
החודש.שיחח , 

הופעתלדגל
ייביאליק
המהדורה

המדעית"

חוקרת-שמירזיוהדר'

כץבמכווביאליק
ומעורכית"אבאוניברסיטח

כלשלהאקדמיחהמהדורה
ביאליק.שייר

 :ביאליקעלמחיבוירה
הראשוניס"ביאליק"שירי

"הצרצר ;(דסרטציה)

 ;(חשמ"ו)הגלוח"משורר
גםופזמונוחיישירים

 ;(תשמ"ז) "לילדים
חימצא"מאיוייהשירה

זאחו"גם(חשמ"ח)

(בדפוס).אבקש"

לגמריבהתחלה
נמשכתילא

ביאליק.לשירת
ענייןבהראיתי

ואי-משעמם

בושאיןרלוונטי,
אמירה

משמעותית

המתאימה

שללרגישויות
דורנו.

היהביאליק
צנטרל'ה'גרנד

הספרותשל-
הואהעברית"

כעיןבאמת

מרכזית",'תחנה

מתנק.שהכול
והכולאליה,
ממנה.יו~א
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בסריעקב

שמיר:זיוה

יצירותיוחיובחייוכבר

 ?ביאליקלחקרהגעתאיך

כתבישלאקדמיתמהדררהלהעמידהרעירן
רעירנררהראשנה,כעשריםלפניעלהביאליק

בעיתרן .המכרןמייסדשכביץבועזד"רשל
חרקרי:יידרושיםשגרתיתלאמרדעהראיתי

משרנהמררעהערדראיתילא(מאזספרות"
בנרסחמודעהשרםראיתישלאכשםכזאת,
לימרריבסרףאזהייתיפילוסוף").יירררש
אםידעתירלאאנגלית,בספרותהשניהתואר

אתרלהציגלמורעהלהיענותזכאיתאני
שכבץי,לברעזפניתיזאתבכלמועמדותי,

חילקהראהמכרן,שעריאתלפניישפתח
נפלובחלקיצוותי-מחקר,לחמישהאותנו
שקצתהיא,האמתבביאליק,לעסוק

לינראתהביאליקששירת,משרםהתאכזבתי
גםרעבש.מירשןענייןברררת,מתרךאז,

היוהערפותיירבר,הבנתילאבטקסטולרגיה
מרדרניתירתרהרבהלשירהאזנתונות

כךכללינראתהביאליקושירתומתוחכמת,
מהבכללשאיןערמאליה,ומרבנתצלולה
שהציפריליהתבררהזמן,עםבה.לחקור
רהמקנהביאליקשירתעלהפרושהזה,הדק
מטעהמבריקה,צלופן"ייעטיפתכעיןלה

אתהמאחזהזה,לציפוימתחתלחלוטין,
מלאמררכבערלםרוחשבצלילותו,העין

שררררתמאמינהאניניגרדים.רניגודיניגודים

יצירתו.שללמיצריהיגיערלאחרקריםשל

 ?בצוותהעבודהתהליךומהי
מאורבצורההתחילההעבורה-1970ב

אתגםאזמנה(הראגרולהיההצורתיבשה.
וכןברגמן),וארריתגנוסריאירהטורי,גדעון

שמואלאת :בהמשךשנשארהגרעיןאת
לבית.ניגשנוראותישנפלררותאתטרטנר,
שהעמידהחומרכלאתוצילמנוביאליק,
 .ז"לאונגרפלרמשההבית,מנהללרשרתנר

במיפת~חובתיאורו,החומרטלוג Rבעסקנו
אור.ראושלארבותכרללהאיגרות,כל

גירסאותיהכלוברתיק,יצירהלכלהעמרנו
תהליךאתלהאירשעשויחומרוכל

הבלטריסטיתהיצירהכיהתבררהתהו~תה,
אםנתפרסמה,כברכללבדרךביאליקשל

ביאליקילזכריכנסתבכרכיאםבמהדוררת,
ישאבלאונגרפלר.שלגנוזיםיביכתביםואם
שביאליקלמשל,קרה,טעויות,מעטלא

וכתבשרויםחלקיםלשלושהגיליוןחילק
במרכזו,ואחדומשמאלומימינואחדשיר

שיריםשלושהבגיליוןזיההאונגרפלרראילו
אחדברצףאותם,?רסםלא(ואפילושרנים

גנזזשירשקראתילמשל,לי,זכורבספרו).
אורייאורהשורהבווהופיעהביאליק,של
בחינהמשוםהסתדרהשלאאשאפה",שם
פתאוםאחרת.אופררזוריתסמנטית,-

ביאליקשלבכתב-הירשהמלהתפשתי.
צרויהבו"ולייא.ררוהכוונהמנוקרתאינה
ולפתעייאוויר"),לומרביאליקנהג(כך

והסכמהמובנתהמשמערת :התבררהכרל
מעטלאנתגלוכראוי.מתארגנתהריתמית
נתפרסמושבהבצורהרשלנותשלמקרים

עבודהעשינוהגנוזים.הטקסטים

החומר,איסוףאתשכללהרבה,פרלימינרית
העבורההתחילהאחר-כךותיאורו.מיונו

האקדמית.

 ?מירוןדןפרופ'לתמונהנכנסכאן
במלאכה.שהתחלנולאחרשניםכשלוש

אתלנושהעניקושביט,עוזיופרופיהוא
 .הדרךבתחילתלוזקוקיםשהיינוהגיבוי

טקסט-אבשלהעמרהכללההעברדה
ררישרםואוריטטיבי,מהימןיטקסט), 9(קי

עצמה.בפניעבודהשזוהנוסח,חילופיכל
כללגביעצמועלשסזרהתהליך,שלבסופו
המפרטמבוא,גםשירלכלכתבנרושיר,שיר
תיאוראתוהכוללהתהר~תר,נסיבותאת

היצירה,לבטיעלהמעידיםשלר,הירכתבי
אתכךואחרהראשרנההרפסתופרטיאת

כשעבודתלמהדורה.ממהרורהגלגוליו
עבורתהתחילהנשלמה,המבואותכתיבת

נתעוררוהמבוארתכתיבתאגב .התיארוך

תאריכי-כתיבתםלגבירביםשאלהסימני
שביאליקכאלהאפילומסרימים.שיריםשל
התברר,כךהמשורר,בשוליהם.תאריךרשם

סמליים.תאריכיםלבדותאהבדי

 .כךלעשיתנוהגיםרביםמשיררים
התאריךאתלוומוסיפיםשיר,כיתבים
בשירהרוחהלךכאשרייתר,מאיחר
רגע.באיתישלהםהריחהליאתתואם
אחרתאפשרותהאפשרויות,אחתרקזאת

ייתפשששירוהמשוררשלברצונונעוצה
שיקושראובחייומסויםלשלבכבבואה
כתבלפעמיםקונקרטי.ביוגרפילאירוע
שלמאוחרבשלבכמו-נאיבישירביאליק

אתלשבץלונעיםהיה,ולאשלוה"קריירה"
העדיףעל-כן,האמיתי,בהקשרוהשיר
כתב.לפעמיםנעוריולימיהשיראתלשייך
לציונותהרעיוניתהבחינהמןהמתאיםשיר

אתבשוליררשםכןועלהאחר-העמית,
פטירתויוםכידרעשהואאדר",ייזיהתאריך

ייבני.אגורתשל,ויומהרבנומשהשלהאגדי
קשהעבורההייתההתיאר~ךעבודתמשה",

שתיארתי,הזההתהליךכלבסוףרקביותר,
הראשוןהכרךאתלהעמיריכולנו

השני,חכרךאתרבעקבותיו

הנושאעםשלךהראשון,המפגשכלומר
 .לגמרימקריהיה
להכחיש.יכולהאינני

ביאליק.לשירתנמשכתילאלגמריבהתחלה
,שאיןואי-רלוונטימשעמםענייןבהראיתי

לרגישויותהמתאימהמשמעותיתאמירהבו
דררנו,של

ביאליק.לחקרזמנךרובאתהקדשתמאז
ישניגוןייחבלישביטעוזישלספרובסוף

אפילוששכחתינידח,מבקרמאיזהמ~באה
לזכורראוישדווקאמשפט,שאמרשמואת

היטב:

הספרותשלרלי ?t~נה'גרדרהיהייביאליק
מרכזיתי,יתחנהכעיןבאמתהואהעברית",

ממנה,יוצאוהכולאליה,מתנקזשהכול
מקדישהאניכמוה,מאיןקולעתהגדרהזוהי
אפשרוררכוביאליק,לחקרזמנירובאת

ועדמאזכולה,העבריתהספרותאתלגלות
כשעוסקיםיימוגבל"להרגישקשהעתה.

יכולההייתיליניתןל~להיפך,בביאליק,
,ובכליצירתועלספריםעשריםערדלכתוב
מחקריתמתורהרמתוךאחרתמזוויתפעם

ביןאחריםלמהלמשל,לי,ברורלאאחרת.
שערות",ב"סדיקתעוסקיםמבקרינו

שהשמיעביקורתיותברעותבהתנגחות

כבושותבררכיםוברשדושאלמוניאופלוני
הרבהכל-כךעורשישבשעהורמוסות,

 .כללנחקרשלאביאליקאיחומר

מסויםמשהיעללהצביעתוכליהאם
דווקאדבר,שלבסופואותי,שקשר

לעסוקלמשל,יכולת, ?לביאליק
 .ייתרייסימפטי"שהיאבטשרניחובסקי,

שבומאגירגעבאותולהיזכרליקשה
בועסקתיבתחילהביאליק,לשירתנקשרתי
בכתיבת :לגמריאובייקטיביתבצורה

ביצירתו,הראשוןהעשררעלרטציה 9רי
פחותהמרניןהעשורגםטבעיבאופןשהוא

אינני(ולכןהאמנותייםההישגיםמבחינת
שלכתיבתהבשנותלהיזכר'אוהבת

לאשגםלוודאיוקרובהזאת,הריסרטציה
מהאבלבספר).לעולםאותהאפרסם
והמהרתיהמושךכצדהיוםלישנראה

מדעירתלאבמליםזאתאגריראםבשירתו,
ובבעיו~נפשבנימותלגעתיכולתוהיא

שריםעריין,הרידורבכליפהשבווחןכאלה
לטשרניחובסקיגםהילדים,בגנישיריואת
 .לחלרטיןנשכחוהםאבלילרים,שיריהיו

לכתובבאמתהצליחשביאליקלינרמה
חילופילמרותמתיישנת,שאינהשירה

שאותוטשרניחובסקי,ואגב,הטעמים,

עבורהבדעתושהעלההראשוןהיההזכרת,
 , 1923ב-כיום,מתברכיםאנושננהזו,מ~ין

וכתבאמרהואביאליק,של-50הביובל
בצורהבביאליקשיעסקוהזמןשהגיע

אימפרסיוניסטיתבצורהולאיבשה,אקדמית
כמשורר,-לראשונההביןהואמרפרפת,

שחשוב-מדעוכאישכאינטלקטואל
משיבושיםנקיטקסטכלקודםשיהיה

הרבהלבנותאפשרשאחרתומסירכות,
באוריר,פורחיםמגרלים

ספציפיתזאתבכללהיותאוליתוכלי
 ?האחרונההשאלהלגבייותר
התרבותיתהתופעהשזוהיספקליאיןהיום

מבחינהבתולדותינו,ביותרהמסעירה
תופעההיאביאליקשירתופואטית,לשונית



התרבותאתתפישתוו.רע.אחלהשאיו
תפישההייתהולדורותיהלרבדיההעברית'

אינטואיטיבית.גאונית

הדבר,אירעכיצד :היאהאמיתיתהחידה

שלמסורתללאבווהלין,נידחמכפרשנער
תומכת,סביבהוללאתנאיםללאלמדנות,

ואוליבדורו,ישראלמשוררילגדולהפן
פליאה.ותישארהיאפליאההדורות.בכל

השכלה.לוהייתהאבל
הבחינהמן,לפחותמאודמצומצמת,אבלכן

חודשיםכמהבישיבהלמדהואהפורמלית.
הצליחלאהואלאודסה.ממנה,וברחבלבד
הממשלתיות,הבגרותבחינותאתשםלעבור

.מזלנובברליןגבוהיםללימודיםולהתקבל
לאיזההופןהיהשאחרתקרה,שכן

אתונותןדשנהמשרהבאיזוזוכהיירבינר",

עם-לכללבמקוםכלשהילקהילהחילו
דוגמהנותןביאליקהדורות.כלשלישראל

לצמוחיכולהגדולה,שספרותלכןמעודדת
מתאראתהביותר.הפרובינציאלימהמקום
שלקומתומשיעורשמשוררלעצמן,
?עםלמשלמקריית-גת,לצמוחיכולביאליק

כפרי".יי::נ~רהיהשביאליקיובןשלאזאת,
אןלפעמים,כ.ןעצמואתהציגאומנםהוא

היהלמעשהכיאוטואירונית,בדרן
ביותר.רחבההשכלהבעלאוטודידקט

כיוםלכנותשנהוגמההיההואבילדותו
נהגבשנים,רןבעודומחונן".ייילדבשם

בבית-הדייןשלעבודתובדרכילהתבונן
הלכהלפסוקידעמהרהועדהמדרש,
שבתפישתוהפרובלמטיקהמכאןבמקומו.

אוטוביוגרפיכסיפורכ'ספיח'סיפורשל
הגדר',ב'מאחוריכמושם,מוצגכפשוטו.

וזוהיבחדר,א"בבלימודשמתקשהילד
למחצה.בידיוניתדמותכמובן

החודש.אורשראההשני,לספרנפנה

תנ"

ואתהיידיששיריאתכוללאיננוהוא
 ?מדוע .הילדיםשירי

-לכרןמחוץשנותרוהחטיבותשלוש
ושיריהיידיתהשירההילדים,שירי

שלהשלישיבכרןיופיעו-ההזדמנות
הכללתלאיהטעםהאקדמית.המהדורה
לטעמי,בלבד.מו"ליהיההללוהחטיבות

ב;אליקשלהשירהחטיבותשכלהיהעדיף
ביןהבדלהכלבלאאחד,ברצףיופיעו

אבלשפות-יצירה,ביןאושוניםז'אנרים
שיקוליםמתוןולאהסתייע,לאהדבר

פנים-ספרותיים.

שלמערכתכחברת ,לךהפריעלא
היידית,שהחטיבההמדעית,המהדורה

משירתונופלתשאינההטועניםשיש
שיריםעםאחדברצףתופיעהעברית,

 ?יצירתיתמבחינהייפחותים"
לזכורישאבלכן,גםזאתלראותאפשר

בהכתבהואביידיש.לכתובמיעטשביאליק
ן;ושניתמערכתהייתהוזוספורים,שיריםרק

בהפרדתהיגיוןהיהלכן,פרטבכתיבתו.
שירישבחטיבתמשוםבעיקרהחטיבות,

וסבון,בעייתיהואהתיאר~ןענייןהילדים
שעליוהעיקרוןמרובה.עבודהתובעועדיין

העיקרוןהואבמהדורההתבססנו

בתוןשירכללשבץלנווחשובהכרונולוגי,
שהדברכמהעדהאמיתיות,כתיבתונסיבות

 .לשחזורניתן

 ?הרביעיבספרתיכללהפרוזהחטיבת

התקציבאורן-הרוח,שיימצאומקווהאני

לפחותאויושלם,שהמפעלכדיוכדומה
מצאשביאליקכתיבה,סוגיאותםיכלול
שיצאוהאחרונותבמהדורותלכלוללנכון
והששיםהחמישיםיובלמהדורת-בחייו
המסותהסיפורים,אתגם :(כלומרשלו

הרבהכתבלאאומנםביאליקוהתרגומים).

מידרני

היהוסיפורסיפורלכלזאתובכלסיפורים,
השפעותהולידסיפורכלעצום.אפקט

אתלימדתימזמולאלאין-ספור.וחיקויים
כמהעדלמשל,לי,והתברר'ספיח',סיפורו
עמליהשלהידועסיפורהעלהסיפורהשפיע

שירים'.כותבתששון'נעימהכהנא-יכרמון

אתגםהאקדמיתבמהדורהיוציאולאאם
החטאה.לדעתי,זו,תהיהסיפוריו,

אתגםלכלולצריכהכזומהדורה
שבעל-פה.התבטאויותמכתביו,

כמהעודישנןאלה,שנישלפניתשכחאל
המקוריות-האגדות :יצירהחטיבותוכמה

היום','ויהיבחטיבתשנכללולמחצה,
'דברישנקראהביאליקשלהמסותוחטיבת
מדויקת,לההדרהראויותהןגםספרות'.
נוסח.לחילופיואפילו

לפחותשתכלולבt;כדרה,מדוברכלומר,
ספרים.עשרה

נעשיםהיוהדבריםל~צעד.אחרצעדרלן
בבעיותמתחבטתשאינהמתוקנת,במדינה

היוכברכמדינת-ישראל,קשות,קיומיות
ממשיכים,חוקריםשללצוותדואגים
בפרוייקטשנצברווהניסיוןהידעאתשינצלו
תנאיתל-אביב.אוניברסיטתשלביאליק

עצמוביאליקואגב,אחרת.מכתיביםחיינו
(שנ~נואדירות-ממדיםמחקרפעולותערך
-בביתוהכינוס")ייתכניתבשםבפיו

-רבניצקיי"חעםבשותפותאובעצמו
 :ותקציבי-מחקרעוזרי-מחקרשלסיועוללא
חשובישלשיריהםההדרתהאגדה,ספר

פירושבספרד,הזהב"ב"תורהמשוררים

רקיצא(שמתוכוהמשנהלסדריעממי
זרעים).לסדרהפירוש

ספרויותשלחוץהשפעותבדקתםהאם
 ?השיריםעלאחרות

בענייניםעסקנולאבדרן-כלל
ישירותנגעואם-כןאלאאינטרפרטטיביים,

נושאכלהשיר.שלהתהוותובתהלין
לתחוםמחוץהיהבדרן-כלל,ההשפעות,

בדבריםלכאורהשעסקנולמרותאבל,שלנו.
עלבביקורתושמירמשה,כתבביותריבשים
הללוהיבשיםשהנתוניםהראשון,הכרן
עצמוביאליקמרתק.רומןמעיןלמענויצרו
בכלונפגשבתלמודקוראהואשכאשרכתב,

אתלעצמומדמייןהואהיבשות,ההלכות
שעטנזסוגיותמאחוריהן.שנרקמוהחיים

ועודועודשוניםחקלאותחוקיוכלאיים,
אתשהולידוהחייםפסיפסאתעבורויוצרים

היוםשהחוקרים,מקווהאניההלכות.
החומרעל-סמןלבנותיוכלוובעתיד,
התמונהאתלמענםשאספנוה"יבש"

הפעםלרשותםיעמודשינוי,לשםהמרתקת.
להפריחיאלצולא,והםומהימןאמיןחומר

 .עובדתיבסיסללאהשערות

מ~:פריםלאתרגומיםבמהדורהישהאם
 ?אירופהמשירתביאליקשל

אסכולתאתמסוימתבמידההמשיןביאליק
שלהעבריתבספרותשרווחההתרגום
כאשרההשכלה,בתקופת .-19ההמאה
"להריקר"והצליחשיר,עלהשתלטמשורר

I וt:C כ
דש. Iהחשיחת

האמיתיתהחידה

אירעכיצד :היא

שנערהדבר,

נידחמכפר

,ללאבווהליז
שלמסורת

ללאלמדנות,
וללאתנאים
תומכת,סביבה

לגדולהפך
ישראלמשוררי
בכלואוליבדורו,

פליאההדורות.
ותישארהיא

פליאה.
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 1990נדבמבר



I שיח.n החודש
I 

מאמרנתפרטם

ב'ידיעות

שירעלאחרונות'
אחד-העם.שכתב

לבדוק,הלכתי
שירומצאתי

שטביעתאחר,

ביאליקשלידו
כלעלבוניכרת
אךושעל.צעד
להוכיחצריךהיה
לאהשירכיזאת,
חתום.היה

למטכתנכנטתי
שלטבוכה

רקמות",ייבדיקת

שאיששהעלתה
לאביאליקמלבד
לכתובהיהיכול
השיראת
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גדול,כל-כךהיהשהשקיעהמאמץלעברית,
המתורגםהשיראתבעצםשראהעדלדעתו,
פעם,לאקרהלכן,לו.השייךכשיר

שלומסויםששירלצייןשכחשביאליק
המתחילבפזמוןלמשל,כך,בעצם,מתורגם.
מצאשביט(עוזימגבעות"ירדייאדבמלים
היהודים'ל'שירמרוסיתתרגוםשזהו

הנעוריםבשיראוגלינקא),שלמהאופרה
תרגוםשהואברמה,'שםהעף'המלאך

אתמרוסיתז:ירגםגםהואמלרמונטוב.
לאאךעברית,''מנגינהפרוגשלהמנונו
-אחדגנוזתרגוםבשולירקאותו.~רסם

המחזורמן(שירהלב'שיתגעגע'רק
-כתבהיינה)שלהביתה''השיבה

'בשלאתכיצייןוכןהיינה,"ייבעקבות
קרובותל~תיםרה"..דוייעל-פיכתבתפוח'
מכיווןשלישי,אושני~::כלישירתרגם

היהלאלרשותושעמדהשפותשמבחר
וקצתרוסיתקצתיידיש,עברית, :רחב

גרמנית.

חיהיאהריפילנית,ידעשלאייתכןאיד
בפילין?גם
הספרותית,הקהיליהבתוךימיורובחיהוא

ויידיש.עבריתדובריבסביבת

 ?כמהדירההחידושיםמהם
לגביגםרבים,חידושיםבמהדורהיש

הביאליקאי.בחומרהיטבהמצוייםחוקרים
גםחדשים,טקסטיםכל,קודםניתוספו,

טקסטכלשלמים.שיריםגםאךפרגמנטים
רחב-יריעה,ואינומרכזיאינואפילוחדש,
כך,חשוב.ענייניםצומתעלחדשאורשופך
החייט.''יונההפואמהשל,ההמשךלמשל
כמוחשובהאינהכשלעצמה,זו,פואמה

מבחינתאךמדבר','מתיכמואו'המתמיד'

בהישביאליק,שלהפואטיתהתפתחותו
לגבירבותהשערותהועלועצומה.חשיבות

הפואמהאתלסייםביאליקשלאי-יכולתו
המאהשלהאחרוןבעשורהחלשבכתיבתה

עלעולתוך-כדיפתאום,והתייאש.-19ה
חברתשל(חוזיםמשפטייםבמסמכים
מזוהות,לאבשורותנפגשתי'מוריה')
לאוהםהחוקרים,לידידייהראיתישאותן

 .הנכוןבהקשרבשיבוצןלילסייעיכלו
העלתה,הללוהשורותשלפרוזודיתבדיקה

ולאמוזרמשקלבאותושקולהקטעכי
לפתע,החייט.'מ'יונהליהזכורמזוהה,
בתמונתתואמותאבניםכשתיהתקשרהכול

אלאאינוהבלתי-מזוהההקטע :פסיפס
-הדוברובוהחייט','יונהשלההמשך

עלעומד-הצארלצבאשנחטףיהודיילד
ונשקוהרוסית,בערבהבמדי-צבאהמשמרת

ביאליקכימעיד,ההמשךגםאךכתפו.על
נדמה(היוםהנושאאתלהשליםהצליחלא
לגביהביקורתשהעלתהההשערותשכללי

לקלועהצליחולאהזאתחוסר-ההצלחה
היהודיהחיילנושאאלחזרוהואלאמת),
נתביישה.''החצוצרהבסיפורו

לינתגלההואשאף'איגרת,'השירלגביכך
במקרה.לגמרי

שירעלאחרונות'ב'ידיעותמאמרנתפרסם
ומצאתילבדוק,הלכתיאחד-העם.שכתב
בוניכרתביאליקשלידושטביעתאחר,שיר
להוכיחצריךהיהאךושעל.צעדכלעל

למסכתנכנסתיחתום.היהלאהשירכיזאת,
שהעלתהרקמות",ייבדיקתשלסבוכה
אתלכתובהיהיכוללאביאליקמלבדשאיש
רעיונות,שלריבויאגב,בו,(ישהשיר

שבהםלשון,וצירופירטוריותמחוות
הפרטיות,באיגרותיוביאליקהשתמש
עוזיגםליעזרכאןברבים).אזנודעושטרם

השקולותשורותבשירשמצאשביט,

ביאליקשרקפנימי,דקטיליבמשקל
חיקוהו(אחר-כךתקופהבאותהבוהשתמש

אחרים).

שהתחילפרגמנטמצאנו :הפוכהדוגמה
וכברהיכלך,"בתפארתייוסןיטבשורות

השערותשהעלהמפורט,מבואעליונכתב
שוב,כתיבתו.ונסיבותטיבולגבישונות
גרם-ההברותמשקל-המיוחדמשקלו

עללתהותולנסותשובאותולבדוקלי
וריאנטאלאהואשאיןהתבררואזקנקנו.
 ',ל~ל'וילהלםביאליקשלתרגומומתוך

ליק'ביאתרגםמדועמביכה.שגיאהונמנעה
 ?מיושןכךכלבמשקלשילרשליצירתואת

לראותרצהשהואלינדמהאךחידה,זאת
שאםוידעהבמה,עלמוצגתההצגהאת

אשכנזי,טוני-סילאביבמשקליתרגמה
יוכלוולאספורותשניםתוךיתיישןהתרגום
לבצעו.

בתיארוךהקשוריםחידושיםיש ?עודמה

למשל,הנעלם','לנתיבךשיר.שלנכון
לרגל 1907-190Sב-שנכתבכשירנתפש
(כמויאןאירהמאהובתוהמשוררפרידת

מהאך .)'ימ~מאת'הולכתהפרידהשיר
מראותבארכיוןהעדויותשכללעשות,
פרידתם.לאחרשנהכעשריםנכתבשהשיר
שעליווהנדיר,המיוחדשהניירלי,נתברר
אותושימשהשיר,טיוטותאתביאליקכתב
גםנכתבוועליוהעשרים,שנותבסוףרק

לנוברורשתאריכםנאומיםשלטיוטות
בשלכל-כךשירלמהמובןגם.ואזלחלוטין

שחלפוהשנה,עשריםבמשךנתפרסםלא
המשוער.כתיבתותאריךמאזכביכול
סמוךהשיראתפרסםביאליקלמעשה,
כרךבספרלהדפיסובבואואךלכתיבתו,

המוקדם.שיר-הפרידהעםאותו

 ?בחיייאירועאיתושיקףשהואייתכן
לגמרי,שונהמפרספקטיבהאבלייתכן,
לאכברהעשריםשנותבסוףיאןאירהשהרי
כפולהפרידהלפנינוואזהחיים,ביןהייתה

שונהפואטילשלבשייךגםהשירומכופלת.
ושיבוצוביאליק,שלבהתפתחותולחלוטין
בכלל,רבות.תעלומותפותרהנכוןבהקשרו

נכתבשבהןהמדויקותהנסיבותשלזיהויין
עוזיומרתק.חשובענייןהואושירשירכל

האמיתי,קשר ijהאתזיההלמשל,שביט,
הזעםשיר 'אתביאליקכתבשמתוכו
בדיקתאגב'דבר'.שלוהמוקדםוהתוכחה

שלהמאוחרהזעםשירעלהתגובותכל
נתבררהידכם'בקוצרשוב'ראיתיכםביאליק

.למשל,כתיבתועלההיסטוריתהאמתגםלי
אתגםבוהתקיףשביאליקלינתגלה

כידועשנשתייכוה"צעירים",המשוררים

אתוגםהפוליטית,המפהשלהשמאלילאגף
וייצמן,מתנגדיהצעירים,הרווזייוניסטים

המפהשלהימנילאגףכידועשהשתייכו
תקףזהבשיר :בכךדילאאךהפוליטית.

לגוניההפוליטיתהקשתכלאתגםביאליק
שכלגם,ליהתבררלקצה.קצהשבין

היוזובפרשהההיסטוריוגרפייםהדיונים

נרשם,בכולםומטעים.שגויים
אתשתקפוהראשוניםהיושהרוויזיוניסטים

שלמתקפתוכיהעלתההבדיקהאךביאליק,
באהוהיאהראשונה,הייתהשלונסקי

בעודהשיר,פרסוםלאחרכשבועיים
אךחודשיים.מקץרקהגיבשז'בוטינסקי

זוהי :המותקפיםזהותכאןחשובהבעיקר

מתקפהכאחת,ופואטיתפוליטיתמתקפה
וזהאמביוולנטית,וגםדואליתגםשהיא
ביאליקשלהפואטיקהעלמשהומראה
כשירמתנגדיועל-ידישהוצגזה,בשיר
פלאקט,ולאומענייןמורכבשירזהוגרוע.

פוליטי.

שלהעבידהשילחןאתקצתתתאריאילי
שביןהזמןמרייחטייטית, :ביאליק
לפרסים.הכתי~ה

היהיצירתו,בראשיתבתקופה.תלויזה
עדרבותפעמיםשירכלמלטשביאליק

הואלמשל,'המתמיד',עללאור.שהוציאו
חשףעמיתיטרטנרשמואלשלם.עשורעבד
ועמדגילוייו,קשתעלהזההקומפלקסאת
אלביאליקשהביאהאמיתיהחידושעל

הפואמהחיבורעםהעבריתהשירה

המאה""~פנהבשנותהזאת.המהפכנית

:המו"למתמשךבתסכולשרויהיהביאליק
הזכויותאתבפרוטותממנוקנהבן-אביגדור

להוציאו.הזדרזולאהראשוןספרועל
ספריםשניבן-אביגדוראצליצאובינתיים,

שהכתרהרגיש,וביאליקטשרניחובסקישל
פרץשלשניםאלההיואולםממנו.בגזל

סבךאזכתב:ביאליקלודומהשאיןיצירתי
שעליהםבטיוטה,ברובםשנותרושיריםשל

שחלקםשנפלד,רותד"רידידתיעמדה
והםכמו-אוטוביוגרפיים,וחלקםלאומיים
יותר,מאוחרעצמו.גרעיןמאותוצומחים

ספרפרסםכברבהכרה,זכהכברכשביאליק
שלכתביהםבעריכתעסקואפילומשלו

הואטיוטות.לשמורהפסיקהואאחרים,
אתפרסםשם'השילוח',במערכתישב

עםלהתכתבויותנזקק,ולאשלוכתבי-היד
ביותרהחשובהשהיאהזו,התקופהעורכים.

,וזההארכיוניהחומרמבחינת,דלהביצירתו
המחקר.לטבותלאכמובן

ובכלחייוגלגולישבכלהוא,המעניין



כתביםצרורעלשמרהואהתחנות,
ימיו.בסוףכמדומהחזרשאליומוקדמים,

וגם , 17-16מגילשירי-נעוריםשםהיו
הצליחלאשאותםיותר,מאוחריםשירים

שמראלהעלדווקא .שונותמסיבותלהדפיס
משמר.מכל

הרכריסרוכ ?עכשיוהעיזכוןמצכמה

 .ככרפורסמוהרי
לימיםמקווים,שאנחנולרמוזרקיכולהאני

מנהלדובוסרסקי,יונתןאומנם,יותר.טובים
מכשולים,מעולםלנוהציבלאביאליק,בית
הדרך,כללאורךפעולהאתושיתפנואנווגם
כספת,בתוךשמוריםהכתביםעדייןאך

ולמעשהמודרניות,בשיטותמוחזקיםאינם
וסמכותתקציבכוח-אדם,איןלעירייה
הזה.החשובהחומראתלשמרמדעית
במתכונתבית-ביאליקייפתחהקרוב,בעתיד

האדריכלעיצבהוויטרינותאת .מוזיאוןשל
אניכתבתיהטקסטיםואתוייסהוף,אליעזר
חנןביןשנערךהסכם,מתוךכץמכוןכנציגת

מרלפיתוח,תל-אביבקרןמנהלבן-יהודה,
ופרופ'בתל-אביב,הספריותמנהלשפירא,
דובוסרסקי.יונתןכץמכון,ראשצורראובן

חזותיחומרבאיסוףכלילותימיםעשה
שבצדמקווהאניעכשיו, .האלהויטרינותלו
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