חמישיפרק

 =[ד~ירות"דיאיזיזגיסנשךח~טארעמ~ןיידערהיידיתבמימרה
 9רבדגים]).בבשדבמקוםבזמירןתחובתןידיהאניוויוצאשבתבסעודת

ה"שיךה"אתמציגההביאליקאיתבגירסתההמרמרהזאתלעומת
וכתחליףכניגודייזמר")שלבמיכןלאהכתיבה",'יימלאכתשל(במובך

מקציעברכישתשנכשלמישרקלכךומרמזתוהמסחרהמעשהלחיי
לבת~תרתיואתיקדישבירי.זמניכן.ועלממיןרבצבירתממששל

בשירןביאליקשמעמידהניגיד .לעשיתוממנךטיבדברלי,מאיןהשיר
(כבשידרחלילה"ייבטךלעומתמלאה"יינטךאינותימצא'מאין'השירה
יטקסטמקירלוששימשתימצא'.מאין'השירהילייג,שלהסטירי
החומר,עלהרוחניצחיו . I1ייכישלוןלערמתייהצלחה"אםכינרמז).
יבכל .החרמרכעולםמפלהבעקביתבאמרה,באירוניהביאליקאימר

אינםליצירהזמנואתלהקדישהסופראתהמניעיםהכוחותמקרה,
ועיקרםיפרגמטיים.ארצייםכוחרתאםכיוכשגבים,מרוממיםמניעים

 .ומזרוממוך-
הריהופרקים.בראשישלוהביוגראפיהאתהסוחרמציגכאשר

ליימדרסהיתהשכבדדןרר,בנישלהטיפוסיתהבירגרפיהאתמציג

 :והחייםהדתמלחמתברררסופרים"

בית ...חדרתחילתם :מאירוחבוטיסעתיקיםהיוהדברים

 ...פרכוס ...ייאיש ...תקורת ...ובגלויבצבעאהשכלה ...המדרש
ירידה ...מסחריםמיני ...ןמזוניתבדיניא ...חתרנה ...שידוךוסיפם

כמה !צרלםשלריבונו !וברהןותוהי ...ילדיס ...ירידהאחר
 !אלידבריםוחבוטיסעתיקים

בנלת-האחתשרגלימישראליאדםשלזוטיפוסיתביוגראפיהעל

ירד',שלב'קיצרילייגכזכיר,הלעיגהחייםבירידהשנייהוירגלהמדרש
מגלמתשבת-שיענשםהיהודית.החברהשלהדעהשירשאתדאהיבה

ישראל.כנסתהתברכהשבהזהמצויינרת".ייהמידיתכלאתזיבפיאמה
הלמדןכעלההלל.מגלםכךךגתעגנה,גורשהמטה,מטהשידדהלפכי

כיעיד :הגלותקלקלןתכלאתהים,במדינותגידלואתלחפששהחל
מןבריחחלצניין.מענייןקפיצהיד.אזלתלדור,מדידהעוברצוגיפיזי,

הכשרתיחיסראתתיארילייגהחיים.ביסוטביעהשקיעההמציארת,

באמצעיתמשפחתואתכראוילפרנסיכולתואיואתחללשלהמקצועית
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אלטרנטיביים,מקצועותשלריאליסטית,זאתועםקריקטורית.רשדמה
רנאלץצוןארןעלריחייםששםחכם,תלמידשללבחירתךהעןמדים

תלמידיעשהייימה : IJה"מזונותשנרתבתרםהקייםלמלחמתלצאת

לשיחטהמדינה,ןלשון~ךעלאהמסגיבהלהיות 11דעהבושאיךחכם
-לחזןכסף,לואין ~לסיחרריאה,ןחלוש-למלמדהרא,לברן
שבעהנה iJ ~אחתעלאךשדכניסןשמשיםפרנסתישעיד 1 ;נגינהקול

בטלנים".
יידישיר-עםילייגעיבדהסטירה.שלביסוסהלשםכיהראהטדןדב
חוסראתימבכהגורלימראתהטיפוסיה"שלימזל"מסגהשביידוע.

גםעיבדהזהשיר-העםאת .לשמוראויפרנטהמקירבבחירתהצלחתן

ברשהרחיבאלארב'.אהיה'תאמרשליהאמנותיהעם"ב"שירביאליק
יימקצועית"מיניגםבריכללאבסורדים". ד~"המקציעיתרשימתאת

כגוןהחיים,למלחמתלצאתשנאלץיהודילגבידמיינייםאןמפוקפקים
אמנםמגלגל.שלפנינוהסוחר"המשוררשלסיפרררגם IOומיבקת.גולן

טיפוסי-חהמקוראתהמטשטשתהריאליסטיתהמואותבדרך
וכמהכמהעיסיקיואתהחליףגיבררנןעצמי.מיטיבבאותוקטגוריאלי.

לחנוןניהיהמעסקןציוני,בעטקןהתגלגלחכם"מ"תלמיד :פעמים
במסחרכרחו,וניסהאשתובידהרתירהחנותאת ;בעיסוקוהצליחשלא

כישריןמחרסרברירה,בליתבטשהמסחראת ;עיירתולתחןמימחוץ
;בשלספרותיעיררשלפנקסיםלמנהלהיהמזלך,בו;משבגדוממון

למעשהאךשירים.בכתיבתנוחרלנסותהחלספר",לייקריתרבה Kה
 ...תלמיריםלויימצאורקאםשערתילפיבהיראהלהסתפקגםמוכןהוא

ראינומלאכה,כלהיודעעת,לכלאדם- ! actotumלפנינובקצרה,
שלבלשונןחרבה"מלאכותבעל II (בוריחעלאחתמלאכהלאאףירדע

כלח/).ב'הכנסתעגנין

עדיםדמסייעכתנאליומגייסבכישרוניתיומתגאהש"גיבורנן"ככל
היריכוליםנכחורקואילו ..ניכחיםשאינםכאלהנעיקישרנים.מעדים
ובקוראבבו-שיחוגיברתכזיהצלחתךועליכילתןעללהעידבורדאי
בעדמדבריםשלוהרחברבריממש.שליישלימזל"שלפניהםההכרה.

תחומיבכלחרוציםכישלונותשירתעלעדיםכאלףומעידיםעצמם,
יעידגאוותי,שעליהםהמםחייבתחומיייכישדונרתיו"עלהמעשה.
לאחדשניםלו.חבשחותנוה"מזינית"שאריתתביעתמעשהבמדיחד
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שנכשללאחרלפתע,נזכרעצמי,ברשותועמדחותניביתאתשעזב
והדיהןיימזונות",שבתחציערדלישמגדעהפעם,אחרפעםבמסחריו

שעברזומגוחכתתביעהחותנן.כביתאשתועם,לד,רלחזורמבקש

על .וחיתנתךחיתנרעםולסכסוךאשתרעםלקטטהאותוגיורתזמנה
וולווילועלעליוהסיפוריעירהציוניתהעסקנותבתחומיהצלחותיו/וי"

יתוראב"ייכיבודבמחירהציונותלטונתרכותפעלן,ששניהםיודרבך
'נצחהשיריעידהשירהבתחומיייכישרונותיו"עלהזרוע.כיחהפעלת
הביאםזאת,תחתארות, Iהתפעמבמאזיניולעררןהיהשאמורישראל',

סיפןיעידההוראהבתחוםיכולתועלמזה.צחוקולפרץמזהלשעמים
שלוהטרחניתייהארוכהליידרשהלהאזין,הנאלץהרובר :הסיפןרשל

אתאפיל,שישמעבלאכר.רוחועודכלממנונמלטהמשירר-הסיחר,

הדרשה.שלעוקצה

לילי"ילפגםוסלמרקןרירמדייויהי-בישראלהשניותג.

אךכייקטאינהשלפנינן.הרשימהגיבררהמשורר-הסוחו,שלדמותו

ואהדתנורחמינואתזופתטיתדמיתמעיררתאחתלאכלבד.ללגלוג
נלאיתהבלתיהאןפטימיותיבשלכולםאתלפייסהשתדלותהנשל

הגנוזבשיד.כמוובחידלוןבדיכאוןלשקיעלהמניחהשאינהשלה,
פיסקשאינוורברבן,נפיחאלאזוןמיוכאןגםלפנינןבתפילה','עצה

ככל.ושעלצערכלעלו"אביכי"ייאני"ומשמיעעצמןבשבחימלדבר
דמרתרהולכתכןמעלליוואתעצמיאתומאדירבדבריםמדנהשהוא

ובעינישיחרבןכעיביומכוטלבטלהופךשהיאעדומתמעטת,

האמירגאויתןאלאזוןרקלאלפנינן tהגניזכשירכמויאולםיהקוראים.
אךבזייהואהרשימה.גיבורלאידשמחהואפילךןדחייהסלירהלעירר

גםאךמתייהרהעולם,בהוויותמביןגםאךתמיםחמלה,מעודדגם

לאשהקורא Iכועיצבןביאליק .טרבךתכוונותמלאאךטרחן tמתחטא
ואהדה.שסלידהאמביוולנטירגשכלפיולחושאםכיילתעכןייכל

ייטהרר",~לאזרדהיאאיןבערבוביה.ברמשמשותןאמפתיה,אנטיפתיה

אייוין" IIהמתכינותגםכהשחברוהיברידית,דמית-כלאייםאםכי
 lהריח.זושפלהירואיהאנטי

בריוחלצייןייכרי"התלמודיבמושגלהשתמשהובהביאליק
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ולמשלכן, 12 •בתן~ןמתנגשיםמתפשריםבלתישניגרדיםהיברידיןת,
ספקהיותן,בשלשלווהתוכחההזעםמשיריאחדאתזהבשםכינה

ברררחיץנתנהשלאהספריםמהוצאיתאחתאתגם 13מאמן.ספקשיר

 ?הרא(יימהיינרי"בשםביאליקכינהפרטייםלכספיםציבןרכטפיכין

באינרתוכינהעצמואתאפילן 14ניי").מיך?זהיפרטיאיציבורימרמד

משונה,ברייהויעשוניעיצבוני ] ....אלה[:ייכלייבוי"בשםהראשונה

אלאאינוהקריקטיריגיבורונם 15ורצוץ'.כתרתובתוק,מערי'כויוכמין

ולילותיויהמסחך,הכסףאללמרקורי.בתוךשירמוהיברידי,יצןרווכוי".
כמוהמוזות,מעייןאתבפרסותיישהבקיעהמכינףלסוס-לפנסיס

 16חימצא'.מאיך'השירההגנוזהשיןמוהמשורר-הטיחך

במארךלמסוביךהטרחר-המשוררמספרהיום",שלייב'המליץ'

בןיטוסיךנתבקעשעברבשביע :נסאירעשבזיטוונירייכתיבפגים,

זוגנטיתמ~טציהראשים".שניבעלאחדאפריחתרנגולתביצתמתור
ליימשררר-הסוחר",סמליתמקבילההיא-ראשיםשביבעלאפררח-

פררטהצירתולראוחלרחרחבניסיון~ברכלאלראשוהמפנה
למשלמושאכולהיכלכרוראינןשטבעהומשונהיהיברידיתברירה
עלהסוחר-המשןר,שסעידהעדיתלאןרמתחזקתזימקבילה,לשניבה.

רא R ' :לוואומרכנפיוחחתצררנןשהמלאך Jזהייכתרנגןלשהןא Jעצמו

לישאיןועשבעשבכללך:ייאיןכמדרשהאמיריסור(על "'!קיקודיקו
אפרוחבמקביל, .)]י tי ר"רב["!~יללו,ןאימראוחרשמכהברקיעמזל

הדיוקן,כפולתלאומהסמלגםהואעבר,לכלראשיהמפנהזה,מעיות
עדבתוכהומזוגלםפתוניםותמימותערמהושירה,מסחרורוח,שחומד

הפרד.לבלי

שלפניני,הירראיהאנטיהגיבוןכלפיאמביןרלנטיתעמדהליצורכדי

מחחתוהוציאאוטובירגראפייס,אישיים,יסדדותגםביאליקלתוכומזג

גםכךהקריקטורי.האוטופורט.ךטמןמעטלאנםבישישתמהילידך
שלוםשלבבואההיאבבורסהשהפסידעליכםשלרםשלמנדלמנחם
מתרךסיפר.להיותיחזרהובוכלאתבבודטהשהפסידעצמיעליכם
ארטואירןכיתמעיקמתנבראהכעיןגםחרפייהייגיבררנן"חיייסיפור

במנהלנתגלגלבמסחר,ממרנואחהפסיוהואשאףעצמי,ביאליקשל
כמאסףמשיריואחדיםהדפיסהואואףלעת-מצוא,וכמשוררפנקסים

~~תישבתתיווחבל :לרבניצקילומדהיהעתיד(שעליןותלפיותי
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כתעןדתמציידבהוראהלמשרתייצאביאליקאף lלעם-הארץ").ך
.עירןגולדיזעזראשלאםכי'תלפיות',עורךשללאאמנםהמלצה,

f 'הזמןt ואףנ~לם,ולהסתיפףסופדיהפנילשחרלאודסהבאהואואף
קראביאליקגםלילייבבלךם.עם'סוחר',רשימתוגיבררכמינפגש,

בפלייטיןעצמיעלשהעיד(כפיוה'צפידה''המליץ'אתדרך-קבע
הראשןןפרי-עטואתפרסםבוהמליץ'חניר').וצבעהצפירה t'המליץ

בשםמשכילי,ספקדבניספקבמגנוןכתובציוני",ייחיבתמאזבד-

מביטללאמספרכתנאףהיאליצירתךהךאשוובעשורחיישוב'.'רעייז
מסתיימיםשטוריהםפאתךס.רעתיריבתיסדבימשכיליים,שיריסשל

שניים-שלישהואפילןנקירות,שלושוסימניקריאהסימניבריבוי

גםהרשימה).גיבירהאברך,של(כשיררההברותבמשקלשירים

כניסחערוכיםשבתיהםישיריםבכתינתכרחוניסההצעירביאליק
ושבאמצעותירימההארטבהבמתכונתהנאיקלאסית,המשכיליתהשירה

זיסטרופית(במתכינתעליהםללגלגמבקשהיאהאברךשלשידו
בהשפעתבתרג"גשבכתבוהמת',האריהי'אל'במננינה'שיוירערוכים

יהקריקטיריכגיבוררהזמן).בתבעיתונותשנופסןלאחדונגנזו ,ג/ r,ל
וכיאההשורה,כמחדדיקבלכמהעררכיואצללבררטרחביאליקגםכך

 18בפנקסן.שנתקבלהפריטהכלרשםלשעבר.בוכהלטר" 1Iל

יוצלח","לאמשפחהבעלשלבדירניתדמותבמקבילהיאזידמות
הצלחהללאהמנסהבעיירה.אשתרעםשניתררלרובבילדיםמטיפל

ותעודתויחידאחךשיךבאמצעית tשבאריסההסופריםלחוגילחרור
הלליההיכרתוויבכלהספרות.שבעורכיהפחותיםאחדשלהמלצה

מעטלאגםזינדמותנהישאוגופא.מביאליקכמונךשונה'ייסיחרני"
מבדוייםאימברוייסלהברילאיתנטיים,אוטרבירגראפייסיסוררת

שלהקרוביסידיריושרקמיבהקים,אינטימ'ייםיסודותמהםלמחצה,
כעלעליהםולהתענגאותםלזהותעתבאןתההיןיכוליםביאליק
את,וירשרם"שביאליקלראשינהקלוזניביקשזו(בשנחפרטיתבריחה

הדמיתהגחכתאגבקוראין).בפניהחתרםכספרעדייךשהי,תילדותי,

ליצירה,והקנהעצמיאתגםבעקיפיןביאליקהגחיךשברא,הבדירנית

מירכבות.שלנוסףממד
אתגםאלאביאליק,כאןהגחיךבלבדעצמואתלאיכאמרריאך

-המאהמפגהשלהלאימיבמצבורקאךהמדיבד;ואיןכילההאומה
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סרחר

שתאומיםלעםומשלמטונימיההראגיכורוןתהייה.תחייהשלכדור
גאיוה.לעניוה.ביזלארץשמיםבידהחצויעם-בקרבומתרוצצים

בתירקבעישיבתביךלחומר,רוחביןלהתבטלית,התבדלותבין
איז"סופייםנדוייםאיהירידבחוצותקדחתניתהתרוצציתלביןהאוחל

זרתכינהביביאליקהסביר 19בישראל','השביות.בנאומותבלבמרחבי
אתזרהסיתרותתכוניתשתיאומנוגדותנטיוח-נפששלהימצאותן-
מעשירהואףהאימהאתמחלישה-הלאומיתהנפששלבקרבהזו

ההברהבהתעוררותזותכונהתלההואעולם.חיילהומקנהאדתה

לשבטיהיהשבהבתקיפהההיטטוריה,בשחרישראלעםשלהלאומית
ישיבת-צדושוםשווה,משקלהאדמהאתשעבריולשבטיסהררעים
לטונתוהבףאתהכריערלאזולתועלגברלא-הניודותארהקבע
שלו.

דבריםוחבוטיםעתיקיםכמה !עולםשלייריבונוהדרברכשאומר
היהודיהצעירשלןהמדולרלהדללגודלומתכורןהריהו ,"!אלי

מקצועיח,הכשרהוחרסרלשמהתורהלימוד :האחרוניםבדררות

,עיני,אווירפרנסותובקרהיתכניןללאירוכיה!?ריחבוסרינישואי
ועיצבוהעםאתשהחלישותופעותבאלהרכייצאהיסבמדינותנדודים

ביסישהואהתכובותןאולם,והרופסת.הסבילהדיוקנודמרתאת
-יעקבישראלשלהארכיטיפיותהתכונותהןהסוחר-המשוררבגיבןרן

האצילות"לייעולםהפרנסה"ייעןלםביןקרועהיותוגםהדורוח.כלשל
קישוט')דןז fלבהקדמההרוחועולםהחומרעולםאתביאליקכיבה(כך

הטהרהשעריביןנעיםשמעגלותייעםשללנציגואותךהופכים

בנשגב.הנתעבמתביססושבתוביוהטומאה

עונדוהואייישראליק"הואהסוחר-המשוררשלששמוכלבדזולא
-מגלםהיאובהתנהגיתיבמנהגיך 20 ,דודמגןעםשרשרתצויארועל

יאחישראלכעםהמתגלמותהתכוניתבלאת-מעוקמתבאספקלריה
אלקשורהיאאחד,:מצדרמתםידמאזבתינושנתמזגיהניגרדיםכל

על;יעידותורהולימדאוהליםיושביעקבמיווהריהן "יישמביתהחיים
בסיףלעוררמנסהשהואההלכתיהדיוןמוהניכרהלמדנירקעיכך

ופרסםשכתבהחיבת-ציוניהשירמושעות,לפימלמדמהיותו tהסיפור
החייםאלהקשיר Iהנידךיהךדיהגםהואשניימצדיעוד.יעור

העיירהמןנדודירכךעליעידר ;החדרלכותליומחוץהגדרשמאחירי
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מישי nפרק

. 
מגלהשהואהענייזהסיגריות,עישרן Iהאירופילבושוילאןדסההקטנה
 .רעידרעודכמו-הלכתי)בדיוןאמנםמסווההוא(שאותןזריתבנשים

ישיכת-קבעביזהנקרעמישראלאדםלפנינובישראל',ב'השניותכמו
בית-המדרשכותליביןבעיירההמסירתייםהחייםביזנורדות.לחיי

יישמנית".הערכיםמןהרחקהגדרל.ככרךמשורשתלישיםחייסלביז
עלהמעידיםשעטנז,בגדיהליבשזקן,ולאצעירלאאדםלפנינו

אחת.ובעובהבצתוחלניזם,הבואיזםעלן"אנושיות".יייהרית"
ישעל,צעדכלעלניכרתהסיחר-המשיררשלבדמותןהשניות

קשרכביכוללהם,שאיןביותרהפשוטיםבתיאוריםאפילןןמתבטאת
במפנהלאודסהמגיציהאברך Iלמשלכך,זו.דמותשללאפיונה
מקומהאתומפנהצירהעלסןבבתהקידמתשהתקיפהבזמןהמאה,

החשמלאתשהביאומודרניים",ייזמניםאותםשלחדשיםלהלכי-דוח

'ייביןבשעתמתוארייגיכךרנו"נד).אורעלמדוברעדייך(יכאו

תיאיו-הנד"הדלקתולפניהיוםטורחאחריקצת ] ...השמשות[
המתוארתההוויהגלשהריסמלית,משמעיתהמקבלכביכךלליטראלי

השמשות),וביןושריות(ביןרגנום"ו"אינטראיר-צלחווייתהיאכאך
מעידיםזהייגינוד"שלדבריוכלבא.החדשוכברהילךהישןערדשבה
הישיבהשלעולמםהדשן,בעולםאחתוגלעםניצבשחואעלין

חמאהשלהמודרניהחיליניבצולמההשנייהוברגלו-המדרש,יובית
עלמלמדתחזהועלמגן-דודעיבדשהואהעובדהאפיל, .העשרים

בעלבכינריכאןמכינהשהיא:הגםלהחםמהנאקדחתניתהתרךצצות

כדדךאירופית,לבישהסוחי-המשיררייאברך",היהודיותהקוניטציות
חישןהנוסהמןיהידי .בצאתםייארם"להיותשביקשוהמשכילים

יהדותו,שהרידידמגזעםשרשרתלאאפיל,שרשרת,יענורלאלעולם

נזקקהואראיוהחיצרנית.והןפעתילבישומעצםמאליה,תמיבג
שיהדרתןחדש.יהודידק .צרךאריעלזהבשלענקבדמותלסימךכיו

ההתבוללות.בפניכתריסכזהלסמלזקיקלמרחיק,ניכרתאינה
(הראהעשריםבמאהמעוגןהאבדךשלחייוהייייאחד.שמצדראינן

הטלגרףאתמזכירפפירוסות", Iומעשומודרניים,בבגדיםלבוש
בית-להרוייקשורעדייךשהיאשני,ושמצד 21 ; )"א Wד~.ל"ומחכה

בכלהחייםאליוצאתנפשיבעידתלמוךיתבסוגיהומתפלפלהמדרש
שהגיצ ,'ו,וממולחסיחךאחתובעונהנעתלפנינןוהמוכם.שאונם
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סוחר

וסופרהכלכלית,הבחינהמןלהיוושעכדיהנמל,עידלאויסה,
להתוודעכריוהציינית,הספרותמרכזאודסה,לאותהשהגיעיימוצלח",
-בעיניךעדיףמהלדעתקשהמהחבורה.גגלאחדולהפוךלסופריה

וחרוחהחימדשגבולותמתגלהאחתולאהרוח,ענייניאיהחימדענייני
מחירניטלים(סרפדיסהכךלבליעדבזהזהומשולביםאצלןפתוכים

טןריבחיבןרעוסקהוא'תלפיות'במערכתשירה,כלכמחירהגוך
מצדובעריכתם).ספריסבחינודולאחשבזנותספדיובניהןלמספרים

שלמבוטלתלאמידהבומתגלהאחךומצךאודסה,אישהואאחד

נישנית/'.יימחזיקישלחייהסהמסירתיים,לחייסזיקהישלקרתנית
עינוניתךהואשנירמצדומשפחתה,אשתועלמדברהואאחדמצד

רהמעליבהמנמיךבשממכנההרא(שאיתןפניועלהחןלפותבעלמות

תמידמנתרעיסןקראפיל,הישך").המדרשב"ניתהמקובליינקברת",
במערכתפנקסיםמנהלמשורר,שהוא(סוחרלהיפרכןאחדמדבר

אתהכרתבחיבת-ציונימשידרלמשכיל,שהיהחסידיספדרתיכתב-עת

שחיבר,והיחידהאחדהשיןוכדרמה).ההשכלהשיריבניסחשיריו

וצירהמעורכןחיבת-צייניתיכןנתרכרמאחדגארותי,כלועליו
-לאופךךיהמדיכאוןלשמחה,מיגוןעובראףמיושנח,משכילית

בהלדרושהרבהוביאליקישראל,כעםחז"לתלושארתהתכונה

סימניבומתרביסלשודהמשורה 23רלתקופותיה.לסוגיהביצירתן

הדמות.הקריאהומילותהקריאה
דמותראתהדעתעלמעלהבשמניםהאברךשלמומחייתואפיל,

הגוייםביזהסובבהארמה,אביאברהםבדמרתישראליעםשלהמיתית
'עלבשירמיתיבעיצךבשעיצבזה,סמלבירו.פלייטון"שלו"צלרחית

עםשנדד /הלאומיםנזירהזv'בהיהמי~דעו(ייאזהמדרש'כיתטף
מעוצבכגוייס",ישראלתעודת Ifלכסמל!דים")ביז~ל~טוןשלצלןחית

ימיובחציגדאבישאדםשלדמותו :יקריקטורינמיךעיצובכאן
למיניהם.בשמניםשליוהבקיאותהידעעלכולבפניומתגאההמסתובב

לאמשמן,לוהטובשמו,ואפיל,ייסרחרנן",התעשךלאהשמניםמן

בעיריחידישנותרהאברךשלחשיבותולמיעיטאיתכלל,כאןנזכר

נידח.ככדכבהגדולה
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מישי nפרק

ומחרץ:מבית'הצפירח'או'המליץ' .י

בתוכהמגילה'סרחר'הרשימהשבמרכזזוקריקטוריתדמותכיראינו

קולקטיבייםיסודותוגםספציפייםאוטוביוגראפייםיסודותגם

זילסוגיה.ביאליקביצירתהיטבמשתלבתהיאובכן .ארכיטיפייס
הפרטגודלואתהלאומי IJב"אכיהאישיה"אני"אתבדרך-כללמשלכת
הצרהאישיהמעגלשביןהאקטןאליבמעגלואולם,הכלל.כגורל
הרחיבשעליהקונטמפודנית,תופעהלפנינןהרחבהלאימילמעגל

היאהכוונההלאומיים.החייסמןלשרשביקשושארתהאחד-העם
יישנורר"מושבי,במקימותבלתי-רצויאורחבבחינתהעםשללהיותך
יותרהמקבלבפשאתהמשפילהנרבהאיזוושםפהליד,המקבל

ביתלבניתיוטעןאחד-העםחזךהיהודי,עלאיתו.סעודדתמשהיא
בית.בעלבבחינתלהיותיוכלשבועצמו,משל

באודסהשנשאהרצאהבעקביתשנכתבהעבורה",'התירהבמאמרו

פרסךםלפנייכשנהפינסקילפטירתעשורבמלאיתתךס"ב,ורף nב
 :אחד-העםאמר'סוחר',הרשימה

הראשהריביח,כעללאורחלא 1דימההואלמהכצמיםוישראל

הכנסתחיבתעליןישאשםאשרמיוחדמקיםלןאיןעצמו
הפתחיםעלהמחזרכעניחיאוהרייזזלתולעמיםביחסאורחים
איןלפיכךלאחרים.נותןאיברשחואמהליליתךמאחרדםומבקש

שרםמכיריםואינםכערכםאישביהודידראדםאחדיםעמיםבני

ביניהםהמקיבלארץ'דרך Iמנהגבולנהוגלעצמםחיבה

עמריחסדםיגדלראםעמהם.היושביםהזדיםשארלכלכייחוסם
נפשאתהמשפילהגדבה.אלאזהאיזבתיכם,מקוםלילחת

להגיעיכךליםהיהודיםשאיןמזה,אפיאויוצא ] ... [.מקבלה
כןאםאלא,חברתי,פנימיזכריותלשיוןינכרבארציתלעולם
אררחיםלמעלתויתררממותמידייםיימקבלים"מהירתיחדלו

מבקשיםשחםמהלאחדיםלתתגםביכולתםשישחשוביס.
לעצמם.

עברהשהשקפתו(הגסאתד-העםשלבדעותיךאחזימירשכלביאליק,

לבעליהנטפלאורחכאןמחארגרמן),שהזמןיהתגוינויותתמיריתמיני
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בךכאיל,מררנה,בפמיליאדירתבהםנוהג 24 ,טריןכזביבמארחירהבית

המחםמןלעצמן:מוזגרעהשפגיעתןרצויבלתיאורחרלאהיאבית
מעליבהביקירתלמחיחמעזועידטיגריות,יימשנורר"כוס,אחרכיס
העצמיתהערכתיביןהפערנקנו.בכספישלאאלוסיגריותשלטיבןעל

הואבוהמסרביםכלשלזלזולםלביןנושאבכלהאנינהו"מביניתו"
עצמןהרראהסגולה",ייעםשלהגבוהההעצמיתההערכהביןכפער

עמיםאותםכלפיושמפגיניםוהזלזולהאיבהלביןהעמים.בחיר
ללין.נוטהאורחככחינתיושבהואשבתוכם

ושטחייםחיצונייםששינוייסביאליקסבראחד-העםשלכתלמידן
כמלבושיםדיאיןרכים.דודותבתהזנחהעללחפותיכוליסאיגס

שלמבשרהלבשרלהפוןכדיהעתבטעםובגינוניסמודדניים

אידןפייםבבגדיםהאברךאתמתארהואכןועלהדוסית,האינטליגנציה
הזנחהעוגי,עלהמעידשינייס,חסרכפהאיחוטם,עלובמשקפיים

מענייןהטוחר-המשודרשלהקפיצה .היגיינהבעניינילקייחינרךרעל

בעיירה.ברעבגוועיםיטפואשתובעירהיסבכרכישיטוטיולעגיין,
להוציאןכביכולשעתירריחיר,אחדלמברקשליהררוכחההמתנה

שלנוגהלקריקטורהאותןהופכיםאלהכל-גדיללאודמאפלה
'האדםהירועכמאמדךאחד-העםכתבכךעל .המשכיליהאידיאל

באהל':

החדשההתנועהגם :הישןהחיזיוןהפעםעידלעינינןנגלהוהנה

בצאתן"ייהיהודיעקלקלות.אורחיתרתלךה~דהנטתההזאת
ובל,דעתכליצעדיןועושהיאנהאנהפיסחרגליים,נכההוא

בערבוביאהכוללעשיתאפוא,לניבאהכךכי ] ...סדדיס.[
תוהרמתורומסודרמלאעולםלנושיצאנטיס,למעשיולחכות

 ...ובוהו

משופרתכגירסהרבדם,במובניםלראית,ניתןאף'סךחר'הרשימהאת

שנדפסהבליס'.'כתכיסאחר-העםשלהמוקרמתלסטירהביאליקשל
לראשונהגינצבורגאשרעצמךהציגיבהתר"ן),(אודסה'כורדת'כמאסף

נשכחות.להזכירהיוםבביאיהעם,אחרייאבי :העם"ייאחדבשם

בתקיפתהשמשות',יכיןשנברארכאלך,כתביסהנשייהמתהרםכהעלותי
זוסטירהנכתבן".שכהםהעליליה,רביההם,הימיסלככוו ] ...זמעבדנ
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חמישיפרק

ביאליקשכתבהארוכותהרוידוילאיגרךתגםבסיסכמדומהשימשה
עצמוהציגיבהןבז'יטרמיר,שנותרולידידיומרולרי'יןתר"ןבשנת

'כתביםהסטירהמשכיל.וחלקימתנגדחלקן fחטיךשחלקוכ"כןי"
פרסינהבאמצעותמגלההיאאךראשון,בגוףאמנםכתיבהבליס'

בכלוהבקיאההגווניםלכלהמתהפכתזיקית,דמיתשללמדימגוחכת
הקוראןי-היהודיתהחברהקלקליתכלאת • jactotum) (המלאכית
העיירה.שלהבלואיםמבצבציםהאירןפייםלבגדיהשמבערמשכילית,

מכסהאךהזמןכטעםאופנתייםבבגדיםהמתגאההצעירשלדמותואת

נחשל,ורגעלקויחינוךפריממושכת,הזנחהשלנגעיהעלבעזרתם
המוכיחרודם',צעיר'אשריךהגניזהסטיריבשירוביאליקתיאר

שתיכיחדש"יייהודימולידיםאינסבן-לילהןמהפכתחפוזיסששינויים

וכרשימהבשיררביאליקרםזממש,שלשינוילהשתניתכדיכבדו.
משורשהישניםהמנהניםאת,שיעקוריסודיבחינוךצורךיששלפניני,

אדמתיעלקבעהיושבבריא,עםשלמנהגיםתחתםלעצמוילאמץ
שלו.ממקורותיווניזין

בספרותרווחודמית-ייקית,שבמרכזןאל,ימעיןסטיריותיצירות
המהירים.לשינןייםנאמנהבביאהושימשיהמאה,מפנהשלהעברית

רעדהמדרשביתמסףהילךכךבדרךהיהודיהצעירעלאזשעברי

לביסוסאמצעיאלהיצירותשימשיביאליקאצל 25המערבית.להשכלה
שלויסודיאיטיחינוכיתהליךשעיקרהאחד-העס.שלהאידיאולוגיה

ירכללאדישכבהגלותיהמדברדורעלופסיחההלבבות"ייהכשרת

אמנםנתפסשלפנינו.האברךבארצועםשלהחדשיםלערכיםלהסתגל

המגוניםהמנהגיםכלאתאחריוגוררהואיכןבעשיתןאךלייציוניות",
סדריעלמצוי:דיבהמדרשביתספםליאתחבששבהםבימיסשרכש

חרסריתרה.והתחכמןתהתפלפלותידיהרמתכדיעדהכנסתבית

רעוד.יערדסדרים

השמשית".ייביךאיששלדמותואתבחרטביאליקהעלהב'סןחר'

-בשלמותמהםאחדללאאףשייךואינןהעילמותלשביהשייך
'כתביםאחד-העםשלהמיקדמתהסטירהמןרמכאן".מכאוייקירח
הקלףמגילותאתשהמיר tנתמשכל" ffשחסידשלדמותועולהבליס'

גביעלשטורפיםבקלפים-מודרניבתחליףהתורניהלמדןשל

במקבילביאליקתיארברשימותייהארוכים.טבתבליליהיריקהשולחו
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סוחר

האוויר"מ"פרנסותהמתפרנסיםו"תלושים",אוררירייםאנשי-ררחמיני

מגלגליםקלףומגילותפפירןסיסשיגלגל,במקוםאךקרית-ספר,של
ובעצלךתםהנקליתבפזיזןתםאותםהראההואפפירךסרת". IIהללן

הופעתםלמרותהגלןת,מחיליינרפאולאשעדייןכמיהנרפית,

 .והיהירההיוכרניתהמשכילית,
שלובחיצרניותןבנפשוהמתחוללןמערבמזרחשביןבמאבק

שניאתשייצגןעת,כתבישניגםחלקניטליםהרשימה,גיבורהאברי
הפלגאתשייצג'המליץ', :הזמןכתבציונותהמרכזייםהזרמיס

ווחהלכישייצגהךה'צפירה',פנים,בעניינישהתמקד flה"מזרחי

שהרברהמדדניים,והציוניםהרצלשלברדכםוצידדהירתדמערבדלם

איומערב,מזרחכיןההפטיחאת .דיפלרמטיהובגינןניטרקליןבנימוסי

ביאליקתיארהיהרדים,כרחובכנציגיהםוה'צפירה''המליץ'נין
וצבעהצפיוה'המליץ,שליבפילייטךןמיצירותיו.באחדותבהומור

הקוסמופוליטיתהקדתנותעלהמלמדיםדבריסהשאר,ביזכתב,הניד'

 :שמחוץהקרתניתהקוסמופוליטיותיעלשמבית

מאמדיאללי- "?והתברללות"לאומיותבמעטאתהררצה

אתהושמא ] ... [.נפשךבדשןותתענג!קרא,עצלעפשטייןזלמן
ובניצקימאכוריאת.יקראכרדםקום,- 1חיניךלקצתמתאווה

 ] •.• [?טלגרףעךשיםהיאךלדעת,אתםריצדם ] ...נב'המליץ').[

חתיכהנפשכםתארוהוארלי ] ...!בןתגדכםייהצפירה"אללכו

ביסמארק,שלדעתוסיףעדלרדתכגון, 1פךליטיקהשלשמנה
לפשרהסבא,וןילהלםעצתאתלסכל fביקינספילדאתקצתלזרז
 ?לגלדסטוזהרגנתעצה,לייעץבלונדיןןהתחתיןהעלייןהביתבין

'הצפירה',שלהצעירהערוךאללכםופנןהואילוזהבענייו-

שיחיה.סוקולןב].[כחוםנ"סאל

ראשומסיבב-ראשיםשניבעלאפרוחאיתןכמו-האברן tוכאן
תכונתו,שהריידךאתזנניחאינןמזהוגםלזהידו,שולחולכאןלכאן

:חורשיםזאתואףייהשניות".היאהעםושלהיחידשלביותרהבסיסית

תרס"ג],[טבתאחוברתיא,('השילןח',זירשלמהפרסוםלאחראחדיס
שניביןהריבאתשהחריףאוגנדהמשכר 1903בקיץפרץ ,) 25-17עמ'

ליימגיכי~ההייתהרה'י'הצפי'הציפה'.הצטרףכבדשאליהםהעיתןנים
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חובישיפרק

ייציונישלשופרםהיה'הציפה'ואילוהרצל,עלשהגנןההסתררות"

כתבהעיתונים,שניביןשפרץהריבעלאוגנדה.לפתדיןשהתנגדךציון"
בישנהכהציפה,ביתוש''מעשההמחודזיםהפלייטוניםאתביאליקאז

מיוחדת(בתןספתהחרוז'דרךעלו'מחאה ) 1904בפברואר 9 , 324גיל'

לידיךותרס"ד).פודיםבערב'הצופה'שהוציאוהגרגיר',בשםלחג

 : 1904בינואר 14כדיםמיררשהביאליקכתבעליכם,שלום

ימתנגדיהםההסתדררתמגיני-והצופההצפירהשניןהפולמוס

כאןאיןכאמת ] ...ןחניונותנתגרניתשלענייךאלאאינו-

המקים ] ...לחךתמים[השנהראשכאןישאלאוכו'.רכיןמגיגים

רלצעיקהחנותפתחעלמשרתיםלהעמיראיפואוצריכיםירחם,

אלפישלהטלגרמותאותןמעיךזההרי .קוניםולמשוךןלהכריז

 .כהמליץדאשתקדהשנהראשלפנישנדפסיישראלרבבית
בוודאיאבל-הזאתהמהימהמונקילצאתמשתדלהצופה

ג 6מטונף.~צא

זו tערלםהשקפךתשתיהרחבבמעגלמבטאהעיתןניםביןהריב

בערכיםהדוגלתוזישמבית,סבא"ישראל f /בערכיהדוגלת

ייהבראיןםומערב",יימזרחןאוניברסליסטייס.קוסמופוליטיים

שהעסיקיהמושגיםצמררהםאלה-ןאנךשיות"יייהררתוהלניןם".
ויכוחלממדימתכווציםהםיכאזהתקיפה,בתהלאימיתהחשיבהאת

הניגודיבן-זיגי,שהואומתחרהועיתוןשלנחיתותואועריפרתובדבר

אוחליריעותבתוךניתרוהן'הצפירה'עיתוןיגם'המליץ'עיתיו(גם
הכולככליתיימערכי",השניראילויימזרחי".קרויהאחדאםוגםשם.

ערכיסלהעדיףשנטהביאליק,ש"מבית").עיתוניםכאחדשניהס

הגדר,רמאחירילחליךשמעברקוסמופוליטייםערכיםפניעללאומדים

עדיפותעםכאחד,העיתוניםשניכלפיאמבירולנטייחסלמעשהגילה

'תצפירה'עלשמבית.בענייניםעוסקשרובןח"לארמי",ל'המליץ'קלה
אותםאתביאליקגיבהמכיליותרלה.לאבענייניםידענרתתמפגינה

אתהמאחזיםכרכלשתאייוצאסוחרנוכדרגמתקרתניים,עיירהיהודי
 27 •כול,ליודעיהגדילהעןלםלאנשיומתחזיםהבדיותעיני

כילןהעןלםאתהמהפיהגדזל".העךלםייאיששלהפרובינציאליות
בתלהחואשבחהתמימהבדרךלעיזבמייחד,ביכרתאצבעותיובעשר
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סרחר

המלצתעלנסמךגדילים,מדברימיבאותמביאנבוהים",ב"אילנות
לדרךליוצאהניתןהרבשלההמלצהמכתבשלמרדרני(גלגןלעורכיס
מקירכעלסימיהואשעליהםהעיתונים,מדברימצטטרחוקה),
לעוץומזימןמוכןהואשבהובדרךומהדמן,אמיךלמידעלא-אכזב

 28הכלל.מןיוצאללאותחוס,תחוסבכלררגילכבקי tולכני-שיחעצות

מזרברביתוהתהכוסאתלמלאכדיהמיחם,אלושובשובשלכתואפשר

הרוציםהציוניםעלהיהודיס'ב'מדינתהרצלשללדבריומרמזת

מקים,מכל 29הטי".ממכינתהעילההקלטירבכיחכבדמשא"להרים
-ייתיקיו"זועקתהווייתווכלמשכילוחציוחסידשחציוייכוי"לפנינו
עתה,חינוכו.ולליקוייחייולקלקלותועדהמקולקלותשיניולמך

להעדיףאסהדרכההביתמבעלומבקשדרכיםפרשתעלניצבכשהוא
וזדעקהמובלעהמחברעומד tלהפךאו'הצפירה'פניעל'המליץ'את

 ."!חדרריה"לא :מיליםללא

 :מישי nלפרקהערות

I הלכתיתסכמהלפי-שנדאהכפי-בנייהלמשל,הסיפןזי,'אישהרשימה
'בגינתהילדיםשירעלכדייןעמדתיזוסכמהשלטיבהעלכלאיים.ממסכת
עמ'(תשמ"ז).שמירראהזו).ממסכתהלכתיתסכמהעלבנויהיא(שאףהירק'

185-183 . 

מצזלם 2$ייחכריכיסמיטה~בילנזןז~ל:ייצד 496סימן ,) 1950 (סטךציקובדאה 2
 ."שטזtךבבןאויפגעהערט

אהבה,שירהראשןז :אם'י'דונעיתיעיניה'שיריואתביאליקפרסםזהכמאסף 3
ארתוהחזירךאחיאסףליח(עורכיאחד-העםשלהעתלכתביהתאיסשלא

אישימענהספקלפריג,חיקוי(ספקמפוקפקתשמקוריותושירוהשנילמחבר).
החזיריפרדם,עררן(ובניצקי,לדפוסנתקבללאהואואףיהכרסי),לשירו

הם).אףשנדחריםנוםפשיריסשנ"עםיחדלביאליק
הצטרפותןטרםביאליקנמנהחבריהשעםהציונית,האגודהשלכשמה 4

אחד-העס.שלמיסדוןמשה'יכנילאגודת
S שלישיתפוחברךבז-צייז,לש'לרמזעשוי-בנצי-החברשלשמן

בלרויתהנודעים,משיריואחדיםלראשינהביאליקהקריאשבכיתרכיאליק,
אהוד(כן-עזךגיטמןנחוםשלזכרונותיוכספר;ראההומוריסטיותג'סטךת
שנפלדעידוראה ) 1981תל-אביבשמים,יכחילחיליתביןגוטמן.ינחום

 • 46עמ'(תשמ"ח),
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חזבישיפרק

שמירבתוךהפרנסה",לעולה'פרנסוס'כין-סוחריימשיררבפרקדאה 6
 • 93-81עונ'(תשמ"ח),

בדברת".יוייניק-מלזtכותפילייפוז : 435סימז ,) 1950 (סטרצ'קובראה 7
 • 235סימזשסי 8

 • 498סימןשם, 9

 • 35-31 • 11-10עמן(תשכ"ה).סדןראה 10

האלאזוןישלהאיירוזשלאסירתהקלתכוברתיהםשביזהמענייןהעירובעל 11
 ; 66-34עמ'(תשמ"ו).שמירראהביאליקביצידתהעממיהטיפרסבעיצןב
 . 162-153עמ'(תשמ"ן).הנ"ל

ביביכוריםמשבה.ראההבהמספקחיה,ספקמוגר,בלחיייםחכעל-ייכרי" 12
n הזמךסיפריאצלידרעכ"כןי"המושאלהשימושע"א.פחוליזבכליוכז; 

 • 240עמ'חיכח,לעס,כלשיננימירקיזרישלהקצרהרשיןנתרוראה
בקיצרשונ'ראיחיכםשירועלביאליקכתב , 1931במארס 21מייםבאיגךת 13

דברבזה:ייתמצאציבוריתבפרבליציסטיקהאישיתקיבההמכליאשירידכס:
ספקכוי,מין-הזהה'דכר'אתפיכמו.ןכבקשתכבקשתךהמאזניסבשביל
ראשיזבטיפסלפבירשמתי-אדוכה'שחציו'עכברמעיןמאמר,ספקשיר.

קפכ-קפג.עמ'ה,ביאליק,אגיוח ;בבאזל"
רכז.עמ'גישס, 14

יג.עמ'שם.א, 15

בכפיפהדרנחשעםייכררבבשםביאליקשלבשירןמכונתזהחיברידיסוחר 16
דדאדם(ייאיןהמשןבשתהייויחשבגידסתההענריתלמימרהןהישויהאחת",

חזי'למאמרעלהמבןסס ,) 120סימך ] 1950 [סטרצ'קיבככפופיח".נחשעם
המניגריםהיצוריםשני .)ג IIעקיב(יבמותאחת"בכפיפהנחשעםדראדםייאיך

אתהנקלה,ואתהמרומםאת"הרע,ואתהטיבאתמייצגיםנקרבןהמתררצצים
יהאץרפניעלהגחוןעלהזחילהיאתלשמיםההמראהאתהארצי,יאתהררחני

כאז,הנרמזיםחז"לשוברימאחרהשפלה.הערמומיותואתהמירותטרהראת
שלשירןרעה,אישהעםחראבציותאלמגוריםרומזיםהאלךזיה,בדרך

גםכבראהרימז Iהעדזגןבסיפירהקשוריםהיציריםשניאתהזפזויגביאליק,
(ביאליקאחתבאישיותהמצוייםוהפסיבי,האקטיביהנקבי,ולפןהזכרילפן

ייבחיבתובפעלסבילכיצורלקליזנךהאוטרביוגראפיתבאיגרתעצמיהציג
-ונחשכרונ-אלהמנוגדיסיצוריםששבילשכ,"איזראףביקבא").
שניהס.אתהמציינתיישרףיי,המילהבאמצעותהעבריתבשפהוכתמזגים
ביןןהגבילןתךמתמזגים,מתמוססיםכביכולהבינארייםהביגודיםמשמע.
הם.מסרפקיםלקדושה.חוליךביןלררח.חומד

שם. 6והערהסחעמ'איביאליק,איגרות 17
הכלוליםבפרט;האיטו-אדרוניהיסודועלבכלל,האךטוניוגאפייםהיסודותעל 18

למותשבה 44(במלאותוסוחר'"יימרפרכמאמריעונותי'סיחרי.ברשימה

 • 48-41עמ'(תשמ"ח),שנפלדבהרחבהוראה . 21.7.1978תאץו.ביאליק),
גםונצויקפיצי-דד,לעררכיםצעירסופרביןהתמקחותשלדימהתיאןר

בכניבהראשוניס(ראהעליכםשלוםחיתנואתברקוביץי"רשלבתיאורן
אדס).
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סוחר

לט-מה.צמ' ,א(חרצ"ה).ביאליק 19
ייהיההמשכיליתלסיסמההלאומית-ציךנית,התקופהבתחרשה,גירסהכצין 20

 .באוהלך"ויהוריבצאתךאדם
שלהפזיזהוסדרכםביאליק.מרכיחדפשא". flבאיב"פפיר,סה".כשיובוש 21

חיבורבשנתלרוחך.אינהתלשיןבהרחבתת"ירישלןניים"וחברייבו-להידה
הרחבתדרכיעללוסון''חבלימאמידאתגםביאליקפוטם'טרחר'הרשימה
 ; 170-168עמ'(תשמ"ז).שמירדאההוספה,להרחבתיחטיעלתצברית.הלשזי

183-180 • 

המיתיכרינד-ארתוהופכתבארדסההרשימה,גיבררהטוחר,שלישינתו 22
היםייררשנההסיפון'.'אישברשימהכמןיוניס,לחרףהירשבלייכנעני"-

יימביתעצמועלמעירהקרומים,הןויקינגיםשלומתיצבנקלהנצר tהשוןרי
 .אני"כנעכים

צפר.עריוררין-יורריןגשהם ;לגוכביםרמשולהלצפרמשילהזיייאוונה 23
וסללדבריןוהוסווה .)א"צטז(מנילהלכוכביס"צדצילין-עוליןוכשהס
שפעמיסהתנוסמת.ככנפיכבפייסליצשה ] ...רמיוני["והנה :עצמועלביאליק
לדמיוןאחתרדרךהארז.צלכשרץשורץהלאופעמיםיתציפיכעוף

קנו,יוסיסכוכביםביןרגעלהס,חליפותבפצםכפעםלשניהםאשרןלתנשמת.

איגרוח ;"רבהלתהוםיצלול-ומשנהיעבימפרוסיביןכנפייםיפרוש
 .יבצמא.ביאליק,

ומפשפש','עומדהגנוזבשירנמצאוכמציאות)(כמטפורההזבוביסתיאור 24

מדומיםוכאז(תרס"כ).זנרבר'ימתיהפךאמהאתביאליקבתנשבצקנןתיו
הגבולותממוס.שלזברביםמסתךבביםובחדרזביבים,שללזמזיםהסרחרדברי
 .הימריכברימןיכאןמיטשטשיםלמציאךתסמלביו

ברייגיןשתיאר.ברדיצ'נסקישלמרמןתויסודיתכהשישהזיקית,דמןתכגון 25
 . 97-87עמ'(תשנ"ד),הולצמזוראהלפתא'. n'בר-בסיפורו

2t: רחעמ'א,ביאליק,איגרות. 
האירופיתלפריזהאופיינילטיפוטמשתייר'פוחר',הרשימהגיבוךהאברך, 2ר

הגדולה,לעירגרת"יה"מפלהשגותיועםהמגיעהפךוביכציאלשלרונותו
נוריו.אנאבדיגןכת ,החדשהמתצשרשללקטגוריהשייךגרףבעלשאריהבשם
 • 51צמ' .) 1953 (האדםלעבר .אוכמניע'שלכספרןכךעל,ראה

המגיעהייהצפירה"אתעליכםשלוםשמתארהתיאיראתמזכירהתיאור 2 ~
 .)'בכתריאליבקה'דרייפוס(כסיפורןלכתריאליבקה

2S כאן .קסה)עמ' ,אחז-העםכתני(כלוהעבידה''התורהבמאמר 4הערהראה
הואפינסקיוכיהצרל,לפניערדהירוציוניםציונותכילהיכיחאחר-העםביקש
בלוןיתברור,צייביבניסרחוניסחםהמדיניתהציונייתעקריניתאתשהגה
 .הפועלאלה~רחמוהרעיוןלהרצאתהדרןאתהמתזיהכיורהמעשיתתכגית
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מתשללצליהדימהארםדמות

לתקין'ייכללא n'מע~רכרשימהעיין

פניהבריבוישתיקהא.

אףזילתןעםמלחשיחחדלאינושגיבורה'סוחר',הרשימהלערמת

לא'מעיות-יד"כלאחרה"רשימותבסדרתהשבייהברשימה fלרגע
מפיןמוציאואינושכמעטגלמודאדםמוצג-(תדע"י)לתקין'ירכל

ארובימה(יימה,רבהמביכהעלהמעידמקרטעלמשפטפרטמילה,
~ר Qהמשהאני- "! 9 "-וחירתיתקטיעהאחתולהברה )" 1דובר
מוהסוחר-הסופרפניה.בריבויולפרשהפשרהעללתהותמנסה

עדבן-שיחיאתהמייגעופטפטןרברבןטיפוסהיאהראשינההרשימה

הדמיתזאתלעימת .הייבירשטףבאמצעלנךולבסיףניטשישיה
עיניהשמבערשחוחח.עלובהדמרתהיאהשנייההרשימהשכמדבז

בנידאיתומזכה,אלאהדובראתלהטרידמעזההיאאיזומתחטא.כנוע
יהרנישות,הנימוסשיאתהאממנהשהתעלמותסבורהדובד .בלבדראש
להגודםגימוסשלכלשהיבמחווהזיעליבהדמותשמיכהמישהרי
עצמי.ערךהכרתהחרירהיהיר,ה"סוחר"לעומתכמיהו.מאיןעוןל
הירואית,ואנטיעלובה:דמיתולייהינגריס"לירהרהאנטיתזהלפנינוכאן

שלההנחיתיתרגשרתעצמה.עררפחיתותהכרתאומרתשכולה
הנפוחההאלאזוןדמיתשלהעליונותרגשרתרקעעלשבעתייםבולטים

 .הראשונההרשלמהשבמרכזעצמיתמחשיבות

ודק..אריךזקןיהודי 1 :בטראםבנסיעתי~ר 9למלומזדמניםשניים
ניכיוןוחוסרטירונותאומדוכילוחדשים,שמריוורן,צעירויונקי
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לתקוזירכללאמעיות

.ממהרהזקןעיניאלבמקרהעיניואתהדובר.כשנישאהעילםבהרויות
רבותפעמיםשעשהנשםשלום,ברכת.כמקדיםכראשוליומנענעהלז

ראשומרכיןכשהואבשתיקה.להקדיםבוהגהיאברכתןאתכרחוב.
שונותמהשעריתהשערותבלבומעלההדיבר.חרישיעלביןבמין
ייאחרשהואבומצידההזקןפני.הכרתזיעליבהברייהשלטיבהברבד

ועדיקיצהמזמןכולו,היוםקביעה.עבידהשמאפסהעלובים,מאלה
בןותועיםארבדיסשהםדיק,כחלללפניהםוערמדמתוחשכיכה,זמן

שוםלעצמםבומךצאיםראינםתועים tקץא:יךבמרחבקטבהקטנהכצב
אחיזהללאלאתרמאתרכעבהמרחףהיהודיעלאלהדברים .אחיזה/,

ן.במ'לידיד,במכתביעצמועלביאליקדבריאתמזכיריםקבע,של
שאין tזושאלהלפביימרחפתבוקד,ככלצינייפיקחייכשאבי :צמי

אחתמלאכהשאיןמיכל !שמעתא ] ... [?לעשותמה :תשינהעליה
עלשלייתןשנהפכהליביח-העשייהמעילםפשוטהמלאכהבידו,
 2פניי".

במונחיםהעליבגיבודריאתעצמואתלתארביאליקשלזייכולת
דמיחנטל.המחברורקיתהמורכבותהאתליצירתןהמקנההיאדומים

להוהקנההכשרה,יחיסרבטלניתשלתיצאההיאשעליבותהשיליים,
שהיתיכגרןאישיים-פרטיים,סממניםגםישם(רפהריאליסטיתמואות

שהתרכזההסרפדיםקהיליתבלבהעשריםשנותבראשיתביאליקשל
מכלהתפרנסיושחבריהשטיבלהוצאתטביבשבגרמניהבהימבורג

לחמלהלאובייקטגיבורואתהפךזרבדדןספר").נ"קדייתלידהבא

אלמוניבזקןבומתגליתהגליתקלקלרתכל.אמנםולזלזולבוזלדקולא
ארחהשנמנהכמיאךהומייה.עירברחוברתלעתיםפיגשושהדובר Jזה
זקדבבנדודיהם,נדרדעדאיתחבתבברליךאר.שר , Ostjudenה-עםעת

ההופכיםאיטיביוגראפייםייסודותשלקורטובהתיאורלתוךביאליק
משמעויות.מעיבתאיטר-אירונדתלתמונהוחטופהקלהכהסקיצהאף

שלעיסיקיומהםבנפשוהדיברמשערלעיניוהנגלההמראהמתיך
איזורחמיסמתיךלינותניםביידאי :בשפעבידומצוישזמנוזקןאיחי

העתקתהעשירית,בפעםהביתיתה"בינליותיקח"סידורכגיומלאכה,
ייעבדי"הרדאתייפפידךסים",גלגילעשרה,האחתכפעםהמשפחהכתבי

ממש.נחןשאיןדחק,ענודיתבאלהוכיוצאבר-מצויחילגימנזיסט

-אותויכשמקבלים Iהשכרעלמראשמתניםאיןכאלהבעבורית
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יישלרם"ובאמירתמטושטשתובדעהמישפלותבעינייםזאתעשוים
מלאכרתאלראיןבקצרה,חפוזה.בריחהאגבומגומגמת,מקוטעת

 .כעליהןאתהמכבדית
אילמיעולם,'ייעבווימאותםאחדאינןלפנינוהמוצגדלאדםאותו

הריבר-תקנאמשבחםועלילה",הגיתצבועיבסתריחייהם,רוקמינפש
האי-גיבררייגיכררכו"שלשתיקתןעימכם'.חלקי'יחיבשירהמשורר

שמרת Qאינהוהופעתיהיפה".השתיקהייאמנישלשתיקתםאיננה
לעליברתואותחיאשתיקתולהפך,בעולם".אלוהיםלצלם IIנאמנה

אלוהיםצלםשלומטרשטשתמחוקהבביאההיאיהופעתי •רלנחיתותן
שנתגלגלהקבלי.במשמעהייצלם"המילהתיתפסכןאםאלאבעילם.

מןמקיללתנפשלאותהכציוזביאליקליצירתתכיפיתהראאף
הערלמות,שניביוהתועהיוהמסתיריןהטןדאנשישלהאסכטולךגיה

שהפכההמת-החידמות-מנוחלעצמהמוצאתואינהלחתם,מהכא

 3 •הנור,היהויישללסמלןפינסקישלה'אוטואמנציפציה'בעקבית

הרשימה,גיבורוהנבוךהשתקןהזקוכאמירמיציאהעלילהכמרוצת
ספקכאירוניהספקמעיר,הריברועליהקטיעה,הברהשלפנינו,
ברצינות:

משילשתועוייה "! 9 "הברתמעיןפתאוםנפלסהשפתיומנרן
משרנההיתההעוויהפה.ועקימתידפשיטתכתף,משיכת :~מה

משמע :משמעהמהבהלהכריעהיהשקשהעדכךכל
 .ביטרלומשמעהתבטלותמשמעהצטדקרת.משמעהשתךממות,

מארבעתאחדוכלביחדהמשמעיתאלהכלבהשהיוואפשר

רשאיהיה-ראניהיובקרהאישה. tהפקיד-הראייהערי

 .ליהיפהאתמהםלולבריר

טיכה(אתלנחששקשההעוויהשלריאליסטיתיאורספקהואזהתיאור

גביליתאתהמותחופרשנויךתיה,אמירהעלסטירי-פרודיתיאורספק

צלילשאפיל, tנאןמראההדובראבסורדים". ר~"האינטרפרטציה

אלא tבלבדאחתמשמעיתרלאמשמעית.בילתליתביתןריחידאחד
שליכולתןהדעת.עלמתקבלותשכולךסימולטנייתוייתמשמעארבע

זוריתלפיכרצוני,פירושלילברורהדאייהעדימארבעתאחדכל
יצירהשלפנינןהרשימההיותעלמלמדתעולמן,והשקפתראייתו
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לתקיןיוכללאמע~ות

המכירההעולם,מלחמותיישביןהמודרנייםייהזמניםילידתחדשנית,

 .בתודעתןוהנקלטתהארםלעיניהמתגלהייהאמת"שלביחסיוחה
אדםייכללמימרההדגמההיאשלפנינוהרשימהאחרות,במילים

שחייתהפירנדלו,שלהנודעה"רשימךו"שלככותרתן I/שלווהאמת
הקליטהואולם,המודרנית.השקפת-העולםלרגלינרוערדנה

הרלטירויזםממאפיינירקאינהעצמוייארבייקט"אותךשלהפוליפונית
הערנרה .ייוניועתיקענייןשלןמחרדשחדשגלגילגםאםכיהמודרני,
לארבעהבטיסלמרי.אבסורדיבאופוכאן.משמשויחידאחרשצליל

פרשנישלפרך"סשיטתעלפרודיהמשרםנהיששוניס,פירושים
מלעיגמירחךבאופןלמיניהם.ואלגוריותמשליםמפרשיושלהמקרא
שבשלנרהג,הישר,השכלאתהדוחהלשמו.הפלפילעלזהתיאור

ות.הגלדייליהרשניטבענעשהרשלניתשגרה
שנועררניצשהדבריאתגםהכיךשביאליקלהניחכמרומהמרתר
השביךתאתולשלולמשתניםתודעהמצבישליחסירתםאתלהציג

 :ודרחבשרשלה"פופולרית"

בנךציחקבשוקדהואשמאזבכךהבחנוהימיסשבאחדנניח

לנרמשמיעאודאלנןמשמיעזהמאירעאםפניי.עלבעובדבך
שצהאותההיההאחרהיצראיהחואהיצראםבכריקשורהא

האחרעליו.נמניםשאניהאדססוגלפיהכיל ...גליומררמיעל

שלישימעליייאותימבערהשניגשם,טיפתאישכקבלמקבלי
המעיררחיאשמאבגדיאתבודק,רביעילמדיןעילהבומוצא

צחיק·'

התמציתיניסוחישלוריאליזציההרחבהכעיזהיאשלפנינוהרשימה
כלשחימחרוהעלאדםשלשתגיבתימראההיאאףשלרהאפוריסטי

היאאף ;הנפשימצברשלישירחתיצאההיאאירחאאגבאלירהנךרקת
רומהוהרביעיתעצמה.מחויהלאותהתגינהשלחלופותארבעמראה

העירברחוברתהמשוטטוהגאייתזהעניותןהזקןשללתגיבתילהפליא
 .בדוחתועהכעבהגדילה
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הנידדהיהרדיכסמלהמשוטטהזקןב.

ארבעביןלהכריעהקירא,שלולחלופיןהדובר(שליכולתןאי
דמותיאתמותירהאףהיאבעינו.כולךאתמותירהת,,האפשרריו

חידההיס,בכרכיכעבהמרחףרהדק.האריךהיהרדישלמוניתהאל
האלמוניהןקזהופךמשים.מבליכמעטאט-אט,פתררנה.אתהתןבעת
מדרךהמספרמכירשאיתהוחד-פעמית.מוחשיתמדמותוהעליב
נמיכיכמותו,רביםלענייםאב-טיפוסלכעיזהעיד,ברחובותחיליכי

אתהדוברמגלהביניתס,יש .מתמשךעלבוןשחייהםיברןושפלירוח
אפסיתםהכרתאשרדגש,וחריפידעתאנינישהםכאלהגם •איזניני
תחתיו,מסותרפצע-שכבגדםגלייטלאי'ייכלרוחם,אתמדכאת

רוצהשאיבומיהחי".בבשרםהיאאשמכוית-נךאהכתםוכל
ישההנאאלדעת,לאלפנןמיסיףהואהבריות.אלושלצערםלהרבות

יהמנימס,הצעירהיונקךאולם.לצעדם.שלאכדיעליהם,עיניואת
עילם,עליבישלהנפשלדקויותרגישואינוהעןלםבחיויותבקישאינו

ייתקלהעלסליחתןאתומבקשמרגזםבנימיסהאלמןניהזקןאלפינה
 :צפריהבלתיתקלהנגרמתוכאןכוונה.בליכנראחלןגרםשהיאקטנה"
בו,מתבונניםשהכיללונדמהכיערהמחיוה,מןנבורכחהזקן

מתחילהואעליי.נראהטלאישאיןשלם~אדםכנןלהופיעוברצותי
למראההדובדמסכםייהעלוב".יכתמיך.טלאיךכלעלבחיפזיןלכסות

אתלתקןאמרקלה.ייבשעההזקןהיהודישלהטראגי-קומיתהתנהגרתו
 ." !כךכלרביתשניםעיוותואשר

:דווקאהאנושישנטבעדתיהפרדיקסליבחותםטביעהמעשהסיפור
ולנדוחהעליבותעללחפרתבפינתך.להצטמצםמשתדלכשהיהודי

כורחרבעלנדחףיהראשבעתילם,עליבותומודגשתבוחנת.מעין

 ;העלביזגולדהגימוסמתוךדייקא ;הלבתשומתולמוקדהזירהלמרכז
שללביברחשיהתחשברתכחרסרכאןמתגלההמיפרזהנימךסדריקא
עלהקצרההרשימההעריל.נולדהטרבההכוונהמתוךדויקא jהזילת

ה"ירנקי"לביןהמראהופגיםהמטילאהיהודיביזהחטיףהעימות
אלחיתדתהמצוחצחים.במדיווהמהיךרהרענוהעלםהצעיר.הגרמני

ייההפכיס-ומת''הציץבשירוליקביאלדברי-,שבןמקוםאיתו

רכו').בעוולהטיבחהנדמיס,בחוסרמתמזג(הנימוסכשידשם"יתאחדר
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פרדוקסליבאופןמתוארהמדים,מצוחצחהגרמני,ה"יונקר"אפילן

עתהזהשהתחילבד-מצרוהלנערכאןמדומה(היאיהודייםבמונחים

האריסטיקרטי,ה"יונקר"שלהסליחה:בקשתזאחואףתפילין);להניח
המתרפסתהשתרלנותלשוןעלכפרודיהנשמעתהעליין",ייהגזעבן

רבהבהכנעהמבקשייאני :הרשותלפגיבמערבהחסותיהרדישל
ההבראיזםןהנוקשות,הרכותהלב,רערליתהנימוסאדוני".מאתסליחה

אלהומתמזגיםמתאחיםהאדרנים",ו"גזעהעבדים"ייגזעוההלניזם,
רופסיםשגבולותיהאחת.למהיתכביכולהופכיםשהםעדבאלה,

 S ..ומטישטשים

חטוטרתכלאתהשחוחגבועלנושאהרשימה,גיבורהזקז,האין
דמותעיצבשביאליקאלאזאת?איןוחולייהמדוויהכלעלהגלות,
עלמעידאמנםהדובראחת.ובעונהבעתוחד-פעמיתטיפןסיתשהיא

רבותאקראיותמפגישותלוהמרכרתספציפיתדמותזהזקןהיות

ספרייה,(סידורה"רוחניים"עיסוקיךואךלם,הגדולה.העירברחובות

לכעיךעלובהדמותהרפכיםוכו')ייפפירוסות"גלגילכתבים,העתקת

האוויר"פרנסות J 'אישושלהיהוריהרוחאיששלמעוקמתבביאה
קבועהאחתפרנסהבלאימחולייתומתמלאויומובידושזמנןיהיהזדי
הגלותי.ליהודיימשלמטונימיההיאדמותוממש.שלמקצועובלא

כבודבהשישפרודיקטיביתפרנסה;ובהעדריתדהברוחניותהליקה
בדרכוייקרהארלימעשה,באפסכרחובותימשוטטנרדדהואותרעלת.

שתיים,אופרוטהלהשתכרהזדמנותאיזךלותזרמוראולימכדארזה

מהיתרלתיאורתורמיםהםאףככלינסהדקגיפיימבנההגבוההקרמתי
איךבמרחבקטנהקטנהייכעבלהותיעההצפהןה"אוןרירית",הריחנית

קץ"·
קבועה.עברדהשמאפםהעלרבים.מאלהכ"אחדהזקןשלאפיונן

בוותועיםאובדיסשהםריק.כחלללפניהםיעימרמתזח ] ...כולו[היום
שוםלעצמםבומוצאיםואינםתרעיםיקץאיןבמרחבקטנהקטנהכעב

מזכירהואלעיל.כמתיאראוטן-אירוני,אפייןרקאינואחיזה".נקודת

:ייבינתייםשלישיפרקב'ספיח',יו"רהארתשלתיאורהאתגםמאודעד

עללהראיןבעיגיידמותכללהשאיןזן,קטנהברייהיהיור'ךובאמזדקר
נראיתהיא.תמדדמכילדיותרמחבבהאניכךפיעלואףישתסמיךמה

יראלה.לביולבי-גרראאגבנמשכתהיאכאילואךבארוירכצפה
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ישלאתירמסישלאחבדותיהביןבקטניתהתאבדשלאאני,וחרד

 ." ...כולןביןישלוםחסתתמעי
להןההולכיתהאותייתביןהצפה tיו"רשהאותילהבחיןשלאקשה

(יייהודי"הן/,ףר"שלדמוחובתהיאזקיף,ובדאשנטויבגדוךקוממיךת,

ביזרגלו.לכףימשעבתאחיזהנקודתללאבאוויר,הצףביידיש),
עלקימהבזקיפותמהלבית(ואלהחעולםשבארמותוהחזקותהאיתנות

שירואחג Iיל'כשהכתירכילה).האנושיתאתבגאיךומיליכותאדמתן
שראוחיוחלומה,ביך"דולאשריקהביו/'ד tי~ד"של'/קיצובכיתדת

האותשלשמההואשרוקהיודהיא.רלאמלפניו.שיצאהשגגהבכן
סמליצירתןשללהיותהיל'/גרמזאףובאמצעותההאשכנזית,בהגייה

מקורהזוטרגדיהחייה.משורשמניתקתאימהשלהיהודית,הטרגדיה

אומהשלבירירתה ;תיקונועליבראבמהרהשלאמתמשך.בעיורת
האוךיר"ייפרנסותאלהגרלה,שלהרפששליליותאלמטהמטהשלמה

שתחילתןטרגדיות-לטךגדיותומבדאותבעליהןאתמכבדותשאינו
ביתראןבמרקשעוריםבשתיאות,שלבקוצה-בכךמהשלבדבר

חירגתשמשמעותו •יהרדיביתשלבחורבנוואחריתן-מרכבהשל
הפרטיקולרי.הסיפורמגבוליתבהרבה

חניך-היהודיהצעידנאלץשאיתזהאוןיר",ייפרבסרתתרפעת
תןפעהחיא Jלחפש-המקציעיתההכשרהוחסרוה"ישיבה"ה"חדר"
ילייגניסחייוד'שלב'קוצךביקררתם.נרציאתהמשכיליםהפנושכלפיה

ייומה :ובלתי-נשכחקצראפיגרמטיבניסוחהמשכיליםקיבלנתאת

לשרן~יעלאהמסגרבהלהיות 11דעהבןשאיןחכםתלמידיעשה
אדן-לסוחר Iריאה,חליש-למלמדהוא,לברןלשןחטהמדינה,ן

אך Iשדכניםשמשדםפרנמתעודישעוך 1 ;נגינהקיל-לחזןכסף.לו
עלבעצמםהמביססיםאלה,דבריובטלנים.".שבעה הנז:::~אחתעל

דב'אהיה'תאמרהביאליקאיהעםלשידבסיסלימיםהיוויידי,שיר-עם

שלהאחרוןהשלבלפנינןכאןהסיפון/.ו'איש'סוחר'ולרשימרתיו
עמיקתא".לבירארמאמ"איגראשקיעהשלריריתבןהדרגתיתהליך

ואחהתרדהאתלעןלםשהביאהתהילה,עטורהספד"בוועםתחילתן

הזקןשלהמביישיתהאוויר"ות Oב"פרנוסופואחדיכאלהאמונה
מגלגלקלףומגילותייפפירוסיס"ולאייפפיררסות"והערירי.הגלמוד

לגרדדם".ייאורלהיותשהתדימרהספר",לייעםנצר tהזקן
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אלאלכאורה,קטןענייןהואפפיררסיםבמקיםפפיררסותגלגול
מטההיהדותשלירידתה:תופעתוחשרבחגדילהתיפעהמאירשהיא
המסתובבהיהודיהתרבות.עמישלהתחתונהלדייטהעדמטה

ייהשכאיננךההשכלה.רגלאתכגאיזשנשאההעירברלין,ברחוברת
ייתעודתסמלזרים",ביןפלייטוזשלצלוחיתעםשברדהלאומים,נזיר

הראזהזקןהמדרש'.ביתסף'עלביאליקשלמשירוכעמים"ישראל
ה"נובלת"(אוהארכיטיפי,הזקושלוהמגרחכתהעלובההקריקטורה

-simu/acrum -ודק,גביהזקןיהודי :ביאליק)של,בלשונןשלי• 
צהוברבתםןמטולאיםבליסבבגדיםהגדולחהעידברחיברתהמסתרבב
כאווממחישמילים,בלאביאליקשיאלהיהדות,הגיעהלאןבמכנסיי.

מיפשטת.עיוניתבלשיןאחרכמקוםשתיאךאתופלסטיציוריבאופן

ביאליקשנשאאדץ-ישראל",ובנייןכגולההיהדיתחררבן'עלבנאום
המרכזשלמצבואתהשארביןתיארהראתרפ"ו,בחורףבליבדון
החכמהדגלנושאתתמידשהיתההגרמנית,ייהיהדות :כברליןהיהרדי

 tצונץאתלנישנתנהזי,יהדיתלשנה.משנחפלאיםיררדתיהתרבות,

מקוםככלרחרבו.דללירמעייניהמלדת.עמדהידומיהםגרץגייגר.
וקררעיםתלושיםלאץרמאץרתועיםיהיריםרבבותאנופרגשים
 J'.6כף-הקלעכתורכמרונתונים

שלהרחבהאגבוהמחזההמחשהאלאאינולפנינןהמוצגכלככלל.
הנופחפרטיס.רבנטורליסטי.;תיאורהגותילסמלהפכישככךעניינים

טינהאתמכברזהשאיבדהמיפשטת.ארכיטיפיתבדמיתחייסרוח

היתהזוהנודד.היהרדישלדמיתר-לסמלארלאיקיןוהיתההחושיי
ארסמלליטןלנהג:חיאולתקיפךתיהלסוגיהביצירתןביאליקשלדרכו

ומצמצומימקיפאןנולהפשירךדורות.חכמתמקזפלתשבופתגם.
כלאהיהיהמיפשטהקטגוריאליאופיךכיעדחדשים.חייםביולנסוך

המקיץביצירתו.הילדדמיתכיביאליקשלמבקריושכחופעםלאהיה.
דמותשליקונקרטיזציההדחבהאלאאינההחלוז,פתיחתעםמשנתו
שלקריקטורהאלאאינההצרצר;שדמותמשבתההמקיצההאומה
הגליתמגנינתאתריחידאחדמיתרעלהמנסרהכיבןר.בעלהיהירי

ינותןשכאכסנייתו,לערליםהזI!כרמןהמרןגהאב.;שרמותהאריכה
יושביעקבשלדמיתושלקונפיגורציהאלאאינוככוסיולאבספרעיני

אתוהציד.השדהאישלעשיו,האדיםהאריםמןהמוזגאהלים,
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סיפורי-עס,עלבהרצאתיבמפורשביאליקהסבירהזאתהטכניקה
 :תרצ"דבאיירשנשא

הוא,לפיכךגדוליס.דבריםבזיכרונילשמיריכרלאינרהעם

שלהפילןסופיהאתמיניאטוויים.כדבריםהיוייתיאתמצמצם

מקפלהעם ] ...בפתגמים.בספונהכשהיאלפעמיםתמצאהאימה
אחד .טיפוסשלבשםהכילומרכזשלמהחייםתמציתלפעמים

שלם.חייםפפרכזהאחדאפיתטמתוךומגיללהאמןבאכך
שמלתלאנטןנינוסמחנהששלח Iהנשיאיחרדהד'עלמספריס

אתפתחכן,אחראגוזשלבקליפהאיתהיקיפלמלכותשלמשי

אתמפתחהאמוגםכךגדילה.שוכלהלפניןיפרשהאגיזקליפת
 7 .שלםעולםמשםלמיציאכקליפההמקיפל

יאותויקיבעעיצבדיריתשלשדמיווארכיטיפוס.ביאליקנטלכאוגם

רחב,בתיאוראיתו,יפרשנתוןחיהשנתיכההאגוזמקליפתהוציאו
לפנינולמעשהאךואלמרני,סתמיזקןלפנינולכאודהרמשכנע.אוביו

ארתוהופכיםחזקןשליהדקהאדייוגופרמקלןסמל.שלהרחבה
הנודרהיהרדיושלהרוח"ייאיששללסמלווגםבדוחולנידףלאזוריוי

השבהעםכמיורם,גבוהאמנםהואביותר).העלוביםמגילוייו(באחד

אבואךלעברית),תרגמו(שביאליקישראל''שירתפרוגשלבהמנרני
הסמליטיבואתושוכחיםנטררליסטיהיכרתןבגובהולראותנרטיס

יייזקפועידשבניוהצעירה','שידתנושבסוףסבא"ייישראלכבתיארר

ותפארה".ככורבענביהשבראשואתוהקיפוקרמתיאת

ודקאריייהודישלקונקרטיתיאורכאמוד,לפנינו.ראשונהבקריאה
אקראיים.לכאורהקינקרטיים,פוטיםאותםשביבעיוןאולםלא.ותר

לאיותיהדמות,שלהחיצונייםההיכרחרריאתכביכולהמהווים
אחהיהןדיכשגירףלמשל,כריומופשטת.סמליתמשמעותמקבלים

בוחנת,מעיו,להיעלםבפינתולהתכויץורצוומבוכהמריבחוטמו.
לפנינן.ושוב,טואגי-קימיריאליסטימעמדבכךלראותגוטההקורא

הסמלי-היחיריהחוטםבדבררב-אגפיןדירןבתוכו,המקפלזעירפרט

משרם-גאייהלנחיתות.מקורוגםלגאייהמקורגםשהיאיארכיטיפי
פרנסה,ןלמציאלרחרחלועיזרלפניו,הולךהיהררישלשחוטמו
בחןטמןהמחגאהשמי,אתהנישאתהרשלמהשבמרכזסוחר" J /כאותי
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לתקיויוכללאמעףית

שלבלשונוחיטם".ייבעלכילשכוח,איו(ואףעברדה"כב"מכשיך
החךטסואולם 8ביהירות).חוטמיאתהזוקרגאררה,בעלהואביאליק,

היהודיעלהאנטישמיםשטפלוהגזעי.ההיכרתיגםכמרנןהיאהיהרדי

שרנאישלכיותרהמתרעבותבקריקטררךתקבעדרךוהמיפיע tהטיפוסי
:סמללנחיתרתסיבחוהןלגאיוהמקירהןאפואחואהחןטםישראל.
בראשזהחרטםשלהקולניתגריפתרגרוטסקי.לכיערריסמללמבינות

ואדםבארהלךיהרדיייהיההמשכיליתהסיסמהאתמגחיכהחךצות
ייחרמבכליהרדיהואפנינרשלהיהודי :פלסתרארתהייועושהבצאתך
אותםכמילמרחוקנשמע;חוטמךהכרךלרחוביתבצאתןגםיאבריו
הרורותבניהנפשיפייהרריםשהשמיעיוקולנייםרמיםכררזים

איריאללכלבנקלנתפסיאשדיימתמערבים"יהודיםאיתםהאחרונים,

והכזיבו.כיזברררבשעל-פילכמושכיוסיסמה

היאהנעול"הסררגאצל'ייבמקלוזהיהורישלעמידתיתיאורנם
סמלישמעמד:אפשרסותרותאפיל,מרובות,במשמעריותטעוןתיארר

ולהתעריתזכויותלקבלסיף-סוףהמבקשהנודרהיהידיאתמייצגיה
אפשר .ומסורגתמסיגרתהדלתאתמוצאאךכלשהןיבמקוםכאזרח
אםכיהיהווישלהאמנציפטוריתשאיפתןאתמגלםאיבוזהשמעמד
מעיןולהיעלםאמותבד',להסתגרכצללבד,לעמרירצינואתדויקא

עללשמורכדיהכללמןהתבדלרתועלמלמדתשהיאאפשרבוחנת.

הצטמצמותועלמלמדתשהיאואפשרענייתניתיגאויהמתיךעצמיותי
מקום,מכלגאוותנית.ענווהמתוךונידחתחשוכהזרייתבקרןמאונם

הירק','בגינתהילדיםבשיךהמסכןהאפ~דשלזואתמזכירהעמדתו
והתרמיל,המקלנד".ולאנע"לא tהריקיםתרמיליועםמקליעלהנשעו
שלהמאוחרותצידותיוביכן,אם Iקיבלוהנצחית,הנדודיםקללתסמל

הסמליסיבםכיעדוטרנספיגררציות,טרנספורמצייתמיניביאליק
ונשכח.ניטשטש

ונעלםאפואנשכחשלפנינוהיהןדישלהקטגןריאלי-סמליאופיו

אמיניתלתמינההמעניקיםקונקרטייםפרטיסריברישליבהקוראמעיז
(ייבראומוכללכלליבניסוחלילה'ב'הרהורישנוסחמהואותנטיזת.

בתיאורריאליסטי,באורכאןמיצג ) 911ם nלפתעלה JjVfינדיביםפתחי
לולתתומךאיליםלחםפתלזקןהזורקיםהנדיביסדמותשלהמפורט

בשירהמישמעתשהקובלנהבעודכנדבה.שכמוה,חקעכודתאיזו
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שישיפרק

במקלות.;מגורשנבובהבארץככלב(ייאנועקטנה''איגדתהמוקדם
למרותהידיעה.בח"אהיהורישלבדבריןנתפסתפ:ירןרים")מבולבל

המבילבל tשלפנינןהיהרדישלתיאורן,הנהיחידראשוןנגיףהשימיש
פרטיקולריבניסוחמנרסחיגורש,בטרםמקוםמכלובודחפירורים

מבטללאאך-המשכיחיחד-פעמי.אישירושםהיוצרידב-מרטים

זה.תיאורשלוהמרפשטהסמליצדואת-לחלרטין

הצדבמעגלחד-פעמיתדמיתשהיארב-רובדית,דמותלפנינו

כצלםיהניךדהיהןדידמרת :הרחבבמעגלאדכיטיפית-סמליתודמות

הספציפי.ביןערטילאין"'יידאזליוהתוהישמעולםנשמותמאותןכאחת
היהוךימייצגזה,:כמעגלהבינייםמעגלגםמצולביותרלגלליניותר

מהוההבקפוטהברליןברחובותמעשהבאפסהמשוטטוהדק,האריי
באיתי ) Ostjuden (המזדח"יייהידישלמצבםאתגםצואים.יבבגדים

היהודיתהעיירהפליטיאת :רשלמתןאתביאליקכתבשבוזמן

עראיתחנתהמלחמהשלאחרבגרמניהשראווהדווייסהסחופים
שהלכוסרפריםשלמותםעללאמריקה.אולארץ-ישראלבדרכם

ואבדןאנדרלמןסיהשל,כשעהזובינייםתקופתשלבעיצומהלעילמם
 :תךצ"גבקיזהסרפדים,לוועידתהפתיחהבנאוםביאליקדיברכירונים,
בדדךעליהםקפץשהמייתאלה,שלמיתתםהיאטראגיתכמהייאבל
חיפזיןמרוצתבתויכללית,ומבוסהימנוכהמהימהשלובשעהממש,

עירעיםדוחמנרגעשכילירבאורירמסביב,מפלטובקשתבהלהימניסת

 ] ...דבר[שימעובאיןדכר,רואהבאיורבח,ואנדולמוסיאדעתוטירוף
כולםבאירופה.רחצישנהלפניבמסעיעינייראוהאלההחבריםריבאת

 10ררניס"פרשותביןכמתךוצציםהתוהי,בעולםכמהלכלםנעיבייהיו

התוהי,בעולםוכצלםכצלמהלכתשלפנינןוהרקההאדוכההדמותגם

מתניעע,מתשלל~לרהדימהאדם'ייזמיתכאיתהומתרוצצתמתנודדת
הנצחיהיהןדיסמלהמת-חחי,כמי ;'המתמיד'שבפתחמתרוצז"

ושסללהפינסקר,שלל'אוטראמנציפציה'שנתגלגלההעם,מאגדת
אחד-העם.שלהציוניתלמשנתןהררךאחדברשלבסופו
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לתקוזיוכללאובעוות

יפתשליפיפיותךמילהגליתיהכיעוךג.

הבימיסיםבעלהמערבעםאירופהמזרחיהודישלזומחודשתפגישה
שגרתיתרבלתיחדשהמזוויתכאןלבחיזלביאליקאפשרההמהיקצעים,

בך-הזמךהניצשיאניהניגרדאתאןומערב",יימזרתהקלאסיהניגוךאת

אתשהפכההגלךתית,העקמךמיותביןמפגשזהווהלניזם".ייהכראיזס
העלומים,יפילביזודחוי,ריחהליצורוהייסךריםהצערשבעהיהודי
וחסרתהצעירהבדמיתרהמתגלמיםהפיזית,יהגבורההחייםשמחת
עםניךמפגשזהיהמדים.ומצךחצחהאריtכטיקרטיהיינקרשל 7הניסיי

והסתאבותי,ירידתובתהליךביותןרהנמוךהאחריןלשלבשהגיעיזקן

 ;ולהתעוררלהנץהחלהאךזהשלאומייתיואופטימי,צעיר~םלבין
עתהזהשהחלצעירלביךינזדקושנתרוששובריביםשועיםבןבין

היהודי,אתביאליקעימתבמקרהלאנאצלים.טרקליןגינרנילרכיש
כןהצעיר,הפררסיהאצילעםוהמשמעת,היציבותיחסרהמולדתחסר

התרבותוכסמלבמעלהראשונהמדיניתכהצלחהשנחשבהלאומה
יהמשמעת.הסדרוהישגי

חסראךהמנימסהצעיר,היונקןביךעיןכהרףהמתרחשכל

ולחשיפתלביקורתהרגישאדהעלובהזקן,היהודילביןהרגישות,
המתוקניתכיךהיהודישלמצבועלמשלכדימתעצםזרים,לעיניקלונו

כשאריתהמנסהקשישה,לאימהבזשלמצברעל ;העךלםשבאימית

וזרית,ניכרךאורירתבתיןהענריתפארתשלשדידיסלשמרכוחרתיה
שמתו,צעיר,יונקדמצדנימיסשלרגע.דווקאעברמכלארתוהסובבת

שלבמחרוההעליבהיהודיאתלזכותמואילוהתייפייפותהתנשארת
היהמיטבעליבותה.בכלוהמתחטאהדלהיהודידמותאתחרשףחסד,

בלאלנפשואותועזבול~העלובהזקןהיהודימןהצעירהתעלםל~
הנימוםגםומההבימיס,לעיתיםכלשהי.נימרסיןמחייתכלפיושיפגין
ביאליקאומרלה,שנייחשאיןוכפגיעהנימוסכחוסרמתגלהיהמיפרז

אץר"יידרךשביןההבדלנעוץוכאוובפורשית.הדבריסאתשיאמרבלא
הידורבי(שישהן'ירוגי"שלהחיצוני Iה"נימרסןלביוהיהודישל

(והשווהבפנימיותוויפהבחיצוניותומכרערהיהרדיתרתי-משמע).

שמיס).יראיהויישפירךשןיפה]יחרדי =[יוד"שיינער 2$ "לאפיתט
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פנימיותיאתלפעמיםמשכיחהחיצונייופיך-ה"יורני"ואילר
כילחהיורנית-גרמניתההתנהגותהרגשית.אטימותויאתהאטניסטית

דקהעררכסייתכאותהנימוסיו.שלדקמעטהיפיס,חיצרנייםגיבובים

היהרדישלאץר"דרך fוזאת,.לעומתידרכףעלהצעירהיונקרשעיטה

כלללאבהיכמתחרללוהתחשברתהאדםנפשלתוךחדירהכילה
 11ןפרכוס.צביערת

המודרני,הגרמניבגלגילןה"הלניזס"סמלהיינקר.שלתיאורולצורך
 ,] nomos [ו f(יינימוסביווניתשמקורובמליםביאליקכאןהשתמש

באופןאי I [tironis]),12(ייטירוןןהלטיניתאו ») biblion [ייביבליותקה"
בהלכותהיא(ייזהירהיהדרתמעילםובמושגיםבמליםגםאירובי

עלששמחכמעטללבישתן.השבינירםבתפיליןככר-מצויהדרך-ארץ

 13מיצה."). nלהשלאבה,לזכיתוהזדרז ] ...לידיגשבאהזךכגיומצורה

הממשמשהיהודימילהכפתורים,עטוריהיפים.במדייבעמידתך
מולוחמחידרהמעיטרבאפוייכבהןהריהואש.כנמכרותבכתמיו

הגרמניביוהזההגברליזטשטושנגעיו.ככללפניוהעומדהמצורע
כמשךנבלעיליייהדית"ייאנושיות"ביזשהגבוליתמלמדנוליהןדי

אין-קץהשפעותקלטהעולםבכלפתמרחושרוח~םכי •ההיסטוריה

הישנה"'ייהבריתשלהטמעתהמעצםעבר.לכלהתפשטהותרביתי
לתרבותםלחלחלהיהרריחמיסרהשפעתהחלההחרשה"ייהבריתבתיו

 .אירופהעמישלהאלילית
ולאייביבליותקה"במדלהביאליקכאןשעשהכשימושיהילכך

 :ומכופלתכפולהתכליתהשיגהיאייספרייה"המחןרשתבמילה
הפזיזיםשחידרשיהםירושלמייס". IIההלשיןלמחדשירמזכךראשית.

שלבחידושוולאייטראם".במילהגםהשתמשכך,(משיםלרוחואינס

ייביבליותקה".המילהבאמצעותשנית,ייחשמלית"). '''באבןאיתמר
האמידים,המערבייםהיהודיםבקובהשרררתלאווירהביאליקהכניסנו

ומלמדיםטפרים"עקדייביתבניתםהמחזיקיםלמחצה.המתביללים
מדגדםביאליקלכול,ימעלשלישית,בר-מצייה.לגימנזיסטייעבדי"

לתובותישראלתוביתשביןההרריהחלחילאתזומילהבאמצעית
 biblionהיווגיחבמלהשמקררהיזומילהההיסטוריה.במרוצתהעמים

לספרנודףלשםבעולםהיתה ,) bibliosהרביםןבצורתמפר; =(
האליליתהאירופית.לתרבותהעבריתהתרבותשלתרומתההספרים.
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לתקיויוכללאמעףות

האגריףכיחאתהרומאיםהיופי,אחלעולםנתנוחיווניםבמקורה.
וסר.המואתהתורהאתוהיהודיס

מהדהודים,מדדרכההשפעהקלטהכוצרישהצולםסבךניצשה
זאת,לעומתהחיים.ליפיהמתכחשאסקטייעבדים"ייגזעאלאשאינס

השנדים,ביוהממצעממרצעגםאלאבלבד,צד-ראייהשאינוהדובך,

הראמהיהודי.דילמדלאהניצרישהצולםמדבריי,כמשתמצסביר,
שלציירת,פריכיעורועלכרגעלחפיתהמנסהחיהוריעלאמנםמרחם

הצרלםבהרויותהבנתוחוסרוצלהיונקרעלמלגלגגםהיאאךדורות,

חיצוניים.גינרניםאלאאינוהמערביהבימיס .ארץודרךמיסרינהלכות
היהדותעלעילההמערבאנשישלה"הלניזס" ~והתחשבןתדגשבלא

תמידאיתימזכההזקןי,כמספרחדוברבאחיקה.לאאךבאסתטיקה

הוא("לעולםבשלומוידירשאותימזההשהיאלאותראשבמנור
עלבתלמןדהמסופראתמזכיריםאלהדבריסראש").נענועלימקדים

נשרק"בכדיואפילומעולם.שלרםארםהקדימייישלאזכאיבזיוחנןר'
הוארצליבךתךדליתושלמרותאדם,אפיאלפנינו .)א"עיז(ברכות

ממנוצעירלאדםשלוםבהקדמתדואהראינרדרך-ארץבהלכיתמקפיד

 .כבורפחיתרתשוםמ
הזקנהמהאימהללמיד 1fהגרמני-ה"יוונייכולומיסדארץדרך

היהררישלוהסחיפההעלובהבדמיתןכאןהמתגלמתוהדוריה,
היפרתיהמידותפיעלבתחנךאיל, .ברליוברחיביתהנידךאלמונייה

באטימיתזהביהודיהיובקינוהגהיהלאישראליבמקורותהמצוירת
אתלמשל.ויורעימכירהיהיהורייחינוךקיבלאילוכזי.גילמנית
תשתדליאל ] ...כעסינבשעתחברךאתז;ןרצהייאל :חז"למימרת
יבקששלאלאדםהיראתםיאתיח)ד.(אבית Jקלקלתו'בשעתלראותו
אלמחברי[סליחה]מטוהמבקש:ייכלומופרזתמיגזמתסליחהמחברו
נא"ןשארעתה ...נאשא'אנאשנאמרפעמים,משלישיותרממבוינקש

אותןמוריםשחזו,לילחברואדםשביןהליכית 1ונקצרה .)א"עפז(ירמא
צל,ולארגשלכועלצניעיתעלרחמנות,עלמעידרתצליהן,רממליצים

רלהרשימך.הזילתלפנילהתנאיתרצון
מהיהןדיללמודמההרבההצעירהאירופילאריסטרקרטאפיאלןיש

תרתי-ח"קדם".(מןהמזרחמןהיםלמרינותשנתגלגלבימיםהבא

קבעישיבתהיושבהצעירמןללמידיכרלהיהודיגםאךמשמע).
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שישיפרק

רכיםדורותזהשקועהיהרדיהיהאלמלאשהריוכמילדתו,בארצו
טראגימצבלפנינווהסחיף.חדויילמצבומגיעהיחלאחגלית,ברפש

עלייתה.כרנעיוזךדעיכתהכרגעיזו-תרבךיותשתיביזמפנששל
יווךכשתוביתמקבילימפגשהתרחשכברההיסטוריהבמעמקיוהנה,
גאהיהוריביןמפגשזההיהאזאבלמעלה.מעלהלעלותהחלהאך

הרשימהלמדיי.נחשלתערדיןאלילית,תרביתלביןתרביתיצתיר
השירשלהטרגית,הקךיקטורית,המעיקמת,הגירסההיאשלפנינו
שלבראשיתןניצבטשרניחובסקישלדוברואפולו'.פסל'לגיכח

בווישהראשיז,הציוניהקונגרסהתכנסותלרגלנכתב(השירתהליר
למשפחתהמודרניהיהורישללהצטרפןתוהשאיפהאתלסמלכדי

מתשלצל-צלךהואביאליקשלברשימתוהיהודיילערמתו ;העמדם)

ביז.היחסנירווושלהסתאבותשלמתמשיבתהליךהאחרוןהשלב-
שביןכיחםהיאויפח-תרא,מסולסליייווגי"מילהניצביםהיהודיםשגי

בת-שוע,לבין/גי Iילשלהפואמהבפתחהיפיפייה 11ה"נסיכהבת-שיע,

בשגיפיאמה.אותהשלשבסופהמנורלת" I1וההעלובההתגרנית

הוויהשלהאחרוניםהשקיעהרנעי •תהליושלסיפימתוארהמקרים
 .סיכ~יהיבטלברה Qשאבדומפוארתייפה

גבוההברמהגםהיונקרעםהיהודישלהמפגשאתלתפוסואפשר

(עםהמערבעםהנצחיהיהןרישלכמפגשי-הפשטהשליותר
אתשבלבל;מפגשהגטן)לחימיתשמחוץהחרפשעםהאמנציפציה,

חשףזהמפגשמשהועיל.יותרביאליקלרעתליוהזיקהיהןרישלרעתו
בלעוולחשבוןשלבסיכומןלווגרםהיהררישלנגעיוכלאתלמעשה
-הרענניתוהגרמניןתהחלניותסמל-והמשוחהרךהיובקי .יכיפד
-היומיזעתיקהאסקטי.ההבךאיזםסמל-החסותליהודימעניק
אחרת;איכזרפריוןילגיהבמעמדו;הכוחשל I(פירירהתנצליתאיזו
התנארתמתוךממש),שלתוכזחסרותאמנציפטלרירתזכויותמיני

יחסעלכללמעידיםשאינסחיצונייםגינונים.מתוךנפשווביפיבעצמי
אז,ורויקא 14 •עמרלהיטיבאמיתירצוועלאיהיחרדיכלפיואמיתיכן

בכלמתגלהוחראשאתיביתרהיהודישלעליבותונחשפתכזה.ברגע
הראמצבו.אתמחמירותןהמחווה I1ה"טובהמזו,יתרהונגעיו.מומיי

דייקאהזירהלמרכזבעל-כירחןנדחףאךבפינתןלהצטמצםמבקש

אתגורףהראאזדייקאולהיעלם.באדמהלהיבלעמנקשכשהוא
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לתקרודיכללאמע:ןרת

רעשמעיררהואהלב.תשימתכלאתאליוומפגהמבוכהמריבחוטמו
קילנייםכרוזיםששימשויהידיםאותםכמוההמילהלתודונסחף

 tהאמנציפטוריותהזכייותעלומישכות-לב.יפותהומניסטיותלםיססאות

הצרפתית,המהפכההיא tהראשונההמהפכהאחריהיהודיםשקיבלי
 :הבאיםכיבריםביאליקאמר

הירופירושהטיבהכלהרי-ההשכלהקניית-ההשכלה
יכיתדופלןס,בצורתממשישכרוקבלתהיהודיםדרכיעזיבת
הביאלאאיש .פרטיקיוסאפשריתחייס.הרחבתישיבה,

תחרסאתיצאההאינטליגנציההאימה.חשבוןאתבחשבונו
מעולעצמהאתפטרהזגקסח,תשלומיבליבשראכלההמושב.

לעצמהוקנתה Jציבורבצרכיהשתתפיתמסים,מצוות,תורהי

ההשכלהשלדמית-דייקנההייתהזאתשלווח".ייחיימעט

 iSומטרתה.מכוונתהלהפךבחיים.בהתגשמיתהבמציאית.

שלכמפגשאחר-העם.משנתברוחביאליק.אפואתפסההשכלהאת

דקאותו.חיזקולאחיהןדיאתשהחלישמפגשהמערב,רוחעםהיהודי
מסיסמאיתההתפכחותלאחרהעםאתשסחפההלאימיתהררח

עשויהיונקךמאשפתית.ולהעליתורןחואתלחזקהצליחהההשכלה
קונקרטיותתופעות-המערבתרבותשלרביתתופעותלייצג

גרמנלהישלהאידיאליסטיצדהאת :ואקטואליותזמנייתעלומופשטית.

כמיישראלאהבתמתוךכיכללאהיהודיםעם"להיטיב"המבקש
הנימיסאת ;יפיםהןמניסטייםבערכיםןהתנאותהתייפייפותמתוך

שלהמיליטריסטייםוהאיךחירפיאת ;רגשמאח,ךיושאיןהחיצוני

במדייכאיש"צבאמוצג(היובקרהעולםשבארמותוהחזקיתהבריאות

ניצשה,מתירתהזהבבתלתליהכפיריםאתוהנאים),המציחצחים
בתוךייכחימטבפינתורלהתכויץלהצטמצםליהודילושגרמו

נרמזהמדרש').ביתסף'עלביאליקשלשירו(ראה IJקשקשותיו

 16בהתבטלות.ספקבביטרלספקהיונקךשללמחווהמתייחסשהיהודי

נרמזאף ;חלילהוחוזרלעליונותמנחיתותלהשתניתיכולשהיחסגרמז

שהביאיהענרישבהזתקיפותהיומעולם.דבריסהיוככרכיכאן
ועתה,האלילים.ערבדהיווניעלבהרבהעלההמינךתיאיזס,אתלעולם
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שישיפרק

[-ישראלי](יייזראליט'/בני-זמנילייענרים"מתייחסהמודרניהי"יווני"
אתריוכרוסיהבצרפתהיהורישלכינוייוהם ]נ-עברי "ירב::י~"או

"גזעכאלאםכישווי-זבויןתיאזרחיםכאללאהצרפתית)המהפכה
יווגי" IIלהיהרדיביוהמפגשמתרחשבמקדהלאומזולזל.נחיתעבדים"

התחלפהההיסטוריהבמרוצת .החילףהזמךסמלרכבת,שלכקררן
הגיעעתהחליפות.בהםוידדועלוועמיםאחת,לאהקרונותאוכלוסיית

במתמעללרדתוהצער,הימיסשבעהגלותי,היהורישלזמנו
ידערהר.שלאורענביםחדשיםלעמיםמקומיאתולפנותההיסטוריה

יתרמילםמקלםעלשיגרועומדבר",יימתימאחרוניהואשלפנינןהזקך
שלאצעירדורכבריבואאחריחםתקנה.לחםתהיהולאהעמיםבמדבר

ומדוויה.הגרלהסבליאתהמורשתעולאתידע

אחד-העםשלהגרתובראי.הרשימה ,

היהודישביןהמפגשאתאפיאמסמלהיינקולביןהיהודיביןהמפגש

ההשכלה.שלהראויים~ריתיהאתשהצמיחמפגשהמערב.תרביתלבין
הרךהיונקרעםהיהךדישלמפגשןואולם,ובאושיה.חוחיהאתגםאך

ד'ביןאויימערב",לביזיימזרח"ביןהמפגשאתלגלםעשויוהרענו

(איןעצמההיהדות,בתוולכותלמעברהמשתרעהחוזלביזאמות
 '~ Juncאו ," Jung Herr "נאפיתטמקורהיייונקר'/שהמילהלשכוח

" Herre אוהדיה"צעיריס",צעיר").ייאדוןשפיררשועתיקה,בגרמנית

ערכיסיהשבהקדמוול~מםשהביאואחד-העם,ומתנגדיהרצל
עלהאסתטיאתשיעדיףגמירערכים'ושינוי JJבשםודיברומערכיים

 .ממששלתיעלתכל-דביאליקאליבא-לעמםהביארלאהאתי,
יפיסובדיבוריםרביםראוךתנייםבגינוניסלבזותההשבעמםעםפגישתם

איו.-וגשםוררח,נשיאיסממש.שלמעשיםמארדבמעטאךורמיס.

שרריהיהשהראבזמןברכהגשמיעמםעלהטיפולאייצעירים"ארתם
תחייה.שלטללטיפתמשווע tהעמיםבמרבך

ברריצ/בסקירמ"ייהלליהמתמערביםה"צעיריס"שלתלונרתיהםאת
ביאליקהשויהשם,איהליריעותביוהמקום/'להםש"צרעלבראשם,
לאחרהדלאביהלאוהלהחוזרתלבתהצעירה''שירחכוכמסתי

העזובהלמראהאפהאתמעקמת 1גבירבביתכשפחהששימשה
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לתקךזיוכללאמעףית

מהו:ייאבאהטעניתלמשמעהמחבר.ותגובתכרדמיןטענותימתמלאת
 ." ...הביתאתזכבדיטאמטאטליךחרטםמעקמתשאתעדי'נתי :ארמר
עלב"צעירים"רביאליקאחד-העםתכופיתשילחןזרכעיןגערה

רמעשיהםהדברתטענותיהםעל tהדלהויכולתםהמרוביםצורכיהם
נראיבראשם,יברדיצ/בסקילמערב,שהגיעוהמזרחיהודיהמועטים.
שהעדיפווכמיהציוניתהמטרהלמעןירתרלטרוחשיכל,כמילביאליק
שאינהדלהירקארוחתעלנכרבארמיניתדשנהמארוחהפירורים

יעלמישנם,במקוםונגדיםכזריסארתםראההואזרים.בחסדיניחנת
בחייהם.כמתיםכו

התנצל lשלפנינו,דהרשימהכתיבתלפניכשבתייםתרע"ד.בכסלי

שיריוכדדאתאלירלשלוחששכחעלבסקי/ברריצלפניביאליק

(ייקינטרסןטופריםלשכרבקשתואתדחהמכתבבאותואךהחדש.
בימילימים. 18מיר").לינודיעכשיכדח .כלהלאעדיין Jאבית'לארץ
והנועזהחשובברדיצ'בסקי,מ"יאתביאליקהספידבברליז,שבתו

ולהציעאחד-העםעםלהתפלמסבקילמוסושיצאומישב"צעיריס"
הסופריםכיהשארביןביאליקאמרזהבהספראלטרנטיבית.ררד

שניסהמנוחישבשבתוכםהמקים,לבניהמתינוברליןבעירהגריס

נתמלאהלאציפייתסארהמת.אתלהספידראשונההםשיבואךרברת.

אתלהספידיכלולאמתיםקרוייםשבחייהס:הללוניחןחייךו'וכר
למיית,חייםשביןהגבוליןטשטיש 19חי".קרוישבמדתרהמביח

אתלימיסאפיאשימששלפנינו,ברשימהמרכןימוטיבהמשמש

נדמיבנרליךהמזרחיהודינרדיצ'בסקי.עלשליהמספדבנאיםביאליק
שאינםהשמים,תחתרמתגידדיםמתגורריםלגריםלביאליקאפוא

ה"מעדביים".אחיהםעםכראוילהידבראפיל,יכרלים

ישראלאתשתיאראחד-העםשללשיטתוביאליקהלךבכךגם
שהואמהליליתןמאחריםומבקשהפתחיםעלהמחזד'ייכעניבעמים

אישביהודירואיםאחריםעמיםבניאיןלפיכךלאחרים.נותךאיני
המקובלארץ''ריךמנהגבילנהןגחובהשרםמכידיםואינםכערכם

חסדםיגדלואםעימתם.היושביםהזריםאוושלכלבייחוסםביניהם
בפשאתהמשפילהנדבח,אלאזהאיןנתונם,מקוםלילתתעימוי

גםאךצינוררתיו,נסתתמיאירופהבמזרחהיהודיהקיום 20מקבלה".

י"פריווילגירת'ן.ייזכויות"שלבמסיוהנוראההשפלהשוורתבמערב
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מתרחשהראשיךשחלקיהספריס'.אררן'לפניבשירמשתקףזהרעיון
אריןבמעיהמחטטעכבריבהאירופית,מןרחגטךאיתבמציאית

 ;בספרים)הבוברהישןהנוסחמוהלמדןהיהךרישל(בביאתךהספרים
העיטהלהפליא,אסתטיתאירופית,מערבהוריהמתארהשניחלקי

לןגורמתאךיושיקספירסדיונטסנוסחאציליםוכובעקטיפהאדרת
לילה"ייהרדלפביהמתרפסבסגנרנןרניכור.זריתתחרשתלחושליהררי

קידההקרולליזנטה,אורחהאפוליגטיהחסותיהודיאתמזכירהדובר
מפניהגדולחששחוששגםאךהמערבתובותלפניויקרכבידשל

השחירה.אודתהומפני

כדילגרמניהבעצמןלצאתביאליקנעדישבהןהמלחמה.שנית
מפניחשששלשניסגםהייאוצה,עלייתןטרםעסקיואתשםלשקם
נפשחשבוןשלשניסאלההירהמערב.יהדיתועםהמערבעםהמפגש

והתערובמערבשהתיישבןישראלסופריעםביחסיןשהתמקדאישיי

בדדיצ'בסקי,לביןבינוהיחסים:במאזןזכויותשןויכאזרחיםכניכרלבה
היהמעטות,לאשניסבגרמניהאזישבשכנרהדור,מספריגדרל

ולמשנתולאיש-לאחד-העסנאמניתמריבחייב.בחזקתביאליק
יייריבו/'כלפיכדיושלאאחתלאהמשררר-העורךנהג-הציונית

עלהכך.בתיךל'השילרח'.יצלחןשלאבטענהסיפוריםליוהחזיר
שאותרהזר', Iבדויצ'בסקישלסדפררוזכרביאליקשלבראשיכנראה
'הזר'וסיפררך I :למדיפיגעתאיגרתבלוויית • 1907בשנתלמחברהחזיר

 :יפיםמומנטיםאמנםבייש .מזהטיגלדברקיוריתי .שלךמש~פריאינו
ההקדמהאבל ;כןואחרדיביררכשעתהזרשל'הנפילה'הרגשת
כךכלשםהמרוביםלצוררשלאורבריסותיאןריםזהשלפניהאדונה

הננילדעתי.איתי,גמיםיפיהסיפןרדמותאתממעטיםאליכל-
יתןאשרהמיטבמואליילשליחמעמךומכקשהכ"יאתע"כלךמשיב

 21 ."אלוהיםלן

שלבתודעתןיעלהצףזהרחוישסיפררמלמדהזר' Iבסיפררעיון
למספרליהמזדמןהנידחהיהודיעלרשימתראתשחיברבשעהביאליק

יהרדי- outsiderהואהסיפוריםשביגיבררהגדולה.העירברחוברת
אףהגדולות.אשכנזמעדיבאחתהמשוטטנבה-קומה,ואלמרני,זד

הגיבוריםשני(ה"טראס").העירןניתהברזלמסילתשלבקרוןניסע

זכר-לעילםמסיריסחםאיןשאיתהאדיכהשחרדהקפךטהלכרשים
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לתקוןיוכללאמע:זות

עיתותיהtנשניהםהגדולה.העידלטינתנטשןשאיתיהיראיםלעןלם
להםומצטמצמיםפחותיםדוחכעסקישעיתעושיםיהםכידיהס.

מה ?הזההאישהיהיימיתשזפם.לאזרשעיןכמבקשיםבפינתם
שלסיפורושואל ," 1טיבוימהנאמאין 1הזאתנעירמעשהו

 ] ...בחרבו[סרדאיזהשנישאכאישרושםעשהייהןררמסכםברדיצ'בסקי
מלחו"כלפין,אתייהזר"פוצהדבדשלבסופו .היא"?חידהקדהרמה

שללתיאורן(והשווהבנפשו"כשרטתהיאהרימפיומוציאהואאשר
קליןוחרתס-כתםכחםתחתיו,עמוקיפצע-טלאי:ייטלאיביאליק

בנוכחותוייהזר"מסמלוכאןכאןהחי").בבשדצרבתאשמכוותעם

שללסמלרהופרריחיר,עםשלצערוהרבימ,שלצערםאתהמטרדדה
בסוףברדיצ'בסקיכותבגרלה",בפשייימציקתשלמה.אימהושלדור

ריחות.כמרבערפועתהאוחזרביםשלצערםכיהוא,יימרגישסיפורו
אתומוכיחותכשמתואתוקורעותבאיתהדורותמכלערטילאיזאזלין
הואעתה,ימותרל~ ] ...לו[מגיחואיןקורא!הואממניהרפי ...בשמתו

תישאראזעודכמיהי,עמםאפסעלמחשבותהחושביםאלהוכל
ולמח ?חיהואמהעלזהבצחי:ברדיפתריןבליהזאתהביראההשאלה

 ." 1חיחיא

ייתלןש"הואברדיצ'בסקישלבסיפררןשה"תלוש"בערדראולם,

שהגיעמבטיחצעירהחיים,בדרכיהתועהשלושיםכבןאדםיארפייני
תיארבדדיצ'בסקי .יימיבעריבאדםהיאביאליקשל,גיבור,משבדעד

שלהםהאשםשרגשיתומכאז,מכאןקרחיםשיצאןדורוצעיריאת

הניגית,השיפנהאיאריותמחשביתיהםבציריףשנטשו,העולםכלפי
תיארלעומתושבורח.לשןקתארתםהביאוהמערבית,ההשכלהפרי

ייגסיסההגיססיםהמדבר,דר,בנימביןריגדםהאחאחררניאתביאליק
ייכתמערבו"לאאםגםתןחלת,וללאתכלהללא 22אריכתא",

לסיפירמשלוגירסהבהעלאתברריצ'בסקי.שלכגינוריו IIר"נתמשכלו

ביסודחיאחד-העמיתמשלו,אידיאיתגירסהלהציבביקש'הזד'
וצרתהגלותבעייתאךלתיישים,מכבדזהחיוייצעיךים"שההמלמדת

העם.שלשברואתירפאוראווה~פגנילאעומדות.בעינןהיהודים
אחד-העסשהציעתריפהאותהאםכיבמפורש.כמעטכאזנאמר

דירשתעמיד tתיקיןשלוממושכתקשה:עבודהה"רוחנית"במשנתי

לתקרו".ירכללאיימעורתחםשנגעיוהמדברדררסלףחדש
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שישיפרק

העםשבהזן"ייבשעהכיראגרה'.'הלכהבמסתןביאליקגרסכועל
חדשרת.ייגיסה"למצייתזקרקהיאשמקדםמילדתיאללשיבבעדו
רלא(להלכהממשבהםשאיךחיצוניים,לגינוניםרלאעליי.שיוטללעול

שיואלגינונירלאלאמתוחלומות,לפנטזיותרלאלעשייהלאגדהי
אתמדגישיםחו/יונקר'''שלגינוביויפת).שלארהבלשלולהתייפייפךת

העקובשיהיהרכדיהזקן,יעקב-ישראלשלועקמומייתועליבותן
גביעלטלאילהטליאולאהיסןדמןהמצבאתלשנותישלמישור
הגליתיותאתלזנוחמדלים,בליזררשדמהאומרתהעת.הגיעהג 3טלאי.

זואיןאךדעת.ולניקיוןקומהלזקיפותהעםאתולחנוהמאוסה
ןלמעשהלילה.בןהשינויאתלהשיגשביקשהרצל,ברוחהמלצה
פירורומכלמחורהמכלהווררת,כלכנייהרדיסשתולביםכאותםנהבה.

בדןחהמלצהזךאיןאףוקיסרים.שולטניםסידישקיבללבתשימתשל

לאישהיהודיאתשיהפיולילה,בןשינויהואאףשביקשז'בוטינסקי,

החדשים).המדיםלבושהיפהיהיונקר(כררגמתמריםמצןחצחצבא
נוסחהמלצהזוהיהצךאים.נגדירואתקפרטתואתבאחתשישיל

אתשתשנהוממרשכת.איטיתלנבות"ייהכשרתשביקשאחד-העם.
עיררתואשראתאחדביוםלתקזאפשראי .היםודטוהיהורינפשמבנה
זר,בשעההזהלעס,רושיםגינוניםןלאהרשימה.מסגמתרביםידירות

וארוכת.קשהייתיקין"עבורתאםכי

איררפה:במזרחוממערבשממזרחהגלךתיותאתכאןמגנהכיאליק

הגליזהההתחכמותיאתהמכןערותההעוויותאחהגליתהולידה
הקפרטית,לבושי Ostjudenה-שלהרוחהבהיפעתם(המתיארת
 24ומאיס).סחישכולםמסולאיםבבגדיסברליךברחובותהמהלכים

המגיחכתבהתנהגיתןהמתבטאיםוההתבטלות,הביטולאתהזלידההיא
פהעקימתיד,פשיטתכתף,(משיכתהסליחהבקשתבעתהיהודישל
מןהרחקעצמיהמציכהמספר,אפיל,משמע).תדתיכןלם-

נקי,אינובדליזכרחוברתהמתרןצץוהרוויהסחיףהיהןדיהאספסיף
הזקןהיהורישלהשחוחהנדמותיהמתבונןחואאףהגלדת.מפגמי

מביקררתכאןניצלאינומתקדם,יהודישלהביקורתיתמעמדתו
להירתוזכר tהפלפילבחטאחוטאשהואעלסמולהאיטי-איררנית

מיצגבכללם,והמספרהמזרח.יחודישלהפלפילשנתפקר.כן-תירה

גםאךשוניס.אןפניםבארבעהויחידהאחתהברחלפרשכניסייןכאן
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לתקיןיוכללאמע~ית

שלפרלוגטית 25הההתרפסיתאת :באושיםפר"הגלותהולידהבמערב
רמנחיגיהםפרנסיהםשהמציאיה"סורוגטים"מיניאת 2:5החסית,יהידי

הקהילהלמיסדותלמחצה,המתבןלליםהמערב,יהודישל
יהרדיותמשפחיתשללמחצההמתברללהחייםאודחאת 26 ;המסורתיים

עבדיב"לימודכאךהמשתקףהאמנציפטןרית,בגרמניהאמידות

בר-מצייה".לגימנזיסט
שביאליקאחד-העם,שלהשקפתיבורחהיאהרשימהשלמסקנתה

והתגורנןיותתנודותמיניעברהזודנקותואםגםחייוכלבהדבק
 .ברגעלטשטשהאולתקנהאפשראידררותשל:עליבותגרמןשהזמן

לשינוייסייעןיטודיוחינרךאטיתהכשרהדקאםכיחפיזההטלאהלא
טלאיךעלעיןכהרףלכסיתהזקןשלניסיונרהאומה.שלהנפשמבנהי
מדגישהיאלהפי,אלאעליבותואתולטשטשלהבליעלןמסייעאיני
צולהרוחניתעליונותכיהאמיואחד-חעםזאת,ועםשאת.ביתדאוחה

שלמטעמהשלפנינןברשימהאיןכןועלוחומרית,פיזיתעליונותעל
 :הבכיןהיאההפךהתואר.ויפההמנימסהיונקרבפניהתבטלית
ניהודישנשתמרונצחייםערכיםאותםשללחיזוקםחותרתהרשימה

אתבצאתךבתרמילילשאתעתידהיאושאותםהנולהחרפתחדף
על :הגויההבלתיהציוניתהמסקנהמרחפתהתיאורלכלמעל .הגרלה

-ללון"נטהכ"אורחובמערבבמזדחהסובב-הנודדהיהררי
ממיטותשהןהכלימהומןאירופהשלהמעטיריתמעדיהלהתרחק

עליך.

שלוהמחזההדגמהלתקין/יכללא/מעוותהרשימהאיךכלום
מאמרשלתחילתו 1הלשןנות''דיבאחד-העסשלשבמאמדורעיונית

לררךהעםיצאמאזהלאומיתההיסטוריהכלשלחטופהבסקירהזה
מעלהמסורהבקריעתיהמשכישר"ל,שלהגותוברוחבגולה,נדודיר

המערבייםהחייםאורחךתאתלעצמוסגלל,שניסההסזדחי"ייהיחודי

אחד-העםסיכםהחרשה,בעתהיהודיהגירלתהפוכיתאתבהם.ובכשל
באמדו:

פהאבל .במזרחגםלהיגלותהמשברסימניהתחילוכןואחדי

שלקצרהתקופהואחדשבמערב,מאלושוניםהחייםתנאיהיו

'הפניםונגלוהזרהמסווהנקרעמערביתברוחניסיונות
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שישיפרק

אבלופצעים,מכותמלאיסורעים,,לים :שהםכמי Iהלאומיים

עליהם.שורהעדייו Jהלאומי'הצלם

במליא JJהלאימייםייהפניםומתגליםהמטיוחנקרעהדיברלעיניגם
לתקין".יוכללאיימעדות-מתוםללאוחברדהפצע:כולםכיעורם
אלאלילהבןהמצבאתלתקןאפשרשאיהיאהאחד-העמיתהמסקנה

למלאכתוהמאמציםהכוחותכלאת:להפנותהיסודמולהשתניתצריך
 .ועיוותיהקמטיהאתותיישרהאומהפניאתשתשנהאדירה,ייחיקיך"

שלביותרהחשרףהפרוזהדברהיאלתקין'יוכללא'מעוותהרשימה
חותרתכילהכלבו.הגלןמיםהאחד-העמייםהרעיוניתמבחינתביאליק

אשראתלתקןאמדקלחבשעה fייהעלוב :האחריוהמשפטלעבד
 • I '!כךכלרביתשניםעיוותן

שישי:לפרקהערות

שלבחידושןןלאייטראם",הלועזיתבמילהבמתכווךכאןמשתמשביאליק 1
שלבחידושןולא"ייביכליותקה".במילהוכןייחשמלית",אב"יבןאיתמר

הלשיןמחדשישלהפזיזיםשחידושיהםלרמיזכריייספרייה",כז-יהודה
-יימכונית"-אב"יבןשחידשאחרתבמילהלךוחו,אינסה"ירןשלמיים"

מיניכלוליםכישגם(תרפ"ג).'המכונית'המןדרניסטינשירוביאליקהשתמש
יראהוהפרליטיקה.,הפיאטיקההלשיזהחייאתכתחומיהפזיזיתבגנותרונזיס
 . 170-168עמ'(תשמ"ז),שמיך

כ-נא.עמ'בןביאליק.איגרות 2
ביאליקמשיריבאחדיםהופיעהכ"צלם"ןאוכמת-חי.היהודישלזודמית 3

ארון'לפביההרגה'.'בעירהמלאי'.ישאלבוךאםחילה'.'גסיסתהגנוז(בשיך
 .יעור)'אלמנרת'הספריס'.

שלספרומתיךכאןמצוטטתשחר''דמדימיניצשהשלמספררזךמובאה 4
ישראלבתרגרםאנטיכייסט,פסיכילוגפילוםיף,-ניטשהקאיפמןואלטר
 • 246עמ'תשמ"ו.ותל-אביבירושליםאלדד.

להלניזם.הכראיזםשביוהגביליתאתכביכולהמכל,עיםאלהילשוובשימושי 5
בנאוםדיברשעליילךעיוזהמחשהכעיןביאליקנתךלגרמניות,יהדותביך

שלה"גרמניזציהבדברתצר"ג rבקבתל-אביבהסופריםלוועידתהפתיחה

שלה"יודאיזציהיבדכרזר.עםכלשוןישראלחכמתהיינן ,"היהדית
דבייםראההגרמנרים,ילמדעלספררתהיהודיםחרירתהיינוהגרמניךת",
רלה,עמ'א,שבעל-פה,
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לחקיזיוכללאז.נע~ןח

נט-סא.עמ'א.בררשכעל-פהידביום 6
 'הלשןנית'ריבמאונר,בראשאחר-העםלרבריוהשררה .קגר-קנזב.עמ'שס, 7

ייכשהרגישו ~תר"ע)אדרכיחוב'כב,כיןבהשיליה,הראשונהכפעם(נדפס
האומה,רגלימתחתונשמטתהולכת ' Yשה'קרקהשנייהביתבימיאברתינו
האץרבאביזתאבישלאי Iבומטלטליםהלאומית''חקייאתיצמצמועמדו

לאץר-הגילהמוהמעברבעתהנכסיםצמצוםשלזהרעיוזעל .הלאימית"
עמ'אחד-העם,כבתיכל.יראההביאליקאי,והכיניסייועיווגםנתבססישראל
גח-חר.

שב.עמ'איביאליק,אגרות 8
ןהעברדה''התררהמאמךראתאחד-העסכתבפינסקרלמותשניסעשרכמלאת 9

נאמר:שביתרס"ב)שבטמט,חוב'טובהשיל,ח,הראשןנהבפעם(נרפס
בגייאיןלפיכך ] ...הפתחיס[עלהמחזרכעניהיאתרי ] ...בעמיס[ייוישואל

לעצמםחוכהשוםוככיריםואינםכערכםאישכיהודירואיסאחריסעמים
היושביםהזריםשאךלכלביייחוסםביניהםהמקובלאץר''דורמנהגבילנהוג

נרבהיאלאזהאיןבתוכם,מקרםלילחתעמי.חסרםיגדלראםעימהם.
קםד-קעג.עמ'אחד-העם,כבתיכלראה .מקבלה"נפשאתהמשפילה

רלא-רלז.עמ'אישכעל-פה.דבירם 10
סיפרןשעלהריקודיםבתיאורהסיפרן''אישהרשימהמןגםעולהזהרעירו 11

נימוסידרךסתם,אלאמיוחרת.התערררותבלימרקדיםאלה"ואף :האנייה
מרנחיםבהומרךביאליקמשלבכאזגםהאנייה~ו.מןרגלתורתלהשכיחשלא

כמקוררתשנאמררגל"תורת"להשכיחכציךךףמשתמשהוארעברייס,יררניים
בנימוסהמוקויםמעידנים.יההצרפתיםאתלחארכריסדרםבאנשיהענויים

לקרוערמוכניםרריתחאכעירבאוגעכןעירםאתמשניסארהאנייה,סיפוןעל
בכך.מהשלרבועלכדגהזילתאת

 :ביררשליםהעבירתהאוניברסיטהלפתיחתבנארמוביאליקלרבויהשירה 12
גסלנוישמכילובלמדניהרזח,כממלכזתאניטיווניםלאאנחנןגםייןארלם

שלפנינוהרשימהגםגג). 'עמא,שבעל-פה,(ובויםללמד"מה"שהיא
גםלןישארעבר.מכלהשפעותקלטהערלםככלהסובבשהיהודימרכיחה,

ודור-אץו.:מוסרהנארריםאיריפהעמיאתללמרמה
החידתיבכינויהאירופיכפרלקלורהמכינה-הנידדהיהןדיכמקביל, 13

תרארשבהםבתיארריםדידקאכאןמחראר-ייאחסירו"ארייאחשיררןש/,

בפש,עלוכימאותםאחיהיאכיבאמרזהיהוריעל .היהרדימרדכיולאהמן.
ודצחםמתלהטיםופניהםמושפלותעיניהם"לעךלםשכרםאתהמקבלים
שלקטוע,'שלום'גמגיםמתיןמידובררחיםממהריםרהםעליהסמיטשטשת

שנכנסהמןשלתיאררואתמזכיריםהדבריס .נמלטו"פחחאיזהדרךלראות

ועיניומקןטפיתאןנייראש,וחפריאבלקימח.כפיףאי'ייכשהחמלךגנזילבית
זנשםויצא ) ...לזו[זיבוקשיתובוכיןמטימטםילבימעןקםפיןחשוכות,
ספילפינוספים.ומקירותע"נטזכמגילההמסיפרמתיך(עיברדמכיהל"
 .קיט)עמ' .אהאגדה.

החריףהמבחביייוחאי.ברשמציןו'מפ'יבתלמודהנשמצתלרעהוהשיוה 14
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שישיפרק

שתיקברמה'ייכל :(יייוין")ררמימלכותשהבהיגההגאיםהתיקוניםעללרימיי
 .)כ"עלב(שכתצצמו"לצירךאלאתיקברלא

שענל-פה,וכירובאחר*העם,שלהשבציםירבללרגלביאליקשנשא Dבארמתיך 15
 .קצבצמ'כי

מלגלגהיאשבו ,'שד"גראל'במאמריאחר-העםדבריאתמזכיריםהרברים [ 6
היהוריםשלהפנימיתעכדרתםעלשכחבויייכאו,ס'היהודיהונה-הדעותעל
 rהפר .הכיבליםהדתמחיקיצצמםלשחררשיוכלי 'יכדלחנכםהצורריעל

כהכנעה,לפניועימדיישלו"היהיר",כשהיהלריינאיאחי-העמ,הזכירהפולני
ביירעייבלבימבטליהיהודיכיידצילא •ברוממיתימרדהשהיהןדיבטרחהיה
האדוניםכלעלהמיסרייםבחיירחיאןנישארםהחומרית,ענירתוכלשצם

יהודיאחהרראיםבמצרב.רןחאנישגםשעה.לחייארהמשיעבריםהאלה.
מודיםשהללובטוחיםדוחקם,בשעתעזרלנקשאליהםבאיםהמזרח

אותםישחררימערכייםשהלכרומייחליםלחמםנותנישלהרוחניתבעליוניתם
הואההפךאולםהפנימית.מעבדיתםגםאםכיהחיצונית,מדלותםרקלא

פנימיתנעבדותשקעןשבמערבשאחיהםמאמיניםהמזרחיהודי :הגכין

כבר,באיםהםהנה :יראוייהביטן .ניירשל'זכייוח" lבעדעמםריחאתבמכרם
בגאויתכםיאתםעדתגם,בקרבהחלהפעילתםיכברהמזרח,מזהענייםאלח
עד •המזרחעניייעלוכיזכגאייההביטירומיגריל"גםלב.אליהםתשימילא

עמ'אחי-העם,כבחיכלראה ." ...פיהעלהקערהאתלהםוהפכיאלןשבאו
שא-שג,

(כעריכתבעילמנו;נדפסה 1915בסיףכלומר ,'''עדתבכסלינכתבההרשימה 17
עםביחדהמהפכה,ימישלבעיצומם ,) 215-212עמ'תרע"ז,גליקסןן; 'מ

יימישלהמערכרתטיריףעלמלמררחהרשימיתשתיהמארש'.'לממשלת
המלחמה.

 .קמח 'עמבי ,יבאליקאיגרות 18
העבריהיוערכית,די-צלשנצרנהזיכרוו(באספתברדיצ'בסקי" .'.מ'ייעל 19

קפד-קפה.עמ' .בשענל-פה.דבירםתרפ"ב).בשבטכ"אבבדלין.
ראה ,' Jפינסקר)'ר lהדלמיתשניםעשרמלאת(לזכרוהעבודה"ייהתירהכמאמרי 20

לעיל. 9תערה
(קיבץאב'רביבים',שנהלאחרנרפסהזר''הסיפרר .מגעמ'ביביאליק.איגרית 21

(מאמרואיהדתביקירתביאליקכתבשעלייייח, Oתרלבובברנר).י"חבעדיכת
ספרות').דברי lבמדירונאונריויתרעםשנאסףנעימה''טעית

כצלםהניתרגיבורי,שלהמרגורליאחביאליקכיבהכן-אריכתא"ייגסיסה 22
עמ'א.באיליק..איגרות J 897מיילילאחד-העםמכחבוראה .החייםבארצות
ק-קא.

נינה t 'ספרותדברי lבמרורמאמדיייתרעםשבאסףילשון''חבליבמאמרי 23
 l'nהיהדי'יאיצראת :תעמיםבלשונןתהנכתבתישראלחכמתאתביאליק
אתובוכיוחדבפטרבורג,סיתיהררבלשיז nהיהןדיהאנציקלופדיהאתביורשה.
'טלאיכאחד,'לבושים'בכמההגדילה'בוחכמתןיוצרזהעליב:ייקיבץ ''הקדם

טלאי'''.גביעל

218 



לתקיןיוכללאמעיית

עלביאליקאמרתרצן'ג,בתשריי"רמיוםאלמליח,א'חירוח,עירךעםכריאיין 24
ייבשעה :המזוחיתאשכנזתרכותלביזהמערביתטפךרתרבךתביןההבדל

ההתחכמרחאתהגלרת,אתמוצאאחההאשכנזיתהיהדותשלשבפולקלור
מרחבים,שדות,אבירים,שיךימוצאאתההספרדיבפןלקלירהבההגלותית,

מיוחד".יופיהאלההרומנטיתעלמאצילזהרכלמלכות,גבורה.
מאמררובמלוחךלעיל), 16(הערהחדש''גואלאחר-העםשלמאמררראה 25

אתהוקיעשכוסד-סט)עמ'אחד-העם,כבחי(כלחירות'בתוך'עכדוח
קיצוניפטריוטזיםלהפגיןהנאלציםהמערב,יהורישלהמוטריתענררתם
 .אמנצ"פטרריןתזכריותבסעטלזכןתכדיעמם,אתולגנךת

במדורמאמריךיתרעם(שנאסףישךאלן"'חכמתייעלביאליקשלמאמרוראה 26
ישראל"לחכסתעתייימאסף-היני,להרפעתהמוקדשספרות').'דכרי
תךפ"ג.בשנתבכרליזשיצא
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שביעיפרק

אוחשלקוצהעל

הסיפין''אישברשימתרפוליטיתפואטיתחגרת

דברים"ייאיששלשתיקתוא.

(כדך Iב/העילםהמשכיםבשלושהשנתפרסמההסיפון','אישהרשימה

ביומויוםמדישנרשםיומן.צירתצורתהתרצ"א).שבטה-ז.גיל'יט.
בעקבית(כנראהלמרסיימיפוהפלגהשלהאחרוניםימיהבארבעת

בדרכןמרסיי.לנמליפימנמל 1926בחורףהמשררדשערןביס.מסע
אלאאינוכאילובטעותנתפשזהכמי-תיעידיסיפור Iלאמריקה).

מןמורכבכסיפיררלאמהיריכקולמוסשנכתבערריקלפלייטין
המנימרוהמקרטע,האפיזןדליהמבנהלכךתרם 2הראשונה.המעלה
וללאפרספקטיבהללאו"ספלים".ייאקראיים"הרןייפרטישלבשפע

תרמההיטב".ייעשויבדירנילסיפורהאופיינירת,לכידותרציפותאותן

רשימותיואתביאליקהכתירשבההממעיטה.הכרתרתגםלכן

אתברולטעתהקוראאתלהטעןתכדיבהשיש .)"דיכלאחר(יירשימות

בסדראךרחא,ואגבבחטףשנכתבטקסטשלפנירהביזבהרישם
כחברותיה.זי.רשימה :היארלאמחייב.ובלתיאישיאסוציאטיבי

שלבלוםיכאוצרומגולכלתמגןבשתקךמפוזיציהכבעלתמתגלה
הפילןלוגיהיהפואטיקהבתחומי-רביסהגותבתחןמירעיונות

 .יעןדיהמדדנההחברהמדעיהפןליטיקה.הפסיכרלוגיה.והבלשנית,
משקפותשכולן-ביאליקשכתבהרשימיתארבעביזכו,עליתד

הכפרבסיפרריהמשתקפותמאלחיותרמוררניותופואטיקהמציאות

דברבתודתשלפנינןהרשימהמתבלטת-שלוהנודעיםוהפרריד

בהמתואריםעטו.מתחתשיצאביותרוהערכביהמידרניהפרוזה
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הסיפיואייש

העשרים,המאהלחידושיהעריםמשמע,תרתיאררבניים,טיפוסים
העולםאתשהעסיקיההגןתיותהסיגיותריבכאמןך,ממנה.ועילזת
 .רהמהפכההמלחמהלאחרהישוהעולםחירברתעלשקםהחדש

הדיבר-שלקירותייאתמתעד.תהרשימהלעיןהנגלהברובד
למדי,ומהידדתמרווחת(באנייהאחתלנסיעהשנזדמוהמשירר.
שונים,לאומיםבנינוסעיםקביצתעםצרפתית)הושמיתששפתה
בכורחהיפךמילים.חייןשכלהמשורר, 3שפה".ייעמקישבילם

ישוער.בלסבלליגורםזהכפויומצבלאילם,אולמגמגםהנסיברת
בראוי,המלצרלפנילפרשיכולחיאאיןהקולינאךייםצרכיואתאפילן
אראסורותבמאכלותהמסעימיבמרוצתלהיכשלצפויהואכןיעל

המחייבתשליהרפואיתהדיאטהשלהבעיהגם(ישברעבלגוועאפילו
יהרדייםהיברקווילחפשמנפההואניסעבכלהמלצר).עםושיחשיג
פעםבכוכתתרחלתוארבייריש,אןבעבריתמילהעמולהחליףכדי

לןהנראההאיכל,לשולחןי"בן-שיחו"שיתפואפילןפעם.אחר
כסוריבחמשילפניר.מזדההמזרחייהרדישלפניסתרויכבעלבתחילה

מטןשטשתדמית :הזריתיםבתיךלונמצאאחדמתירגמןרק .ברצרי
גרמניתמעטהירדעמקצועי,לפי".ךקמן"שרןרי.ימאישלונקלית
וידידבו-שיחהלמשרררליוהמשמשברוסית.אחדותומילים

לעת-מצרא.

הסרגיות,אחתיאכך .לבינרבינרהמשוררנאנחלשון",.חבליייארי
למן-לשוןבענייניובהרצאותיובמסןתיוביאליקאתשהעמלקו

שלכריאתןסוגייתהיתה-בלשין'וכיסויל'גילןייעדלשון''חבלי
ה"בלימה"עלולכסותהפעןרההתהיםפניעללגשרשמתפקידןמיליס
ואבדןהחידלוןתחושתביטוילידיבאהשלפנינוברשימההאימה.רבת

דברים"ייאישגםימהמפיי.נכרתושהמיליםאדםשחשהנירונים
במלחירצוץקנהבמשענתלהיאחזלו.מיטבעולמוכלהןשהמילים
נעותרשפתירמפיהינודףזרלכר Wשלרעשריחייההמיניהערלהשוידי

באלםובה.תהרםפניעלהצפהבאנייה,ימירכלאתמשיבלההרף.בלי

שלו'נפרקביאליקכתבדג",קרןיהסרטןגםדגיסייכשאיןגמרר.
השגירהונירסתןעממידרסיפתגםעל-פיגוף',בעל'אריהסיפורו
מערדךייאתרוג"-כערכישיחהבןלמשירר:באיןאחרלשון 4בייריש.

נ"נןלבוס"להסתפקכררחןעלנאלץהוא-היחסמרףםדעת.ראנין
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שניעיפרק

לפנינוהתחתרנה.שבדיוטההרקק,מדגיופיחזריקופלבאי.אביון
 •אמיתיימד'הצרהימסביבתושחרגהיחידשלהפרדוקסלימצברתיאור

נאהבינלאימיתבאווירהשם.ודיוקאדם.שבלבהפתוחהמרחבאל
מועקהתחושתחשהוא-שוניסרגזעיםלאומיםבניבין-רמרוךחת

ונקלה,קלפךחיאדחיעםלהתרועעאפילומיכזשהואעדומחבק,
 Sוהשוליים.ההפקרמאנשי

ימגרונים,רביסבנושאיםכעקיפיןכאמירדנההסיפין''אישהרשימה

מחשבתבתחרםהערלם.מלחמותביוהמודרניתהחשיבהאתשפרנסו

בענייניגםכמךהלשין,שלהכלליתבפיליסרפיהדייןלפנינוהלשין
בתיקףהמשןרראתעתבאותהשהעסיקוואקטואלייםספציפייםלשון

'גילךי,המסהכזכןרבארץ-ישראל.העבריתהלשיןועדכנשיאתפקידו

פדיתשמהאינהוהמהפכה,המלחמהבשניתשבכתבחבלשון'.וכיסוי
למןבכללה,האנושיתבלשיןעוסקתאלאבצלם.הנבדאיםכלביך

עתההיסטוריה.בשחרהקדמרןהאדםשהוציאהראשונותההנדות

ענייניסבצדואולם, 6 •אחדיםודבריםאחתשפההארץכלהיתה
 ,"ייבוערותבבעיותגםהפילולוגביאליקעסקכלליים,תיאורטייס
לבטיהשפה.הרחבת:באץר-ישראלהעבריתהשפהבתחייתהקשירות

יעוד.בארץהלעזיםמעמדויידיש.עבריתהגייה,

הדובר-המשוררשלהיקלעותןשבתיאךרלהניח,כמדומהמרתך
המערב.מןבריותרעםהמזרח,כיהודילושבדמיםמיעםאחת"ל~'סיךה

לתחושתורקלאמטפירלתבבואהמשוםישמנין,הואאיושפתםשאת

לחברההיס.למריביתוהמהפכההמלחמהלאחרשנקלעמישל
נאמבהמשקףאףזהתיאור.מאחדדבקללאקוסמופוליטית,מירדנית

מפרציפיםהמקובצתהישנה-חדשה.לארץשנקלעמישלתחרשתואת
בלשווהמדבריםהגלויות,מכלמפליטיםבאוימקרובשזהשוניס,

בהןשישובהטעמהבעגהמדבריםילידיה(אפילךומביללהבלילה

באנייה.האילםהמשוררשללשוו"ייחבליהזרות).ימטעםעבררו
ייחבלישלדרמטיזציהרבהבמידההםהתיכון,ניסדרכההעושה

לארץ-ימיןבערובארצהבהגיעוהמשוררשחש ,האמיתייםלשרן"
ושלאאמישפחאתלאלתרמפיןלהכריתבמפגיעממנושדרשה

הנחוצרתהמיליםכלבנמצאעדייוהיישלאאףבפומבי,בהלשוחח
 .וגמישחייום-יומילדיבור
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הסיפיןאיש

והלינגוריסטיתהדתיתהמעמדית,האתנית.הערבוביהבתיאור
המשוררשללאי-יכולתןעקיףביטךימשיםאפואישבספינההשרררת

מככהללא Iרב"'ייערבשלבחבותםיהטררגניתרבותיבאקליםליצור

המתוארהמצביצירה.לכלמיקדםתנאישהךאאישי,ביןמשיתף
רביםשלהטיפוסילמצבםמטפוריתבביאהלשמשעשויברשימה
עילגיםאראילמיםעצמםומצאךןממולדתםמביתםעתבאותהשנעקרו

כ"אןרחישברשבההמעבדתחנתבשפתאיהחדשההמולדתבשפת

-הבעיהשלהאןניברסליבצדהירקאוהמדיבראיןללון",נטה
עתבאותהשנסובכללם,העןלםוביהודיוהמהפכה,המלחמהבעקורי
עלהשאליהבארץ-ישראל,גםכולן.העולםבכלונתפזריבהלהמנוסת

החווייתיהגרעיואתשסיפקההנסיעהלפניכשנתייםי-1924נהמשירר

רוברישוגים,מרקעיםשוניסטיפוסיםחתכנסוהסיפין','אישלכתיבת
אןהמסעימיכלהמגמגםיהמשיררשלכמצנוומצבםשפות,שלבליל

זו,ברשימהניטויכמדימהנתוביאליקשבכירח,שתיקהשיתק
למצבהקרוב.הזמךאירועיאתושיקפהאסתטייריחיקללאשננתבה
בעולםשנשתרר-ןהפואטיהפוליטיוהתרבותי,החברתי-הכאוטי

נהנתןאלה,כלעלוהמהפכה,המלחמהלאחרבפרט.ןבארזכולוי
האישיים.חייןעלעתבאותהשהשפיעטראימטי.עראילמצבביטרי

המןפנם.הרובדשלשתיקתןונמשכה,שהלכהבשתיקתוחיטבונשתקף
היאהסיפין",ייאיששלהמגלןמניתוהרברננותהפטפטנותשלהיפיכה
ביאליק.שלהמפירסמתלשתיקתןאיטו-אירוניתבביאהכעיןאפוא

ביזבהוראופירושים.שלתליסתליבהתלןוהמבקריםשהקוראים

ההגייהלישלכלליההמשוררשלההסתגלןתלחבליאיתהשאר
 8הארז-ישראלית.

כעיןיםבלבהדובר-המשוררשלהכפויהבשתיקתןלראותניתןראם

אפשראזיגופא.המשןררשלהנרדעתלשתיקתומטפוריתבבואה
השיכור 1Iה"גןיהסיפון.איששלפטפטניתואתלהסמיךגםשניתן

המודרנהמשךרךישל-רהקילניחלולייני-המילולילמללייההמוני
צעיריאת .ובנאימייבאיגרותיולרברביאליקjךרבהשבגניתרהצעירים

בקלים,רתיכחביהמזרקןהמשוררהציגלהדיחןעליושקמיהמשוררים
שלוהתל-אביבדרבעשורבלורית.ומגדליפחמנבלדשיכרריםיכערלים

j) למשל.ומעיקמותמעיותיתטרנספירמציותבמינילהציגםרבה)
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שלחייואורחאתבגלויהמעמת'אבי',כשירהשיכוריםשלכתיאךרם

עםבספר,עינו,הניתזאוהליםיושביעקבמיןיהמשורראבי tהפרנדקאי
ובסמןי,כקיאם.המתגןלליםהפה,ומנבליהשיכוריםעשיובנישלזה
גםרלמעשה, 9המשוררים).צעירישלזועםשלוהפואטיקהאת

אתלהציגאהבישלונסקי"מ"אסכךלתהנאו-סימבוליסטייםהצעירים
הסימבוליסטיםשלהמופקרהדקרנטיהדימויבהשראת-עצמם

בדימויים-העשריםהמאהבניסוציאליסטייםרוחהלכירבהשראת

כחבלרייחוס,ביתחסריהפקרכאנשיבגן,קריעי:כנוודיםפרולטריים

כמשורריכשיכרריס,שם,בליכבניכממזרים,כאסופים,קבצנים,

למחנה.מחוץאלהמרשלכיםמצורעים,שלכאספסוףאיקרנות,
מלומדתיהרדייהאשהשנשאהשיכור,המלחשלפנינו,רברשימה

-שירית"ייבפריזהיימנואתאתלכתובכוהגשהואשיחןלבןמספך
סימברליסטים"יהבאוהסימבוליסטיסעלהאהובהז'אנרהוא-היא

שלחרוזיו .דיקככל,במהכלמעללהציגווביקשןבביאליקאזשנלחמו
נשמעדם tהדובר-המשוררכאיזנימדקלמםשהואזה,שיכורמלח

 :עצמיעלמעידיחיאאחרים-'',שלספקשלי,ספקריסיים./חרוזים Iכ
שיחובבןמשלחהיאכןכמיהפריזה".עלהשיראתאנייימעדיף

מןלבערןייוישכיזכותכולךהדתותכלהיותבדבררגירפתרמההצהרה
בעלי-המודרגהצעירישלפרודיתבביאחכאךהאיןהעולם".
יישיריםוממשיכיןכבודלרשכתבו-השכרוכוסיתהבליריתהאגרוף.

רעןתיהםאתששאלי Iהפרוזהעלהשירהאתשהעדיפןיבפךוזה"

המידרנהמןהמוכזמןמטבעותששאלוהמהפכה,מןהאתאיסטיות
ברשתםנשבתה-העבריתהשירה-כשרה;ובת-ישראלהרוסית

המשיררשלהשירהאתזןמולזןבהעמידי 1°1ולדיתלהםהעמידהואף
הבדאישלוהשופעתהקלההחרזנותואת .מלדתשנעצרההאליטרי.

גםכוללשביאליקדימהמעצמם,להםמתגלגליםשחריזיההנקלה,
ובשירהבכלל,בשירההמשמרותחילוףבדברועקיפהסמויהאמירה

דורר.משורריושלשליהמאןפקהסגנוך.במקוםמיוחדבאופךהעברית

ךביאליקאליבא-באןעצמם,נתיריהתכנסיההמיןמושהתבדלי
פושקימשורריםשלולחגניוולנריסגניך : "חדשיםמליצהייימי-

ועלעצמםעלומכריזיםחבורות-חבורות,המתגודדיםשפתיים.

חוצית.בראשמרכולתם
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לחיקרימקורוביזלבדיהברייןבין-והתוכינשר

שלהפואטיתמהגותוניסףרעייךמדגימההסיפין''אישז.ה

 ) imagination (הסוםרשלהירצרדמיוניביןהריפס:הגבולק
כזביםימפיחלילאבניצותהמתקשט ,) fancy (הבדאישלימיוגו

תכונהעלהחברהלהערכתזוכההסופרלמעשה,גוזמאות.
הנעלההאמןשלהבדייזכיןהגבוליתלגנאי.נדרשתהמעשה ·

i ומקנהפעריםממלאמןהא .ברוריםאינםהנקלההשקרןשל
נוהגבעצםוכךריאליסטית.מלאיתהנגליםלפרטיםהרוחבליו

חז"ל,גרסושבשתא".חריפזתא"לפרםוהעלוב.הנחותדקמן"
דיפימטילאינרשאישהמכיבד.האמןדויקאכיצדמראהרק

אוצרבעלהפשוט.הבדאישלמןוקשהטעותטיעה •ייתו
הקלון.עמידאלומיצגבקלקלתוהנתפס tהמיגבלניאציות

ומטעהכזביםמפיחהסיפוו"/איש Jשבטוחשהמשוררהרא.קם'

הסיפון"ייאישאתהמטעההואשהואמתברררלכטוף:מזי,.
בנזקלהסתייםהיושצפויותשחר.חסררתציפיותבשיגגלי

u .מזלתי]מגמהבלתיהספרותיהבריוןאתכשמעמידיםלנות
דייקאכי-הפרדוקסלמרבה-מתבררוהמגמתיתשוטההפנ
נזקלידילהביאעלילהפניות,וחסרמגמתי,הבלתיהנעלהדוחי

המוסרדתהסמכותבשלהןהנחות,רעהושלמזהיכמהכמהפי

חסרעשיריבדמיוזמקירםשדבריומשוםהן tלדבריומקבה:ור
r .ברחי.עיקיהםוהחיזייזשהחזיןארםדברירמגבלרת

הספרותשביןמךגד,והכלתיהעדיןבגבולכזיאםנוגעת,שדמח

i .בתודעהנתפשתהיאשבהלדדךהמציאיתשביןאוחיים

תכונה-היוצרמדמיינינובעתהמשיררשלטעיתיהךזית.
הבנאליתלמציאותמעללהתעלותלאמןלוהמסייעתרמועילה

שבומקדהלפנינווהנההאנןשות.אתהמענגיםרוחויציריאת ·

כלועובדגדותיועלעולההאמןשלדמיונןבכךמהשלזערת
עללכתמרחיקתהשפעהלהשפיעזוטעיתשלשבכיחהער

עלובאדםשלחייןמהלךאתמהיתיבאררח:לשנותולשנותם
למשפחהנצרהןבנרתיוכילהאמיןנפתהקטשלרגעו
אפואהיהיכילשלפנינובמקרההאמןשלבדירנירקדטית.~
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שלהתןעלתאיהנזקחסרותבדיותיומכליותךהחייסעללהשפיע
ברגעהטעותעלשיחוכןאתהסיפרהעמידאלמלאהנקלה.הנדאי
ולסביבתךליגרוםשהיהיאפשרטיבה,לןגירםשהיהאפשריהאחרין

עלארסיחיהחשיכירהמלחכילשערניתןיכןאיכךתקנה.חסרנזק
ומנסהיייייחוסן"עקביכערכןפרולטרייםאנשיםעםלהתריעעבניתיו

אתומשיאמצליח,שהיהאפשרהחברה.בסולםמעלהמעלהלהעלותן
נפשמפחלהןונורםנכשלשהיהאפשר ;מיוחסיםלחתניםכגזתין
הממוןאצילת-האצדלהשיוא,שלוירמרותאשליותשמתון

נערותאימצהאיל,-היהרדיתהאינטלקטואליתהעיליתאוהאירופית

שליסודיתמבלי-דעתלתוכהקילטתחייתה"יקהיאלאלהארמללות
חיקידךשיותוספתאעל-פיפסיל.ספקבהשנתערב(משפחהייגויסה"

כקיצןקלהטעיתבשלזאתוכלה~ו,לבל,בקרבהאותםומטמיעה ,)ב
עליושנחהשעההדעת,ובהיסחבאקראיהיהירהמשיררשטעהיורשל

 .דמדונוכנפיעלמעלהמעלהנישאיהראהרוח
לחפיכתהמציאות,לזייףאפואגרםהאמןשלהעשיררמיוב,

משהיאולמסוגננתלססגוניתשבמציאותרהבנאליתהאפורההחמרנה
אתמשקףשהואבעתתכיפותהאמןחוטאשבןחטאזההאיןנאמת.

שלאמפרשהכךךאגבאמנית,ליצירתו"מתרגמה"הרגילההמציארת
תלויותתכניותסמועלמשלוקינצפציותעליהכופהאףכהלכה.
שלהפרומיםהחוטיםאתקושריתואלהבתודעתו,שנחקקיתרבית

הסופרשלחטאוגםזהי 1'קצותיואתומעגליתהכאוטיהחייססיפרר
תמרנהלעצמיבנהמופרזעצמיוכיטחוןיוהרהשמתייהסיפיז'יב'איש

ישראליינת ~מסוימתלקונצפציהלהפליאשהתאימהמרתקת,
שלבתיבתאתבדמירניייהשיא"זותמונהפיעלגילים".ביזשנשבתה

יחדותשלהאינטלקטואליתהעיליתמןיינסיכה"סלנטר,ישראלר'

והנה,האנושות.מזוהמתונקלה.,שיכורגיילמלחהאחרונים,היירות

המציאךתעלהעטהוהואהחטיאו,שברהסיפרמקצתיה.ולאמיניהלא
החטיאכןיאגבהחיים,מןומעוגליתגדולרתספרות".יידמוירתתבניות

לצורך,שלאפניהאתושינההפשיטההמציאותהבנתאת
הסימילאקריםבבעייתעצמוביאליקהעסיקאףתכיפות

) simu!acrum הבבעיית)יfl "בלשונו·כיבלותl החירורהנלוז,:חיקויה
נוהבשעתהשנילדהיהמקיריתהבראשיתיתהתיפעהשלוהמטישטש.
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ב'גילןיהחיים.לשיקמטה-מטהיירדהנסתאבההזמןיבמשךיטהירה
בשחרשנבראיוכשגבותרמיתמיליםעלדיברבלשון'וכיסןי

אחתלאכבעדשים.בשוקהבדירתבהןמגלגליםועתהההיסטןריה.
החקייני,ההעתקאתאווהעלוב.הקריקטוריהצלאתביצירתןתיאר

ב'אגדתהמקורית.התרפעהשלהחיוררתהקילבתאתאיוהבליז,הזיל
הנשראתזהמילזההעמיד ,) 1929 (שניניסחוארבעה',שלושה
החקייניהתרבייאתאץרמרחביבקילווהמבקיעשחקיםהמרקיע

שום'ראלוףנצלותאלוף'יצירתישכלדומהמטורס.בקולהצורח
ייתגלית":אותהוהמקרריותהראשוניותרעייךעלאלאנסבהלא ) 1928 (

זהובים,מלאבשקהמקוריהרעיוזהוגהאתמזכיסשבעבררהעצמה,
היאהמקיריןת .בצליםמלאבשקיהערמןמיהמתחכםהחקייןאתזנזכה

לברזבעינייואילההערמומיתוהחקיינות •עלייןעדךדידןלגבי
 12ולנלימה.

והמקרריךת.הראשוניותלתופעתביאליקשהעניקהחשיבותבשל
ייביבלית"שלבתיאורן-התופעהשלבהימיכהלעסוקהרבהאףהוא

) simulacra ( -עמימיתקרלבניתמטושטשות,נבואיתאלאשאינן
מרקסקרלטעווכזכורלמיניהן. pseudoתיפעית-המקיישל

 :גירסאןתבשתיעצמןעלחיזרותשהןטיבזהיסטוריותשתיפעות
של(בתקופתוהפארסהבנוסחובשנייחהטרגדית.בנוסחבראשונה
גסעלשהעלתהאליליתאותהלהתבססמשל.דרך tהחלהביאליק

 tהקדימההפגאנייתשליהמעריתהגרוטסקיגלגולההנאצית,התניעה

גיבירהשוררי,המלח 13 .)'וז'בשעהבנאומיהסיפדהרחיבברועל
-אנטי-הירואיתקריקטךריתבבואהאלאאינרשלפנינוהרשימה

הקומה.גבההקדמווהוויקינגשל-וקלישחיורדסימרלאקרום
חיוורתבבואהגםהואבמקביל .והכניעןארצותכבש tימיםשחצה

המשמעות:כפולי(יכדברירכנעןאץרבןהסוחר-הכנענישלוקלישה
כהברחתהעוסקהבקלההסוחר-היאשהריאני").כנעניםיימבדת

יימסילת"היאלמרסיי,יניסעכנען.מאץריפי,מבמליוצא-סחורית

בתקיפה(יימאסיליה"הקדרםהערלםבתהפיכיקית,יימרסלע"אי
,שאיך(הסןחרהנודדהיהודישלטירהקריקגםהיאנעתבה .הירונית)

אתשמשלבבהברחה,שעךסקהרבה,שפיתשירדערגליר.מתחתקרקע
מציביםששונאיןהרוח,עולםעםהפרקמטיהשלהפרגמטיערלמה

227 



שביעיפרק

בעצמךמתברךהראאךהאנושיתהחברהשלהתחתרנהבייוטהאותו

שלצדדיםמגלהאףהואביתבליוכבןכטרחרלמיוחס).עצמוומשים
הגזעבן-רכשורייבספינה,יחרעמוההילךהיהודילסוחרדמיון
עלהמחולליםאחריםלנוסעיםדמיוושלצדדיםמגלההוא-האדי
בזה,זהומאונסימוצוןומתלכדים,הגזעיםנקשריםיכךהסיפוו,גבי

היברידייםזיווגיםמיניספרותיתהפניםבמציאותנוצריםכךובתיי

ומשינים.שונים

שלונקלהעליבסימךלאקרוםגםמשמשהבדאיהמלח tבמקביל
הבונההחזוואישהמנהיגשל,ואפילובידיוןיצירותהכותבהסופר

להאמיןהציביראתומשכנעכאווירפורחיסמגדליםפייבחבל

הדיהרישירהכיתבשיחןשבךלמלחלושמתגלהברגעבאמיתיתם.
הפרה(חרזגותםעלייןבחסדמשוררכעלעצמןעללהכריזימזימךמוכז
אתהנישאותהרשימותגיברריהסיחר,ושלהסיפרןאיששלידבה
המשיררשכךתבהאמיתיתהשירהשלסימןלאקרוםהיאאףשמם,

ירךובצטיירהקלאסי-רוסנטיחמשירראם ;המיזות)אהוביהאמיתי

הואאףהכדאיהמלח tבבלעליופורטכינורתופששלבדמותקבע

 .המחולליםהזוגרתלהבאתתקליטים,מחליףהיאשהדינגז"~יייודע
המשוררשל:ישיבתוהשנייםביןיירמירן"שלאחדצדאלאזהראיך
ומתחנכותיושבותשבהתעירהיאלמרסיי,ביסנתויהפליפולחוף

זהה"בדאים"שניאחלקשורכדיישבהןאףהשוודי,המלחשלבנותיי
ייכנענים"שניהםעצמה.תרפעהאיתהשלצדיהלשני,להפכםלזה

עריםניךנעיםשניהםיהתיכוןהיסלחופישוכניסשניחס ;תרתי-משמע
-אמנםבקלהמסחרוזה :ב"מסחך"עוסקיםושניהםפיניקיות

וסחרמר"לות-מכוברמסחרי;וזההברחת-גבולותייקונטרבנדה",
 ] ...סרחד[יימשוררעצמםעללהכריזיכוליםהןשניהםאך ;ספריס

RiJ ביאליקשלהגנוזהעלוןניםשירשבפתחההכרזהבנרסחאלי",ג~י

וה"סימולאקרוס"תופעהלפנינןושובשוב 14תימצא'.סאיך'השירה

 15עקרמה.כבאספקלריהוהמעיותת.החיוורתובביאתהתמונה-שלה

כלקדסו,שביהמודרניבעילםשנשתררההרלטיוריסטיתבאווירה
כנרהתשע-עשרה,המאהמחשבתאתשפרנםןוהווראוירתית nהא~

כאומיצגותבדיה.ימהאמתמההציק,מיעםבכירו,ליעתאין
המלח,שלהטעםוסרתהריקניתהקילנית,וההתרברבותהגאיוה
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קילםמדק(ייאילנייתחיםתחיםבכלוידעובקיכעלעצמןעלהמכריז
שלהחרישיתההמעטהילשיןהגאויתניתהחוטםזקירתמולהילך"),
דברשלבסיפימתגלההואאףהאירונהשלמרבההאליטרי,הסרפר
של'ייהטיבים"הסדריםכלאכדישבו tהמודרניבעךלםדיק.ככלי

היא 16גמירכבראיינראחעדותוהמרחיקשהמלחייתכןחישן.העךלם

שלבדבריוהמפקפקוהמאיפק,החשדןהסופרואיל,אמת,דוברדייקא

ה"מרצקית"א~תיתיויכלבארויר,מגדליםשבונהזההואבז-שיחו,

שבהתקיפהשלרוחהשיקוףלפנינובאספמיה.כחלימיתמתגלית
 .כברשימיןפרשנות,ותלוייחסינעשההכילישבההאז;ןתות.נתערערי

נקרדתעלהמכוסםומקרטע.דינמיסיפורילמכנהההזדקקיתימכאן
וכמפוקפקת.כשגויההזמןבמריצתהמתגלהסךבייקטיביתמוצא

השפהמחדשיעםשיח-המלפפיןכעיזג.

הרמות.ובכלהתחומיםבכללמעשה-כלאייםהדגמההיאזירשימה

מלח-דתיתושתיגזעיםשנישלהכלאהשהיאזיווגעלבהמסופר

המתחנכותהזיגבנישלבנותיחםמשתייהרדייה.נערהשנשאשוודי

ייאישאוהמלח,הוטבלה.לאוהשנייהלנצרותהיטבלההאחתכצרפת,

אחתשפהאףיורעאינוולמעשההשפות,כלאתלהלכהיורעהסיפון",
לשפיתבמחלקהסטודנטלדבריו,כשהיה,פעם,למדעברית(אפילו

לכלמתאלםזהאדםשלמד).מהכללשכוחהספיקאךהמזרחיות.

הואמהן.אחתלאףמתאיםואינושכאנייה,האנושיותההתקבצייות

יורעאינולמעשהאדוהנקלים,המכובדיםהעיסוקים.בכלעסקכבר

שלהכלאההיאאף-",רקמן"-הגוכחימקציעי .דבךלעשרת
סלידתךניכרתכלל.מקציעהואאיזדבר,שלילאמיתןרבים.מקציעות

רקלאאותרמתעבחיאירידר-מנודח.המלח,מןהדונר-המשיררשל

הנקלית,פזיזיתובשלבעיקראלאשיכדיני.וריחהנלוזהצורתינשל
ובדיבור,.בחייונלענייומעבייןקפיצתן

בתחימיגםביאליקתיעבוהשעטנזהכלאייםמעשיואתהפזיזךתאת
הלשוןועדבראשלעמודארצהשעלהלאחרשנבחרכמיהלשין.

זהבתחוםולבטירהלשון,הרחבתסרגייתתדיראיתןהעסיקההעברית

ביטריביאליקבתזרכותכהזדמנךיותהשיטין.מניזכאזניכרים
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המחדשיםשללדעתךוהנמהריםהפזיזיםלחידרשיהםלהתנגדותן

מיושניסוצירןפי"'מיליסמיליםפניהםעלהעדיףוחיאה"ירושלמייס".
ייחייל")נמקוםצבא"ייאישאיייתזמורת",כמקרםגוגנים"(יימקהלת

נמקוםייאררסה"שמלית". n "במקרם(ייטראס"לעזיםואפיל,
אתנד.האסמיםוימלאוהשפהגביליתשיתרחברעדייכתרבת").
ומגוחנים.בלעגיםבהקשריםלשלבנהגוחבריובן-יהודהשלחידושיהם

אחמוצאשאיברנביך,טיפרסהמתארת'סרחן',ברשימהלמשל,כך.

ה"ירושלמי"בחידושהוביאליקהשתמשבערפל.רגלייואתידיו
שהיה~תי"ייימכתבהמדישןבציריףוהןניצר,מקרובשזהייעיתון",

באותההשפהשלהנזילמצבהאתשיקףכןההשכלה.בתקיפתנהוג
שנשתגר.הפזיזהחידושעםשלםלבושאיזרמזאףעתי

צ'יצ'יקוכ',אכלרמהגיטלנישלה'מה.במאמרואבן-זהראיתמר

 nדנןטצירשלמעמדןעדייןהיההלארמיתהתחייהבשנותכימראה
ה"קישןא",שלמעמדוהיהלמשל,כזה, iלמדי.ךמעירפלרבות

של(ייקישואיהםיימלפפין"ימיניכלשיןהקרויהירקלהוראתששימש

'בגינתהילדיםכשירזמננן").בנימלפפוניםאלאאינסוברנרמנדלד

ביאליק,שלהארץ-ישראליתבתקיפההואאףשנכתב ,) 1931 (הירק'
בבירורלדעתואין tהמלפפיז"ייאחותעםהצניזאתביאליקמרקיד
(אחיהםלמלוןאולקישןא •למלפפין :ביאליקהתכווןיימלפפין"לאיזה
בעל'אריהבסיפןריזה).בשירהםאףחמרקדיםוהרלעתהאבטיחשל

כברשים"ייקישואיםהמנדלאיבצירוףהשתמשעדיין ) 1898 (גרף'
'אישברשימהואולםשבפינו").חמיציםיימלפפרניםאלא(שאינו

מעמדךמהילרעתאיןארצה,עלייתולאחרכשנתייםשנכתבההסיפין'.

המתןארהשורדי,המלחשלה"מלפפוני"ראשןבח.נזכרהמלפפיזשל
יאנוספניוהאמירהמלפפיך".כעיןמוארכה.גולגולתשיער,כ"בהיר

כעיןהשוודי,הספןשלצהוב-השיערראשיכאןמתןארהאם :לה

בשלשנשתגרהזנשיבשלשימישהתנגדותכמתורהזהוב,המלין
כאןנכנעושמא 181ה"ירושלמיים/,הלשוןמחדשישלנמהרותם

כצורתומוארכתצרחלגולגילתוהתכרווברביס,שנשתגרלשימוש
(ייכצררת",לההיראותשתיייכעין"המלהאפילותיקו.ךהירוקהמלפפןן

כדאיזאת,עםהאפשרויות.שתיביןלהכריעכדיבהואין'ייכצבע").

 ) 1932(ונשנתזרעיםסדרלמשנה.בפירןשוכיזה,בהקשרלהזכיר
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 Tהסיפואיש

ההוראהנשתגרהאם 19מתוקה".מעל~נע-יימלפפוך :ביאליקפירש
הציבור~דעלפחןתבזנפורש,הדברשייאמרבל,כאןנאמרהשגריה.

 .במקרריתינןיימלפפון"המכינההפרימהי
לאדנוטציותעדייןחיושבהבתקופה,ךפעלאפיאחיביאליק

 .הדיבורבלשוןינקבצונתייצבורטדםנזילעואיבמצבשריירתמעטות
הדיבוו,לשפתספרמשפתפניהאתהעבריתהחליפהשבהכזר.תקיפה

הפוליטינתחרםרגנים)(אינטררשוירתביןשלכתקופהלגביוכמיה
שלהיברידיותתופעיתמיניירצותשהיאטיבהכזיתקיפהוהחברתי.

קרח.(כךמצטלםלאשיבושיםמשתגריםאףובהשעטנז.ישלכלאיים
 •/זמר" Iבשמקורהייתזמורת".והמלההיוצרות.משנתהפכו tלמשל
שהמלהבעןרבוגנים,למקהלתדווקא. orchestraל-שווה-עריהפכה

שורה-ערךהפכההנרגבים.מקהלתאתלצייושנועדהיימקהלה",
תחושהביאליקחשכאלהתופעיתכלפיזמר).מקהלת , chorusל-

שלהאברלןצייניתשיטתםחסירהיההואאחר.מצדאמביוולנטית.
שביקשרוחבריהם),בן-ציוןש'רבניצקי,'ייח(אחד-העם,אודסהציובי

ימתוךבכלליההתחשביתמתיךובאטיות.ביסודיותחשפהאתלהרחיב
שיבושיםלמניעתהאפשריים.המקוררתבכלוידענישקדניחיפוש

יהשפהבטיהרהמשוררדבקלאמלכתחילהישנימצדוכפילויות.
איןן Oאח,-העס.שלאיזנואתשצרמיברבריזזביםוכיניליצירתןוהכניס

זהבנושאגםכילומרניתושלפיווהגיוני,עקביקואםכיסתירהכאז

הואשהיא.סוגמכלמקנאיתוהתרחקהזהב"יישבילאתביאליקחיפש
לדבריישגיורןההשכלה.תקיפתשלהפסוירו-ביבלילפרריזםהתנגד

נגדיצאגםאך 21וקבועות,קפיארתמליצותבונינייחטאהשפהאת

ש"איןמיליסאיתןרנגדקיצץ"ייאץשללשיונגרזפיזים,מליסחידושי
ררוגמאטייםקברעיםכלליםלקביעתהתנגדהיא 22יענף".שירשלהן

כאיתיבעיניוהיהלשמופוריזם .הפואטיקהכבתחווני •הלשיןנתחום

לארעדייובמה"כלמעלברמה,אזשנשמעהגזע"ייטוהרשלמושג
הזמו.נמשןבןשדבקן nוןבצמררראפליתקינוטציותאיתןהעלה

שהיאבתנאילךעזית,וכילהישםפהלהכניסמיתרוביאליקאליבא
 .להקשרהמתאימה

יררקח",זוהמהשל"לחלוחיתארתהמתיארתשלפנינוברשימה
מקרלםאפיאיש .רלהבריאולחסנוכדיהקרחתלחולההריקח nל Iשש
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פרדיקסליבאופןגורמתלגיףובאלחזרגירםשלהכנסתודייקאשבהם
יש :הלשיןבתחומיגםהמצבהיאכזה ..חרסנוילהגברתלחיסךבך

 tלשירניתנת-למשליישנוררים"-לחתוגאזרהמילהשדייקא

כזכור,התנגד,אחד-העסוחיסנו.תיקפןכלאתצחה,כעבריתשנכתב
ביאליקאךחצרת','תיקיוביאליקשללשירךזוןולגריתמלהלהכנסת

מורידפחותהבמילההשימןששאיןיורבולמורווהסביררעתיעלעמד
אתממקדתבזריתה.,בולטתה"צורמת"המלהי.להפךהשירשלמערכך
השגרהלתיןחדשהחייםרוחומכביסההקוראשללביתשימת

ודריהומעופש,נרפשכאגםהעיירהמתוארתעצמן(בשירוהסטגנציה

המרלהבאהולפתעבשנתם,השקועיםבישנות"נ"מחזיקי-

אווירתלתוךחדשהרו"ומכניסההנרדמיםאתמקיצהיישנוררים".

מתןךבלעזים,להשתמשביאליקהרבהברשימותייהשוקטת).הגיריו
אתמוצאיםאבישלפניניוברשימההפזיזים,הלשיולמחדשיהתבגדרת
שיעד),(חומיבר~~טים" II(צמחוני), ff".רגיטאריהזרותהמילים

(בדיה,ייפיקציה"(תקליט),ייךיסקוס"מכס),(הברחתייקונטד:פנדה"

 .) Dחרטומי(כתבייהירוגליפיס"(רוקח),פרמקוליג" IIהסךךאה),

ביןשלבתקופהכילקרראיו,רמזכריעוד.יעוד(כתונת)ייאד.ךסה"

להשתמשמותראףשירווח,עדבלעזיםלהשתמשמיתררשריות
רראייים.יפיםחדשיס,תחליפיםלהםשיימצאןעדמיושניסבציררפים
יימקהלתהמיישןבציריףביאליקהשתמשהמארש''לממשלתברשימה

לרמרזכדיייתזמירת"(השגויה)החרשהבמדלהולא ,ו'צבאנוגני

שנעשושיבושיםבחלתקןראויוכיהפקראיננהשחשפהלקוראיו
אתמתקןהסיפוו'ב'איששהסופר(נשםהדעתבהיסחאיבפזיזות

 .שורש)ותכהתתאזרחלבלהאקראית,טעיתי
ייאיששלסיפררובכללראותניתךוהעל-זמנייהאוניברסליבמישור

הגירישלאחראדם"ייכלשללמצברמורחבתמטפורהכעיןהסיפון"

התמימותמצבשהופרשעהבבלימגדלוקריסתהמביליהעדןמגן
בצלם.הנבראיםביזגזעושלרחשללשיך,שלמחיצותןנתגנהו

חמודרניהאדםשללמצבןבבואהברלראותניתזהאקטואליבמישור
משתקפתראטומיזציה.ריסאינטגרציהשלבתקיפה-העשריםבמאה
עלשנתבססהתשע-עשרה,המאהשלערלמהשביזהמעברתקופתכאן

ומשרתים",ייאדוניםיבנים",ייאבות-ובדיררתחרותדיכוטרמיות
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הא~תותנתערער,שבוהחדשהעולםלביז-וקולוניית"ייאימפריות

מטפוריתבבואהלפנינןנזמובו .רנאשמקדמתההייררכיןתכליקרסו
המלחמהשלאחרבתקופהדורובנידובישלעצמיביאליקשללמצבי

ונמחההיהרדיהמישג"ייתחוםנתפוררשבהתקיפה-יהמהפכה

שלהתערותהיהודיהפליטהתערהלאעדייןישבהלשמלם,מתחת
לתקיפהאופייניבינייםלמצבבביאהלפנינוההגירה.בארצותשיממ

ניטל,ומדלדתיאמוששפתאדםשלמצבי-העולםמלחמותשבין
הארץשלןהכלליםהחוקיםכלאחעדייךרכשלאשהואבעודממבו.

ושפתה.החרשה

דשיסחחברתייסמעמדות-מודרנרים.זמניםד

אחרתעםהצנוןאתהירק''בגינתהילדיםנשירביאליקהרקידכאמור,
במחולכזהזהקשרשאיתםהגינהמירקותזרגרתשמינהוכןיהמלפפון

בניכלעםלחגיגההנטפלוהפררלטרי.האביוןלבולביס(פרטזוגית

וכלליה).החברהסדריכלאתבכןימפרעודףסרחכמיןמשפחתן
ולאשבת("לאחולשליוםכסתםהנעדיזה,ייסתמי"שריקודמתברר

 :לעיןשנגלהממהיותרומגולבלמחושבסתם"),קיץיוםאםכיחג,ן

כלאייםבמפכתהמתארתהלכתיתסכמהעלהסתמכותמתיךנבנההיא
 2Sל-לחלקןישכךילצודךשרגיסמיניםכושזורעיםשדהט)(בי

הניאזולמשנהבפירושופנויןת.בשארותוחלקןנזרעיתשחלקןחלקות
(השרטןטיםזוסכמההמתאריםאפשרייםשרטוטיםהישלושביאליק

מהם).לקחםוביאליקהקלאסייםהמשנהמפרשיאצלמצודדםהאלה

השרטוטיםשלושתמבין fגלגירסהמתאיםבשידהמחולתיאור
 23הנזכרים.

מסכתמאותההלכתיתסכמהעלמבוססתהסיפוו''אישהרשימהגם
ייכעשריםמתגורריםכאנייההמשוררשלשנמדודובלכדיזו:לאעצמה
הםאףשהסרעדיםאלאשלעיל,בשדטדטהחלקיתכמספרנפש",וחמש

שבמסכתהנזרעותהחלקותתיאורעל-פיהשןלחזסביבמתארגנים
יוצאואחדשנייםכנגד:שנייםחמישהישבנוהשולחן:ייאלכלאיים

:ייהנוטע(והשייהמזה"פנוירכיסאמזהפנויכיסאשלפסק ] ...זנכג

 .)הדיכלאיים ;כרם'וזההריזנב.יוצאואחתשתיםכנגדשתים
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שניעיפרק

על /הצד,מדעמד /המסכןאפףןיירק :האפ~דעלבאמרבשיר-הילדים
לרקודא~כלאיכה /לש~ש,אףכלאיכה / / .ד~רלא~עולא Iנשעןמטהי

האפוןאתלהמשילניתןערד".דיקיסותרמילייכבר,נשרווציציי /-

והתרמיל,המקלנעלהמתבדל,ליהןדיבפינה,מקלךעלהנשעןהריחני

מןהמתברללמשוררוכדפלייטון,שלצלוחיתעםבעולםונךהנע
עימדהיהודיחמשוררברשימה,וגםהילדיםבשירנם 24 .חסואןההמוו

ואיגוהחןגגיםאלמסתפחאינו:הראהצינורמןגמורהבפרישותאפיא

בחלקהכלונסעל 1הבשעהילדים,משיראפון(כאותרכמחילעמםיוצא
ביאליקשהניאה"חלקית", 25בתשבסכמהומרוחקתבידית

כעיןהיאוהתחתןנים,העליוניםומדוריה.תאיהעלהאנייה,בפירושן).
נתערעריבטרםבעולםמקיבלשהיההקבועהמעמדילסולםמשל

ומשרתים,אדוניםבהיש :המוסכמיםהסדריםכלברונתבוללו

 .ומעמד,ערכואתיודעאחדכלולכאורהעם,ופשוטיאריסטוקרטים
זר.וסגורהקטנהמעמדיתכחברהגםניכריםהמהפכהשאותותאלא

ן,בייכמעטהיאהגוסעיםלפניהקד:המלצריםכלבלתומהלחהצפה

האנייהפקידיעםרוקדיתהצךפתיותוה"גסיכות" 1למראה"ברון

ייאישגםומלידח.מבטןכאציליםלהתבהגמצדםהמשתדליםהזןטרים,

חומק tהעלירןהסיפיואלהאנייהמבטןושיברציאהמדלגהסיפיו".
לכלהרף,ללאעליןהמפקחיםהגנןתיים,הפקידיםשלהפקיחהמעדנם
ההיירדכיהה"נכין".המעמדיהסדראתיפרילבלהנוסעיםעםישךחח

ושיב,שובונפרצתאפיאבאזנבללתוהקפיאההקביעההחברתית
אתהמצרינותכל~ייםישלשעטנזשלתופעותמיניבחוניצרות

המהפכה.שלאחךנעידןבעולםשבשתררההחנדתיתאי-היציברת

לידיכביכולוהביאההאריסטוקרטיהאתלכאורהמיגרההמהפכה
השוריןניתבחברהשגםאלא ;נצלםהנבראיםכלביומלאשווייך

ביןמחיצותאחתלאמתגנהותהעשררם.המאהבתוהדמוקרטית,

שניםיבעקיפיןכאזאומרביאליק(כךוברוחבחימרלעניים.עשירים
יומתמדרמאזהסובייטית).מרוסיהשיביךבעירשנמלטלאחדאחדית

רוח,ולשפל,לגאוןתניםהאנושותנחלקההרשימה,רומית

שלוםלרודפיררח,ולגםינפשלאציליולטפילים.לפרררוקטיביים

מולדותבתכונותשמקורן tחללוהדיכיטומיותאתיכו'.ריב,למחרחרי
הארםשחוקקמלאכותייםבחיקיםאיייחסיובספךיולאואינהרנטיות
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הטיפוזאיש

בפרטיכרשימהמתןארים.לפיכךלבטלהמהפכההצליחהלאלניחותי,
-ולננהירוקחארימה.שחורח,מרהבעלי-שוניםטיפןסיםפרטיס

ךמשוכיםfןשוניםכלאייםזיווגימיניןיוצריםזילתםיעםלרגעהמזדויגים
לןעגיםאףוה"טוביס".הישניםהחברתייםהסדריסאתל 25לשמיםאלה

הלישכוחםהנאצים,שלהגזעלתורת-להלןשבראהכפי-
הסיפוך'.'אישהרשימההיכתבבעתרנתעצם

חזותמוצאאתהאיררפהבמערבתוכנו.כהריהקנקןהדילא

מעורביס.תרברתגיבונישלוריבויחיצונינןיאריסטוקרטיות,ןהתנהגות

דריתחאבעירבאוכמנוכרת.כקרהתכיפותמתגלההפנימיתהמהותאבל
דקמעטהאלאאינםוהנאיסהחיננייםהטרקליןגינוניל Iשכמתברראף
יאכזרי,.פראיאטביזסשלתחימותעלהמכסחחברתיתצביעותשל

המהליהצרפתי,ה"מעודן".המערבאיששלהאמיתיאופיוהואשחיא
מזגינחת".שלייגישאלאאיבןכאיל,בראהבאנייה,המשיררעם

לתיכךמסכושכינשיווהטבטוניהלטיניהמזגתעררבת-האמיתי
הניחכיסאאתבאקראיממנומשנוטליםמתגלה-הדורותבמרוצת

הצרפתיות ..כדגזילתיאתלקרועומובומתלקחניצת,היאקלחיששלו.
קליתנחשפתכךיאגבהאנייהפקידיעםאריסטוקרטיבחןמחיללית

הרובר-מהרהרישראליכניתאריסטיקרטית.הבלתירפריצותןדעתן
ימעודנתאלגנטיתכהךפעהלהחברךיכרלותאינן tלבינונינוהמשודר

נפשאצילותשלמידותתכיפיתבהןתמצאאךהצרפתיךת,כשל

סערה.נעתרתביסטיבעותשאינןתכינית-אמיתית

לפיבפש.תכוניתלפי :אנושית,התקבצותלכלמשלהריהוהריקןד

רלפניהסערהלאחרכאן,יכדומה.חיצונירמייךלפיגיל,לפימעמדות.

 .)" ...ושתהאכיל JIבחיבת t rלהחמושלאלהספיקכרי(כאיל,המסעתים
בתקיפהכי tכאזנדמז.בעקיפיןמהדגילרבבמרזמפזזיםהזוגותררב

והתרגשןת,שמחהותכינה,אנרגיהישןתהפוכה,מהפכהלאחרהבאה

בניעםאחתבהמילהלהיסחףפירקו,ןלמציאלהתהיללנכובית
ההפקרתקיפתאתלנצלמצדםהמשתדליםיותרהנמוכיםהמעמרית

המחןללים(הפקידים.החברהכסילםהדעתבהיטחולעליתלביןשבין
מבטןכאריסטיקדטיםלהתנהגמשתדליםהצרפתיךת,ה"נסיכות"עם

ומתהילליתעולפורקותדיוקאהוה"נסיכות".ואיל,יימהידיוןומלידה
והמתנשאהאליטר"חמשיררדקכערנד"). J !שאינםאנשיםעםלרגע
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אלאהחרגגתההמולהאלמסתפחאינו;הואהציבורמןמתבדלבמקצת

עצמי.לבדןביגרומעבדםהרשמיםכלאתקילטבה,מתבזבז
היותהבדברןמסורסשגויסיפוראותןבדמיינימתהורהכך.בתוך

ישראלר',הואליפקיןישראל Jרלמשפחתנצרהשיכורהמלחאשתשל
קלהפרנטיתטעותבשלכךוכל-בליטאהמוסרתבועת.אביסלנטר

בשםלונתחלףחמלח.אשתשלשמה"ליפקינן",(השםשנקלית

בשלאואחתאיתשלקוצהעלזה,ורעועמפוקפקכסיסעל"ליפקין").
חלומותוחלםבאןוירמגדליסהסופרליבנהויחידאחדשגויצליל

ריחועליוכטיבולכניםחימרלעתמעתלהמהוסיףאף 2Sבאספמיה,

כיקשהמסעבתחילתבךשאחזההניכורתחושתמתוךכזכורי.ידמיוני

באנייהאיןיהודי"לפרצוףאךהיחורית.הנקידהאתמקוםבכלהסיפד

הדעתבהיסחלינמצאהיהנחיו"ד".שלכקיצילאאףוזכר.סימו
המילהאתניקיהוילייגהדף.ללאחיפששאיתהיהודית.הנקודה

לרמוזכךיהאשכנזים,בפיכנהוגשדוקהבוי"ןשיריככותרתיייוד"

שלשלמגירלנקבעילייגאצלמההיהודית.לנקידה-(יהןדי)יוד" IJל

משפחהשלגירלהעלולכאןגם tי~ד"שלייקוצובשלעםישליחיד
 26 .ןיחירהאחתאותשלקיצהעללהיחרץ

שלשמוהוא!הראשוןל"לייפקינד"וליפקין" Iביןההבדלרבומה

שמיתמאיתם-השניואילוהאחרונים.בדיריתישראלמגדוליאחד
שבהיעדראומללים.ןעלוביםסךציאליים"יימקדיםהקהילה,ילךישל

ארתםהאםשםעלנקראואירופה(במרכזבלנךהאםשםעלנקראואב

אלא-אזרחייםבנישואיונישאולאשהירדהםחוקיים"ו'לאילריס

ללאנחשבוהםוהרישוםהמדלנהומבחינת-כלבךוקידושיןכתופה
הבודותמחמתונסתרסנשתבשאלהבשמותהכתיבאפיל,חוקיים).

-ריבקינדאוריפקיןשרה,שלבנההואסירקיסאו(סורקיסוההזנחה
ריקליסאןריקלין .בלהשלבנה-בייליסאובייליןרבקה,שלבנה

 .ועיר)חוהשלבנה-'ייחבקין"איייכאוועלס"רחל.שלננה-
שלקוצהעלכימלמדלוrליפקין"מ"ליפקינך"המהירהמעברמשמע,

מןיולהפךהיחס.לשפלהיחסמררםקלחישלעביראדםיכולאחתאות
 2החכרתי.דהסולםרוםאלהתחתונההדייטה

היהמה ?הטעותעלהסיפוו"ייאישאתלהעמידהדיברחשמרוע

שבנותירבאשליהשוגהערייןיהיאהחרףעלהמלחעלהאילןקורה
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 j?כאמורומירחסתמהוללתלמדניםלמשפחתנצרלהודלית.ייבסינית"

יהצרבמעגלמשפחתיחיימהלךאתלשניתהיתחעשויהכזואשליה

ביאליקיבעקיפיןכולח.החברהשלמוקמהאת-הוחבןבמעגל
עלירעוע,מפוקפקיסודעלהמבוססךתהיוחסיןשישלותלכלכאןלועג

 ·א~תותםאתלבירקיכולאינושאישומעירפלים,מסופקיםסיפורים
בכספהשזכתהממוןבאצולתכללבדרךמקורההאירופיתהאצילההן

מקירהאחתלא .עקלקלותמרמהבדרכיההפקר",יימןיברכרשה

טיריתלבנייתכסףד"שצבורנקלים,גבוליתרבמבריחיבשודדים
שועיםוברובים.נסיכיםארתםכלהםמימעידנים.חייםהרגליולרכישת
שלבניהםכנילאאםזקןךובחוטםנטויבצןןארהמהלכיםונדיכיס,

השור,מס~תיאתהררכיםאבקאתשהמירווליסטים,גזלניםאותמ

 .משישללנבותובכסירתהטרקליןבגיברניהשחירה
בדמיונותמקודםומעמדייחוסעלסיפוריםכמהיכואםיידע,מי
שלהקודחבמוחוומטופחיםתופחיםשהייאלהמעיזוהכל,שיוא
 !הטעותעלהאחרוןברגעהמיפראותוהעמידאלמלאה"גוי"המלח

ורוזנים.מלכיםגליתובשניתהעמידשלא tישראלכעםועודיזאת

התהווהכגרמניהואילומוסריישללמדנותשלאצילהחיאהאצולה
השיעריכצבעהגוף:בגבורתחיצוניותבתכיניתהנאחזחדשאידיאל

בספרולאהאדםשלבמעשיותלויהבישראלהאצולהוהעיניים.
מאזהיההיהודיהחיניך .יעדכךטיבומהלדעתשאיןישליהיךחסין
ביןהבדליםיטשטשמחיצותשהפילומלכדדמוקרטיגירםימתמיד
ששםהמבצרתמיןחיה-'חחדר'-העבריהספר:ייביתמעמדית

 ·הדללפנישרעניכררלאפדות,תשומתללאילדינו.מתאחדיםהיו
נתבססהמכאז 28מנאךמיך.באחדביאליקאמרשהכריע".הואהכישרין

העניקילאךה"ישיבה"ה"חדר"שכךעביים",בבניייהיזהרושלהגישה
להממוו.הייחךסלאנשייתרזכויותכלמעידם

דינמיתומתמיד,מאזכן.אםהייתהביחדרתהמעמדיתהתפישה

לאדםלךניתנהידורדךרבכל :במערבהנהיגהמזויותרורמיקרטית

 ·ישראלמגדילילאחדרצינויבכיחכישריגובכיחלהפוךההזדמנית
אמביציה.עודדיהחברתית(מובילי:ןת)והניע~תההןדמנויותשוויין

זאתי.לעומתנפשיולחוסןמחשבתיתלתסיסההביאוסטגנציה.מנעו

צרפתבצפיושהתיישבוהןויקינגיםלרבות-המערביתהאצילה
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פנימעלרנעלמהשכתכריכהסיפה-ואדמוניתטירותבניושצאצאיהם

האריסטרקרטיהשלגורלהובראשןנה.בראשהיה,כזההאדמה.
עליהזשמהלכתהסיפון,גביעלהמחוללךתשהנעריתהצרפתיתי

שלה.אחרוניםשרידיםכעיןכאזמשמשותיינסיכרת",שהןשמיעה
להפוךהמרדגה,משפלהיאאפילןאדם,כלאפואיכולביהדית

(איזפיולמוצאומייחליםאליופניהםנושאיםשהכילבתורה,לגדול
מכפרלמדיענינערהיהבעצמןביאליקכיזה.בהקשרלשכוח

לאחדכישרונובזכותשהפךלמדנות,שלדיגטטיה,ללאנידחאיקראיני
מ"ליפקינר"המהיר,המעברכךאםהאחרונים).בדורותהרןחמענקי

ואגבאררחאאגבשבעשהמצערשיבושרקאינויבחזרהל"ליפקין"
ארםשליכולתו :רבת-פניםחברתיתאמתבוטמונהאלאגררא,

וכישרונורצוניבכוחלמעמדממעמדלעביר tכבעברכהייהמישראל,
קפואהמעמדיתהייררכיההקירמיםבדירותשלטההעולםאימות(אצל

אדםשל t "self ... made man "שלמדשגבהובוצרבמאןחרורקוקביעה.
בכרחותייגירלועלוהחולשינילדשלתוכיהמעמדגנרליתאתהפורץ
שלד).
שיטימביווביקעיםהעוליםאחדים,כבנושאיםהמעמדיבנישאגם

 :שלהןוהמעוותהמערקםדהסימולאקרוםיפיתתופערתלפנינוהרשימה,
המעוקמתבביאתההיאהעשריםהמאהשלהחברתיתחניעית

מקדמת-דנא.ביהדותהמקיבלתהחברתיתהניערתשלוהחומרנית

להישגיםהודרתהחברהבסולם,המטפסהמודרני self-made manה-

שטיפסהעניים",יימבניהיהודי,העילוישלסימולאקריםהואחומרייס,
הואהקתךליהמיסראישהרוחני.כישרונובכיחהחברהבטולם

 29ביהררת.המוטר"'ייתניעתאיששלמעוקמת,בכיאהאוטימרלאקרום,

שלהמעיקמתובבזאתוהסתאביתיאלאאינרהעליין"ח"אדםרעייןגם
אחד-העםשהראהכפידנא,מקדמתהיהודייםבמקיריתהמצוירעיון

מאמינההיהדיתשגםאחר-העם,טעןכאן 30ערכין'.'שינויכמאמדי

הריהו-בשבילואלאנבראלאכילוהעןלםשכלעליון",ב"אדם
ילאהרוחנית,בגדולתיניכרשזהאלא-המיסרתירתשלה"צדיק"
החיצוני.ביופיוארהפיסיתבגבורתי

 •האריהעליון"ייהאדםשלהמעיקמת.בביאתיהשוודיהמלחאת
ונעלהעלייןאדםשללמשפחתונצרעםבדמייגוהסופראפואהשיא

238 



הסיפיןאיש

לפנינילמעשהאןהגפן",נענביהגפוייעננילפנינןלכאירהביהירת.
החברתי,הסולםמתחתיתעלוב,יורד-יםהסנה".כענביהגפזייענב"

משכלת,יהורייהבנערההתאהביהאמידהסוחרבאבייאמנםהמתייהר
בקהילהאהבה.לווהחזירהלחיזוריישנתרצתהמלרמדים,למשפחתבת

בדעתהמעלהכזונערההיתהלאהקידמיםהדוריתבתהיהידית

נידויחרםימחששאחריו,וללכתונקלהשיכרדבערללהתאהב
חררבןלאחרשנשתררההמןפקרת,האורירהבתריכיום, . Iו"קךיעה/

הכניסבחינוךמקפיריםואיךלאפשרייהפרזיויגכלהקהילה,מיסרית
ודתיותאתבייתזחריותלעתיםמתרוצצותאחתמשפחהנתוך(אפילו

היהרדייםחייםדעיכתעלחר"שיתקינהסיךנםכאזנרמזתאחדרת).
לנישואיהיתרונתנההאיסוריםכלאתשניטלההמהפכהועלבגולה
ברכתםבליהגדר",/'מאחוריהנערכיםכאלהיובקליםאומלליםהפקר

השיכורהמלחשלילדותיוכאןנזכרותדרך.ומאשרימוריםהורים,של
משררש,ותלושיתאומלליתתערובתבנות-המלומדתוהיהרדייה

פריהזהי .סברחמורתקתוליתזקנהבביתואםאבבלאהמתחנכךת
לאומית-להתקדבהעםאתשעןרדוההשכלהסיסמאותשלההילרלים

במפורש.זושאלהשיהגהבליביאליקכאןשואל- ?הערלם

ליפתשםביזאי-הגזעתורתח.

שלפניוהתחושהאתכללבקוראניטעתאינהכילההרשיפהכאמוך,
בטבעייתנובעתאפיזודהכלילהפךמשקל.כבדותבבעיותהגותידירו

תתמסע.יימןהרשימההיותמעצםנובעהקיטועואפיל,מקודמתה,

מישלחטופותסקיצותשלפנינומעידה-,די"יירשמי-הכותרת
סדורהבעלילהמחריבואינועבורתי,בח,רבינוחהישינהיושבשאינר

ריקודים.נשףסערה,-ההפלגהבזמןשדניסאיררעיםורצופה.

לאלקיטוע.ההנמקהאתהםאףמספקים-וכו'הארכלבחדרארוחרת
ייאיששיחובזאתלפגרשהסופריכולאירדעבכלולאזמןבכל

הסמויהחאיריאיתהכרונהבאקראיכאיל,נחשפתלרגעיםרקהסיפיז".
משוררפניהמלחכשמעמידהנמשלת.המשמעיתלעברצרהרונקרע

המעיקםרייקנואתביירואההעיןכזרויתהמשיךרבומביט

 :החידהפתרוזאחתבבתנחשףעיניןלנגדוהקריקטורי.
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בדבריןאיןהאיש.ישקרשקדכי.ראיתיהצדמןעיןביבתתי

זה.בר-נשהיאייוני :נפשיאחשאלתייאניאמת.שלקירט
אתוהחליףככר~םלפנייהתהפךהמסעימיארבעתשבמשך

ילתיי,יבלשןלסטודנטמכסילמבריח :מינלםשבעהצבען
להתחפשכבראהיהרא.רמזומומוכזלמנגן_לפייטן,לסוחר,
לסטיםכומר,וסטיס, t'קיב:בלבושלבושיםבעשרהעירלפניי
האמיתי.בדייקנולפנייייגלהשלאיבלבד-אשמדאימזוין.
וגדולתאשתוייחוסהאימנם ?בכךלוהנאהומחבצעמה

דעתו?עלשהעבירוהוהם tידיעלבמקרהלךשנתגלואבזתיה,
:ייארליזרהמחשבהלביעלעלתהרפתאוםאדע".רלאאביתם

 "?ל,טיראק ?הואהיהודיםמזרע

דמוליתמו Iינ'סוחר'הרשלמהגיבורכמו tשלפנינוהזיקיתדמית

מעןקמתחבביאהיא 31ביאליק,בדורישראלבספריתרביתכימריות

החייםבארצותנודדיהוא tלרגליךקרקעשאיךהנרדד,היהרדישל
לעקרוןהדגמהבעיןהיאזידמותחברה.מכלמגורשכמת-חי,

על-ידיהסביכהלמראה(הסתגלותדרוויןשלהכרןמאטית"ייהפונקציה
בתירתהידיעהאנגליהחוקיקבעשארתרחוקותכונותיה,צבעיהחיקיי
מןהמנתרייאמפיבי",יצורלפנינו 32הטבע).חייבהתפתחותחוק

תחבולותפעםמדילהמציאהנאלץהיהודיכמייילהפךליסהיבשה
(שערוהחיצוניותותכונרתיוהארימוצאואמנםהישרדות.שלחדשית
אידיאלשלקךיקטררהלמיךגםאיתוהןפכיםהכחולות)ועינייהצהיב
הלשרנות.כלאתיודעהואגםהנודדהיהרדיכמואןהעליון".ייהאדם

כלאחכברהחליףחיאיכמיהר ;בוריהעללשוןאףיורעואינו

ולראותלהתככריוכלשבהממששלאחתאכהמללוראיוהמלאכותי

נזוי;הואמשלוניתלך,ואיךתבלארצרתבכלסיבב;תראבעמלוברכה
;היאבחרחנר")ייאתהסגךלה".(ייעמעצמיבעיני,ונעלההכולבעיני
לעולםושיאףסחוררת)בהברחת(עיסקהמזרהםהחרמרבעולםטיבל

יעםמכילם,גבדלהואובלשן).מתורגמן tוזבננן(משוררהנעלההריח
מלבושיםבלבושיםולהתלבשומסכהצירהכללהחליףיידעזאת

הנפתלגודליעלהסיפון",ייאישהפרצופים).אלףבעל(היהודישונים
הסיפירתפדיבשר-ודם,קינקרטיתרמותגםאפיאהיאוהעלוב,
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הסיפורתפךיסמלית,ארכיטיפיתדמיתוגםהנטןרליסטית,
הקבלה,מתורת"~לם'ןכאותוחיאהמיתי,במלשורהאלגוךיסטית.

מקוללת(דמרתמנןחלעצמומוצאואיבילחתם,מהבאימיוכלהמרחף
כמת-חיהיהודישלהמיתילתיאורובסיסשימשהשלזר

פינסקר).שלב'אךטיאמנציפציה'
לא ] ... [ 1הואהיהודיםמזרעייאוליהמספר:אומרהשיידיהמלחעל
גרמניטיפךס.כולויהרדיאחדתגאפילואיזזהארוךגוישלבפניוולא.

שלבדמייניאפיאכאןונשתלבונתאחד,'יפתשם .טחור"צפוכי
את :ההיסטוריהמעמקיעםהחיוהאתגםומשלבהמאחדהמספר,

בים,נזעזיםכיבושלמסעותשיצאהקדיםהןויקינגעםהשויייהמלח
בדמותיהמשתקפת tהמעיקמתבבואתואת(ובזהיהודיהסוחרואת

אתשחצההקדים,הכנעניעםסחירות)המבריחהמלחשלהכי~רית
ביאליקמשמע,הקרוס.בגלגולומרסדינמלעדותגיעהתיכיןהים

רוטוטיפיםהפאתמהםידולחההיסטוריהלמעמקיגםכאןמפליג
נוצרההפיך",ייעולם.מעשההשמיהגזעושלהאריהגזעשלהקדימים

היאהאריהסיפין"ייאיש:להלכהניצשהמושגישלתמונת-ראיכאז
 ;כרללפביהמתרפסעליכ,משרתהואולמעשה •הארוגים"יימגזע
טיפוסהיאולמעשההעבדים"."מגזעהואהעבריחמשיררלהלכה

עיבייםבוותולהסביבימכרכוהשיכורשיחושנןומתנשא,אליטרי
מעריצות.

אתומראההגזעתררתעלכאזמלגלגשביאליקמלמדותיהראיותכל
בראשומתיךהראכרלשםזי.תורהשביסודוההבליסהתפלויותמיני

ההיכרסממניאתבתוכההממזגתאחתלדמותוהיפכםהגזעיםשניאת
.לרגעהיהודיהסוחרשלהאופיתכינותיאתהאריהגזעשלהחיצוניים

היהוריהיםידאתמעמיד :היוצריתאתזובתיאוריההיפךאףהוא

בשחרשהיהכפי-בתחתיתוהאדיהיסודיאתהסילםבראש
מגילתשלכסיפורהבמרומזמשתעשעגםהואכיובחורההיסטוריה.

ט.[אסתרהואןןייןנהפיך(בחינתהיוצרותכלנתהפכיבהשגםאסתר,

שנשאהשפעה,כלוהקילטהאיפיחסרהשיכור.הגוישלסיפררר .)]א
לביתייאסתרהעברישפירישושם ;יעקיבלביץ(עטליהורייהאשה

במקירות(שתואראחשיורושבחצראסתרשללסיפורהמרמז 33יעקב"),

מגילתסיפוווהפכפך).איוילשיכור.כגרייהעממייםהבתר-מקראיים
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מתואריתבאנייההדמיייתכל :וברחבדרכיסכאומשתקףאסתר
אתבהדרגהמהןלקרועמשתדל(הסופדומסכהמסיוהבעיטות
;אחיההאמיתית)זהותןאת-בהצלחהתמידלא-ולגלותהמסווה,

טרגי-קימית(בבואהלפרסשטיחיםלהובילרצהעtכלשל
לעפךייםתכךאחתלאהמכניסצרה,בעתהיהודישללהתרוצצותו

התקריםהיאאסתרמגילת 34רכישו).כלאתבן-לילהלחסלבהיאלצן

"להודי"המלחנזכרתינוהיהורי,העםלהוסמדתכיללתלתכניתהעתיק
ובידמיהו).בנחמיהרקהאזכורים(יתרפעםכארבעיםךתיה[וכגזך

רכאןין), , n (אסתרבמגדלתנאמדמתייהדים!',הארץמעמייירדנים

באירופההאנטישמיוחהתגברותשלבעיצןמה-ביאליקיימייהדו'

המשירר-שלהקריקטוריתדמותילבןיהיפכיהאריהמלחאת-
ובכלדורשבכלהבודדהיהודישלוההיבריריהכימריסמלויהסוחר

במיתוסזכההנידדהיהודיכיזהבהקשרלשכרחאיןאף 3S •אתך

הכלאהשובלניוהרישוידוש).ח(א ' Jייאחסיךרהחידתילכינויהאיריפי

כר !Vהמוהלוגםעשירניך-הנירדהיהררילביןהשיכררהגןיביז
העולםהנאותומכלמייןהמתנזרהאםקטיהעברייעקבלביןהאדום,

 36הזה.

ערכידייחסהיארלגזעלרםהמרבלעהמחבךשליחסוהכיל,ככלות
טןעןמשהיאגזענותשלקירטובנילזהרתניתןאחד.מצרטקשרון;ול,י

בספינהשאיו-אמתשלגרעיובלילאאךהדעתבבריחותאמנם-
אתלהעריךמתחילשהיאביניבךאףארם".בני'/נלשיוהמדנךאיש

אליחסוהיהרדייה.אשתןדברלןמשכידערקנראויבוולבהןגבו-שיחו

רצוףאמביוולנטי.יחסהואאףהשיכורהמלחעםרדייההיהנישואי

לישיתבררוכלבדאתם,להשליםמיכןשהיאניבךאחר,:מצדלבטיס
שנתכךעלזגציחיאבשעהבהאולםאהנה,נישיאיאלהשהיו

בנות,לווילדהנכדיבידיכשכתהבתורה.גדרליסבתכשרה.ישראל
להלןשנראהכפיאחד,מצדמפיקפקת.והלאימיתהדתיתשזהרתן
 ;ההתניונותכנגרותדיסלחוסןעריבההגזעיםבעיריבראהביאליק
וב'אגדתומיאנדרת.ארמייתנשיםבניהיךרמלכיההאומהאבית

שנרעדרכישיאיםארמית.ןכסיכהעברינערהשיאהיאוארבעה'שלישה
 .השמיבמדחבישלוםאחבהלהרבות

התבשילבצלשבלאביאליק.הטעימנושים'ראליףנצליתאלוףוב

242 



הסיפרןאיש

כאמור, 37 •ויתנווןהטהורהנזעילך tיהירירםטיפתובליטעםחסר

מחלתובימיהשיוךיששתהירוקהייזוהמה"איתהעלכאןמסופר

ייזרהמה"דויקא ;לאשתיהייתהשלימיסהיהודייהמידיליניתנהואשר
ארתומבריאה-מחלהחיידקיהמכילהחיסיןזריקתכעין-זו

יסודותשלr:ולחרלםבדנררמזכאןכליל"וליר.ממיטתארתורמקימה

החברהאתלחסואלחיסודותשליכולתםובדכרהחנרהלתוךדחויים
הערמדים.המיםאתבהולהסעירלהתסיסהלהבריאה.המתנזונת,

מדמייתעינייםבעלרדלוח.חירו,בטיפוסמתוארהשוודיבעודובאמת,

חיפההיהורייה.לאשתיהדומהבתי.עלהנהרופפדם,ועצבים
היהודייהפרדוקסלי,(באופזופקחיתיפהילדהשהיאנאמרךהמשכילה,

להכניסשמוטבהרעיון'טהור"). Iההאריהגזעאתהמשביחההיאהיא

עלניצשהשלדעתיעםאחדבקנהעולהלחסנוכדיזוהמהקצתלנוף

אינהמיטבאתלההמקנהכביחבחכרה.מתסיסככוחהיהרדיס
 38וחוסנה.

מדברתהיהדות :בהקשרולהישפטצריךרעיוןשכלאפיאייצא

טרנדיותומיניהתבילליתלמנוערצרנהמתירהמשפחהטוהרעלאמנם
לרעירןדרמהזהרעירןאיןאךוזהות,שידשחסריתערובתילדישל

הזראתלבזיחכדישינהובראבראששבאהנאצים,של 11הגזעייטיהר
אןבחרתנו"),(ייאתהעליןנותצלמדברתאמנםהיהדותרלהכריתך.

מאמציםמבצליהוהדירשתרבבעמלהנקניתמוסרית.צליוניתזוהי

רבר.ממנילתבועמבלימראשלאדסלוהניכתתעלירנותילאמריביט,
שלסיסוךולמשל,משה",ייבנישלוההתבדלותהאליטרייתהרילא

כהריהרוחנית.הציונותמייסדכאחד-הצס.דצתואניןנפשאציליהודי

 tהנאציתהתנועהלשיררתאזהמצטרפיםשלהשחרחסרתהתנשאותם

הארי,לגזצבהשתייכותםשהתגאווהאשפתותהביביסמואדםחלאת
 simulacraיה-תךפעותשובלפנינוהפיזית.ןהגבירההיופישוחר
אמנםשנולדויפה,טיברעיוןשלוההסתאבותהדגנרציה :שלהך

האנרשית.החברהשול,אלמטהמטהדרדרנת.אךכטהרה

אחד-הצסהזהירנחמה'.'חצי?במאמרושוריםהאדםבביכלהאם
;ואולםולאימיםצמיםשללאןפייםבאשררגררפרתרמותהכללותמפני

אופייניותתכינותרישישכיכררח,צללהודרתכאזנאלץביאליק

צרהבצחבעיקימתבלטרתיאלהשונים,לאימיםלבנירטיפוסיןת
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ןמתכנסיםשמתגונניםוישןציפורניים,טלפייםשחושפים(ישוסערה

ביצירתןלהפילביאליקביקשלאמעילםזעם).יעבודעדבפינתם,

כלביקשהראאןייחרדם,ביטוללידיילהניאוגזעיםעמיםביןמחיצרת
מרחבשיירוצרכדיב"ניהם,השרררתהאיבהשללביטולהאפשריתדרו

שלסובלשדייקאישבנאווביי,טעןלעתים,לכול.פעולהימרחבמחיה
שלרםבריתשלסמלפרריקסליבאופןמשמששנטיסביןואיבהפירוד

אתהסבירכישראל','השניותבנאימואיתם.ומאחדתביניהםהנכרתת
 :לאחדותשהפכהלאיכהכזכרשעטנז"שלייחוק

ביזששדרההגדילהלשנאזוזכרישהזהשבחיקגילויכבר
האדמה,עובריובין-צמדבגדילובשיםשהין-הרועים

אחרבלבושהמיביםשנירהתערנות ;פשתןבגדילובשיםשהיי

סכנה,ליייכזהמלבושהלובשהאדםאתלהביאעלולההיתה
הזרהשבטלבןלחשביבטעיתיכוליםהירשבטישבנימפני

מתקיפהמיצאההתכלתפתילעםהציצית ] ....עליינילהתנפל
שנכרתהשלוםסמל-בשעטנזדייקאןמצוותהמאוחרהיותר
באחדיתםוהכירןאחרלייעם"שהתחברוהשבטיםבין

 39הלאןמית.

 •והמעמדהגזעכללילכללועגתהסיפין''אישהרשימהאחדימצד
גזע,אינסהיהודיםהרוררת.בכלאנטישמיםשקבעיוהייחוס,המוצא

 :לגביהםממשכלגזע·תררת-החיקיבכלאיןכןועלביאליק,כאךרימז
יהודיםוישאנייההטיפוןשעלהנוצרילסוריהדומיםיהודיםיש

והמאחדיהשרודיהמלחשלהיהךדייהאשתוכמומפטרבירג,צפיניים
ענייניםולא-ודעותאזנונית-שבתרדעהענייניםהםארתם

איכההסיפרן''אישהרשימהאחי.מצרועיניים.שעדכצבעפיזיךלרגיים

יתרת Jעמיםביוהמחיציתלביטולהחיתרתליסטית Cאוניבריצירה
ביתשלהקמתילרעיון-להלךנראהכך-חותרתהיאיגזעים.
תרבותךאחליצירמישראלאדםייכלשבוהיהודי,לעסלאימי

בתיאור 40כולו.העולםעלמושבוממקוםלהשפיעואףהייחידית

ליהורילושטובמיליסיללאנאמרהצרפתיתשבאנייהרפה,הטמאכלי
שילחועלאבוס"מ"שירזרים.בחסדילובתינהשאיבהו, Jד:ק'ייאררחת

הבשרסיראתלנטושליהידימוטב-ייתרהרחברבמעגל .גנר
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היהודיתהעירשם(יימהשלושכולוודל,קטזביישרב,להסתפק
ילצאת-המשורר)בז-שיחואתהמלחשואל ," 1יפועל-ידהחדשה

 .רבן Rמאיתוהמקיאותהמעטירותאירופהעריאת

להרצלאחד-העםביז-פורחתלמציאותפורח.מחלוםי

 :הסיפון''אישהרשימהשלהעליינההתכליתכמדומהנערצהזובנקרדה
בכוכים"יימודהאחר-גופאהמשרדרושל-הפרטשלתיפושן

גמגיםשלבדירהנכונה,הדריאתהחייםבדרכילתועיםשירדהמודרגי,
ביריואיןאםגם"לאן".שאלחנישאתכולשבפישעהכיוינים.ואבדן
תהום 'פניועלדרכיספרשתעלתיהחניצבהרארבעצמיסדורה,משבה
חרטשלקצהוכקצהשכמיהמשלי,אישיתדעהלמשיררליישרבהי

הכרעהביאליקהכריעכברזהבשלבכילשכרחאיןהבעיה.לפתרין
שניםגביעלשניםשניטלטללאחראביב,בתל-ביתיאתובנהאישית,

נתוהסרפריםבאנררתלחכריייממערכ.שממזרחגדידייבתחנות
 :להםהורההשארוביןתעשה",לאיימצוותוכמהכמה 1929בחורף

עשיריםשךלחנותעלסמיכיםהיינו ] ...ןריס[היךאחריתרדפואל
לארץ-ישראלכשבאניולכך ] ...תאביננו[אתכשאילוהרחבנו

אחיביוםנשארניזה,ערנילחםעלרקלהתפרנסעלינןונגזר
והעוניהעברית,הלשיןשלחחרבההלחםפחעםרקרלי-דליס,

ואלתאבןננןאתקצתנמעיט ] .•.גודלס.[בכלכאןנראווהדלות

אתוממעטתשמדלדלתזרהבתרצדתסיפוקנואתלמלאנרדוף

אחרים".שלקביןמתשעהמשלואחדקבאדםיידוצה ] ...ב.כוחבר
 41אחריס".שלאנוסמשורשלנןחרבהפת/טיבה Iי

פנימיותן.מתוךכעצמילדליתהעםשיכילבמהבמועט,הסתפקות
המלצתואפיאזוהי-הזולתמןשישאלומכליהמוכןמןשיקחמבלי
בארץ-ישראל.העברייםהחייםהתחדשיתשלזו"בשעה IIביאליקשל

אןבהיקפה.קטנהיצירהעלממליץהריהוהפואטיבמישורוגם

שלחותסהנישאתיהעיןמךהסמיייםבמישוריהיעמרקהגליבלית
נביאהרההפכפך,השיכורהגויבתיארר 42מיוחרת.עצמיתתרניח

רמזהגור"חיהרדישלהאוניברסליסמלןאחשוךרושישלקריקטורית
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יהתרמילהמקלאתמירוסיף-סוףלהניחהיהודישעלביאליק
איששלהבימריאופיךאתלנטושעליוקבע.ישיבת,להתיישב
יוכלשבואחדידמשליחלעצמוילמצואהגלוחיהאוויר"ייפרנסות
לישהתורההרעיוניהקראתביאליקהמשיךבכךברכה.לראות

הגלןתית,העקמומיותאתלסלק-חלבבותאתלהכשיריש :אחד-העם
בחייםהשרררתהערבוביהאת ~לענייומענייןהמהירההקפיצהאת

שלאחדשדודיקוםשבהחדשה,בארץחדשיםחייסולבססהיהודייס,
שאיתרהעברית,האוניברסיטהפתיחתלדגלבנאומוהנשר.טיראתידע

האחד-הציונותברוחביאליקריברארצה,שעלהלאחרנשכהנשא

גרנדיוזיחזיןהעלהגםאןגויים,לאורשישמשרוחנימרכזעלהעמית

הקפדן •ידבימירישלבדעתויחלהעליההשיכילמזהיותרהרבה
במגבלותיהלהכירהחלשביאליקאלאזאתאיזהמידה.עליתרוהזהיר

ובן-גילו,ידידווייצמן.ההמונים.אתהלהיבהשלאאחד-העסמשנתשל

החדשליהודילןהדרושההנכונההסינתזהאתעתבאותהעבורוגיוס

כדרכיברחלשאינואחד-העס,נוסחבאוהל.:אדםהחדשהבארצו

מביתחלוציתעבורהשלשילרב .תרצלגיסחבינלאומיות,ריפלרמטיה
 ..בלפורהצחרתאתשחולידהזימעיןמחץו,דיפלומטיתהשתדליתושל

יבילהתגשם,החלשהחלוםלדעתניכחשביאליקאלאזאתאיו
בראשיתראחשבהו tהרצלשלהאקסטרוךגנטיותהדיפלומטיהדרכי
שאיןחדשהמציארתהוליד,יותיכךממשותללאראירהפעילותדרכו

ספךשלם Wמהפכהייתל-אניב"לח.לבוזאיןובוודאילהלהתכחש

נחוםתרגם(כזכרר,לעגשללקיתונןתפרסימועםשזכהי. gאבןט;

לעירייתל-אביב")השםאתליינתןהרצלשל'אלטנןילנד'אתסןקךליב
-לוישבחייןלראשונהעצמו.המשיררמתגוררשנהממש,של

בית-הישוהנרסחמןנידדכיהודירלאאדמתי,עלהחיחדשכיהודי

ךלחזיינותיוהרצלשללפנטזיותביאליקלעגדרכו.בתחילתמשלןוגן

לדעתנוכחהרשימההיכתבבעתאךבאספמיה/',ייחלומותבהםוראה

והרפכתהולכתהספרןתיתהארטןפיה,וכיידברוךשוראלאהחלרמותכי

למציאות.עיניולבגד
שלבכוחימילדם,שלבכוחןהאמוןשפגאחד,מצדמראה,הרשימה

ותובניתאינטראיציותשלבכוחןהאמון.ופגהמסימןאתלשקףהסימן

וריבויאי-הווראותשרררותהעשריםבמאהכיייהאמת",אתלביר
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שלו".והאמתאדםייכל-הרשומ,ךלז/אנרהאיפייניותהאפשרייית
-הדמיןולעתיםהסיפוו','אישהרשימהמלמדתזאתואף tאבל

לבריאבכוחךיש-הסרפרשל fic1ionה-איהבדאישלהפיקציה
(הדבר,המילהקדמהבראשיתימישבששתכשםממשמציאות.

שירוהצליחכיצדשראהביאליק.עצמו.הבריאתלמעשההליגוס)
המציארת,אתלשקףרקולאהמציאותפניאתלשניתהסרגה''בעיר

למציאותהימיםברביתהפןהרצלשלחזינושגםיבמררמזכאזמראה
כאפרוח-ומהיססתרופסתעדייןהיאאמנםבה.לזלזלשאיומןחשית
בהרלהטילהגאווהבחטאלחטאוזלשכמותוליאסיראבליבו-יימו

גם ;השטןמוהיאיהרצלשלהנמהרתמהירותךהמהירות,רקלאדיפי.
שנתפרשבמהשזליליובתנגדיי,שלהמתנשאתיהיריתסהיהירות.

.האמונההשטןמן,היאמתיכןוריקיםרארותנייםנורדיכזיקוקיאצלם
אחד-העםשלרהאמיתיתהסולידיתדרכןבצדקתמעורערתהבלתי

החלנזמןבי ;רבקיעיםסדקיםבהו~בערלהתערערהיאאףהחלה
ככלמציאןתייבלתי,אקסטרווגנטיהרצלשלשחזרנןלהביןביאליק

וגידיםעורלקרוםהחלאחד-העם,שלדרכיכחסידבתחילה,לושנראה
 ..פררחתלמציאותפירחמחלוםוהיה

:ייארליהדעתבבדיחותשיחובןעלהדרנר-המשורראמרכזכןר,

חד,יימתבגר"ליטאירקאינוליטייאק "?ליטוראק ?הואהיהודיםמזרע
יהספקןבדוברדריקאמתגליתליטךךאקשל(חכרנרתיספקושכל

דמרתי(בךהגיבורשםגםאלאברןתחין),איתוודזבבן-שיחיהמזלזל
כאמורשתייגם'אלטנוילכי',הרצלשלבחיביריוולפסין)דודשל

המלחשלבדבריוכאןנזכרתתל-אבדבהעיר'תל-אניב'.בשםלעברית

נבלעיסכךואגביפר".ידייעלהיהידיםשהקימוחדשהעיראיתהעל
לעיצןבההריאליהביו-האןטופילחזיןהמציאיתביזהגנולות

בגבולותלכאירההערסקתזי.רשימהלבדיה.אמתביןהספרותי.
מראהלחיים,האמניתמעשהביןלממשות,דמיוןשביוהמסיפקים

המציאןתפניאתלשניתלהתממש,יכרלבדיה,ואפילוידמדיושגם

זלזלשביאליקהרצל,שלחזונןההאלוצינטןרי.מאידםעליה,להקרין
תלהעלהעירעימדתועתהוגידיס,עררלקריםהחלדרכו,בראשיתבו

בתיעןבאמנםזנחייחסביאליקהזהב.חולותרקעעלמבהיקיםובתיה

בהבלומחרלכםבאייירמגדליםשבעההברנההכדאי,חסיפיזאיוטאל
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היס"ךרדצלשמתנשא,כמיעצמואלבתיעובמתייחםגםהראאךיפיי
שלוחכמתוגםכימתבררחכמה.תמיתשעמישכטיחוכמיהנקלה
 .שיללןהיליכהרהטעהושלידמייניוגםלריעץ,ליהייתה

ביאליקשלשולחניעלמונחתהיתה'אלטבךילבד'שהאיטיפיהניכר

 43 .בחודעתוהיטבנחקקהלפחותאושלפנינןיהרשימהחיבורבעת

האחר-העמית,הצייניתשלמלחמתהאתביאליקנלחםדרכובראשית
דרכיואחרהרצלאחרשנה~למחצה,המתבילליםהצעיריםעלולגלג

T 

פחותנחרשביאליקהיהדרכו,בטוף .שליהרארותניותהדדפלימטיה

כעיןישהסיפיו''אישהאחרונהיברשימתודרכו,כצדקתפחותיבטוח

אף .באשמהמרומזתהידאהוכעיןה::די:פריסחטאעלמרומזתהתנצלות

חדשהעירהחלום.מהגשמת n~א~פרריהתפצליתכאןאיזגםיכןפיעל
טובלעתידתקייתבונוטעתואףעיניולנגדונבניתאמנםהולכת

השםלראשינהנזכרשבויחזקאלכבספרואילם, ;קבעולישיבת
להדשמדעימדמעמוגדולשחלקחשהמידרניהנביאגמתל-אביב,

 44 .רההתחרשותהחידוששמחתעלמעיבהזוונבואהלשמימ,מתחת

וניבאשבבבליכברנהרשעלבתל-אביבבגולה,ישבהויחזקאלהנביא
המודרניתתל-אביבאישפניני.שלהסופרואילוירושליס.חורבןאת

 4Sהגולה.שלחורבנהאתמיליםללאכאןמנבאבארז-ישראל.שהוקמח

בתאררלקוראיוכאךרומזהואבלב"מדומיםיפתבנישליהשקטחיופי
בשלמסיגליםיחםחים.נמימימעדנותהשטחהאלגנטיתהאנייהאת

תלויהעולםכרג.זילתםאתולקררעערלמותלהפיךבכימהשלעניין
סיפונהשעלכאנייהוכמוהועקיפין,נדרכיכאןנאמרבלימה,על

 46לנין-יוךק.וממבהלמרסיי,מארץ-ישראלדרכיעושההמודר[יהנביא

ממיטבוהיאימיןבערובשנכתכהזו,כיצירהמתגלההדובד-המשירר
שעדייךכמי-דרכיספרשתעלעומךשעדייןכמיהסיפורית,יצירתן

 .הצפיןכיכבאתעבורישיגלחהמצפן,אתמחפש
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הסיפיואיש

 :שביעילפרקהערות

ירושליםהמסתת"הלביאעיצמח,ראההסיפוןי,יאישביאליקשלרשימתןעל 1
שלמסערעל . 175-172עמ'(תשונ"ח),שמירגם;ראה-240 235,עמ' 1969

צג-ק.עמ'גיביאליק.אינרותראח , 1926נחורףביאליק
בואישוראתהטעתהכיכאןמציינת.החוקרתךעמ' ,)ט II(תשמבר-יוסף 2

מןןמברלכלתמורכבתספרותיצירתולאדוקימנטרית,אגברשלמחהסיפיז'
הראשינה.השורה

ה-י.ג,יחזקאל jיטלג,ישעיהיהשיוה 3
סימן ,] 1950 [סטיציקוב(ראהפיש" 2$אויךהערינג~יןאיששאיןייכמקדם 4

הרחיבלקהלהמשידרהזדקקרתועלמאזינהלנפשהאדםהזדקקיתעל .) 258
רלג):עונ'א,שבעל-פה,(דבריםהסרפריםבורעידתהפתיחהכבאיםביאליק

ארצה.רוחואתובשחתיריקחללאלנפשיאתבהעררחילסופרשמחהייאין
נקשרתזיאמירההפה".ייאלםהאוזןרבהיעלםוכינוריקשחהםוהאוזזהפה

הסיפין.''אישלמסהאחדיםכארפנים
בניגוךעומדתהצרפתיתבאנייההשוררתהמניכרת,אךהאסתטית,האווירה 5

שלכסיפררוהפליטיםכאגייתהשרררתוהצפיפההקדחתניתלאייירהקיטבי
שלניסירנועל .)] 1910 [תרע"אבראשיתב'שלכתי(התפרסם'עצביםיברנר"חי

צפיףמרקםהעשויההפריזהמןמנדלד,מנוסחכרשימרתיךלהשתחררביאליק
המשוחררתהנטןרליסטית,הפרוזהאלכרבר,לנוסחולהתקרבפסיקים.של

 • 161עמ'(תשמ"ח),שמירראההפסוק,מעקתכביכול
הלשיןפיליסןפייתעלמבוססתהמלחמה,כשנותשנתחכרהזו.נודעתמסה 6

חסלאביסטיהבלשושלדבריועלמיוחדיכאופןנכלל,הסימבוליסטיסשל
שלהפרטיהספריסנאריךמצוירםפיטבנייהשלספריןפןטבנייה.אלכסנד,
שרשםונהעדותבקוויםמסימניםוהםלארץ-ישראל),עמך(שהובאביאליק
 .בקולמיסיביאליק

הירק','בגינתהילדים,משירהמסכךהאפזןשלמתיאורועילהדימהתחישהך
בהגייהכוליכתובהאגפסטיהשירהכללי.למחיללהצטרףיכרלשאינר

הנקלעזךשלאשכנזיתבהגייהנאמריםהאפוןדכריואילואץר-ישראלית
 • 1ך 7עמ'(תשמ"ז),שמירודאהלא"ל,.לשמחה

איתההעלההואאחךמצדהשתיקה.כלפידר-ערכייחסגילהביאליקככלל, 8
הגר"א,עקרוניתעלליטאיתב"ישיבה"בנעוריושנתחנךלמיכרארינס,על

הגניז".לארךזוכהפירלחסיםהזוכה:ייואדםהשתיקהנשבחכצילאתושדרש
כתריםהקישרעדמכם',חלקיב'יהיביטךילידיהבאההעמדהלמשל,זוהי,

אףהשתיקהשני.מצרהיפה".השתיקהאמני lfולוהעלילה"ההגךתלייצנועי
 .על-כירחוהארםעלככפיחשהיאכזמזמנשיאקשהכהתייסריתנתפשת
שכמיההשתיקה,אתלהפרכדיינרכללעשיתמוכןהדוברהסיפין'ב'איש
המילולילבלילבזגםהיאבמקבילאךלהשקיטם,האדםשחייגוכצמאכרעב
פטפטנותןכלפייעילהרומח(יחסוהכדאיהפטפטןשיחונדשלהשחרחסר
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שביעיפרק

עולהנסמוי'סרחר').הרשימהגינרר ,הסיחר-המשוררשלנלאיתהבלתי
של(היפרכההאליטריתהמתגגדיתהגישהעלמרומזהגנהכתבכאןובוקע
איבזופחותותקלותברירתרקרלפיהוהרמוקרטית),העממיתהחסידיתהגישה
ונאלםבדומייהלעתמצתעצמןצםלהתייחדבוהגרתואינןלפיהןסכרשמות

שפתיים.

ביאליקשלהמאוחרתביצירחוהצעיריםהפודרגהמשוררישלהצגתםעל 9
שונירראחימלך"ירצחאניירצחכפרקראהיפהמנכליגוייס.שיכוריםבתורת

 . 262-243עמ'(תשמ"ח).
קזאלאהכותביםייאיז :-5.2.1929בלשביאירביאליקכתבכתיביםצעיריעל 10

 'עמדיביאליק.גרות J'(אוהנכפים"הנכיםכלנאספושמחפשפשים.של
בבהריס,שנדפס'המליצה'.כמאמרןבהשמטךת).נדפסההאיגרתרז-רח.

מןכאסופיתהמידרביתהמילהאתשלונסקיהציגי 190-189עמ' .)כ II(תרפ
השווההמודרניהסגנוןאחיפה.אך Iריחפהעירימהממזרת,-האספסוף

 J"בלקלה,לוסעהזירוגאחר.ללילההפקרהתמסרותהמעידדתחיפשיתלאהבה

שנתממשהאפשרהאישותרינימתחוםהמטפוריקהאבות.וייחרססגנוושידוכי

הטיפוס tהאספסוףאיששלבדמותיוגידיםעוריקרמהביאליקשלברשימתי
מפ/'Iכהמלומדתהיהדדילהמאשתובנלתשתישחולידהארי,הגזעכזהצפוני

מתחנכותושתיהוהיטבלה,לאהשנייההיטבלה,(האחתהצפוניתפטרביךג
הדרימית).במרטיי

 :בטיברממנינופליהיאמקירשאינדדכר-טררוגטאויתחליףהיאייברבלת" 11
ניבלתנביאה,-חליםניבלחשינהי-מיתה:נובלתהזבובליתיישלוש
אלאגמוריםחייסלישאין'ייעם :גםוראה .)ה,יז(בר"רשבת"-הבאהעולם

נובלרתיהם"אלאגמירה,ואמביתשירהלןשתהאאי-אפשרנובלות-חיים.
הצעירה').'שירתנוביאליקשל(במסתר

 , Jכלשיווכיטוי'גילןיבמטתוביאליקכתנותרפעיתמיליםשלהסתאברתועל 12

המערבדת,באגדההנגינות'על'למנצחהגבוזכשירךפניי'.על'חלפהבשירו
r עםהמקרריתהתיפעהאתעימתאלהבכלרעוד.יעידשים'ואלרףבצליתאלוף

 .והנלוזהזיל •המנויזהמעיית,חיקויה
מיצאןלפיהיהיימארכס :ביאליקטעןכאזרכג-דל.עמ'אישבעל-פה,רכרים 13

מאבותואחךיהודי,שלהיתהשכליחריפותיהרדי.היהמחשבתךאופןיהודי,
הטרדעלהגרייםעמךוסוףכליסיף ] ...גדרל[וחריףגארזרבהיהשלואבותיו

בהםומחלחלתומפעפעתהילכתכוחה,יככיחחיאנביחהשהיהדדת,הזה,
האלילות".שרידיתחתוחותרתכארס

היסטרריתתמרנהנרמזתהגניזהברסרבשירגם . 93-81עמ'(תשמן'ח).שמיך 14

שלרקרלאאזר,קצוייאלהמפליגכנעני-פיניקייטרחרשבמרכזהמעןמעמתי
האחרונים.הרירותבןגליתי.סיחר-תבואה

החליטושביהס :הסיפין"ול"אישלמשרררהמשיתפיםנוספיםהיכרקיוי 15
וזהיפו,הנמלעירשלידתל-אביבבעירהתיישבזה ;לנדודיהםקץ""לשים
שניהסהפרדיקפ,;למרבהבנרתיןבמחיצתולהימצאבמרטיילהשתקעמבקש
ןללאלרגליהםמתחתקרקעללאאנייה,סיפוןעלימתבודריםוגריסנעיסעדיין
אךשפיתיוכמהכמהיודעיםוכישורים.כשררבותרנישניהםקבע.שלאחזיה
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הסיפוןאיש

ורגשיגדלותרגשימטפחיםשניהס ;זולתםעםכואוילשוחחיכוליסאינס
 :ברצינםרשלאברצינםהציברר,מןפורשיםשניהם .אחחיבערנהבעתנחיתרת,
גם ;הסיפיןשעלבדיקיריםמשתתףואינוהאוכלבשולחןזנב"ייייצאהסשורר

הדיקידבזמןבזרגרת.ריקריםשאחדיםבזמןתקליטיםמחליףהסיפין"'ייאיש
 .'חידק'בגינתהילדיםבשירהמטכןחאפרןכמוממשככלינס.עומדהיא

ההמיןמזהרחקמקלי,עלהנשעןיהמתבורד,הביררהמשיררשלבביאתו
 .הסואן

מחגלותואכןמלכו.רבריםיבידהיימכזב"שיחושבןבטיחהיובר-המשיר, 16
מספר,הוא .שקרברנרהמלחאתהמחשיריתרסתיריתשיראהנטחותמיניכאן

היאלנמל.חאנייהמשנכנסתאוובוסיי.בחוףלפוגשיתבראנהשבנרתיולסשל,
היאברירי.הסהאיויומדנמחמתתגענהלאננותיוכילכן-שיחולספרחש

היתירהשנים,שב:עחיושאתהשניסשלרשלפנישנפטרה,שאשתן.מספר
חישוברהריתשע.בתוהשנייהעשרהאחתבתהאחת-ננותשחיאחריה

תיקימצב .האפשרויותביזלהכריעוא'זשקר,עלאוטעותעלמצביעפשים
אםלרצתאיזבושגםהסיפיר'.'בעלבםקייברריצשלמסיפורועילהזהמעין
משמציגיםבקלקלתוונתפסחברייאתלהרשים.המנסהבראיהיאהסיפירבעל

נעתקיתהכאבשמחמתרגיש,ארםאיצפויה.בלחיאופשוטהשאלהלפנרי
שפתיידלעלאהובתישםאתלהעליתאפילויכולהואואיןמפיי,הסילים
זה).לםיפורתשומת-לביאתשהפנהעלהולצמןאבנרלפררפ'(חודתי

כלשרןהרנךטציח(למעמדצייצ'יקיב"אכלימהגיטלביוסלהיימהאבן-זהריאי 1ך
 . 1-6עמ' ,) 1976(איקטיבר 23הספרות, ,האחרונים)בדררותהעבריתהספרית

 • 27עמ'תרצ"ה.תל-אביבביאליק.חירישימילוןאניניר.י'ראה 18
-קישרתביאליקתרגםממששםיכןגט).י(עמבא,כלאייםזרעים,סרר 19

 .שבפיני)(יימלפפין"גורקען
שלמערותוללמודניתורגלשביההטרוגניבבלילביאליקהצליחכמהער 20

השיליח,לעריכתושיתפוהמשוררשלירירןקלוזנר,י'והחוקרהמנקר
כיתסף'עלבשירלמשל,מיצאים,אגי:ייואסתרצ"הבשנתשכחבבסאמר
בשבילנואלההרי- 'רעבןיהיגייןפורייה'.'מחשבההביטרייםאתהמדרשי

זה,שירינדפסכשנכתבתרג",,כשנתואולם.;בעולםחטבעייםהביטרייםכיוס
אלימלךהמליץורבי,שמרריבאופןגמורים,נרבריםמיםאלהביטוייםשניהיך

בספריתנשתרשומעט-מעטרק .עליתם'לקררעש'ראויליאמראיש-נעמי,
רשירחביאליקנחמןחייםקליזנר,י'בחיךביאליק",שלהלשין(ייחושובחיים"

 .} 128עמ'שסדובמירחד 134-126צמיתשי"א.תל-אניבחיין.
משוררישלדרכםעלבהלעיגןביאליקכתנהכרכיםי,רשלושחימנדליבמסחר 21

מןמחןקיםמטבעיתשלרשהשנייפבירםוברכביםהירלכו:ייאףההשכלה
רונז-יקיפאין{יקויתיאיר ;אביבללילרמז-הולו'יקרןהירח' :התנ"ן
בקטעגםוראהמרבר".שהפהמהשןמעיתחיולאהאוזניים ] ...חררף[לליל

בזדלזליכבר ] ... Jהאלה"הביטריים :והמפרכסים''המפרפריםשל,הזכררנות
כברחידודםוגםחידושםגם .במכתבי-העתיםאררחלהםלהיןתייח,ליגררםן
'קרניאזלכחרבהתבישש'המלץי'ישבקירוסםךגרנטיהקליאפיליובשכח.ניטל

 .) 209 'עמ .בגריזם(כבחיםעירנך'''חשכתאלעיךחדרולאההשכלה
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עה-עו.עמ'א,ביאליק.איגררת 22
כיאליק,ח"געל-ידיוובפררשוננוקומשנה.סירייששהשלזעריספיר 23

סר.עמ'תרצ"ב.חל-אביב
לאעדייזשתרמיליווגגדרזצעירכאדםהןלהתפרשיכולהמסכןהאפון 24

קשיש,כאדםהןאלגנטיכמקל-הליכהממעשבטלליהמהלינתמלאן,
נשעזהמזדקן,המשוררשלאיטיפירטרטונעיזפרי.יישאילאככרשתרמיליי

חייםשלבצירריויימונערןבלביאליקהאופיינית(בעמידהמקלןעל
ריחרהמפיציםהזוליםהנקלים,-והשוםהבצלב,ךאפילןארכךגליקסברג).

התלןיהמיפנם,האפרןודיוקא tלריקיךמלהצטרףמהססלםאינם-נעיסבלתי
הציבור.מןפורשנעים,ניחוחהמפיציםנאים,בפרחיםשביחזהנז.משוכתעל
מוצדקים.בלתיבחיתרתרגשיתמתרדיאםעצמןכערךחכרהמתוךאם

כתקשיתיפעמכל.אכןייםאלאנטר :הכראיהמלחאימר tאשתושםאתבשבשי 25
אסיאיךסאנטאנדלר. :בהישפניההעריםאחתנשםבפיויהיזה.שמלבטא

עירשלשמחאתהמלחכאזמשבשהפשוט.הריאליסטיכמישירארוני?".
הריהוהסמליבובישורארממרסיי,הרחקלאספרד.שבצפוןסאנטאנדרהנמל
בדמיונןימטפחנינהשהיאבאספמיא"רלייחלימיתבאךייר"ליימגדליסרימז

ישבעצמהייאספוניא"(הסילהלליפקיוליפקינןניןהפונטיתהטעותעל-סמך
ספרד).-ייאיספניה"המילהשלפונטיחיליףנה

ביזהיהווי(יעלקיממיותההרלכותהארתיותביןלההצפהיר"רהאיתעל 26
דמיתכללהשאיןזר.קטנה'ייברייהבוספיח":ביאליקכתבארזברח-הערלם)

תמירמנילו.יותרמחבבהאניכןפיעלואףשתסמיך,מהעללהואיןבעיניי
בקטניתהתאבדשלאאגי.וחרדיראלה.לביולבי ] .••באוויר[כצפהנראיתהיא
ובאחר ." ...כרלזביזישלים,חסתתמעי.ןשלאתידמםושלאחברותיהבין

הכתירחואהידיעה,כה"אהיהרדישלסיפירואחירד'שלביקוצוסיפרשילייג
ליבצקי,י"ימתרגמךבכדוהבחין(בשורוק).יוד'של'קרצןככיתרתיצירתואת

(מתריפיבטעלע'ו5ואיבערבשםליידישחפשיתרגיםהיצירהאתשתרגם
קלוזנר,הנחיןלאזהמיליסבמשחקייד").פינטעלע'ייאהעממילכיברסיזה
העבריתהטפרותשלהיםטיריהוקליזנר 'י(ייד"של ) 1(קיצה'קיצר tשכחב

גםראה i 432עמ'רבמירחד , 363עמ' .) 1941 [ 1963'.ירושליםכררהחדשה.
מןכאיתיר"ד,שהריירד'],של['קיצהלהיותצריד:ייכךך 73הערהשם,

לקיצהאלאנצרכה"לא :מוצאיםאנוכתלמודואמנם,נקבה.היאהאלפבית.

ייי"}.של
כאןתםזאבים",ייילךאוזאב,נבןגםלהיתפשיכולליפקינוהשם tכןעליתר 27

זאבים,ביזבמקרהשבקלעיארצעירמגילשבכלאיביזשפה,בלאשגדליילדיס
נעשיתהלשיזכללי.רכישתעל-כורחואילםיהפךלשינושניטלההסופרכמו
לןיקשהיופו,בערובביאליקכאןרומזדינקןתא".ייגירסאבכמעיןצעיר,בגיל
חמלחשלבנותיוגםחדשים.לכלליםהמתקדםבגילילהסתגלהבוגרלאדם
זאבים".ייילדמיןהואהסיפיןאישגםראם.אבהשגחתללאמעצמן.גדלית
הנערהשלכליאתהכסיפןרהעיוןיראהברריה.עללשיזשוםיודעשאינו

 . 71-70עמ' .)ו"שת(שסירוארבעה'.שלישהב'אגדת
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צא.עןנ'א,פה.שעבלדביום 28
אצלרהרימיסר",ייאשתהקתרליתהגרמנייהאמואתמכנההוהשייייהמלח 29

ראשסלנטר,ישראלשר'נערדיבמיסררת.בייםירמתבטאהמיסרהקתילים
אקסטזהועלנעליתריחניותדרישותעלתייתןאחהשתלחהמוםר".ייתביעת

עולם.לבוראבכמדהההנפשהתנןלוחעל-
כל(ראחהירס""לשאלותבשםתרב"ח,אבב,חרב'י,כרך , nבהשילןברפס 30

ח"צעיריס"כיאחר-העםטעןכאןקנז-קנט).עמ'אחי-העם,כבחי

מנחיניםאינםאירופה.מחוכיתשללערביהלהיטיתמרובחכציזסיאניים,
יובלות,עלייבלותמזההיהדותבמקרריתמצוייםהניצשיאגייםשהרעיינית

לרוחהזרהארי.היסוראתהקייסעלמוסיףאלאדבך.מחדשניצשהואיז
עובני.

מפנהבשניתוהיידיתהעבריתריתכספרווחןאלהמעיזכלמרייתדמוירת 31
נרריצ'בסקי :לפתא" nייבר-'פרשתהולצמן.א'שלונאמרייראההמאה,
גםדאה . g7-97עמ'תשנ"ד,תל-אבזבפנים.הכרתברייניו',שלסיפורךכגיבןר
מחקריצררפה/',ליריקחרחצירפלייטרזשחציו '''רכ'-לילה''ייחימאמרי

על .-184 [ 61עןנ'תשנ"ה.ירושליםהעברית.הארניברסיטהטן,יוישילם.
עמ'(תשמ"ח).שמירראח'סוחר'.הרשימהגינןרהםוחר,שלהכימריתדמותר

היהרדים""לשאלתבמסתיטבעמרקסקרלכיזחיבהקשריזיכר. . 168-162
הסיחר".שללאומייתןהיאהיהודישלהכימרית"לארמייתיחאפרריזסאת

שאנימיינהלהקמת:ייהנתועהכעםהמתבולליםעלהרצלכתבזהבענייז 32
ל'מתבוללים'תזיקשלאבשם'האיזראליטים'.לצרפתיםתזיקלאמציעה
אםעוד,יופרצןלאשכז !תועילגםלהםתועילחיאלהפך.ארצות.משאן

בשלורה.להתבוללירכלייכילשלהם.הכררמאטיח'ב'פןנקציחלהשתמש
אכןכילהם.יאמיבוגםאףלנצח.תידרסהנוכחיתשהאנטישמיותמשים

סדריהעלהחרשה,היהוריםשמדינחשצהנפשם.עימקעדהםברללים nמ
הם"באשרזאתלמררתנשאריסהםראיל,למציארת.הפכהיוחר.המתוקנים

 .) 17.עמ' 1978תל-אביבהיהרדים,(מייתנ

לבנותהבינריןמכאז-ג)יט,שונרת(רש"יהנשים/'אלן-יעקבייבית 33
(אסתר rיעקיבלבעטלהגויהמלחאשחשלשמהיעקב".ייביחבשםישראל
 .ליהודיייהנרדףשםאפיאהיאיעקב)לבית

רביםהחליהשלושים.שברתבראשיתיבמייחדהעשרים,שנדתכסיףככר 34
כאץראזעדלהפשנראהמהאתיעיזניםרכושםאתמחסליםגרמניהמיהןדי
יזבלחציכמלאית •-1934בביאליקשכתבשילשים'.'עלבהמניןמולדת.
הנאציםעלייחלימיירמזאקטןאליסטית.נימהשילבלתל-אניב,שניס

 Iלישעהעם(ייבצעוקהיםולכרכילתל-אביבגרמניהיהדרתשלולמנוסתה

 .)'''!~לט I :הקילוכביא

3S ר"מחררבמןדרךמזרהלזנשירוליוכשמשהסיפיןאישJ ' .מענייןלעת-מצרא
:ייובימייימתירגם"היחידאיתהמילהמןפיעהז) ,ר(עזראכספרכילהיוךכח.

ארמיתכתיבהבשתרוןוכתב ] ... [טבאלמתרדתבשלםכחבארתחששתא
חכםבהיראתיימתורגמן"המילהשימשהחכמיםבלשיןארמית".ומתורגם
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כדיבבית"הכנסתשבקראיהתירהדבריאתליווניחאילארמיתשמתרגם
 .)ג"עכה.מגילה(יראהעבריתשמעישלאהעםפשוטיגםהדבייםאתשיבינו

אירופה.בלשיניתהשגירה dragomanהמילהנגתלגלההשוביךתהשפיתמן
מתיןבעקביתהבראיזס"-ייהלניזס", IIהניגידיייחהמאהמפגהשלבהגרת 36

המןניתאיסטיתהאסקטירתכסמל(ההבראיזםןאחריםפיצשהאינול"
והגבורה).היופיהחייס,אהבתכסמלהאליליההלניזםמילהיהידית-נוצרית

כתביעהקליקלשיובושבהונעשהגיצשהי.תורתנסחאבהשבהבתקיפה
העממיבשירייעשיי",יייעקבנישוהישוהניגודאתביאליקהעלההנאצית,
יברמכליהמתנזרהאיהליםיושבהיחרדיאתעימתבעזרתותרפ"ג.משנת
זך :שיניתפיאטיקותשתיגםעימתבעזרתווהאלים.השיכורהגןיעםתיצבה
צעירישליזובארהל'~י'ייאדםשלהצנועיםבערכיןהדנקייםזורר,כניישלשלי

 .השכרוכוסיתהאגריףהנלורית,בעליהמשוררים,
העממית'כיבדיחהעיוז-הרצינייםופניההמבודחתייהמסיכהמאמריראה 37

לאור),ר' :(ערןאסין, ~בתיךשום'",ואלוףבצלךת'אליףביאליקשל
 . 201-173עמ' , 1994תל-אבילב

העברית,האנציקלופריהניצשה", IIערןסיג"ר'ראהניצשהשלזןגישהעל 38
הואמרענך.גילןיהיאגרוכניתבחברהיהודיכיהתבטא,:ייפעם 167עמ'כה.

אופנכןמאירנריהיינה.כמויהודיםשלהתרביתיתיצירתםאתהעריך
ליהדיתשיחסיהיהאי-אפשר ] ...הגותי[טבעלפיאךומנרלסון-כרתילדי,

ההסתדררתוראשהמשיררשלירירוויצמן.חייסרו-משמע"".יהאלאוליהודים
אורותהדעתרבבדיחרתבאירוניההתבטאיהרשימההיכתבבעתהציונית

שם,זעירפהזעירארתו,:זרהלדשןהיהודיאתוהשייהוכאימהכפרטהיהידי

צחנה.לדיתר"-אחתנע.רזכהאיתו;שיםהקךקעאחמשניחהראחרי
מג.עמ'אישעבל-פהידניים 39
ארבשלישיתעתהייבשרכביכיביאליקהתנבאמה)עמי(שם,נארםבאותו 40

אתלתוכנישספגנו,לאחרי ] ...שביםנאלפישלנדרדיסאחוילארצנן,ברביעית
ליצורעייאנרעתידים ] ...המרחשיים[הקנייניםאלשוכנןלמרית-חבול

-יורעימישקלטנן.אישיצרנרמאליאומזישבעתייםיעוטירהגורלהתרנות
ריחנילהתפשטיתשתובילנוחרשהיליציאהבנפשניעיןנרחיבשרב ] .••אזלי[
הברענה),עמ'(שס,העברית'האוניברסיטה'לפתיחתבנאימי ." 1העולםעל
ומוקםהחילךהרזחניבמרכזשיגתבשרהמוסרשעקררניתהמשאלהאת

כולה.האנרשיתלנחלתייעשרבירושלים
קונה.עןבןא,שבעל-פה,דכיים 41
 .קםועמ'שם, 42
העיליתמןנכבדיםאורחיםחלקכישנוטליםבים,מסעמתיאריכאןכאז 43

הםתמקיוניתמראיכל ; 220(צןנ',לאום"יתהבדלייבלאהאינטלקטראלית.
בזכךיםוכאזכאןתרצ"י).תל-אביבקםחי],דב :נתרגםאלטניילנועלייפי
(עם'סיפינהצל-גביהמיצבר"פובוגדף" ) 220 , 91(עמ'באנייהשנדפסעיתון

המלריהמחלתנגדתרופהנזכרתיכאזכאןרעיד). 229 • 219 , 214,211 • 191
ואץר-ישראלשריויה(מארסיליה).מרסייבזכריתוכאזכאן ; ) 170(עמ'
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,המחוסרותישראלבנוחשלסרבולןיגזכרוכאןכאז .) 204(עמ'אחתבנשימה
ביקןרכעת .) 1ך 1(עמ'הגדילהעןלםנשיתשלחלקןמנחשהןאאסחטיחיש

-צבישבתי-פנחיפיםאלףכעלגיבדרעלאיפרהמיצגתבתיאטרין
ןכרשימה .) 108(עמ'דמיזניחןכבעלכרמאיכחילם,שקר.כמשיחשהרקע
לא-לו,בירעהמתהדרנרכל.ספקפרצזפים.אלףבעלחכימריתדמותמתוארת

'אישנאיבית,יצירההיאאלטונילנדאםמלאכה.כלהיודע ! actotumםפק
הפרידית.הסנטימנטלית,גירtכתה-שיל,במינחי-היאהטיפוןי

 :ביאליקאמררכז),א,עמ'שכגול-פה,(דבירםתרצ"גמשנתזין'בשעהבנאימר 44
ארחנרמוצאיםשהםכשעה ] ...נגיבי[מלחמהעררכיםעכשייהםייוהנח

שנחבאנווהחרריסהסדקיםמכלאונתוולהבריח'לעשו'רוציםוחםבפזיירנו.
כליהבוכזימתהקיניסמכלאותנוולהןציא ] ...אןתנו[להמיתרוציםהםשם,

דלו),עםי(שם,תרצ"ג rמקהסופריםברועידתהפתיחהוכגאיםגזנירה".
.רמיסהכעפרכפרשהעחהמיטלתאחר,כאישכילההגרמנית.היהדרת J ' :אמן
היהרותבמבצריהגדילשלהמיחלםההרסאחןידורסגית.חית-שחץברגל

הריח ] ...גרמניהניהודידיניאשישיסעלהכליהגזרתבאהכרוסיה.המזרחית,
והחבילה-ההתפרצצןתלנקידתעדהגיעהבוכריהדרחעםבמגערהישראלי
חןביאליקניבאתרצ",.מאדר Jהאשאחיירא'איכהבפריזהבשירונחפרדה".

הנאציהמשםרשלקציאתיהןגרזכביהיהדרתעללביאשעתידההשואהאת
הזריןווכמשלתלהבה.יוסףוכיחאש,יעקבביתייוהיחבשורף-הספרים

 :יחערנדיחיטידעללה",יהיהלאושרירואכלוהכהודלקילקשןהאיוולת
חזדין).ממשלת =ז" t'(ייעשלקש"עשוייובית

הקדשתןכרברינאמרליחזקאלאחת.לאזוכרשימהנןמזיתיחזקאלנברארת 45
שפהעמקיעםאללאכי :אליהםבדבריויברתישראלביתא:ל:ייבאלגביא
וכבדישפהעמקירביסעמיםאללא :ישןאלביתאלשלוחאחהלשיזונברי
כאנייההמשרררהילךכאןראילו .)ח-ד .ג( ' Jדבריהסתשמעלאאשןלשון
רה.ר~רבחוץייהחרנ :מבבאיחזקאלשפה".עמקיש"כזלםנרסעיםעםאחת

ישליכיבחרצרתכספם ] •..ההיום[אלרהירפליטיהםיפלטי ] ...מבית[והרעב
טו-יט),כז. "'העכרתכיוםלהצילםירכללאחחבםכטפםיהיה.לבדהחהכם
כלאחהמאבריםפטרכירנ,יהידיישלהבהילההמניטהמתרארתכאוואילן
אחלה-אחתאםשלבנותיהשחיעלמשלמוכשליחזקאלבז-לילה.רכישמ

מתבטאתשמיתיהןביןשההבחנהשומרון),(ה"אואהליבהיןושלים)(היא
ייחידהאחתיאיחלא.והשנייההוטבלההאחתהכתכאזיואילואותיךת,בשחי
היחס.ריםד t'לבבינןמבדילהלליפקינד)ליפקיןשבין(הד'

(כדיתרשישהכדרכוייפן,בחוףליסשירדיינה,היאאחד,מקראיכגביא 46
העכןיתבספררתניריייררקנתסשהאחתלאלנינורה).משליחרחלהתחמק
השאו,ביןהוננוסםת,השריאה-המרשחתתיינינייה"שלהמרדרניתכאחותה

(שבכתבכלבנו'לן'ייבסןביאליקשלבשירולונשלי,ראה,פונטי,דמירןעל
שימשביאליקשלזהמס:ןי ;תרפ"ובשנתבניו-יירקהביקירשלבעיצרמן
ביאליקאצלבכרךיייינה"השםשלפניבו).לרשימהחויייתיכטיסכאמיר
טיפוסיםשלזיגיח-זוגותוכהספינהלפניניואכזנח,שמפרשתכיונהתכיפות
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שינודעצמךהסיפוואישרגיעה.שאחריהביס,גדולהיטערההמיניס,מכל
כלייאבינחשלבביו ,יפתישלשםשלתעררבתחןכנותיוישתיוכנח,כליט

המלך(ראףרידכיתמלניתשמהן-ומואבעמיןיצארליטמבנית .הגזעים"
ליטהצלתאתב:כךוהטבירויתרהובהדגשהזועיכדהציינוז"ל n ,(nהמש'

מסדים,
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הסואןההמיןמןהרחקלא

המאוש''לממשלתלפימלחמהבעתותוהספריתהחייפעל

המתלבטהמשיררשלקריקטוריאיטיפווטרטא.

 1 ) 191(יהמאדש''לממשלת-כביכולןהקלילההקצרהרשלמתואת

והציבה ,שלויד"כלאחדה"רשימותסררתשוליאלביאליקדחק-
שיטיהזבביז tכזפיעלאףייתר.רמידרנליתמאיחרותרשימרתאחרי
פןאטיים-רעדינותשלימגוינתרחבהקשתעיבינילנגךןנפרשתעולה

ההגיתיעל-זמניים.אקטואלייםרחברתיים,פסיכולרגייםופרליטיים,

יד"כלאחרמ"רשימהאיתרהיפכתבטקסטיהמשיקעתהפנים,רבת
מריביםיצידהלבטיללאכביכולשנכתבוחטיף.קלפלייטיז-

להרכיחננסהלהלן .הראשינההונעלהמןררבדיורבמררכב-לסיעןר
כיבטעות,להתרשםשניתן,כפילפנינוןמשועשעתקלהסקיצהלאכי

בממדיהיימרהירבתגלובליתאוהנגלים,כממריחצניעהיצירהאם
 , tour deforceהריהימהיד,בקולמרסנכתבהאם.גםהעיןמןהםמדיים

ירברשללאמיתי .וביכולתובכיחןהבטיחסיפרשלכאחד,ומעמיקקל
למן-והיצירההחייםמעגליתכלאתמקיפהשלפנינוהרשימה
שבמרכזיהכללייכל,יהאימפרסלמישוררערהפרטיהפרסרנליהמישיר

בעתכילההאימהחייואפיל,הידיעהבה"אהמשיררחייניצבים
 .יתמררהמלחמה

שלרגעיה-איטי-איריניהאיאירוניהמתוי-מתואךיםבפתחה
בקיטרנןיושבשהואשעההמשירומתחבטשבחריתמית.התלבטות

 :חרששירבכתיבתקילמוסיאתושוכר
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מוכניםמאליהם.צמרים-צמדיםאליירציםא.מנםהחרויים
עידאיננהרגלםואולםב"מדכבתי".עצמםאתלרתוםרמזומנים

והשניאמפיברכיתמבתרהאחדהצמדהם,בועטיםישרה.דגל
תאימיםכימינהק,סימןזההאיןוקטילית.כבגדירוקד

קודםאחתשהייהילחםלייפהכןאם ] ... [?כקרבימתרוצצים
 .צלילהדעהטעינההשירההכתיבה.

הרשימהגם 2 ,) 1911 (הזמרה'תיבתשל'נקמהשופמןנ'שלכבסיפורן
ראהדההזדהיתשמתייקלנחירןספק-מספרתהמאךש''לממשלת

 .ואליטיסטיאביזאמושלסיפורואח-ביקורתשמתויפהבעקימתספק
 .העםדלתברובעופררלטריתצדהבדידהלהתגורראותימאלץשערניו
המעצדהעלשרקדיסהמלאכהבעליוכסתות,שטיחיםחובטרתשכנות

שלהכרזותבאווירמפריחיםותגרניותריכליםמכונת-התפירה,רעל
יבנההמוזות"ייאהרבהיא,הפירטית.מעבודתייצתיאתומסיחיםשוק.

עלונשגביםנעליסהרהרריםלכינובינרמהרהרהשכינה,שליחידה

בעל-המלאכההרא.באשראדם,בכלשישהיתרה",ייהנשמהמעט
יפייטשלשבשמיניתשמיניתישבהםגם-,המלמד,הרוכלהפשוט

כיאיןכילחודיתייאלץהןמעט",משורריםאלהאנשיםייגםשאלמלא
בערלםלברייהאפשראי'ייוהריעצמיות,כלשברחובהפשיטבאדם
אדםשמשנהזההמיוחד,נפשהריתמרסמשלה.'ניגון'להיהאשלא

פסיעותיהם".בקילאפילומחברו
מה-שהציבירלהודות,מסרכהאינדיבידןאליסטןהאמן ,משמע

אתמשכנעהואכך-אדם.לכלאחדמעורעשוי-האספסוףגם
מייחדיססממנים-והאניניםהמריממיםהפילןסופייםבהדהוריועצמי
 .מעטמשוררלכעיןהחופנוהזניוחד,ו"ניגינו"אישאיש-משלי
אלבאהיהנהלבי,עליןכטובובמעלותיו,באינדיבידואליזםהוגהעידי

רציםילדים ] ...נחישתה(בכל,כילהנוצצתצבא.נוגנייימקהלתהרחוב
מפוצצתושארז,הדרחבוצוהל,עליזמארשיתרועתיאחדיה,לפניה
 :המארשכקצבבגדףהרחובוכלאחדים,רגעיםעברןלאעמה".יבאה
אתמקרצפרתהנשיםהקצב,לפיכליהםאתמניעיסהמלאכהבעלי

רשקשוקהסוסיםשעטתאפיל,הקצב,לפיהעושאתימביעןתהכלים

המארש.לקצבמכייניםהכרכרית
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אתהמבטלהדולגרי.הציבררעלהאניןהמשןרררינזייעדר'ן.
האנינותיחסרתהמך'רריתהמיזיקהלמשמעייחודןאתימאנדעצמיותן

חסרכילושהקהלבאחת.פיסקהיאירהרה.ברובהצבאיהזנארששל
עללשמורירדעעליוו"ייבחסרהנבחרהמשיררורקוייחוך,פרציף

לחס.המהבבקעהנהמהאךהאלה:ייהאנשיםההמילהבחוןעצמיותי
בטלהושאינהנבלעתושאינהנכנעתשאינהזרהגמורה,העצמיות

כלבדון.למשודריםממעלאלוהחלקהיא.סגולהיחידינחלחאובאלף,

מורםסגילהיחיר.סגולותבסגדלותיויהתברכותהנפשהתעליתמתרי
מאליהם,מתגלגליםחרוזייעתה,עבידתי.שילחןאלחרזרחראמעם.

תדהמתןרבהמהאךעליךנה.השראהימתוןבספרנטנייתבטבעיות.
ריתמייםלבטיסלארתםזכרבשירואיןכידכךשלבסיפןמגלהכשהיא

-נקיי.די,כ :אחתמקשהכוליייאלאבתחילהבושהתרוצצומורכבים.
 3המארשי'.קצבשלכזה

שבחובימיהמשודדשלקריקטוריארטופורטרטלפנינןהאיו
 , 3דטרראיצקאיהשברחובשוכה nוההצרחהשכורה,בדירתובאודסהי

סממניםבטקסטהמחפש 4ךבזכרונותיופיכמןלתארהיטיבשאיתה

צערכלעלבמדומהימצאםעקומה.באספקלריהאוטךביוגראפיים

 ;ביאליקשלהזיהרשירינכתנישבההאררימעוטת:הדירהושעל
אמפיברכייסטוריםביךהתלבטזתימייחדובאופןשלוי fהניגוז/ייחבלי

בשנותטשרניחובסקיבהשראתשנתחברןמשירירבאחריםלדקטילייס

החזוניתהאידיאליסטית,הראייהביןההתלבטות S ;המאהמפנה

הניכרתוהמנמיכההסטיריתהמטריאליסטית,הראייהלביןיהנשגבה
וברקציםעולים 6 •לידידיומאיגדותיובאחדותרכזביאליק,משיריברביס

המלחמהבשנותארדסהברחוביתשנשמעוהלכתשיריהדיגםכאן

י 191ךכשלהיכילמשלימספותישבאש'שלהביןגראפיחוהמהפכה.
חגיגית ' Jיימארשתהלוכתנעוכה tבלפירהצהרתדכךהיוודעעם

ההגנהגדרדיתזמורתבלרויתהסופרים,וחבריוביאליקבהשתתפות
נחול-לבן,'בצבעירדגליסהמהפכהדגליבריטניה.דגליעםהעצמית

שלמחיירתמינותבמעיקםאפואמשקפיםנאןהמתואריםהלבטים
יהבדיוניהמשוררשלהערטילאייםלבטיואתרק,לאגופאהמחבר

החוץלחייוהרשימהביזרבה Rהמתגלהמכילירתרכפיו.יציר
ביאליקששיגראינטימית,וידויאיגרתלמקראהמחברשלספרךתיים
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ניגרניחרדריםשאליןוהדל.הצרקיטרנומתואריבהבו-עמיימ'לידידו
השופכיןובורותהביביסניחוחותאףהנרבות.מקבצישלהזמרהתיבות
 :גריפתםבעת

הגענפשי.מריאתשיחיואתלביאתלפניךלשפיךאניריצה

וחמששלרשיםכבזאניוהדיובשנתיבכיקרהיום:קמתיבעצמך
 Kטרגד'בן-עמי.זאת.מה ] ...בערלם[כאןלימהירדעאיניועדיין

יבסומאביביןבגורףמקנאשאניניקיל"חי ] ... [ 1קיזכדיאאי
עתההמנגנים/ןש] T-הנגינהתיבתבעל =[השרמכקאיבעל

רמעשיהםיכעורבככלבלהתפרנסרוציםהםחלוני.מאחררי
בעצמי,לעשיתעליימהיודעאיניואנייום.נכללהםקצרנים

בוקרבכלעינייפיקח.כשאנימחראעשהמההירםירדעואיני

 ?לעשותמה :תשובהעליהלישאיוזי.שאלחלפניימרחפת

מפידסםואניתפקידםאתותובעיםפנוייםלפניעימדיםהימים

המזלג.יעלהאשררמכלבידהבאמכלשהיא,יאיושחראבמה
שסיפויבסררגיויישיבהשכיבהוהרבהמשיניתקפיצותמעט

שלועילבתנישכתהרגשהמרח.והרגשהנפשויגיעתלאות
אחתמלאכהשאיןמיכל !שמעתא ] ...ומררקנים.בריקניםחיים

שנהפכחלןנוח-העשייהמעילםפשוטהמלאכהבלרי.
מחר.יעשהמההיוםיודעשאינןלזהלןאויפניו.עלשלייתו

כברד,עלהיא.מגנההעלבוןבפניכתריסהיאהקבועההמלאכה

זמנןשיוריאתלתתוחיצרניתפנימיתחירותליובותנתאדםשל
 8בעצמה.נהששכרהזועבודההיצירה.עולםשללצבןדה

 t 1905שלהנפלמהפכתלאחדויוחדכשנהשנכתבחיזומאיגרתכבר

ברברקונטמפירנייםו:כןציאליסטייםרעיונותשלהדיםובוקעיםעולים
ובדברשביניהןרהפשיטההפחותהגםוליהמלאכה,שלחשיבותה
שהמשוררלהניח,כןאםסביראיש-חררח.שלהאינהרנטיתבטלניתן

המלחמהשביתשלכעיצימןשנכתבההרשימהגינורייהמעידןהצריך

-וענוניםנוניסבהרהרריםושוקעכעצמיהמתברן-והמהפכה
גםאלאהשכיבה,שליחידהכבנהוהנעלה.החירבימצרירקמיצנאינו

שהכולבשצהבטליםרוחבענייניהשיגהכטלכהילךהמפוקפק,מצדן
הנגר,(החייט.המלאכהבעליכלוהמחייבת.הקשהבמלאכתםעסוקיס
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כפלרם,מעמלהמתפרנסמלאכה,בעל,שאינוחמלמדואפילןהנפח),
לעומתם,נפשם.כאורתידיים,ובח"ביקמעשהבאפםלשכתיכוליםאינס

ומחרהר tייפפירוסא"לעצמןניטלהפתיח,לונר nאליושבהררחאיש

שהראככלהבריאה.מחיחיעלהאנושיתטיבעליינעלים"הדהירים
דמיתךהולכתכזנמעניילפניולהתנאיתעצמיאתלפרכסמדבה

זאתלימרמבל,הרשדמה.אומרתהזמניםנשתנרביהם. t'בערמתמעטת
בלבנוהמתברןהחדש,הזמןנדהנפשיפההמשוררמפררשית.
מקיבלתאינהעליונןתו .שיסמיימהעלליאיןההמין,מעלוהמתנשא

שלעךלמם tהמלוכניבערלםשהדהכפיכבעבריהציבןרעלעיד
גברה,כזעלהמשירראתהעמידההיווטהמאהוטרקלינים.ארמןנית
 .דברהיאלאליהנשיאיתהכילשעיניאקזמפלריתאישיותביוראתה
:עתהחדשיםרמנהגלםחדשרתמנגינותעמםהביאןמידרנידם"ייזמנדם

ומגלימן,בטלן-מכיפחותאףואוליהאדם,ככלהואהמשירר
רמרוקנים.ריקיסחייסרחימעשבחיסוהצפןפהבדירתולןהיושב

ביאליקנתחבטשבהםלרומנטיקה.קלאסיציזסשביןהלבטיםגם

השירהמהותעלהמשידרבלבטיכאןמשתקפיםדרכר,בראשית
כשארהיאהשידההאם :שבשירההמלאכהמהותועלוהמלאכה

הגישה ?השכינהמןינרקעעילהשאובןשקולהמלאכות,

לשלמיתמלאכהיככלהחותרת,מלאכה,באמביתדואההקלאסיציסטית
הרימנטית,הגישהזאת.לעימתהעבר.הישגיילשכלולטכנית

יינביא" ;~מזאםכיא:ןמזלאבמשורררואההןהאינריבירואליסטית,

י"כבואתו"בעצמיתיי",ביערייכאשהםןהמקןרייםהעצמייםשרבריו

כדמירניההיפךהמשוררכאן.מכיון.כיינתללאמעצמהוביקעתעילה
למשיררהמלמד)יהרוכלהנפח,יהחייט(הנגר,מהעמליםאחרכלאת
האינריבירראליזםביןמשליאישיתסינתזה,עירימשלוייניגוז"בעל

הקולקטיביזם.לביןהמקודייאתהייחודיאתבכול,המחפשהרימנטי
במשירר(והרואהוהכלליהקטגוריאליאתהמחבביחקלאסיציסטי

שדבריונביאילארמלטשה,דרתיייצאתהמקציעבסדנהיהעמלאימן
אלשמגיעהמרגעוהנה,סלע).מפרצץכפטישהלבסדןעלנופליס

אחתמנגינה"מכגנים!'הכרלהצבא,אנשישלהנוגנים"יימקהלתהרחוב

כמהלעולםשהחזירההמהפכנית.המודרניסטיתכבתקיפהויחידה,

מיליטנטיתרןח :מיסודהחקלאסיציסטיתההשכלה.שידתשלמסממניה

261 



שמיניפרק

רמות,וחכללית,מליצותגדותיועלהעולהפאתיסרעירנית,ואחידות
ובוטות.ברטחותואמיררתעזיםצבעיםילשוןוחידודיהתחכמויות
 ?המלאכותככלמלאכההיאהשירה:האםלמקימההשאלהיחיזרת

במינה,מיוחדתמלאכהאמנםהיאשהשידההיאהעולהוהתשיבה
ייקצבאחרדעתמבלדנסחפתשהיאישאךהיחיד,כדשותהנעשית

האם ?האמניתילתכנוןבאשרומהייחודה.אתומאבדתחזכארש"

דומזמתוכננת,וגםספונטניתגם ?ספרנטניתאומתיכננתהיצירה

אמביוולנטית.כתיבהכיתבהדוברהמשודרבתחילה :הטקסט
ומריםניאשהואמחיקותסדרתרלאחאךבבטנה,מתריצציםשתאומים

רצוןשיעלהעדהכתיכהאתלזנוחמחליט,הוארומבטי.כמשוררידיים

והחרוזיסשכינה",לייהתעריתמשזכהדבר,שלבסיפיארהמוזה,מלפני
לךמתנררעליונה,השראהשכולהברהיטותקילמיסימתחתמתגלגלים

המארשבקצבןגטה",שלב"עולםזיהשראהשלמקורהכילהפתעתו
לשני~תזכרככתיבהאיזכילהפתעתי,לןמתגלהברחוב.המתגלגל

אחיד-ךאחבמקצבעשוישירורכיבראשיתה,כתיבתןאתשאפיינה

של.בסיפוממבובוקעספרותיתהחוץהמציאותשליקילה-ופשוט
שלכוחות"'יימקביליתהיא-הסלפוררימז-טובהיצירהדברי

;יוצרהנהמעידביתושלמהמציאותהתנתקותשלאלתךר,ישלתכגין
מאגיתמידילשאךהיצירהמתהליך:חלקגמיראעדלמעשהומודעאינר

 9 •המחברשלהמלאהבשליטתןיהיהלאולעולם fומיסטי

בהמשמשלםוביקירתשאחבהמשועשעת,בקלילותרמתאביאליק
חרוח,איששלוהמתחטאתהמרפרפתהתייפייפותיאתבערברביה,

הסטירייםכבשירירומעודנים,אניניםפילןסופייםבהדהודיםהשוקע

התיחלתחרסראתהמראיםבתפילה',ו'עצהבנסתרות''עסקהגניזים
גםותכלית.סיףלהםשאיזרמלםפילןסופייםבהרהוריםשבהשתקעית

יסודותנטולשאינוהמלומדים'יס)הדעת'חוכריהגנוןהסטירינשירר

מעילםופסיבייםנרפיםטיפוסיםשלגלריהתיאראיטו-איררניה,של
ימתחטאות"המתגעגעותועדינותעררגיתיינפשותמיכיוביניהסהרוח

דבכאיייעבןותניס. :שלפנינןהמשודר-הדובראתבמעטלאהמזכיררת
 Iמתחבאיםהכליסואלבחשאיה~טהןים Iמתייפיםחתוליםרוח.

לפרסמםעכנריגיחמתי /ומצפיםהיפהבשחיקתםהמתעדנים

ברבלם".
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היפה"השתיקהייאמניאתלגנאיולאלשבחביאליקדרשלימים
חלקי'יהיהקנוניבשירןכזכור,הגניז.הסטיריבשירלגלגשעליהם

עלרדיברכתריסלהםקשרבס,עלאיתםהעלההוא(תרע"י)עימכם'
עצמהתופעהאיתהמשמע.אמיתית.ובאהדהכזברגשהשפתייםאלם

אובייקטהןלביאליקשימשה-הרוחאבשישלפת"יהייהשתיקה-

.שנכתבהמאוחרשבשיראפשר,לתהילה.לשבחאובייקטיהןללגלוג

התרתחיםשרועמיםבעתכילקוראיוביאליקרמזהמלחמה,בשנית
המידרניסטייסשהמשוררים(ובעתברמהנשמעיםהפןליטייםוהכרוזים

למשוררלןמיטבהקילניות).המיליטנטייתמליצןתיהםאתמשמיעים
ברעיוןאפואאחזלאביאליקדום.ולהיאלםבפינתולהצטמצםהאמיתי
 ,הזמןרןחלתתאימךאלאוח,ייערכידוגמאטיבאיפןברודבקכלשהי

היושעתידיםומפרכסיםמפרפריםבינייםפתרוניתמינילעצמומצאאף

היהיכולעצמובושאאותועלהנסיבות.השתנותעםלהשתנית

סטירית,בראייהופעםומרוממת,ניגיתחברציבותפעםלהתבובז
עדשהמתוךיפעםמגדילהעדשהמתוןפעם ;ומנמיכתמלעיגה

העיניים"ייבגובהבתופעותלהתבונןהצליחהימיםברבותרקמקטינה.
 .האיפטיתהעדשהשלוסילופיהעיוותיהללאבלתי-מזוינת.ובעין

השינותהאפשרויךתאתביאליקבחזדרכובראשיתכברולמעשה

האידיאליסטיתאת :ביצירהולשיקופההמציאיתלהבנת
לרע 1892משנתבאיגרתוהמנמיכה.המדוממתוהמטריאליסטית,

חלימואתלהגשיםבייייעלהלאאםכיהתוודהפרדדמואליהונעיריו

שירההפחותלכליכתיבפריג,ניסח Jעוףימגביהתזכחשירהןלכתיב
שראהיה"לפחות :וכדבריוימכאיבהעוקצניתומתחכמת,סטידית

ביוםבגד"מעדתהכתיבעלמבוססתזןאמירה .רע"לבעלבשיריס
--1 • .. • 

מפניהמזהיר ,)ככה,(משלירע"לבעל~tקךיםך~ר ' Qגעל Y9'nקרה
האדםאתוהמלמדבזולתוהתעללותרשעותבושישחייםאוךח

אתביאליקהביעהמקראית,אתשעיקמי tבדבריוממנו.להתרחק
לכתיבבידויעלהלאאםהפצעיםעלמלחהזורהשירהלכתובכוונתי .,. 

ייתוי :פרוגשללארמיתהרומנטיתשירתוכדןגמתינעלהנשגבהשירה
רמהנפשגנוהה,נשמהכיגורלך,נעיסומהחלקיטיבמה !פרידמן

 ] ...א~רע[למה ... !אביאביגםברכבי ] ...ממרום[לןניתנהכמוהוזכה
 ) 1 .רע"לבעלבשיריסשרהפחותלכלאהיה
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מפאתוסלעבירהמשררךיכולכיצדמראהשלפנינוהרשימה

לראייהומעודנתמריממתחזיניתמדאייהלהיתולימשגבלכאתיס, ... 
לראייהנפנהחיאפעמ"ים,שטעהלאחרלבסוף.דקומבמיכה.עיקצנית

גבוה,נסעלקהלייאתהמשורראתמעלהשאינהינכיחהריאליםטית
שביל-זרראייהרהאשפתות.הביביםאלארתםמנמיכהאינהאף

ייכמותהמציאיתאתהמשקפתהיאהיא-לנתעבהנשגבשביןהזהב
איהעצמההקטנהיאוהגדלהללאאךפטיים,עיךןתיםללאשהיא",

יוליזו,ן,מישיבתכתבשאותה t 1890מ"הראשינהבאיגרתוכבר .הנמכה

האנושית:התודעהישלהדמייךשלהפנפכניתםאתביאליקתיאר
לחם.חליפותבפעםנפעםלפניהםאשרולתנשמת,לדמייןאחתייודרך
-ומשנהיעב,מפרשיכיזכנפייסיפרושקנייישיםכוכביםביןרגע

 12רכה".לתהןםכעופרתיצלול

זאתלומדמבליביאליקכאזאומרהאדם,ככלהואהמשירר
שירצהביךכן,יעל-כמשמעיייפשיטהעם"ייאחדהרא-מפורשות

רשלאביודעין-יצירתולתוךהמציאךתתחלחלידצה.שלאובין
תודעהלמצביבתיןאף.הואהעיןמןסמויותובדרכיםבגלוייביודעיו

האיריאותשלההיסטוריהאתובמכ~יזבמוקטןהמשקפיםמשתנים,

אתהנישאתהפיאמהגלבירתהב.רכה.שלכמצבההואמצבוכולה.
ופניההקדורניצבעהאךסערה;בייםעצמהבתוךהמסתגרתשמהי

שלזהתיאררבחיץ.המתחרלליםהאירןעיםטיבעלמעידיםהנעיית
שקבעההבררמטיהעיקרוו(על-פיהםביבהצבעיאתהקןלטתמהות
ארומשרעשע,בהירקל,באירברשימהאמנםמיצגדרייין)תורת

עצמו.רעייואיתיהראהרעירן

משרררעלהעובריםוהתמירית,הגלגרליםתיאורשבאמצעיתיאפשר
דורומשוררילביןשבינוההבדליםאתאףמעלה,ביאליקייחיראחד

ירשהנוסחלביןהלאומילרעייןהמגויסאודסהניסחכיןאו-
במקיםייהניגיזאתנסעלוהעלוהחרבותמכלעצמםאתפטרןשסרפדיי
קבוצהיכזיפרישמןורדכדיגמתמשיררימעלחיביורשה 1.נהעשייה"

לשםלייאמכותשהטיפודקדנטיות,מגמותבעל,יירישמשורוישל
התכניםפניועלהתוכןפניעלהצורבייהשכלולאתוהעריפיאמנית",

'השילוח',במערכתשניםששביורשהשעשהביאליק.בפרט.הלאימיים
רונזהשעהמצילהימלטהעבריהסיפריוכללאהכילשככליתמגלה
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ייהשידהמןמתבעןהואכןעל .הזזבזבאיריעיהאישיתהמעירבית
שאילקרראייומראהמחייב.הבלתיהאסתטיציזסמן-לשמה"

במסתיבשדיכרהזמו.נצבעייינגרעה"לתיותשלאלשירהלהאפשר
יהמחייבת,האחראיתהכתיבהביןההבדלעל(תרע"ז)ואגדהן'חלכה

העוסקתןהמעודנת.המרפרפתזרלביןהמציאית,בגופיהערסקת

כאיש-החלבה"כ"אישעצמןהעמידהואבעלמא.רבפרחיםכציצים
תמורותלמריתוהמחייבת.הקבועהוהיום-וןמית,הפרוזאיתהעבידה

ונשארביאליקאפואהיההשניםבמדיצתעליישעבריוהתגיינייות
בכבדה,לאימיתשליחותהונשוררעלשהטילאחר·העם.שלתלמידו

ישראל'ן.לביתייהצופהשלמשקפתואתבידיררנתז

דירמאכעניינימעורבותאוהשךכמגדלהסתגרןתב.

שניומצטיידים,עוליםלזוגישלישרנימוסקלביזהמשרר,לנטימתוך
אןאתד,ונבלזמןבכלשקיימיםמידלים-משורריםשלמידלים
בשניאיתם.והציבהשביניהסיההריבוטומהעמיקהביאליקשלבדידו

רמרתבתרייתלכדואלהמידליםששניאמנםאפשרשינים.עולמות
ליריתשירהשבתביעצמןביאליקכמרהערלמות,שניביןהניצבתאחתי
משאוןהמנותקתשירהותוכחה,זעםמלאתלאימית,שירהובצדה
האחרהמידל 14הכלל.בענייניצריארערהמעירבתשירחרבנ:tדההחיים

שנדןהדמדומיםבאיזירשעמדימשררריסביאליק".יידררבנישלהוא
שניתשלהדקדנטיתהאוידרהבהשראתיכתבילסיונבוליזם,ררמנטיקה

 .הכללמבעיותמנותקתומתחבטת,מעררנתליריקההמאהמפנה
היוצארהחר-משמעייהמיליטנטיתמשרררשלהיאהאחרהמירל

שזהי(ביך ' Jה"מאדשכקצבהצועררתמסימרות,בנעלייםלמלחמה
איששזהירביזוהחייס",ייהדתמלחמתאתהנלחם .,ל t'המשכהמשורר

והחלוצירתהארניברסליהסוציאליזםשלמלחמתואתהנלחםהמרדרנה,

הארץ·ישראלית).
עיצבכךילשפהמודלים,שנישביןהסינתזהאתחדפשביאליק

המשיררשלבז-דמותיאחדמצדשהיאהנביא.דמיתאתביציותן
יתנני(יימיהלאוםמצניינייהמתנתקהמתברדרהנפש,אניןהרומנטי.

 .)]א,ט[ירמיהן l/וג~ז;ןםואלכהעמיאתבהיןאעזאררחיםמלוךבמדבר
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עמיכאבאחהכואבבשער.הלוחםהמנהיגשלבז"דמותןשני.ומצד
ואינסהקצוותאלהמדשכיםה"טהירים",המודליםאתריבר.אתודב

להימנעהשחדלהואבדיך-כללביאליק.אהבלאבזח.זהמזגים nמ
אחרים.שלבשירתסאותםכשזיההארתםהרקיעאףמהם,

דפותילעיציבמודללשמשהיהיכרלהזמובניהיןחאנשימכיזמד
ישכאמור. 1אמןבחרטברשימתןביאליקהעלהשאיתההמשורר.של
הקריקטוריהאךטופררטרטמן-האוטר"אירוניהמומעטלאכאן

המגוחכים.חילשתיוברגעיהתעליתוברגעיגופאהמחבראתהמציג
התקופה,מבניאחריםמשוררדםכלפיבעיקרמופניםהלעגr:וציואזלם

וביןאחדיםמשורריםבתיכההממזגתכלאייםבדמותשמדיברבין
אפשרמקויב.ביאליקהכירשאיתוכלשהוספציפיבמשוררשהמדיבר
שיחרה"יייני"טשרניחןבסקישלדמיתוכהימירכאןשמשתקפת

שיריס ;'נוקטורנך'כריגמתדקטיליים-אמפיברכייסשיריס,שכתבהיופי

עלהמשודרהתיירהשבהםגרמנית.איריאליסטיתפילוסופיההחרוריס
שלהפתיחהלמילות(השווההמפכיםאמרייועלהמתפעםלבו

דמיתןכאןשעולהאפשרשיר").דבריפיעמוגיהביקךייכל :ביאליק
ליוהסתגרהלאוםמבעירתשהתנזרהנפש,יפהפרישמזדרדשל

טעםמצאאףהסראן,ההמרןמןהרחקאליטיסטי,שו"ב"מגרלביררשה
איןוארליהכלל.בבעיותצזואךעדהמעירביםאודסה,בסיםרילפגם
ח"פליאדה"בניצעירים,רקדנטייםזנשורריסמארתםאחראלאהרא

עודן,מליריקןובהםהחיים,משארןעצמםשניתקוביאליק,אתשהקיפה
שלתעריבתבמעיוהצעירה'ב'שירתנוהמתראר Iכהןכיעקבומפינק
טעםאגיןסיפרשלכן-דמרתיאלאהראאיןראולי 15 ?ודחייהמשיכה

רשימותירשררחלמשל,שיפמן,כמיהעם.רלתברובעשהתגררררעני.
 ?שלפנינןהרשימהפניצלמרחפתהקצריתהאורבניךת

לקיצינייחמקיצרניןתבאחתהעובריםשיפמן,שלרסגגונןרמרתר

בוניוחדדימההתנצלות,שלונחייךבקליתלהתםמהנאוהמנתרים
אתהזכרנוכברהמארש'.כ'לממשלתהדיברשל,לסגנינןלדונותו

שלשכסיפורןדליס,במשכניתהמתגיררהאליטוי.האמןשלרמיתו
'המנגנים-אחרבסיפורהזמרה'.תיבתשל'נקונהשיפמן

רפרפולרירת.עממייתמנגינותארתךשיפמןתיאר-ה''ברודיים'''
פינהכלעלמשתלטיתשהזעדהעיררובעיבכלוהילכיתהמתפשטית
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 :גדיליערמקטןכיל,בפירנישאית

 :הכילגריביתמתיךמאליהםמתנגנים tבארןי,הניגרניםןמדחפים
ארתר .•.וער ] ...בשפתיר[אוחםהשורקהקטז,ף" n '''המאיחר

ייתחתהניגוניםאתשנוהםרח, ?jוההכרסתןיהזקןהסוחר

כאזצרלהשמספרו ,הזמרהתיברתגםאותםמנגנות ] ...החוטם"[
הםגםיהצרודיםהזוליםיהגרמיפרניםהחצדות,מספרעל

הדירטותשלהפתוחיםהחלונרתמןערבייםביזארתםפולטים
 16העליונןת.

עלכמדימההשפיעהיקף,יצנועתקלילהרשימהאלאשאינרזה,סיפור
ממקררהשתייםהושפעיכזאםאלאהמארש','לממשלתכתיבת

בחיתםכידיעהטביעןתשופמן.שלהחטופרתהסקיצית.ככללישלישי
רשימותיועלאותיתיהןאתחדתואלטבכרגיפטרשלהשפעחי

לאיזמהזששאלאתעיבהשביאליקאלאביאליקישלהאררבניות
אןלעצמהתכליתבאמבותהריאהמתנשאאמךלפנינןיכאן.כאןשיעור
המשמיעותהזמרה,תיברתשלהזילניגונןאתכירחןעללשמיענאלץ

היאהאמיתית.האמנותשלהירודתחליפהמתקתקה,ייקיטש"מנגינת
 ,הרומנםיהמשיררשל-יהמפינקהמעידן-הדיפםבן-דמותי
פשוטיםחייםחחיהפשוט.האדםעלבאחדהוכרתבדרי nבהמסתגר

למשל,יבייריןהלוררכמיאצילאיכרהיאהטבע.בחיקרבריאיס
פררלםרימשורךאםכיהרומנטית.השירהמפסגךתהיאששירתו

שלוהעליבהרגגרטיביגלגילהדלים,במשכניתהמתגיררודלפון.
למדית . Iד.ביאליק>שלכלשובירבלת",נ(ייומרשימהגדילהתופעה

יאהובןכירידועצמייתופסגדלותמחשבתבלבבומטפחהיאדליתי
אףמההמוןעצמימבדילהיאהשכיבה.שליחידחכבנהאןהמוזיתשל

עלירערלהההמיןאישדביתימכחיניתההמין,בקרביישבשהיאפיעל
 .ובמעשייתךבכוחי

התהליכיםאתתיאםכמכריץזהמשורדעלהעיברהתהלין
באקודם :ובאמניתבחייםשהתחןלל,הגדיליםההיסטוריים

באראחריוהפשוט'/,ייהאדםכלפיאהדהשגילההררזבנטיציזס
בלבבםיטיפחיבקיטינםהסתגרןשמשידרלןהדקדנטי,הסימבוליזם

רהיילגרייםהפשרטיםח"פיליסטריס"כלפיתיעוברדגשיגדליתהרהירי
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שלבחודעתיהמתרחשהתהליךןבשווקיה.העירברחרבותהמהלכים
משקףאףלחומראארלקילאהקהלאתדןשהואשעההמשור,

 .אלייביחסהקוראבתרדעתהעיבריםהשינרייםאתראי"ב"תמיכת
יפרתמחשבותבמיניהקרראלפניומתנאהמכרכךמשהואתחילה,

מתגלההואיעצמואתלפרכסכדישבשוקהפשיטהאדםאתומפרכס
מבליהעםאליורדמשהיאאךכלבן,לובזןהקוראהנלעגכגיחוכו

יזוכהומגוחינפיחאלאדוןמהיותחדלהיאהמאוש,בקצברנסחףרעת
הקורא.לאהדת
המגיבהמגייסהמשוררניצבהשן"ב"מגדלהמסתגרחמשיךרמיל

שזהיביזהחולףהדירהמיליטנטיחמשורדשזחבין tהזמזאירועיעל
פוליטיתכתיבההכותבבא,מקריבשזההמודרניסטןהמהפכניהמשודר

הרשויות",ייביזשלהבינייםמדירמשוררשהיאהדיבר,רמעירבת.
מושפעעצמימיצאבורחוובעלהמלחמה,משאיןלהתרחקריצה

בחיירהמתחולליםשינוייסבאמצעית-כאןנלמדיתמהאירךעים.

בחייםשחליהחמירותכל-יגאהדלאחדיאמושלוביצידתו
יעדיהרומנטיקהס Tהקלאסיצילמן-הדורותבמרוצתיבאמנית

בחיץאךאמות,בד' tבביתומסתגרזהאמןולפוטוריזם.לסימבוליזם
הדהםהחוץמןהנשמעיםהקילות .ערזבכלושיקקיםסואניםהחיים
הלכת,,למנגינותשבסדנאיתהעמליםלהלמות :המעשהלעולם

מרמזיםגםאלהקילותאיןהמהפכה.המלחמהלימיהמרמזות

נזכרתוהמיליטנטית.הקילניתהמודרניסטית,בשירהאלהשללשיקןפן
 •האוזואתרצורם(רוקרחידרדיןחידיריןהעושההחייט.מלאכתוכאן

כרוזיהםעםןהתגדניותהרוכליםלקריאותמילים),חידודימשמיע
הנשמעתובלשרןחייידברררואלההחרוזדרךעל(אלההמשינים

שלהלכתושיריהתזמירתשלהמרובותהחזרותגםורתנזכפנלם).לשני

המגויסיםהמז'וריים,המלחמהשיריאתחןאףהמזכירותהצועדים

בנעימהונשניסשחוזריםהקצרבים.המפורשים,העזים,הזמרה(ייפסוקי

ביטויההכלככליתהיאה"מארש"כילשכוחואיןפעמים").כמהאחת
עצמה.המלחמהרלאהמלחמהשלח"אמנותי',,

הכתיבהקצב?מילמלחמהבעתרתחניצרתהיצירחשלטיבהמהי
האמביוילנטי Jהאניןחמשיררשלאמפיברכים)(יקטילים,השלישוני

קצבאתביאליקמציבאמנותך.שלהשזכמגדלהמסתגררהמתלבט,
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ביוהתלבםךביאליקרורמשירריהחדש.הזמןשלהזוגיהמארש
 •..ייגםשלמעניינותאישיותסינתזזתמינילעצמםומצאוהאפשררירת

המשורריםזאת,לערמתלנסיבות.בהתאםיהשתנישהתגרוני ,יגם"
אתתפסן-המודדנהומשורריההשכלהמשורדי-המיליטנטיים

אי". ...ייאישליקנאיתקיצרניתבתפיסה'ישחרר-לבז",בצבעיהערלם
רבהןמוקצנת,מחודרתתפישההללןהביאןוהמהפכההמלחמהמן

- JJחושךרלייבכיאיד"לייבניבינאריתחלרקה 'J לבו/l לצדינו".מיל"
יצלארר Wהפולאריים,הביגודיםאלאפיאפנההרימנטיהמשורר
הניגודיםאל-אחריווהבאיסקידמיןראילובערבוביה.בהםמשמשים

 18 •בינייםגרנישללאוהנועזיםהעזיםהבינארייס

דבריושכללחלוטיזהבטרחנפש,ריפהרעתאניןמשוררגםאד
סימנילהפתעתןבהםיגלההמארש".קצב Jfבכללניגעןולאמקורדים

מעודז,משידרגםכלל.קיימםאתניחשלאשהוארעיזביקולקטיביזם
בהםימצארבשגבלם,מררממיםדברייובלעליון.בשפרירהשררי

השירהגםחמיש".ייקצבשלהררלגדירתמוהרחרב,מאבקגרגירים
שלתעריבתהיאהמרזרת,ממעיןיכביכולןמפכההפירצתהשמים",ייבת

שהנירמותונינכרהנתעב,ישלהנשגבשלחלאה,ושלרוממית
אינושהשידהרבר..טיבכזובתערובתמצדדיתהמחברשלהמיבלעות

אינישהמשוררהדבדטובוכללים.סכמיתלפיהניצרועקדקרמוצר
יהדברטיב .הסואזההמרךמזהדחקנישא,שן"ב"מגדללימסתגר

 .בתוכוומתבולליםשיררלתוךררךמבקיעיםוסאונוהרחובשהמןלת

 :המציאיתשבתפיסתהיחסיךתג.
ראירוניה,שגבומטריאליזםאיריאליזס

משרםעממיותישלאניניתשלהזאתבתעררבתראהלאביאליק
כיורניסכיןכוחות"יימקביליתשהיאטיבההשירהלדעתי .חיסרין

העיליתשלהנעליםרצונותיהביןמתךחמאזןהיאהשארוביומניגדים,
 .חהמיןשלוהרךלגךייםהפחרתיםרצינותיילבדזהאינטלקטואלית

אתגםוכקרוב,להכירהניגודיםןיבילגשרלדעתצדיךהאמיתיהמשורר

הריחעולםאתגם :תחתיותשבשאילהחלאהאתיגםהעלירנההדיוטה

המשירר','אלהמוקדםהגניזבשיר,והאשפתית.הביביםאתוגם
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חתרשאליי tהנגירץכמרדלצצמילפררגרמז(אףפדוגעל-פישנכתב
שלכשילובהאידיאליהמשור,אתביאליקתיארביצירתי).ביאליק

 :השאילאתוגםהשמיםאתגםמקיףראייתושחוגוכאדם tישכלרגש
ן/ ...סרדלוימתיקי~ואלים ] ... [לטר::יובשחק /הצוהרנפתחו;ל;

l מפריםישקףI ה~אולעמיקהעמוקה. /דרום.אלצפיך,אל... I בה
חזרליונים, 19 .'ן ...כילאתרי~ןו~דע, Iהלאהינט bמזI vחלאה,כל~רא
חייושמעגליתכאדםיאבי'בשידעצמיאתמשתיאראידיאל,איתראל
השמש.אתתיאר'ספיח'של 11בפרקליינחעכ".ייהנשגב"ניןנער

כבאספקלריההזפתצביטנתזךהמשתקפיםהקלותיהגיביםהרקיע
עמיקה.סמליתמשמגייתהזההפשיטהמראהלתוךויצקשחררה,
האמניתיאחהחייםאתביאליקראהלטרפה.רעדדרכומתחילת

מעולםחלאה.ישלשגבשלוולגדיות,ושלאליטרייתשלכתעריבת
מירית.המחהפרריסטייתבגישותמלאבאופןאפיאהאמיזלאהיא

הפראטיתהגותיואתמזה.ההשכלהמשורריאחשאפיינו

מזה.אחד-הצםשלמיסויההקלאסיציסטית
ולהיפכםלבוללםהניגודים.אתביצירתוללכדנהגהואלפיכך.

ברשימהפתאר.קוויניןומוגדרברורחיתיךבהשאיןאחת.למהית
המעוקמתהנבואהלביזהסופרביזהגברלותכי Jדאינוהסיפיןן'איש
הטופר(גםונבלעיסמיטשטשיםהנקלההיקמןמןאליוהנשקפתשלי

נדומה.בדיות).רבר,רירךח"ייאנשיהםהנחיתהדקמויגםמעםהמורם

ארםשכליש :והאספסוףהמשיידרביוהגבילותמיטשטשיםכאזגם
 .כמשמעופשיטיהעם,לאחדהיפךשהמשרךררישמשורר"מעט.היא
עשרישהאספסוףויש tעצמימשלייr.זייישבקהלפרטשלכליש

פסגתעליממניהרחקנבדלהמשירדורקעדד.כילי :אחתמקשה
עצמהתיפנוהלאיתהלתתאפשרכיצדלנימדגיםביאליקהאולימפרס.

החמיז :העילםוהשקפתהמוצאנקורתלפיהכילאחדות.פדשנייית
נכל,לוכעשה, ;משלופרצוףגםישיאדםאדםלכלאךלו,אחדפרצוף

זהכללוייחרדיים.מייחדיםיצדדיםטיפיסייםצדדיםלמציאניתןיישות

חלקגםאוומיוחו.יחידאמנםשהואהנבחר.המשוררעלגםחל
והמקים.הדודשלההיכרסיובניאתבולאתרניתזלפיכד.מהחברה.

וביוחדתלברייהאיתיההופכיםאיריוסינקראטייס.סימניםאיתםדקרלא
ומנטההבריותמןפורשהאינדיבידואליסטןהמשודרבמינה.ויחידה
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הבריות.ביזרעתלי,מנמתערבגםהראבזמןביאך tייחודועללשמיר
דודהבתגםהיאיצידהכלייניגרנד".אחירדעיךבלאמהןומקבל

בלתה.שאיןפעמיתחדתופעהדקולאומקימה.
ומיפשטתמכלילהבראייהלהתבונןניתןעצמהתופעהאיתהעל

גםטיפוסית,וגםכמדנהמירחדתגםהיאתיפעהכלפרטנית.ובדאייה
יגםפרסונליתגםוקטגךריאלית.כרללניתוגםאינדיבידואלית
הןלהיתפסיכולהככללהביאליקיצירתכילשכןחאיןאימפרסינלית.

ציבירשלשלם,עםשלקולקטיביתכאמירהיהןוייחודיאישיכביטןי

ובזוויתהתצפיתבנקייתתלויהשלביהמציאיתשתפיסתימאחרשלם.
כזואמתאיןכי'האמת". Iאלולהגיעלתחיריכולהאיבההיאהראייה,
המאהבניתדבותתירותנתבססךשעליוהיחסיות.רעייןעלבנמצא.

'לממשלתמיןחדובאופןביאליקישלרשימיתיומכוססיתהעשרים,
הטעייותגםמכאך ..שליוהאמתאחרכל-הסיפון'ן'אישהמארש'

 .ושעלצעדכלעלאלהביגירותשקיריםהרביםוהשיברשים
במוניליגנוקטהוא:בתחילהפעמייםטיעההמשורר-הדיברוכאז,

העםאלירידהשלמטעמהעמהשישייהירה.פטרוניתעמדהשלו
) condescending (. אירןניבארפןJ "משרךרשלידירחןהיאזי'ידיוה

 .,דלצפיףמגיריםביתשלהעליךנהבקומה ' Jשבתי'ממרים Jאביין
ימבקשההמדןעלעצמיאתכיפההיאיאינךיכידראליסטןבתידת
דהרריסהטיפוחאגבעצמה,בפניאישייתההמוןמבניאחדבכללרארת

מאחרתאינתוהאכזבהבכללה.האנישיתעלנשגביםאידיאליסטייס

ידיאהימריר,ציניהיפרטעמי,אתמשנההיאביאהעםומירלברא,
המירה.עליתרומנמיכהזלזלניתעמדהנקיטתתיךאחת.מקשהבחמין
מרבר',ב'מתיהנשושלהנשגבהלהתבןנניתרדימההראשרנהגישתו

עלהזוחלהנחש,שלוהארסיתהמרידהלהתברנניתו-והשנייה

שלאהמציאיתאתהמפרשותמעיןתות,נישרחהוהגישיתשתי .גחןגו

ייבגובהינכינה,מפיכחתראייהבאהירברשלבםיtכירקכחלבה.
יימודיםשלאליזם t'הרבענקים.האריהשלכהתביננותןהעיניים".

 :הגביה"החיקיייימרריםשלהאופציותשתיאחריבאהנמיך"החיקוי
ולאחרהנאיקלאםיתהתקיפהמךהנשגברתהאודותשלההגבההלאחר

-הראגםעתה.הנאיקלאסית.הסטירהשלהערקצניתההנמכה

היאכמשמעי.פשיטיהעם,אחדהוא-המיזותיוידהמשירר
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יימשלהם".אחדוהיפךהחןגגת,ההמילהאלהעםבניכלעםמצטרף
של-היבריסשלתיצאההיא.שטעיתיאלאזיןלפנינןבתחילה

ולבסוףובדכילתןבכרחךובטןחבעצמישמתברךמדשלטראגיתגאייה

אנטי-הירואילאייריוהרפךהמשיררבהמשך .ריקככל,במפלתןמיצג
הבנתאל :האמתאלמגיעהואאזודווקאיככישלךנולהידיתהמוכז

מררהשהיאפיעלאףבתחילה,ישרק.כחלללאבהווייתה.המציאות
חכמה.תמותשעמיובטוחופסקניגאעדיין,הואבטעותיחוזכלפי
תכונותלהמיךמשייחםטעה,תחילהשנית.לטעותעומדהואךיכיעל
שובטעהכךואחר ;במקצת)משודדמהםאחדכל(כאילרמדייפות

חמשוררורקייבהמה",כילם(כאילומדינקליתתכונותלהמוןמשייחם

ריאליסטיתלתפיסהמגיעהוארברשלבסופולעצמו).ועימךמהםנברל
הזמןואירועיומקומו,זמניבןהעם,אחדהואהמשןררשגםמפיכחת:

 .ביודעיןושלאבירדעיוומאונס.,מרצוןלכתיבתומחלחלים
פרדוקסיםרצופהשלפנינןזיגםביאליק,שלרשימותיוכשאר

עלאיתןנישאותיהרומנטיךתהאנינותכשמחשניתיי:דווקאלמכביר
!'נשמחבציבוריפרטפרטלכלבנדיבותהמעניקוהואהשגנוכנפי

ולהזכירפנייעללטפוחהמציאותממהרתמעט".יימשיררשליתרה"
כשהואזאתילעומתפרצוף.מחיקאספסיףאלאאינושהציבורלן

אלאהיאאיןכיימאמיןלחסדולאלשבטהציבורשלדינואתחורז
הקצבחודרקיטונואלגםכילהזכירן,המציאותממהרתייבהמה",

שאיןרוחיציריהבוראתייחודית,ברייהאינוהואגםוכיהקילקטיבי.
חוגללכידראמירהנשרממעיףבמצלאןתמתבונןכשהואדויקא .בלתם
מעסיקהןאהפרטים,אתלראיתהיכולתאבדךבמחירורחבגדילארץ
מתכונוכשהראודווקאוהפרטני.הפרטיכאינדיבידןאליזםראשואת

אתלראותואמירגחרנועלהזדחלנחששלהמוצאמנקודתבמציאות

בראייהחיטאהיאהמכלול,אתלראותהיכרלתאבדובמחירהפרטים

כרלו.לציבוראחדופרצוףלרינויאחדותהמקנהמכלילה,

בקלטת.חיאשבהבדוךתלךיהמציאןתששיקוףהיטבידעביאליק
מדרכיםבדרכיםביטויזהלרעייןנתןביצירתך .התרדעהשלבמצבה
המתיםהזבוביםיאתהצפריריםיאתהגמדיםאתשתיארלאחרשונות.
הדוממיםהענקיםאל :היפוכםאלפנהואותיותיהם.הספריםכגווילי

מיליםללאוהמספריםקדמוניםספינקסיסכאיתםבישימיןהשרועים
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אתלכרוזבידרכיגילההיאוהאנישית.הלאומיתהתרברחקיריתאת
אולקרבלהגביה,אולהנמלךלהעצים,אר Tלהקטיכוצונו,העדשה

מיתיתבראייהלרימםארמנמיכהסטיךיתבראייהלעצבלהרחיק,

עלבבאים-להסבירכשבאזהבנישאהרהוריואתהעלההואחזונית.
 :לצורהתי?ןשביזהגךמליןזיקתאת-הבינייםבימיהעבריתהשירה
תלוישהבילמפני ] ...וחתי~ז[הצורתביזהגבילאתלסמןקשהייןבכלל
לעצמןועדכןהקליפןתייעמדריטעןהןסיףאיל"המבט/ן.כנקירת

מאחדתי",לקליפהקליפה.לתורקרראותהיןחןהצמחים','תודת
כאמת'ייראולי :בהשערהסיכסדבריואתאחרת".מבטנקודתלהןשיש

החלפתורעייךהיחסיותעקרון 20תור".הכל-וקליפהתןךכללאיז
כאחדןמתיחכםנאיביביטריליךיבאיםהעולםוהשקפתהראייהזרוית

שדרכההזגוגירתארבעבעלתחמשקפחבתיאררוספיחו,הסיפירבסוף
 .ובחידתןרצרנךלפי-אחרבצבעפעםבכלהמציאיתאתהיל,ריאה
מגביההבראייהפעםמשתקפתעצמהתופעהאותהכיצךהראהכאן

גםפרטנית.כראייהופעםכיללתבראייהפעםמנמיכה,בראייהיפעם
כברהטמיןביאליק,שלהבסיסייםהאטימרניםאחדמתגלהבכך

עלצרהשפופרתמתרך:ייהסתכלתילעילהנזכרתהראשךנהבאיגרתן
הצרעדלמיעלהשקפתיהתפשטההמקטבתזכוכיתמתוךהחבל.

 21אמית".כד'המוגבלוהרחיק

ומהפכהמלחמהבעתוהיצירה.החברהר

עלאלאומהפכה,מלחמהעתותעלבגלוימרנרתאינההרשימה

שכונה,אלהילוכהבדדיהמגיעהצבאאנשישלנוגנים"יימקהלת

המישורואולם.יחבייים.רדרמיםיצריםןמערררתהאווירהאתמצהילה

חכרתי,מערכותדירישיישלמלחונחשלתקופהעלמצביעהמטפירי
ייביפליתהנפחכביתהפטישיםרפיקות .העםשדרותכלאתהסוחף

בינומסבםהמשררדברזל".ככדוריהרחובתוןאלעמרםצלילמתוך
ימשולמשילאנייבטוחיימעתה, :והגוזמהההפלגהדדךעללבינו

לאומבוסבשכונה,רבימיימיםראןליהירם,כלימלוךומלוךהמארש
מהפךעלאםכיאפןאכאזמדוברעדךקלאירועעללאמפנין".עידיהי

העתיקהבמילהשימןשכאןנעשהבמקדהלא .ישררןמישתוצארתיך
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הגדולהמאוראת ] ••.(ייויעש[סתםשליטהשעניינה"לממשלת"

אי[בראשיתהלילה"לממשלתהקטיןהמאודיאתהירם,לממשלת
ייממשלה",המודרניתהמילהאתנםאסוציאטיביתהמעלה ,)]וט

העם.ונבחריהשריםחבר-במדינההעלייךהשלטיושעניינה
מלחמהונעתותבכללכעםהמדינאיםלשליטתמרמזהמיירניהשימיש
כפרט.

בעתהאנישותעלהעיבריהתרביתיהחברתיהמעדכותשידוד
בכללגריזציה iולתהליכיהמביאמהכרברכאןמתרארמדיניתמהפכה

והמעידנת,המיניריתהטרקלינית,תמיזיקהבמקים ..החייםתחרמי
המז'וריחמארש :שלהןהחיריר)הזיל(התחליףהסימילקדוםלפנינו
ספוןליהירשב tהקלאסי-רווננטיהמשוררבמקרםחוצות.בראשהנישא
קצבאחדהנסחפיםהקרבות,ויושביהרחובאנשיבאיםיבחדרן

מתירההיסטרריהבשחרשנילי tהשירהשלהריתמיסבמקיפ .המארש
הלכתישירישלהריתמיסבאהמלחמה,וכליהעבודהכליקצבחיקיי
ולכעדוכערריםצהלתלכעיןרמביאהקנוניתהשירהאתאחדירהסרחף

הקמאיים.רהשבטהיערחיקיאללחזרה-מחודשתפרימיטיביות
שלתקןפותביזהבעהושימה,רימזת tחרזרגלגלהיאההיסטרריה

מישלשבהתקיפה,רגרסיה.של-מאיריתליקיישליתקיפיתקדמה
למרותמאלרות,וליקיינסיגהשלתקופההיאברמה,המארשקצב
עםמפגששלושמחההחרגשותשלתחרשהבהמרןנוסכתשהיא

 ..מיבדתתופעה
ותיפעיתיההרשימה,רומזתושוב,שיבעצמהעלחוזרתההיסטוריה

כתמולייהברל :משנניהנפיהנשניתנישנהנ"פרשה"עצמןעלחוזרות
 ] ...ערלי-לב[כתלמידיםהאלף.בפעםחרזריםוכליםארםבנישלשום.

אחדכלכימיצאשמתכונן,מיכןפיעלראף ] •..בושנהנישנהפרשהעל
בשליחליפנןלאפניםיבשים ] ...הייםנבפרשתלןמירחדפסיקמאלה

קביציתביזהאדם,בניביזהבידרלאתהמערדדרתתקיפות,ישחברר".
ניכרההבדלים.בדטולאתהמעודדותתקופןתוישולאימים,אתניות

רומנטיקהשביןהדמדומיםבאיזררהניצבמשירר-שהדובר

הםוכימזה,זהבבדליםכעמיסארםבביכימאמין-לסימבוליזם

להתבטלאוהזולתעםלהתחלףמוכניםואינםייחודםאתאןהבים

האדםבנישכלבטענההייחןדאתכביכולמבטלתהמהפכח .בפנין
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שעתירהאופנההיא-הרשימהרומזת-זוטענהגםארשוויס.

לימדאיניהציבןרזאת:ואףהנסיבךת.השתניתעםהעולם,מןלחליף
צלהערמדתשהפרשהלינדמהרדודדורןבכלההיסטןריה.מנסייןדבר
אין-ספרךתקדימיםלהאיוכאיל,בתכלית.חדשההציברךיהיוססדר

חואאיןהמאךשקצבשלהמדריקרתהחזרותאתגםההיסטרריה.לאירך

שצליליהחדשהמנגינהשלפניופעםבכללינומהילהדפךמתעב.

בסיפוריכזכור.להם".חדשוזיהרחדשעוזפעםיייכלחדשים.
אלצעיריםנמשכיםודורדורבכלכיביאליקרמזנתביישה''החצוצרה

אחרנוהיסהםרורשבכלבשםהרמים,וצליליההחציצרהבוהק
ריקותכמליצותהעתיםבחליףהמתגליתיפרת,מהפכניותסיסמארת
ואףהשמש.תחתחדש:איןאחרבלכישזהרעייזחוזרכאןוחל,לות.

ומפתה.מושןוהמבהיקהחדשכןפיעל

תחרשהוגירמיםהתרכיתיעלהחברהעלעובריםובהיריםתהליכים
מהירה(מוביליות)ניערתשלבתקיפהכיררבים.אבדןישלמברכהשל
התחתרנה.בדיוטהומיהעלירנהבדיוטהמצוימדבדורלאערכים,של

מפרביאליקזאתלהדגיסרכדיזו,בשעהמשתניםהפיסוקחוקיאפילן

וי"ולפניפסיקיםושםשלו.הפיסיקדרכיאתתחילהבכוונהכאז
המגרהגםוהנהוכעט.:ייעורקצריםשאיבריומחוברבמשפטהחיברר

והפטישיםמקשקשת.ומכוגת-התפירהמתעטש,והמעצדצורחת,

מתחתמתגלגליםחיוייהחרוזים :;רכןהמארש"קצבלפימתחבטים

 22ישמחיס".מאיריםוכולםפזיזים,יכילםעליזים,וכולםכעדשים.עטי

אתמזכירהמתעטשיהמעצרהצורחתהמגדרהתיארךואגב,

האדםבביכאןנזכריםלא :למהפכההמתלוויםוהניכיךהריהןמניזציה
הכליס tכאלהבזמנים .אדםאנקתהמשמיעהכליאםביבכלייהאיחזים
-לכלי-שךתוהופכיםערכםאתמאבדים.ובני-האדםעיקדהיפכים

כאיל,הפועליםולמזמרהלמעררהדברדרמההמהפכה.גלגליעלשמן
גישתהאתהמתארשיר-אשתקד''גבעוליבשירמעצמם

האוםכלפיהמיררניתהתקופהשלהאנטי"'רומנטיתהאינסטרימנטלית
 ;ביהאוחזהאדםרלאיבעפרהמ~~רכביכולהואהמערר :הטבעוכלפי

 23בה.האוחזתהידבלאכביכרלומקצצת.קיפצתהמזמרה

הפיך"ייעןלםומציבההייצרותאתההופכתהוכרררניסטיתכבספרות
בשידתמערכות.טירןףשלסימניםישכאןגםנשתבשווסדריןשערכיו
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 .אנושתכוביתמקבלהקטרואיל,מתכת,בצבעינצבעהטבע tאלתרמן
לשגרתקימיבניגידשבקרקס.הלולייןמןלקפיץלימריםהחרגולים
רהיילגריתהנחותההקרקסאמניתגםולי-באמניתהרואההמיסכמית

להתניעעהטבעלרמדהמאושיב/לממשלתגםהטבע.שלחיקיי-
הטבעיותסמלהאם,:אפילןהקללחצןצרןתלקילחמיש.קצבלפי

קצבלפיהערשאתלהניעלימדתמאןלצת,והבלתיאמצעיתחבלתי
נעלתהמתכתמחצוצרת-המלאכותימןלומדבירתרהטבעיהמוש.
תיבתכמיושיב,שובעצמיעלהחוזרהמרשי;מקצבהמתכתיהקרל
 tהפוליטיילמנגנךןמכונהלמשועבדהאדםמשמע,מכאגית.זמרה

 .עברוכבימיםאיתריישרתןוהמנגנרןשהמכינהבמקרם
אלאפילןרמגיעישדבישיבעצמךעלחרזרהזההמכאנירהקצב

הסורגתחזקנהאלאפיל,בירתר.צפרייתוהבלתיהנידחותהפינות

מניפיםהמלאכהבעלירקלא .רהסטגנציההשמרנותסמלפזזמקאזת.
המנענעתהאם(השפחה.הנשיםגםאלאהמארש,בקצבזרועותיהםאת

הבירגניהניתבעלאפילווסררגת).בשערהיןשבתהזקנה tעריסה
שלפטישירקוליתואםהמארש.בקצבברקשיםרצעדי,נרחיבמהלי
קילותיוהרימלחמה,בעתהכדרריםנפילתכקולנשמעיםהנפת

ההרלךההרמניסטי,התמזללעולםרמזהםהפסנתרשלהמריסקים
ןייעלםמעטשעודיהתמילערלםשלסממןועודונעלם.הוליוודועי
הכרכרותושקשוקהסיסיםשעטתשאפילויידומה :האדמהפנימעל

אגב,דרךמתואר,דומהתהליר 24המארש".לקצבמ:וייניםהשכונהשל

שבמרכזהוהמפרפדים','המפרכסיםביאליקשלהגניזהברשימה
כבדשההשכלהשעההקודם.בדורשהתרחשתהליך,שלתיאורר
הקלייואפילו :הגדוליםעםהקטניםאחכולם,אתסחפה

חדרןלאההשכלה'קרניאזלכתובהתברשש'המליץ'שבקורספרנרנטי

תחילהאוחזיםשהםטיבםכאלהתהליכים 2Sעירכו'".חשכתאלעוד

ששלהבתעדשבקיר,האזובאלגםמגיעיםהםלאטזלאטבארזיס,

גדיל.רערמקטןבילםיאחאיכלתאחת
הואהכי(שכלאיהשעיןאת :הכילאתאפואסיחףה"מאוש"קצב

הלבאתגםאךשירי-הלכת)כקצבבינאריתקתיקויקצב tמכאניכלי
משמע,האנושיים).והמאייייםהרגשיתמשכןאנושי,'יישערן"(שהרא

מהמלחמה,מןשפעהדציו,דקולאהרגש,אפילןהמרדרניבעילם
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הנעשהאתהמשקףהמתלבט,השלישוניהקצבבמקוםהמארש.מקצב
הזרגי.הקצבבאהי"ט.המאהשלהררמנםיככערלםפנימה,הנפשכתיר

/עילם Iב,לאהגשמי Iהמעשה'ב"ערלם tבחוץהנעשהאתהמשקף

בכיל)מושלתהאהבה =( amor vincit omnia 26הווחני.האצילות"

הראהזוומלמוחשלסירוסהמתון tוביאליקהלטיני,הפתגםאימר
 ) 2אידלמן/דבדרך I'רהגניזובסיפורןהקיז'ערב'היה(בשירוביצירותיו

פינהלכלרמחלחלתחלקה,כלדויקאתאיית-הבשררםכובשתכיצר

הכובש(הריתמוסהירפישלוכוחוהכרחשליופיוכאןואילומיסתרת.
המתניפפים,הדגליסהצוערים.מייהחציצררת,ברקשירי-הלכת,של

אלאפילירמגיעיסחלקהכלכיבשיםיהרמות)חיפיתהסיסמאות
האםשללבהחרריאל :ביותרצפרייסןהבלתיהנידחיםהמקימית
מתקפתשהרגשהעובדהנשתכחהכךבתירתיניקה.ערשאתהמניעה

קץאתשליבמכאנייתמבשרבהיותיןמרתיעמסיכןהזהושהירפי

המערב.שקיעתאתההוונניזם.

המהפךלפנישנכתכןאמפיברכיים,הךקטילייס"רוזירלתיאיר

לעילםהשייךיסימפטימטימענייןבדימריביאליקהשתמשיהמהפכהי
רציםאמנםייהחדרזים :האדמהפגימעלרנעלםאזשהליהישוהמלוכני

עצמםאתלרתרםומזומניםמוכניםמאליהם.צמדיםצמריםאלי

המשוד,שלבמרבבתןדחימיםהוציםהחריזיםתיאירב'מרכבחי'''.

ובפרשיובמרכבתרלןרשםיקחבניכם:ייאתהמלך"יימשפטאחמזכיר

למרכבההחדרזיםרתימתאמנם .)חא,(שמ"אמרכבתן"לפניירצי
הנרתמתמגייסתלשירהמלחמהבעתהשירההפיכתעלמרמזת

ריותךיותראידרניהרפןה"מלןכני"הדימריאולםהפוליטית,למשימה

בעלמלךכעיזהואהמשודרבתחילה. :העלילהשמתקדמתככל
פשיטיהעם.אחדהראלבסרף.אךלמריתיהסדיםומשרתיםמרכבה

עלעליישנכפתהיזרהחדשהלאידיאןלוגיהבעצמיהנרתםכמשמעיי
כררחועלירדעלירנרת,בספיררחשרריבתחילהשחיהיהמשור,כררחר.

הקצובשירהאתממני,כאחדההמין,כלעםלשיריהחלהעם,אל
יביראהילרציןהמשיעבדכעברהשירחפיסתהמהפכה.שלוהמתכתי
חדשהשירלתפיסתלכאורהרקמקימהמ~נהבימי-הביניים,שרייחה
בר.ילכעיטבייצרילמרודהמסוגלעצמאייצירהיאהשירשלפיח
בייחודייוכגיחןכןבעלירניתיאפיאכאומוצגהררחאיש

277 



שמיניפרק

בחכרה.ליחידימשלמטינימיהגםבולראותיכיתךובטיפרסייתי.
 :לכתמרחיקיחברתייםרעיונותגםגלימיםלמראההתמימהברשימה

לשירחרמזמשוםחמארשלקצבהחדוזיםשלבהירתמיתםהאין
מרעתונסחפתהצבא.רחציצריתהתותחיםןןש"ריעמיםבעתהנכתבת

לכלרמזמשרםבההאיןרהסיסמאות?הכרוזיםאחרמדעתושלא
בצבעיםוכצבעחומהפכה,מלחמהבעתותהנעשיתאנושית,פעילות

ךהגועשתהמציאיתשלהעשןותמררתהארגמןצבעי-ומינזמיםעזיtם
את :הפלבאיואתהאריסטוקרטיאת tהשארביך tכאןעימתביאליק
היחידשירתסמלוהמרוממים.האניניםהכינור"י"כיגרזה"סןלר"שידת

לתזמורתהשייכתהמז/ורית,החצוצרה"יישירתואתוהמינררית.הלירית
ההמונירתנילךיייתרכמרהאחרונה.זיהקולות.ודבתהמשתתפיםדבח

עצמו,בעיניהאניוהמשוררשלנפשיעלמשתלטיםהחדש,הזמןשל
שעמדרהנושניםהאצילייםהגינוניםמזשרידיםבנפשוערייזהמשמר
הערלם.ונןובטלרשעברועדיהמהפכההמלחמהבסערתבינחיים

התותחיםשריעמיםבזמןהיהררישלמצברח.

הוךייבפרטישלמושתוךךיאליסטית,במואותהדיברדמרתשלעיציבה
אופיהאתמשכיחהאישי,דיברדסגניןשלוסממניםמריבים

לפניני,ויחידאחדמשררררקלאזו.דוביתשל ,חטיפיסיהקטגוריאלי,
יבכלזמושבכלהידיעה.בה"אייהמשירר"גםאםכיומקומר,זמנובז

תכופרתביאליקאצלנכרןהיריעהבה"אשחמשיךרלשכוח.איןאתר.
מיתרעלופררטבכינורהאוחז , I1האוהליםיייושבהיהוךישלנדמיתי

לעתהמתעטףיהודיבכלוהוברנוטרנית.הארוכההגליתמנגיבתאתאחר
אליבאישיומילעמלצאתוטרםתפילהונושאןבתפיליובטליתוברקד

הטיפיסואבהאימהאבי(ישראל-יעקב,המשורדשלקררטיבוביאליק
והמרמה,חתייאישגםאךיוח.ואישאוהלים"יייישבנםהיאשלה,
עיצבשלוהרשימרתבכלוהמסראב).השפלהפרנסהםעולאלהיורד

חיברקיויגםבהןשישלמראה.אינדיבידואלירתדזנוירתביאליק
אלגרריות.להפשטרתמהלכות,לאידיאותאיתזההופכיםארכיטיפייס.

הנקרעהיברידייייכיי"-ידוררורשבכלהארניסיפיהיהרדיבמרכזן
אמנםהעלילה 211 •לארץהשמיםביןהחומרילעולםהרוחערלםביז
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החייםאתלשקףאלאבאההיאאיזכאיל,מרובה.בטבעיותזורמת
מציאךתפרטימבצבציםרשםשפהאלאי Dשהכמיתהאקטןאליים

החורגרתמופשטרת.ות,בכרונהכתיבאתןסידיס" nמ Iה'ילשיןיצ"ויפי
ההגרתייםהיסודרתשלמשקלםימקיםמכליהמקים.הזמןממסגרות

החר-פעמיים.הספציפייםחיסיריתמןפחותאיגוברשלמרתהעל-זמניים
משהראאךקינקרטית,ריאליסטיתדמיתשלפנירלהניחלקיראלןניח

ההתכיונךתמתגלחהטפליםההיוייפרטימשפעהטקסטאתמנטרל
הרשימה.נכתבהשלשוכהה"אזניתית",

האניאתביאליקתיאר(תרג"ר),ישראלן'שירתהמוקדםבשיך,כבר

בךישרעהי,בעתכינוךעליהמנגןאיהלים,יושבבתירתהאישי-הלאומי
רקלאעומדהתיאררבבסים .בךמהחצוצרהקילמשזניעהעולם,ארמות

העןלםלאימות(יייעקב")ישואלשביןההבדליםברבריימיןעתיקדירז
המרדרניתהמערביתבפילוסרפיהשרווחעוירנידיווגםאלא(ייעשיר"),

(ייהבראיזס")היצרמדכאיתהמיניתאיסטיותהרתרחשביןההבדלבדבר
אחתלא(ייהלניזם").ולגבירהליופיהסיגיתהקמאית.האליליתלביז
המיבורי,הכינןראתלהמירהנאלץ 1הנפחדהיהידיאתביאליקתיאראף

בברקהמושכתהמז'ןרית.הצבא,בחצוצרתידידדירשבכלהגליתםמל
-בהשהאיחזים(יבשםדרחהשהיאבשםשלההזהיבהמתכתי
בעתרדרחיסמישנים-הזהב"ייבתלתליהניצשיאנייםהכפירים
שמסרגלבמימתקנאהראכיהדרבךמרדהזהבוסירכבר 29אחח).רבעונה

להסתגררלאעמליםלהלמרתדדןולשליחהמלחמהבשיפרלתקרע

כאזרגםהניגה,הכינרדמנגינתעםאמית,בד'פסיבית,הסתגריתכמיהו

ומקוליתהמארש"מ"קצבהתפעליתיאתלהסתירהסיפרדכיללא
דעתיאתומסיחיםלרנו nאלמבחץוהביקעיםבסיכיתיהםהעמלים

r. "בוהמעירי-זהקצבדברישלבםופישל,.העניגהניגיזלכט
-n ככלותכררחרעלילכתיבתימחלחל-ימשיכהאהדהדקולאיעה.

גמהחייםלהמרלתאיישלהישאריכרלאינוהיאכייגלה,היהודיזכול
המתךחשלבלאוזנךולאטוםהכתליםביןלהסתנרמאיירבכלביקש~ם

:חיץ·
מבניהיאשהדיברלעובדהשלפניניברשזמהרמזאיזלכאודה

 Dשב"תחובעיירהילארבעיסרבתאירןפיתבעירמתגידרהוא:רית.

j "ביןימתלבטהפתוחהחליזמילאלייפפיררסא"מעשן;היאמושב
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כלליתמערביתבארוירהשרויהיאבקצרהי ;למשנהואחדיוונימשקל
זאת.עםהישן.הבוסחמןהמסודתייםהיהודייםלחייםזכרבהשאיז

זכרחסידיות,מימריתבמיניררןיהנפשיפהיימשירדני"שלדבריונרםח
של"יה"ניגרו"אדם(כלונסתתמואזהלכושצינורותיוהישןלערלם
בכלגםאמנם,רכר').יתדה"ייבשמההררח",ייעלייתשבינה",ייגילוי
 tשנתמשכלחטידהייתיעלאויהדיתר,עלרנרלהעידכדיאיזאלה

במישגיםלהשתמשביאליקהרבההמאה,נהימפמשנותביציררתירשהרי
וכיסויגילוישכינה,גילןיהב,רכה,צפךירים,זוהר,-חסידיים-קבליים

מודשת"דשה,ווחיצירתושיטיביובאמצעיתםלהשיבבדי-ועיר
להתעלםאיזגםיאילם,והמסתורין.הסודשיחדהאיררפי.הסימביליזם

חסידי-במינוחהדוברכאןשערשההאינטנסיביהשימושמןלחל.טין

עםאצלןמתמזגשמביתנושןהישןהחסידיח"ניגיז"אםגם .קבלי
 ;הגדרומאחררילחליןמעברועילההבוקע 30חמרררניסטי,ה"נוגין"

ודלושלנגינהכתיבתעצמיעלןהחוזרהנוגההניגוךשזהוניז

כשידיעצמיעליהחיזרהמז'יריהניגרזשזהייביןיהטימבוליסטים,
והפוטיריסטים.מיאקיבסקישלהלכת

יחן,גםןבאירוניהבאהדהכאמודבימתברנןשביאליקזה.פש,"

הדרמטייםבמונןליגיםהדינריםרובבמיכאחד,יאייריןאלאזיןהוא
חיאאחדימציכולה.לאימהימשלמטוכימיההמהיויםביאליק,של

ב"אתההמאמיןהיהירי(כמורבעליונרתיבעצמימתבררארהליםיישב

המשמשישכין".לבדדייעםסגילה",לייעםבךבחירתי-בחרתנר"
להתנאותהדףללאןמנסהומתרפסעניותןהיאשני,;מצדלגריים)איר

ממקורשאינןמעשירת,בלתיאךיפותאיריאותולהשמיעזולתובעיני
 tאחדמצדייהאחר".אלביחסיגםבנפשןשנריהיא tבזעל.יתרישראל

בבקעהבהמהאךלההא(ייהאנשיםהציבירכלפיוכפגיןשהיאהזלזיל

(כבמימרתהערלםיתיבאימהיהרדישלזלזיליאתמזכירלהס")המה
שימרשביאליקעשהשבהע"א]טב[יבמיתלחמיר"הרימהייעםחז"ל
עצמו.יהודיאיתרשניימצר .) 31נתביישה''החצוצרהבטיפורןפרןדי

שירחבמיהםילכתיבהגוייםאתלחקותמנסחומתעבי,לגויהבז
פילןסיפייםהרהוריסבמינימחשבתיאתלסלסלאף tיייוןבי"במשקל
שבגויים.הנארריםכמנהגאדם,הואבאשוהאדםעלורמיםגבוהיס

ישליעקבשל:תערובתבבטנימתרוצציםשתאומיםמשיררלפנינו
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הקמהלשדההכורנה(ואיןשדהאישישלאיהליםיושבשלעשיי.
הראשונההצולםמלחמתשלןלזהבכלל,הקרבלשדהגםאלאבלבדי
אתלהוכיחאיריאליסטיתשאיפהמתרךחלקהיהודינטלשבהבפרט,

יהודיחציןמתנגד,וחצייחסידשחצירייניי".;מיןמילדת") IIלבאמניתי
היאאחר,(מצועשיווחציויעקבחציימשכיל,יחציןבית-המדרששל

 tשניזנצד ;העדלםאימרתשלסילאכיתהטךניהשידהמשקליאתמכיר

שללחזדתהעצמהיצלהחוזרתהעמלים,הלמותאתמשורההוא
לחפותבדימפגיןשהראהעליינותהשביע).מפרשיותישבהייפרשה"

המגלןמניהאינהאףניצשה,ריבדשצליההעלירנךתאינהנחיתותועל
וההזודההממשיתהררחנית,צלייניתךאםכיימיאקובסקישלהנפרדת
בנתעב.הנשגבמתברססשבחייוהבחירה",ייעםשלכאחת.

ומשועשעימןךרניניסוחהןיימשןררנו"עלהעיבריתהתמןרדת
הראשונהבאיגרתוכברשנוסחןדבריםשלקלילות",ב"ארתירתשנברא

אתתיאדהיאאיגרתבארתה .ןמסררבלכבדגנון,בסביאליקשל

למןגלגדליומסכתכלאתןפרששליהאישית-הלאךמיתהביוגראפיה

שברלרגעיצדשבשמים)(ואביומולידואבייבצלחסהשבההתקופה
והסטגנציההגלותסמלזקנן,לביתמשהובאמטה,מטהלשקועהחל

ומלה nלעליימתערדראישראיןבבוזרגל,טבעייוםאל(יימיום
עודשנכתביידומותיה.זובאיגותהיויך").מטיטולהןציאנילמשכבי
פליטיז'של'צלרחיתהילייגיהפלייטוזבמחכרנתוולןי'יזבתקיפת
אל tגליןניבצרירפהצודתייחמרךכאההנכאהנשמתי:ייאת(רהשריה

שלמדבטכניקה-לראשונהביאליקמיזג .) 32צלרחית"פיבהתציו
ואתהאוטרביךגראפיה"אני"את-ספריםמרכרומנדלי ג'/ל,.מפי

מימיהארמהתרלדותקיצורואתשליתולדותיואת ;הלאומיה"אני"
במישיר,המתפרשאלגןריסטיבנרםחכתב.כאןהחדשהלעתיעדקדם

 :כאחדוהקרלקטיביהפרטי

ככנפיכנפייסלןעשה ] ... Jתהפוכותלוהמלאדסירני,רהנה
עלכשרץשררץהלאופצמיםיתעןפףכעוףשפעמיםהתנשמת,

יצלול-ומשנהי ] ...נו[ Kישיסכרכביסביזרגע ] ... [.הארץ
נרדאיתתהפוכיתקלטתיאשראנרכי ] ...רנה.[לתהןםכעופרת
לרסיסים.מוחיאתותפיצצנהקרציסלעשרהראשיאתותקרענה
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אנרכיכאח"ומתנגדחסידוחיקי.משכילחייתיאשראנוכי
אידיאהבצרוכלרחםאמתלדורשהאחרוניםבימיסנהייתיאשר

נסתלקהאזחסידיםבקהלנבואיבעיביי[.,.]נחשבתיבשגבה

ריחגםאוההתנגדות.רוחעליירתבחהחסידותדרחכרגעממני
אתעיוורלהאמתהמדומהואהבתי ] ...לפעמנינהחלהההשכלה

גירלהיטלהזההוריכרחבחיקכיהאמנתיבאמתכיערעיניי
 ] ...אחר[משכילבשבילאלאנבראלאהעךלםושכלכולההתבל
היישרב,מןאיננרהזההאיש ] ... jלחשכלהנםיישאלאואשך
כבהמהנמשלהזההאישבבריאה,הצודףסרחהיאהזההאיש

יראתרוחותחלמשכיליס.בחוריסבסודבאחיכאשדויהי .נרמה

פיה.צלהקערהכלאתיהפכתי tלפעמכיחסיררתרדרחשמים

ונהנשמתר.כלאתהצעירביאליקצררשבההזאת.הנעיריםאיגרת
והלאומייםהאקזיסטנציאלייסהרציוניתמכלולאתלראשינהניסח

לאומסורבלת,כברהרבניתכלשרןמבטאתהרף.ללאאותושהעסיקי

ב"אותיןתליוניסשנוםחועצמםרעיוניתאותםומשיבשת,לקריהאחת
אוחזעלונסמךמאןר,עדרומההניסוחאפילןאחתלאקלילות",

בהמהאך II nלערמהמוקרמתבאיגרתנרמה"(ייכבחמתלשוןמטבעית
לפעמני" ] ...ריח[יייתחל ;המאוחרתברשימהלהם"חמהבבקעה
ברשימהשיד"דבריפיעמוניהבוקרייכללעומתהמוקרמת,באיגרת

המאוחות).

ןפנימיים.חיצרנייםתהליכיםעלבגל,יה'/אני"מחיידהוכאןכאן
אתעינינןלנגדמעביד-ובסמויחייו.אתושינןעלי,שעבדן

Iמאלהלאומיתההיסטרריה I המשידררקולא-היהורי.גםתי"ורעדף
עדהריחבעניי['לעסרקצרה,בעתבפינתילהתבצראוהב-האנין
עלומשמשהאירועיםלתיךנסחףהואברירהבליתאבלזעם,יעבור
וגםמשתתקותהמוזותמלחמהבזמןהמהפכה'ן,גלגליעליישמןכורחו

המרקדם,בשירוכזכורהפרערת.לקץומחכהבפינתןלומתכיןץהיהודי

בתיך'וכחומטהמתחבאהיהוריאתביאליקתיארהמדרש;ביתסף'על
סמלהפסיבית.ה~שיתאתתיאןרבח'.'הבובפואמהקשקשןתיו",

כמי 'ועת,עחבכלוצירתהצבעהאחהמשנהוהאמנית,האימה

עןלמהעללהבצררער,כילחנבעת.כתינוקסעדהניוסשנחבאת

282 



חמארשלממשלת

בטוחשרד,האני-הוניכאן, .הזמולאיתותהנחשףרהצניעהמוצנע
ומשאיןהסיאזההמרןמןימררחקוחרקישליהשןבמגדלספיןשהיא

כיתבואפילןהזמן,איוועילחייכררחועלנסחףהיאיהנההמלחמה,
המארש".ייבקצבדעתמבלישיויראת

שלכמצבההואהזנארש.ממשלתלתירהנסחףהיהודי.שלמצבו
צבאכאנשילילדהנדאיתהאיתייתביזיהוךי) ==(י~דיו"דהאות

jז,ייניצביםהגימלי"ן,יכהך/ספיח'.שלגוכפרקבראשם.יהמתיפף
קימהזקיפיתארתיותבהךישל'מארש'''.מוכניםמלפגיהם,רגלפשןטי

ההילכתבעצמה,ובטוחהגאוותניתלמ"דכארתהגריך,ובטידית

 ] ...שתסמרינמהעללהש"איןיו"ד,הארתלהצפהרביניהןקוממלית,
ושלאחברותיהביזבקטנותהתאבדשלאאנייוחו,ידאלה.לביילבי

ביאליקחששככלל. ." ...כילןביןישלים,חם tתתמעיושלאתירמס
בלחםעצמןרלמצואהמהפכהגלגליביןלהימעךעלילשהיהודי
מהפכנייםדוחשהלכיאפשר :לןרבותפניסיהחששלן.לאמלחמה
שידרדבזמןשכזהערלם.אימותביןהיהודיםשלמיאצתלטמיעהיביאו

נפרצים.הקפואיםהחברהרחוקיהכלליםכלעלמקפיריםאיומערכרת.
 tמלחמתישאינהמלחמהמאינסלהילחםייאלץשהיהודיאפשר

איתושהקיאהומולדתזריסרצירנותמזבחעלעצמיאתלהקריב
ליימרלדת".באמניתןאתלהרכיחירצהשהיהררישבזמןאפשרמקובה.
באחי"דעתמבלייילחםאףהראלמלחמה,הירצאיםלצבארתויתנדכ
זה.טראגימצבשכנגך.למחנההמתנדביםאחורת,ארציתבנייהידים

בשידה(המסתיימתהמצרים''ביזטשרניחרבסקישלבפראמהשתיאר
העסיק ,)"--הכירןאחיןאישהירייהברקייולאירנשכחתהבלתי

'מאחיריסיפוררשלהפתוחהטירסמןכניכרביאליקשלמחשבתיאת

ייםיילחםחגדר,מאח,וישנילדגח,שלשילדולתניח.(מרתרהגירו
היהודייה).מאשתילושייוולדונחשלבילדירלמחצה.ב~חיואחד

גםאלאהטקסט,שיטיסביזעוליםעל-זמנידםרעירנותרקלאאך

לאאחד-העס,שלכתלמידויעכשיי".כאן 11שלאקטיאלייםהרהוריס
לשינןייםשאףאםכייימם.בביפזיזים.וחידושיםמהפכותביאליקאהב

המהפכהאת .ויםיייממרשיבחינייהכריכיםאטיים.אבולוצירניים
ואוויליםימיםעילל-ערויליםשלכהתחכמותילזרח".כ"מעשהראה

במעשיהם.לאנרשיתיכיאררמהאחריתםתהאמהיירעיםשאינס-
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יגם ;ןאחריה"לפניהרצים",לדיםברחוגהעיברתהמקהלה tלפיכך
זכרכית.חרוזיהםהיוכאילויימתגלגלים",השיךה,חדרזיהחדרזים,

שירראתגםבזכוך,שלהס.הוחרבבמשחקיהילדיםמגלגליםשבהם
שירירמכליותרהדומההמכונית',י'משמעיתרתייהמבאביהמודרניסטי

למעןשלו.הילדיםשידיביךביאליקכללמיאקיבסקי-שלונסקי,לברסח
הםהמודרנה,התהדרהשבהםטכניים,שהישגיםה"צעידיס"יראך

רציניתבשידהיכירםלאמקומםאךמרשימה,מילוליתלוליינותאמנם
ו"קנונית",

נסבלתהבלתיהקליתאת-הפזיזותאתכמרומזכאומגגהביאליק

 .לחברתהאחתמצמדהעונדהואושנהמשפט.המשיררחירץשבה
לגלרייתעצמיאתמשייךזהמשוררלצמדהמצמדההמהירבמעבר

היהודי,שלהזיקית:דמותביאליקשלמרשימותיוהכיפריותהדמויות
האמין,ביאליק ( 3ךהמקום.הזמןטעםלפיצררה,ולובשצירההפרשט

חדשותצבעןאתלשנותהמתמידהצורךמןייפטרשהיהודישכדי

ולאבארצוקבעולשבתוהתרמילהמקלאתמידרלהניחעליןלבקרים
היהירייעלניהאמיןאףהיאאחר-העם,שלכתלמידיהים.במדינות
אפשריתלושיעניקלבבות",ייהכשרתשלוממרשךאיטיתהליךלצביר
בהולמצזא-הציוניתהאידיאןלוגיה-אחתבאידיאולוגיהלהיעגז

 .רגלולכףמניחסוףסיף
גםלתוכהמסתננתאךאחד-העס.שלברוחינכתנהזירשימהגם

יתר-צל-ןהמתובההזהירההאחד"העמית.הגישהעלמרומזתביקירת

העם.לבותאתלדכישבכיחהאיןהאליטדיאופיהשבשלחמידה,
תכןנתאתביאליק,לדעתמנציחה.וחסידיוהרצלשלפזיזותםאמנם

כלאחדררץמהי,קביערתיודעשאינוהגלותי,היהודישלהפזיזרת

שלוהבוטחת.היהירהעמדתםגםאך 3פודח.·עיףבאחרחרלפתאופנה

ראווהובפעוליתמהיריםבשינוייםמאמיניםשאינס jוחבריואחד-העם
עמדת-ביניים,.אפואנחרצההגאזלה.אתמביאהאיבהמרשימרת,

חוטםזיקרתאינהאףהחרצלאיהפופוליזםאללוררתשאינה
שלעמדתו:נחוצהאחד-העםתלמידיאררסה,ציוניכשלאריסטוקרטי

באמתהעםאללהתקרבנוליהבמשמצו,פשוטיאחד-העםישהיאמי
אנשים'מצרית Jתהיהשפעולתומבלימבשרויבשךולהיותובחמיס

 ~ומעידןקריררטטיק Dארילא .בלשהולתכתיבתיענהאומלרמדה",
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מביזכאןנרמזלעם,זן"ייבשעהנחרץייאחד-העם",עצמןהמכנה

צילפיאינטואיטיביתהפועל tאיתנטיעממימנהיגאםכיהשיטין.
בשליחותלצאתמיכןהיאמהשרםעלאפילןשידעמבליולבבי

אתהמקבללעס,משלרקאינרהמארשבקצבהנסחףהמשןררהציביר.
גםאלא-ומהפכהמלחמהתקיפת-חדשהתקיפהשלכלליהעול
 tכזיבעתהש"צתפקידאתמבלי-דעתהמקבליהנבחרליחירמשל

משתתקות.ןהמרזיתהתותחיםרועמדםשבה

 :שמינילפרקהערדת

שריבבעת-והמהפכההמלחמהשנוחשלבעיצזמונתפרסמההרשימה 1
תרע"ז,מ'גלייקסין).(בעריכתעילמנוכמאסף-נשתתקההעבריתהעיתינות

שניסיחמשעשריםבמלאותלביאליק,היקדשזהממאסףחלק. . 211-209עמ'
עריךעצמיהמחברגםנדפיס,שבאהראשוןשירי-הציפור''אללפרסים

דרכו,בתחילתברשפיעמירעיינותאלמחידשתחזרהלחלן,שבראהכפיכאן,
ייזמנים-החדשההעתלדוחיהתאמתםאלהועיונותשלערכרנםאגב

ךהמהפכה.המלחמהימישלמידרניים"
 . 521-516עמ; .) 1911 (תרע//ככה,בהשלליח,התפרםםשיפמןשלסיפלרי 2

השילןח.שלהספריתיהחלקעידךביאליק,שלהכרחנתצינראחשעבראפשר
לביתויחזרבוורשההמצרכתאתביאליקעזבכבר 1910שכשגתהגס

שבאידסה.

שליח"מארש"אתלמשל,ביאליק.כתבשכוטררני,המשקלחיאייכו,רי" 3
 .בציר''גדורלילדים

מוכרישלקילותיהםמגיעיסהפתוחיםהחלונות:יידרןפיכמןכתבזידירהצל 4
דליסהפרנסהשמקררותכירין ], ..מלמטה[החדש'שב/שיקוהירקותה~רית
שניאתלשכןרמונרחהואזילהברירהלזכיתכדיבצמצים,לחייתעליןבייתרי

ארוךאיכלחדר-ה.מהסחובבי-ציזןרעדשבדירתוהמיוחריםהגררציםהחדדים
 ] ...בחדדו[חמידדליליארראטים,צהיבכרתלאלהפונהלי,אחדחליןוצר,

כמין.כאזהראשיןמןטובאינרעבורה.לפינתליקבצ.שהמשוררהשניהחדר
ובחדרצכורית.טיפיןטיפיןזגוגיותיוררושיפעהייםיאירבתקרהקביצציהר

המדויקתהכחובתשלה.עמ' .)י"שת(פיכמזראההזוהר".שידינכתבןזה
 . 67צמ' .) 1990 (שבאש'שלבספךינזכרת

כדוגמתשיריסעםהמפגשלאחרשנכתביהמאה,מפנהמשניתבשיריי 5
הרקטילביןהמתלבטיםשירטידיביאליקנ1תך'דיאנרה','נרקטררגי'

יישירירכפרקכרעליראהזבדכר'),ר'טחיומפשפש'אני('עימרוהאמפיברי
צמ' • 1988תל-אביבניגיןיחבל,'שביט, Yשלכספריביאליק"שלהרקטיליים
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יבאליקכתבטורים.בצמדיהכתרבהנגיברת',על,למנצחהגנוזבשירו . 58 41-
המארש.י'לממשלתהרשימהכפתחכמילזנרכבתיהחרחיםהירתמיתעל

ביאליק,איגררתראה tחרנ"בבחוסווןכימיום tפרידמזא'לידידיבמכתביכגרז 6
מב-מה.עמ'אי

 • 169עמ' ,) 1990 (שבאראהך

צמ'איביאליק,איגרית :ראהתרסו/ז").תשובהימי(ייעשרת r 1906מקאיגרת 8
כ-כא.

הtוימבוליסטים,שלמררשםזנביתלוצירנותביאליקשלקרבתןמתגלהבכך 9
(יכזחמילים"של'ייהמאניהעללרבריהרבןתוריןוהמםהסרךאתשחיבבו
האינטואיטיביה"ניגוז"בשבחהםגםהמדבריםכמי-חסידללם,לרעיונות
מכירך).כוינתבלימעצמןיביקעהעולהצרןני,יהבלתי

 . 99-96צמ'גנרזיס,כבתים 10
מכ.עמ'א,יבאליק,אגורח 11
יב.צמ'שם, 12

 . 14צמ' ,)י"שת(פיכמז 13
הרשימהרימזתעתה,יימטעם".שירההיתהלאביאליקשלהציבןרשירת 14

אלהעולםחיזר;שובחדשיםמליצהיןניזבאיםמתרגשיםהמארש',,לממשלת
הדתלמלחמתמגויסתהספרותהיתהאזההשכלה.תקיפתשלהמארוסקצב

ספרותאוניברסליית.סוציאליסטיותלמטרותונדגיסתהיאה nועוהחיים,
ייביןשלוהמתלבטהאביזהאינךיבידואליזםאתחסרהשהיאטיבהליחמת

השמשות".י"ביזהרשויות"

כרלו-רהמרפרףהקלוהמעידו.היפה-פהוהמשיח',יחרוכהן.יעקבייחנה 15
,מתחטאחןיחןימדיעקלקלרתמלאהסנובית:כטיסתטיסתו ...ביקרורוחמשי
 " ...ירפימריברכיעטפינןקמתיךמתעלסיחיך".בו /fכבת-שירתולפניהיא
הצעירה').'שירבחרמסתר(ראה

כתבי(כלשילדיםבהצרתשזפמןהסביוהכותרתאתה''ברזדייס''.''שירי 16
המשורריםבנליציהקריייםייכר :) 120עמ' , 1960תל-אביבאושופמןי

ברירי".מעיךמצואםהמסירת,לפיהראשונים,שאבותיהםהעממיים.
t7 "ייברבלת) simulacrum (. ניפלוהואמקירשאיבידבר-סירינםתחליף,היא

בטיבן.ממנר

 • 68-65עמ' ,) 1989 (שמיךראה 18
 . 14עמ'יגברזיםכבחים 1 9

בשנתשהתקיימהבאודסהעכרשפתחיבביבאספתיהלוי'יהודה'רביבנאום 20
n קסן).עמ'בישבעל-פח,(דביוםרע"ג

טז.צמ'א.ביאליק.איגרות 21
,כתבלפנייוודותייםאירןדיהענריתבתובןתרללה nnשנקודמת,מהפכהעל 22

?ואיפההרגשייחיכן :י, Mלשמחהכלילא·הצעירה''שידתגןבמסתיביאליק
משוכע, ."!להםיפהרכו !ןם tpנסחחפה ?תנרציתהי"אראיה ?המלעיל
והלשרןהרקדיקכללייגםוהחוקים,הכלליםאתמפירותשהןטיבןמהפכית
 .ישצלצעדכלעלבהומיפידם

286 



המארשלממשלת

עמ'(חשןנ"ח),זסמיו :בתייבא",החדשיכברהרל,הישן"עררראה 23
199-180 . 

רלאלגזריםהנגזרההיאהיאכאילרצררחת,מך(יימגרההמשירחיארודייקא 24
שלמשיר,המידרניסטיתהמכרניתשלחיאררהאתמזכירשמתחתיה")הקררה
בענן Iמתייפח,צודח,מר Iרמזהיר.צידח:יימר(תרפ"ג)'המכיגית'ביאליק

וונללעילמההערלםונןהנעלםהברכריתעילםוסביזהחבדלפירח".אבק
הי"טהמאהשירתשביןכהבדלהזאהמידרנייםהזמניםאחהמאפייןהמכינית
העשרים.המאהבתהמידרניתלשירה

2 S 209עזכ'גרבזים,כיבתם • 
ביזב'ספיח'שתיארהדיכרטומיהאתקשירטלדיןבהקדמהביאליקבינהכר 26

והחלימות.ה~נניסעילםלביןרהירידהפרנסהעילם
 • 164עמיגנויים,כבחים 27
רי. m'סלשרימה 12הערהיראהמיגדרת,בלתיכלאייםחיית- "יו(ב." 28
יח"הלניסטי"הגרמני(האוכחציצוהז mהאהחדשהזונובןהניצשיאנייייוזני"ה 29

בחליליםהזכחלליםהסטיריםשלהונידרניכלגולםהיאןהגבורה)הירפיאוהב
W בנסעלביצשההעלהשארתםהירךנית,גיההמיתילימזI הטרגדיההילית

קיבלהפנים"ארתםיוטהיירבים"לכלהעממיהפגתםואגב,המוזיקה'.ןבדןח
משמע,הפנים").ארחםישהאייינים("לכלליקאליהימיריסטיגייןבריסיה
המהפכה.מחייל,ייאיןרנים".מאותםאחדגםלהיותייכולייירוני"

שלהביניימייהניגרונזםהחסידיביגרז" IIהאתבשיריראלתרמושילבללמים 30
ירלןשלהמרררניסטייניגינםיירןפרנםיאכדיגמתנרוריםמשררריס

למחזורם J'הטריבאדררשירתואתוייזשירחאתשהחזירויהםימביליסטים
הספרות.שלהחיים

כלבברהמתכרךהיהרדיהילדעינידדךהר~בסטירפישלתראירךשםיראה 31
עס :בלביאני!מבטלןזהיביו"ונה :עולםוסלשברימיבענייניםתשגתיבגריל
לחמרר".הדרמה

ונ. Iעמאיביאליק,איגורת 32
ביאליקשליישיררמאמריייאתביאליק.ביציותררוחרתכאלהכלוניררתדמיירת 33

 • 184-161עמיתשנ"ה.ירישליםטן,יוישלים.מחקיי ,'''הל t'לורזי

אישלהפזיזים-לדעתיחירושיןעלסמרייםלעגז:דציביאליקכללהשיטיןביז 34
שלוהכטוחההאיטיתשיטתםעלמטנגרשהיאתייהרצל,מחסידיבז-יהודהי

לבלשיסראויואחריס).בן-צייךשיירנניצקיאחד-העם,(מנדלי,ארדסהסופרי
עליןים,וכילם I '(החררזיסבתיאורייפזיזים"החרארשלם t'כפולייהפנלשימיש

כאחרוובאיריםמהיריםהחרחיס :ושונחיס")מאיריסיכילםפזיןים,יכילס
פחבשבתשזבקרריכינוי tהפזכצבעהמדפןעםפזיזא",ייעמאבצירוף(כמר

שלחידרשייגםלנשמע).נעשהלהקריםוסמיהרוישראללעסככינלי'א Iע
החיוביתהמשמעיתללאאךהם,פזיזים-ביאליקכאןרימז-כז-יהידה

שיר II(ברשמחה"רמאירהרפזיזהייעליזה :ביאליקכחבזהמעיזזה.חיארשל
דעת).יקלתנעימהנעדהובחוארתברשגםהיא'מיאישידע'לא ' Iהעס
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גלייניתיובמאמריי",בסיפוריוביאליקייחיקיניאביבךי,יי =(תדצ"ה)אבינרי
 . 217-196עמי(תרצ"ה).(טי)ג ',ג

שלהסיפרדיתבפרוזהבנייתהודרכיהימרת"תפיסתאבן, tי = ) 1974 (אבו

 . 94-78עמ'(תשלייד). 2לט.מאזנים,ביאליק",

תל-אביבוילייג,ביאליקבלשיןמחקריםיאבריניוא' =(תשי"ג)אברונין
תשי/'ג.

 .תשכ"זותל-אנדבירושליםיכשירתיביאליקאדריצו =(תשנ"ד)אדי
אריההיאמדאיגראגדה:אבאשלייקרובךאוכמני,עי = ) 1953 (אוכמני

,עמ' 1953מדחניהיהזמו,ספריםבשולי:דבריםהארםלעברבעל-גיף".
65-38 . 

גניזים.כבתיםראה =(תשלייא)אינגרפלד

תשלייד.תל-אבדבדור"יסרפירביאליק:;:מיאונגרפלד,(תשלייד)אונגדפלד
הילדים,בספרותביאליקשלפיעלן :ח"נגומותאופק,א' =(תשמ"ד)אופק

תשמי'ד.תל-אביב

ערוכהומורחבת,מחודשתמהדרדהאחד-העם,אגרות =אחד-העםאיגדית

 ,) 1900-1898 (שניבררפרגרבינסקי.יוחנזבסיועסיוכוןאריהנידי

 .תשי"זתל-אביב
דביריא-ה,לחובריפ'בעריכתאיגרות,ביאליק,ח"ג =ביאליקאיגרות

-תרצייט. nתרצ"תל-אביב

(ימהדורותתרצ"חתל-אביבכתבי,כלביאליק.ח"נ =(תרצ"ח)ביאליק
 .אז)מרתנוסם

ח"ש.תל-אבלבחיים.פרקיביאליק.ח"ב = )ש/ I(תביאליק
א,מדעית,מהרירה(תר"ך-תרב"ח),שירים tביאליקח"ג =(תשמ"ג)ביאליק

תשמ"ג.תל-אניב

בימרעית,מהדירה(תרנ"ט-תצר"ד)ישיריסביאליק.ח"ג =(תש"ן)ביאליק
 .תש"ןתל-אביב
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שנה(שברעוז).מאזניםהמספר",ייביאליקבנשלים.ב"צ =(תרצ"ג)בנשלים
 • 10עןנ'חדצ"ג.נטבחין tבח~כטגיל'די

 • 1983באר-שבעביאליק.שלהפורזוריהבקיו,י' = ) 1983 (בקיז

טיבה:בבחיבחיךהיפה",ייכספריתברייצ'כסקי. '''מ =(תש"י)ברדיצ'בסקי

תש"ך.תל-אביב:סיפורים.בריאברויצ'כסקי), '''מ(בן-גיייוייסף
:מאמרים.בבררכוייצ'כסקי). '''מ(בן-גיריןכבתי =(חש"ן>ברדיציבסקי

תש"ן.חל-אביב

ישרה,על:משיוריםבתיךוהפלאי"."השיירהיניזלה' = ) 1970 (ברזל
n 45-40,עמ' 1970לייאביב • 

בסיפורחרשה(קריאההאביד"הערזיגןייגורןת Jבוזלא' =(תשנ"ה)ברזל
 • 125-117עמ'תשנ"ה),(תמיזמדבא,מאזנים,הגרי').'מאחררי

 55-54חוברתךך,עיתרןב'ספיח'"(יימקראה'ברזל. =(תשמ"ר)ברזל

(יוני-ירליתשמ"דסדיון-תמיזלמרתר),שנה 50במלאיתביאליק.(חוברת

 . 24-22עמ' .) 1984
ביאליק:ח"נבתיךב'ספיח'",:מקראופריזהיישירהה'ברזל, = ) 1986 (ברזל

 • 191-180עמ' , 1986תל-אביביפריש,מחקרעגביו: '''ש-

מריאליזםמעכישלכז'אנרהרשימה •בר·ייסףח' =(תשמ"ט)בר-יוטף

עברית).בספרית(מחקריםמכ"עסררחהעברית,בססוותלסימברלזים
אןניברסיטתהעברית,ותיהספרלחקרכץמכוזשמיר.ח'לאירדובעריכת

תשמ"ט.תל-אביב,תל-אביב,

כרדיצ'בסקי.(ביאליק.יקארנסשלמגעדםבד-ייסף.ח' = ) 1997 (בר-יוסף
 • 199ךכאר-שבעבנגב,בן-גורדוןארניברסיטתשלהטפריסהיצאתברנך),

חדשה)(סדרהכנסתזכוכיות",ייארבעגולדברג,לן =(תש"ן)גילדברג

 • 88-81,עמ'תש"ןירושליםקריב.א'כעדיכת

ורשימית.מסרתכבס :ביאליקפוקייגןרן-גדיבבלטנ' =(תש"ט)גררן
תש"ט.חל-אביב

 :ביאליקלח"נב'ספיח'ארכיטיפליךתיםידנניותיייחגרין.ר' ==(תשנ"א)גרין
(תמוז • 20קיראה.מגוגל,יינג"(ק"גשלמשנתןלאירבסדפירעיין

 . 148-143עמ'חשנ"א).

ב'מאחורילמארינקההמסםרשליחסריימהגרנרח,מ' = ) 1974 (גרניח
.עמ' 19ך 4תל-אביבביבספררת.בגריתלכחינרתתשיביתמבחו ," 1הגדר'

 . 36-32עמ'שם,חגרר''',ב'מאחררי'יההומןר ; 32-28

תל-אביבא-ב.כרישכעל-פה.יבייםביאליק.ח"נ =שבעל-פהובריס
תרצ"ה.
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תל-אביב.ארניברסיטתוהלשין.המראיתהאפרתי.י' = ) 1974 (האפרתי
 • 1974תל-אביב

תשנ"ד.תל-אביבפנים,הכרתהולצמן,א' =(תשנ"ד)הרלצמן

ברדצייכסקי:ייפףמיכה-שבלבהקעראלהולצמן,או = ) 1995 (הילצמן
 • 1995רתל-אביבירושלים(תרמ"ז-רתםייב).הצמיחהשנית

חמאהבראשיתהעבריחםיפור ;בתיךהגדר",יימאחודי =(תשנ"ב)הרציג

הארניברטיטההולצמז),:אבנרבירגראפייסמכוארת(הקייםהעשיים
 • 110-63עמ'תשנ"ב.תל-אביבהפתוחה,

כנסתביאליק".ביצירתהכלכליוהתיכןייהרקעוינדב,ד' =(חרצ"ט)יינרב
 • 108-101עם'חרצ"טיתל-אביבי.ביאליק),(לזכר

 ,'''ףוגבצל'אויהבסיפןךךביאליקשליידרכרורסט,ש' =(תשב"ד)ורסס
 • 232-225עמ' .) 1964(יוליתשנ"דחמון • 190-189חוב'ככ.מרל"

 • 1971רמת-גןרשררשי.סיםררורטס.ש' = ) 1971 (,רסס

ונמפה.כםיפור:ביאליקלכיסייגיל"כיןורסס.ש' =(תשמ"ד)רוטס
 .תשמ"רתל-אביב

לביאליק.:הללנתוןמנדלי".אתמחרגם'יביאליקירסס,ש' = ) 1989 (ררסס
בעריכתבוזל).הלללפריפ':מוגשביאליקח"נביצירתומחקריםעירנים

 . 284-267נומ' • 1989-גן nרמיצחקי.ייוריסה'

כגמאזנים,הזננדלאי".הרקעעלביאליקייסיפיריירדני,ג' =(תש"ן)ירדני
 . 250-249עמותש"ן),(תשוד-ארו

 • 1988ירושליםספררת,שלכצופןואגדחהלכהכגויצ' = ) 1988 (כגז

תש"ז.תל-אבדבאחד-העם,כתיבכל =אחר-העםכתביכל

(חרצ"ה)ביאליקראה =ביאליקכתביכל

אןבגרפלו).מ'(המלבה"יביאליקיינ nשלגנוזיםכחבים =גניזדםכתבים
תשלייא.תל-אביב

 .,"שתתל-אביבא-ג,וציירתי,חיי,-ביאליקלחובר.פו =(חש"ן)לתרבו
יפי tבקיבץזויבשעהניאליק"~שלויסגנוני I rליפןסאן'מ =(תרע"ר)ליפשץי

קסט-רר).עמ'ני,כבתים.ליפשיץא"מ :בתיו(כונס 69-59,עמ'חרע"י
אלוד),יוד"ר(חוגםהטרגדיהשלהרלדתהניטשה.פ' =(תשנ"ט)ניצשה

 .ט' 1.תשכתל-אביב

תשי"א.תל-אביבבוחן.אבניסין, Jד =(חשי"א)םין
תשנ"ה.ירושליםביאליק,במסכתיירישסוגית •סוןר' =(תשנ"ה)םון

אביב , 1א.חיב'הספירת,קירשר",ומשמרתייהחורשר'סדן, = ) 1968 (םדז

 • 42-36עמ' , 1968
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לבלעםילשינני , i1קשקשיתירבחיךייכחימםיסרןר' =(תשס"ב)סרו
 74-67.עמ'ג.(תשמ"נ),

תשנ"ה.ירושליםביאליק,במםכחיידישסרניתסיז,י' =(תשנ"ה)םרן
שפראך.ייידעשרוערפיןאיצורעיםטאטשקאוי,כי = ) 1950 (םטרצ'קינ

 • 1950ניר-יירק

לטיפןר(הערהתחילה"ברמיזהמעשה"סיףעקביהר,יי = ) 1979 (עקביהן
עמ' .) 1979(ינרארתשלייטטבת , 2מח.מאזנים.הגדר')",'מאחררי

120-118 • 

תש"ן.ותל-אביבירושליםביאליק,שיותפיבמזי ,,. =(תןס"י)פיכמן
מגילרייכמהעל :ובנצנץייכשהחרהופישלןב,די =(תשמ"ט)פישלרב

חיפה , 5-6בספררת).(למחקךדפיםביאליק",שלבעילמיהגריטםקה
 • 98- 77עמ'ט. IIתשמ

יתש"יירישלים , 2החושחכספרינתוומיררתיפניאל,ש"י =(תש"י)פנואלי
 • 23עמ'

ביאליק,ח"כשלביצירותעיוניםהמסתתר:הלביאצמחיצ' = ) 1976 (צמח
 .) 1966מהררוחשלמירחבת(מהרויה 1976יוושלים

מחקרים :רטשוניחדבסקיביאליקקררצוויי;.ב' =(תזסל"ב)קורצייייל
 .-22 3עמ'תשלייכ.רתל-אביבירושליםבישרםת.

תל-אביבהגרר','מאחיייהסיפירמכנהעל • rק'ר'-=(תוסב"ח) r;וי
תשכ/יח.

 • 1976תל-אביבהסיפור.בתניית • rקי 'ר = ) 1976 (קרץי

תל-אביבא-ב.ספריסיפרי"דרירבניצקי,י"ח =(תרפ"ז-תרפ"ח)ובנוצקי
תרפ"ח.תרפ"ד-

 • 1990תל-אביבברח,חוזהשבאיש' = ) 1990 (שבא

 • 1992תל-אביבהידרנות,כראיהיהררתשביט. fי = ) 1992 (שביט

 • 1988תל-אביבנידנן,חכלישביט.ע' = ) 1988 (שביט

ביצירתהעממיהיםידלחקרהגלות:משיירחצרצר =(חשןנ"י)שמיר
 .תשמ"ותל-אביבביאליקי

 , 'Iרהצפרירןהצפידאלהילדיםשירישלהגדי'/מזשםי,.זי =(תשמ"ד)שןניד

חל-אבדב tילניעולילדיםביאליקישרח;לחקרלילידםגםופזמךניתשיירם
תשןנ"ד.

בציירתפיאטיקה:אוסתימצאמאיןהשייחשמיר.ו' =(תשמ"ח)שמייר

תשונ"ח.חל-אביבביאליק,

 .ט' Jתשמ,תל-אביבחניגווחרזרעודשמיד.ז' =(תשמ"ט)שמי,
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ציהר-ואיבעה"שלישה:ייאגרתאהבהזאתמהזישזביר, =(תשיין)שמיר
תש"ן.תל-אביבביאליק,שלהאיישהעויתלעולם

:אידביאליקח"נשלהבלתי-גמורהייהפיאמהשמיר,ז' =(תשנ"ד)שזביר
 . 55-29עמ'תשנ/'י.חיפה , 9רפים,יצירתון/.ראשיתעלחרש

תשונ"ח.תל-אביבסיפרו,שלגלגרל,שנפל,יד' =(חשןב"ח)שנפלי

 • 24.7.59למיחכ.ייהאלון".שקי.גי = ) 1959 (שקי

 :םיפוריםארבעה:עלבתררכתביישה",ייהחצוצרהשקי,ג' =(תשנ"ג)שקי
כתיןשוכ(נדפםצד-קנאעמ'תשכ//ג,יררשליםרלמריה,למדירדעיונים
 .) 286 271-עמ' ,] 1992 [שקד

מרכימנרלישלכציירתרעיינםי :לרמעשחוקכיןשקר,ג' = ) 1974 (שקד
 • 1974תל-אביבסמירם,

ח"נליצירתמיקרשי,מאסף,הראשןנים",המראות I 'שקי,גן = ) 1975 (שקד

 • 160-145עמ' , 1975תל-אביבברזל, 6הבעריכתביאליק,

א'כרי ,) 1970-1880 (העבירתהסיפורתשקי,ג' =(חשלייח)שקד
תשלייח.תל-אביב(ייבגרלה"),

(אנתולוגיה).הבקירתבראילטרגיה:יצירותביאליקשק.דגן = ) 1992 (שקד
מחדירתשלמררחבת(מחדודה 1992ירושליםמרסד-ביאליק,הוצאת

1974 (. 
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