
הרוחנתיביודעאיןכי Iשמירזיוה

היסטוריוסופיתכפואמה'הבריכה'

הביקורתבראי'הבריכה'א,

העשריםהמאהבמרוצתשנשתרגיער-הפירושים,בסברמקפתהתבוננות

כיווניםשנימתפלגיםשממנוצומת-דרכים,בותגלה'הבריכה',סביב
אתהתופסיםישההגותי-מופשט,והכיווןהליטראלי-מוחשיהכיווןמנוגדים:

חוויותממאגרקונקרטיתיאור-טבעבהורואיםלעין,הגלוימצדההיצירה

אימפרסונלית,ספרותיתמוסכמהולחלופין,המשורר;ןשלוהנעוריםהילדות

ונעשההאירופית,הטבעשירתשלוהאימאז'יםהדפוסיםמאוצרשנתגלגלה

מצדה'הבריכה'אתלתפוסהנוטיםישלעומתם, 2 ,ומקוריאישישימושבה

באמצעות-הממחישהפואטית",ייארסהגותיתפואמהבהולראותהמופשט,

בהנקלטיםשהמראותבבת-עין),מים,(מקורבת-עיןעלובהירפשוטמשל

האחרונים 3היצירה,עולםשלהסבוכותחידותיואת-בתוכהומשתקפים

ובשולייםהיצירה,שלהסמליהאינטלקטואליצדהאתבמרכזאפואמעמידים

לפשטמעניקיםשהםתורהריאליסטית,המלאותבעלתיאור-הטבעאת

שרויהשבהםהמצבים,ארבעתאתבלב.זחיצונימעטהשלממדיםהנגלה

הפרשניםמבארים-ובשחרסערהביוםירח,בלילבבוקר,-הבריכה

שוניםאופני-חיקוישלאושוניםסגנונותשלוכהמחזהכהמחשההאידאיים

הפשוטה,המציאותמןכמראות-טבעולאבאמנות,

טבעשתיאורובמודגש,במפורשכאןשייאמרראוישמלכתחילהדומה,

הואהגותי,גווןבעלותסמליותמעויות r1השכללחלוטיןהנטולליטראלי,

אמנם,ולתקופותיה,לסוגיהביאליקביצירתכמעטבל-יימצאבבחינת

בשנותיהכתיבתואתשאפייןז'אנרהנאיבית,הלאומיתהאלגוריהמןבמעבר

('משומריםהמאה"יימפנהשלהמשוכלליםהטבעשיריאלהראשונות,

החלון',פתיחת'עם'זהר','צפרירים',יתומה','שירהאביב','פעמילבוקר',
בדרכימרחיקי-לכתשינוייםביאליקחוללועוד),'הבריכה'החורף','משירי

ואולם,ויותר,יותרומשכנעיםפלאסטייםתיאוריואתועשהשלו,העיצוב
סימבוליקהשלהדיהבבירורנשמעיםביותרהאותנטייםהטבעבשיריגם

אינופעמי"ה"חדהמימטישהתיאורכרעלהמרמזיםואוניברסלית,לאומית

מעמיקה,הגותשלתהומותעלהמכסהדקה,קליפהאלא

לבוקר''משומריםהשירבטיוטתלמשל,מצויה,לכרמובהקתעדות

'חזיונותלשיריכמענהביאליקשכתבוהגבורההאורמשירי(תרנ"ט),
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לכתיבתראשי-פרקיםכעיןנרשמועל-גביהטשרניחובסקי,שלומנגינות'

חלוקהועלומדויקתברורהאידאיתכוונהעלמצביעיםואלההשיר,

תכונותמפורש,נמשלשבצדוקלאסיציסטיכבמשלוסימטרית,שכלתנית
בתוךבנקלנחשפותהיואםספקוהמוחשיה"פשוט"שיר-הטבעשלאלה

במקרה:ששרדההערת-התכנוןאלמלאהפרטיקולריים,התיאורפרטישלל

 4ותחייתנו",עמנובוקר-בתיםשניהטבע;בוקר-בתיםיישני

בסמיכותשנכתבואחרים,והתעוררותאורבשירישגםאפוא,ייפלא,לא

אופיבעליהגותיים,יסודותשלריבוימתגלהלבוקר',ל'משומריםזמנים

רגשייםיסודותשלריבויבצד-אוניברסליאווורציונאלי-לאומימופשט

הביאליקאייםהאורהצפרירילמשל,כך,חווייתי,אופיבעליומשולחי-רסן,

תופעותשלה"מיוהד"גילומןגםאםכיבלבהאישיחזיון-ילדותאינם

בת-הזמןהלאומיתהמציאותלתוךאזשפרצווקוסמות,חדשותניצשיאניות

הרומאנטיקהשלוהגבורההיופימפולחן-יווןרבותשלהמודרנימגלגולה

שלה"קאנוניים"האהבהושיריששירי-הטבענמצאתכופותהגרמנית,

סימטריבאופןבסמויבנוייםנוקשה,מסגרתכללכאורההפורקיםביאליק,

תיאוריםכשללהםשחזותאלה,ששיריםנמצאאףתכופותומכולכל,

רבת-אימפרסונליתהגותבסמוימכיליםומוחשי,אישיאופיבעלימימטיים,

והספציפייםהייחודייםהפרטיםעושרוהפוליטיקה,הפואטיקהמתחומיפנים

המגמהאתומבליעוהתכנוןהסדריסודותאתאחתלאהמטשטשהוא

ביאליק,שלה"תמימים"תיאוריושבתשתיתההגותית,

* 

הכיוון-מנוגדיםאינטרפרטטיבייםלכיווניםמהתפלגותםכתוצאה

בזיהויגםביאליקפרשנינחלקו-ההגותי-מופשטוהכיווןראלי-מוחשיהליט

יצירהבהלראותשנטוהיו'הבריכה',משתייכתשאליוהספרותי,הזרם

ולחלופין,בר-אל),י'פיש,הראלא'קורצווייל, 'ב(פרסונליתרומאנטית

אנטי-רומאנטיתגישההמבטאתמובהקות,רומאנטיותתבניותבעלתיצירה

ואימפרסונליתסדורהאלגוריהבהשראוהיוזאת,לעומתזנדבנק), 'ש(

סמוילסיפורגלויסיפורבין 1 : 1יחסיבשירשזיהההכהן,הללבןבמ'(החל

הנעניתיצירהב'הבריכה'שראהשהם,בר'וכלההמשכילית,כבאלגוריה

הרומאנ-הפואמהשללכלליהגםאךהניאוקלאסית,האלגוריהשללכלליה

יסודותאותםשלהבלתי-ברורבמעמדםמקורהזומחלוקתשאףדומהטית),

בתוךוכלכול,תכנוןעלהמעידיםואובייקטיביים,שכלתנייםסימטריים,

החלוקהחרףשלהשקווי-המתארוסטיכית,אישיתיצירהשלגבולותיה

מוקדששרובהיצירהומעורבלים;מעורפלים-מצביםלארבעההברורה
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הכול,ככלותומסתיימת,הפותחתאךאובייקטיביים,טבעלתיאורי
יודע("אבייחידראשוןשבגוףסובייקטיביתאמירהשבמרכזןבסטרופות

ימיי").,חמדתנעוריייבימיוא / ... /יער

שכתבורחבי-ההגות,רחבי-היריעהבשיריםכישנבהירכן,עלראוי,

השיריםאלנסיגהמשוםאיןהיצירתית,התפתחותושלזהבשלבביאליק

המשוררחיבר'הבריכה'אתלהיפך.אםכיבנעוריו,שכתבהכמו-משכיליים,

שלהספרותיהמדורעריכתלשםאחדותלשניםעקראליהבוורשה,

שלו,הפורמטיבייםההשראהמקורותוממנדלי,מאחד-העםהרחק'השילוח',

ארוכים,דיסקורסיבייםשירים-המוקדמיםשיריורובאתכתבלאורם
ולפרישמן,המודרניסטןלפרץנתקרבכאןלאומי.פאתוסורווייהדורים

העבריםהסופריםלראשוניכלומרלעברית,בודלרשלהראשוןמתרגמו

מגליםזומתקופהשיריואמנות".לשםב"אמנותשדגלוהבתר-רומאנטיים,

והחלום,ההזיהאלנטייהבהםניכרתובמיוחדרבות-עניין,פואטיותתמורות

הרצינותמןההתרחקותאגבוהכמו-עממית,הכמו-נאיביתהראייהאל

שלהסופריםחוגלמעןשנכתבוהשירים,רובשלוהחגיגיתהפרוגרמטית
אודסה.

שלמודרניזציהלקראתצעדביאליקעשהמקום,מכלב'הבריכה',
מורכבים,מצביםשלולאינטלקטואליזציהלהפשטהניסיוןבהישיצירתו:

-הנפשלמעמקיואינטרוספקציההטבעבתופעותמיסטיתהתבוננותבצד
אתלחשוףהמבקשתהסימבוליסטית,האמנותלצוויהיענותכמתוךזאתוכל

והמאמינההסמלים",יייערשמאחוריהסמוייםהבראשיתייםהכללים

לאכאןהפעילאףהמשוררהחיצונית.זועלפנימיתמציאותשלבעליונותה
שלמגדל-השןממרומיהנכתבתהסימבוליסטית,האמנותכבמיטבבמעט,

שללאיחודןוחתרהלשון",שלייהמאגיהנפלאותאתהצרופה,האמנות
שימושאגב 5 ,שבתשתיתןהאינטואיטיביתוהמוסיקההוויזואליותותהתופ

ממנהובוקעתעולהוייחודה,מקוריותהשחרףהמראות","לשוןבסינסתזיה

כ,שמ'הקולות",אתרואיםהעם(ייוכלהר-סיניממעמדרחוקהבת-קולגם
 6יח).

הרומאנ-מאלהומודרנייםמתקדמיםסימבוליסטיים,רעיונותשלקליטתם

במסותיוגםביאליקאצלניכרתושירותיו,שיריומיטבאתשהזינוטיים

בלשון'וכיסויל'גילויועד-1903מלשון''חבלי(למןופואטיקהלשוןבענייני
למןה"אוטוביוגראפית",בכתיבתואלהרעיונותבולטיםכן 7 .)-1916מ

'ספיח',שלהראשוןלפרקועד-1903בלקלוזנרשכתבהאיגרתטיוטות

רליגיוזייםבמושגיםשימושישאלה,בכלוהמהפכה.המלחמהבימישנכתב

ושלהאנושותשלביותרהגדוליםרגעי-הסףמתיאוריהשאוליםמיסטיים,או
אישיתחוויהשלעיצובהלשם-הר-סיניוממעמדבראשיתמפרשת-האומה

השונות,לתופעותלהעניקניסיוןכלהנבחר.היחידשלבחייומרכזית
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לאוחד-משמע,יגדורקלאסיציסט,יפירושכ'הכריכה',כיצירההמתוארות

כאיזורלהערכתיהעומדתזו,וחידתיתנזילהפואמהשכןיפה,יעלה

שכלתנייםיסודותלמרות-חומקתלסימכוליזם,רומאנטיקהשכיןהדמדומים

הכלתיוהסמלוהמפורש,המוגדרמן-כעלילכההמצויםוכמו-אלגוריסטיים

 8כמרכזה,עומדלמיצויניתן

היסודכיןאולמקרי,המתוכנןשכיןזותערוכתעלדיכרעצמוכיאליק

כשנשאלשכיצירתו,והכלתי-מודעהסטיכיהיסודלכיןוהשכלתניהסדור

היא,שאף-האש''מגילת-עתמאותהאחרתחידתיתכפואמהכוונתוכדכר

לסימכוליזם,רומנטיקהשכיןפרשת-הדרכיםעלניצכת'הכריכה',כמו

הגותי-אלגורייסודכהכנסתכמפורשהמשוררהודה ,זויצירהעלכהרצאה

ההתכוננותומןהאישיהווידוימיסודכהשישיצירה,שללכהללכמתוכנן

ייאוכייקטיכיים":אפייםתיאוריםעםכשילוכהעצמית,

המקוםזהוואולימקום,ישכאןכוונה,מתוךמוסיבכברהכנסתירבותי,כאן,

נקי,משלזהוסמלסמל,וביןאליגוריהכיןלהבדילישכך,שעשיתיהיחידי,

ומתכווניםכוונה,מתוךעשויההאליגוריהמשלים,לאלפילשמשלושאפשר

באהרובפיעלאבלמעניינות,יותראליגוריותישב,ורפיעלאחדלעניין

ישאםלכול,ומובןישרבאופןלומרתחתדבר-מה,להסתירכשרוציםגוריה,אלי

שזהרוצה,אניכשאיןאוצנזורה,שלסיבהפח,דשלסיבה-להסתירסיכהאיזו

להיפך,מותנית,בלשוןאורמזיםבלשוןערומים,בלשוןבוחראני-יביןהעומד

נמשללולתתויכולרוצה,שהואמהבולראותיכולאחדוכלול,למובןלסמל

 9בעיניו,כטוב

יכולאחד"וכל-הספרותיהסמלשלטיכועלכיאליקשלהסיכוםמלות

יכולות-כעיניו"כטוכנמשללולתתויכולרוצה,שהואמהכולראות

כאיזורכאמור,הניצכת,יצירה'הכריכה',לפרשנימוטוכעיןלשמש

שעוצכאינסופי,סמלוכמרכזהלסימכוליזם,רומאנטיקהשכיןהדמדומים

כו,משתקפיםוהמתגווניםהשוניםהמראותשכלכראי,מלוטשמיםכמשטח

הטכעמראותכמימיו,אותםמזיןהואואףצכעו,ואתטיכואתומשנים

רכי-אנפין,סמליםהםאף-הענניםהירח,השמש,היער,האלון,הכריכה,

הסמליםהיותחרףחד-ערכי,פירושמכלהחומקיםועל-זמניים,אוניכרסליים

איןהכריכה,סמלנגזרשממנוהקכלי,הספירותככאילןכזהזהאחוזיםהללו

איןאףהדתי,העולםפריקכליים-חסידיים,לסמליםפניםכשוםלהופכם

למסומן,סימןכין 1 : 1שליחסוכוומדולדל,דלאלגוריסטילשלדלהופכם

קדומותדעותפרי-לאלגוריזםנחרצתהתנגדותשמתוךפרשןגםואולם,

מןופשוטהליטראליתטכעתופעתשכיערככריכהיראה-רומאנטיות

לאוייטולהיצירהאתירדדלא,ותוהאוקראיני,כפר-ההולדתשלהריאליה

מעושרה,מעט
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ייאינטרתופעתלפנינושהריוהיפוכו,דבראחתלאכאןשייאמרואפשר

סמללפנינואח,זמצדהגוונים:לכלהמתהפכתוחידתית,חומקניתרגנום"

אהדדי,עליהםומשפיעההחייםאתהמשקפתהאמנות,שלסמלהאוניברסלי,

איןמובהקות,לאומיותהשלכותבעלתסימבוליקהאףלפנינושני,מצד

הפלאסטיבתיאורםמתמצההפואמהשאיןלכךשכרמזמהעובדה,להתעלם

במעבההחבוי(אגםהמוחשילמראה-הטבעכאןהוענקממשיים,מראותשל

שימושביאליקעשהשבו-ייבריכה"-ידועקבלימונחשהואכינויהיער),

כמווהסימבוליזם,הרומאנטיקהברוחומודרני,חילוניומעורפל,אישי

ייזוהר",ייצפרירים",-המאה"יימפנהמשנותבשיריואחריםמושגים

האגדה,בארותמתוךשנדלומושגים-וכדומההשכינה"ייכנף"ניצוץ",

"הבריכה"מושגגםוייחודי,אישישימושבהםונעשהוהחסידות,הקבלה

אליהםקשורגםאךהדתי,העולםפריממקורותיו,רבמרחקאמנםרחוק

שלהסימבוליסטיתמשירתוש"סופיה"כשםעיקר,כלרופףשאינובקשר

היוונית-הקלאסיקהשלעולמהאלקשורהואינהקשורהבלוקאלכסנדר

הרצףגביעלאי-שםהעומדתמהותמגלמתהביאליקאיתהבריכהגםרומית,

צדהוידוע,מוכרסמל-קבעלביןוחד-פעמיתאידיוסינקרטיתתופעהשבין

נובעהואלאומיות;במשמעויותהטעוןשמהמעצםרקלאניכרהסמלי-לאומי

הארכיטי-תכונותיהאתהמזכירותוהמשתמעות,המפורשותמתכונותיהגם

בשםוהמסתוריןהסודבספרותהמכונהמלכות,כספירתהאומה:שלפיות

(ייבחינתופאסיביתנשיתמהותהיאגםישראל",ו"כנסת"בריכה"

וחידתית,נצחיתמהותכאחת,ומשפיעהשפעקולטתמהות ,) lנוקבא"ס

עטורותנכריות,במהויותמוקפתהעולם,מןגמורהבפרישותהעומדת

רוחות",ו"פריציחורש"ייאביריכדוגמתאומות-העולם,בנישלבלורית,

בכולמראותיואתומשקפתהעולםאתמזינהאףאחת,ובעונהובעת

בצדאוניברסליתסימבוליקהכאמור,לפנינו,בה,צפויוהכולצופייה

בשלהבת,כפתילהבזוזואחוזותוהןלאומי,גווןבעלתסימבוליקה

שנכללולאלהדומיםהגותייםשיסודותבנקללהראותאפשרלמעשה,

המשוררדןשאותןהי"ט,המאהבנוסחפשטניות,לאומיותאלגוריותבאותן

יצירהלתוךגםדרכםאתבעקיפיןמצאונאיביות,כיצירות-בוסרלגניזה

העניקהאחרונה,בזוכ'הבריכה',ומשוכללתסבוכהרומאנטית-סימבוליסטית

האידאיהצדאת,והותיראישיפירושהמוסכמיםהלאומייםלסמליםביאליק

קבר'עלהלאומיתהאלגוריהלגמרי,חבוילאכיאםמעין,כמעטמוצנע

(סמלהמכושפתבת-המלךאוהנמההיפיפייהאגדתאתמעלהלמשל,אבות',
מחודשים),לחייםההתעוררותטרםבגולה,הנתונהבאומההסטאטיליסוד

חזיתאתכובשאףעין,לכלבוגלויהלאומישהיסודומפורש,אמירתיבאופן
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המלך,דודאגדתעלהמבוסס 11פז:ערש'עלהגנוזהפרגמנטגםהשיר.

למחזור-אותוהחזירהחיבת-ציוןששירתאגדי,סיפורבאמצעותמעלה

הרעיון,מבחינת-נתבונןהלאומית.התחייהרעיוןאתהספרותי,החיים

יאמבי)(הקסמטרוהריתמיהתחביריהמבנהאוצר-המלים,הנושא,

שבפואמה 41-39לשורותבהשוואהפז'ערש'עלהפרגמנטבפתיחת

שלפנינו:

ישואל"מלךדודש;כבכ:שןאר~~ןלבושקברובמ~רתז 9ערשייעל

לעומת:

נצח,ועלומיהודכלילתתמה,בעצםתישןמצנעת,כל-חימעיוז, 9ערשייעל

 ."-שנתכש~הני-קדם ?iה fבת-מל

פיגומיאתכמובן,ביאליק,הסירשב'הבריכה'אלאלעין,בולטהדמיון

כרמזהקבלית-חסידיתהטרמינולוגיהאתורקאךוהותירהאלגוריה,

ממרכזהמעברכיזאת,איןלאומיים.השתמעותמעגלישלבכוחלהימצאותם

מדבר'מ'מתיבמעבראותותיואתנתןלרעותהומפואטיקהלמשנהוספרותי

מקשריםזיקהשלוחוטיםזו,אחרזושנכתבופואמותשתי-ל'הבריכה'

עםעיקר.כללעיןבולטהלאומיהמישוראיןהאחרונה,שבזואלאביניהן,

מושגיםובמובלט,בגלויאורכה,לכלמשובצת'הבריכה'כילשכוחאיןזאת,

קבליים-חסידייםמושגיםובהםלאומיות,השתמעויותבעלידתיים-מיסטיים,

והיאהשכינה(היאמלכותלספירתשם-נרדףשהיאהכותרת,למןלמכביר,

דרךכאחד),והיסטוריוסופיפואטי""ארסבסמלשימושתוךכנסת-ישראל;

מלכות"סוד ,) 10(שורהזוהר"של"ויםכגוןקבלי,גווןבעליצירופים

זוגגוזה"וחמדה ,) 40(שורהגצח"ועלומיהוד"כלילת ,) 37(שורהנאדר"

(שורההשכיגה"כגףראשונהעלירפרפהייאך ,) 55(שורההגדול"נזהרה

(שורותהעלים"שללפרוכתמבית / ... /שביערהקודשימקודשייאל ;) 139

היצירה:אתהחותמיםהאקסטטיים,שבקטעיםבצירופיםוכלה ;) 151-150

(שורהקדושה"רבה,תעלומהצמא"ולבבי ,) 171(שורהרענן"שפע"כעין

 ,) 175-174(שורותאליהו"לגילויאוקרובהשכיגהלגילוי"ומצפה ;) 172

ייגדל-הרזים ,) 206(שורהצופייה""נכל ,) 183(שורההוד""בגדלות

 .) 209-208(שורותוארך-השרעפות"

שלאהדבריםיובנושמאוהסתייגויות,סייגיםמידלהציבראוישוב,אך
הבריכהזהר,(צפרירים,ביאליקשבשירתהקבליתהסימבוליקהבכלכראוי:

תמימהלאמונהעדותלראותאיןוהכמו-נאיבית,הדתיתחזותהחרףוכו'),

מדפוסי-החשיבהישראל"אמוני"שלומישללהתפעלותאוהנסתרבתורת

וחד-ברורהלאלגוריזציהאמצעיבהלראותאיןאףהחסידיים.אוהקבליים

פסוידו-מטאפורהכעיןבהלראותכמדומה,.יש,הלאומיהמיתוסשלערכית
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פואטיים-מודרנייםרעיונותשללהעלאתםופסוידו-נאיביתעממית

אמנםקדמווהחסידותושהקבלההמשורר,אתשהעסיקו-והיסטוריוסופיים

-הטבעאלשהיציאההרעיון,(כגוןבביסוסםולסימבוליזםלרומאנטיקה
לאלוהיו,פשוט,אדםהואאפילוהאדם,אתמקרבת-במיוחדולמעבה-היער

ממגמותיהםשהתרחק-ביאליקהתגלות),לידילהביאעשויההיאוכי

באמצעותלקוראיוכביכולרמז-המערבייםה"צעירים"שלהקוסמופוליטיות
מןישן-נושןמושגשלמודרנית(החייאהשלווהצפריריםהזוהרשירת

למצואכדיזריםלשדותולנדודלהרחיקצורךשאיןהקבלית),הדמונולוגיה

משירתה"זפיר"כדוגמתהלניסטייםמיתולוגייםסמלי-טבעבהם

כדיניצשהשלה"יווני"העולםאללהרחיקצורךאיןגםטשרניחובסקי;

ה"סאטירים"ניגוןכדוגמתודיוניסייםפנתאיסטייםרעיונותמתוכולדלות
שלהספריםבארוןכלולשהכוללפיהמוסיקה',מרוחהטראגדיהשב'הולדת

אמנםהנטולהבריכה,בסמלהדיןהואהישן,בית-המדרשושלבית-אבא

אךמוכרות,דתיות-לאומיותהשתמעויותאמנםוהחדורידועקבליממקור

העולםברוחומודרניים,חילונייםרעיונותלהעלאתביאליקאתהמשמש

החדש,

עםמיסטיתאחדותשלבמונחיכאןמיוצגהעולםאםשגםאפוא,יוצא

כמטרהמתגלההמטרההדתית,מתמונת-העולםהלקוחיםמונחיםעולם,בורא

לחרוגהוא,באשרהאמן,לשאיפתביטוימתן-אוניברסליתפואטית"ייארס

לטוהר,השמיםכעצםואידיאלי,אידיליעולםולגלותלמציאותמעבראל

כאמצעידבר,שלבסופומתבררת,ביאליקבשירתהקבליתהסימבוליקה

-המיסטיתחזותהלמרות-להבינהואיןכללית,אמתלהשגתפיגוראטיבי
הדתשהתרוקנהלאחרהכול,ככלותהמסורתית,באמונהלדבקותכעדות

לביןהאדםשביןהקשראתלחדשהאמנותכאןבאההמודרני,בעידןמתוכנה

הנבחרהיחידעבורה"דביר"אוהקודשים"ייקודשעליונים,כוחות

חותרהואימיושכלהישגלהשיגו,ממנושנבצרהישג,אותוהואב'הבריכה'

האמןשלמטרתובידו,עולההדבראיןולעולםאליו,להגיעללא-לאות

סמליאותםזאת:ואףבשעתו,למשההמובטחתכארץמנג,דתיוותרלעולם

כסמליםגםלהתפענחעשוייםעשיר,פואטיבמטעןהטעוניםמיסטיים,

בשירתהנביאשהריהפוליטיקה,מתחומירבי-אנפיןהיסטוריוסופיים

למנהיגגםאלאבלב,דלמשוררלאשם-נרדףהואלתקופותיהביאליק

דמותאתבתוכומכילביאליקביצירתהנביאמושגלמעשה,המדיני,

תרתי-משמע,נבחרת,אישיותלאותהרמזיחד,גםו"הרועה"ייהרואה"

בלתי-פנימיבכוחעליהנכפיתזושליחותאךהשליחות,מןלברוחהמנסה

מושגיםתכופותהםחדשה"ו"שירהחדשה"ייתורהכיגם,כאןייזכרנשלט,

ביאליק,שלהאישיבעולם-הדעותנרדפים
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עולמיתחיזהב,

הבריכה,משתנהשלאורןבתופעות-הטבע,הביקורתהתבוננהדרך-כלל

את"לטרוףלמשוררלוהיהניתןכאילוא-כרוני,וסינכרוני,באופן

מבלילכאורהאחר,ברצףגם,תיאוריםארבעתאתולהציגהקלפים",

ושכךביצירההתבוננושכךמקרה,זהואיןמהותי,שינויכלשיורגש

מיסודותבהמרוביםהסטאטייםהתיאורודותשישלפנינו,הפואמההבינוה:

ולא-ועל-זמנימפורר-אפיזודליבמבנהבגלויבנויההדינאמיים,העלילה

"סיבהויחסיומאוחר"וקדם "יחסיניכריםשבו(ליניארי),קוויבמבנה

זוהאידאית,הפרשנותלרבותהפרשנות,העניקהלאכך,משוםומסובב",

הופעתןלסדררבהחשיבותסמלים,שלמערכתהיצירהשלבריאליההרואה

בה,הנזכרותתופעות-הטבעשל

הכלולהכ'הבריכה',אנציקלופדיתשביצירהלהראות,ינסהזהמאמר

צירשלהמרומזקיומואתגםלחשוףניתןבה,כלולושהכולמהכול

המתרחשהחמישי,גם(וכןהמצביםארבעתמוצביםשעל-גביוכרונולוגי,

רקולאלמדי,והגיוניטבעיבסדרמזה,זהכנובעיםקיץ")יום"כחום

קישוראיננוביניהםהקישוראמנם,זה,בצדזהמקריבאופןכמצויים

שלבסופואךומפורר,פרוםראשוןממבטנראהבאמתוהואמובהק,ליניארי

לאתרהשניתןכלשהי,אחדותלכדיהתופעותאתללכדאפשרחשבון,

הצירעל-גבימכילהש'הבריכה'בלבדזולאאחרות:במליםולתארה,

אתרובכלזמןשבכלוהנצחיים,המחזורייםהיקוםגילוייאתשלההסינכרוני

אלא ;) 12יאןאירההציירתושלפיכמןיעקבשלמכלי-ראשוןעדויות(וראה

"סיבהושלומאוחר"יימוקדםסימניובודיאכרוני,רצףבהניכרשבמקביל,

לחדדוהפרשןהקוראעלושומהלאלתר,ניכרזהרצףשאיןהגםומסובב",

כעיןשלבחישופההואכזהמאמץשלשכרובו,להבחיןכדיראייתםאת

התרבותהתפתחותשלהיסטוריוגראפיתסקירהמרומזתדיאלקטיקה

העםרוחלהתפתחותמיוחדתחשיבותנודעתשבתוכהכולה,האנושית

) Volksgeist (, ואףאותההסובבביער-כולהבתרבותקשורההעםרוח

נבדלת,כתופעהעצמהבזכותעומדת

שבשירחזיונות-הטבעארבעתשלהופעתםסדרהפרשנית,לשיטתנו
גםביאליקמנהיאןלאירהבאיגרתשהריבחמישה,שמדובראפשר(כאמור,

קיץ",יום"בצהריהמתרחשנעוריי",בימיייואניבמליםהפותחהפרקאת

המנוטר-ה"אובייקטיביים",התיאוריםארבעתביןחוליית-מעברהיהכאילו

כבת-עינוהבריכהתיאור,לביןהדוברה"אני"שלמהתערבותוכביכוללים

ממבטלהיראותעשוישהואכפישרירותי,אומקריסדראינושר-היער)של

וחד-חד-ערכיבקשרמדוברשאיןהגםבחברתה,קשורהתופעהוכלראשון,

סדרותכאןנרמזותלהערכתנו,ומסועף,רב-מערכתיבקשראםכימשמעי,
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תופעות ,) Geistesgeschichte (חיי-הרוחמתולדותתופעותשלאחדות

מכאניתחזרהשלבדרךלאאךקבוע,מחזוריבסדרצירןעלשסבבו

העל-זמניים,הקוסמיים,הכלליםאתכאןבודדביאליקומוכתבת-מראש.

ופעם"נאיבי"באופןפעםחיי-הרוח,בתולדותנגלותאלהתופעותלפיהם

רב-דורי,במעגלופעםומואץקצרבמעגלפעם 13ייסנטימנטלי";באופן

אומות-העולםאצלשנטמע,לאומית,כתופעהפעםעולם;כימותשאורכו

שנטמעהכלל-אנושית,כתופעהופעםכלל-אנושית,לתופעההזמןעםוהפכה

הכר.לבליעדבתוכהנבלעהובדיעבדהאומהבנפש

חומרביןומובחןברורחיץובהגותוביצירתוביאליקשםלאבדרך-כלל,

הנתפסותקטגוריותשארביןוכןללאומיהאישיביןלחוץ,פניםביןלרוח,

בתורתאחריםאצלשהוצגוקטגוריות,אותן 14לזו.זוכמנוגדותבדרך-כלל

פולאריים,ניגודיםבתורתדרך-קבעביאליקהציגבינאריים,ניגודים

לגביגםכךהדמדומים.באיזורומתמוססיםבאלהאלהנבלעיםשגבולותיהם

שביןליםההבלהבהרתה"צעירים"אתששימשויהדות",ייאנושיותהניגוד
לפי 15עם-ישראל.בתולדותהקשורותלתופעותכלל-אנושיותתופעות

"יהדות"ביןתפדלשיםאיןביאליק,שלומהרצאותיוממסותיוהמשתמע

גםכולו,העולםבכלמרחפתשרוחוומפור,זמפוזרעםשכןלייאנושיות",

מכבר,זהנתמזגהעתים,חליפותבכלפרישותוועלעצמותועלשמראם

לכאורה,רקהתרבויות.בכלועקלקלות,ישירותבדרכיםומאונס,מרצון

לבדד(ייעםוהסתגרותוהעםשלפרישותוביןסתירהניכרתביאליק,טען

והתערבותובגויים"ישראלודתייתרעיוןלביןיתחשב")לאובגוייםישכון

בתוךמכונסהעם 16ומשפיע.תורםגורםבתורתהעולם,אומותביןהעםשל

תורתואתמפיץאףאחת,ובעונהובעתמטאפורי,אוממשיבגטווחיעצמו

אבסור.דאוסתירהמשוםהזובשניותואיןלגויים",ייאורומשמש

באופןלתארבבואותולדות-הרוח,ששמהההתופשלמורכבותהבשל

עםשבאומהוהנצחיהסטאטיהיסודשלמפגשואתמדבר'ב'מתיסימבולי

רבי-סמליםשלושהביאליקעיצבמבחוץ,אליההבאיםדינאמיים,יסודות

פירושלשוםבמלואםנעניםשאינם-והאריההנחשהנשר,-אנפין

ליהדותשמחוץשונותתופעותלגלםעשוייםהםלהיפך,מצומצם.אלגוריסטי

וגלובאליות,לוקאליותתופעותועל-זמניות,היסטוריותתופעותובתוכה,

מספרגםכךהפואמהשלפרשניהוכמספרוקולקטיביות,פרטיקולאריות

לסמליה.להעניקשניתןהפירושים

השונותלתופעות-הטבעלהעניקניסיוןכלכאמור,ב'הבריכה':הדיןהוא

בדרך-כללחומקתפואמה~ושכןיפה,יעלהלאחד-משמעיאלגוריסטיפירוש
פיעלאףבמרכזה.עומדלמיצויניתןהבלתיוהסמלוהמפורש,המוגדרמן

חידהבמרכזההמעמידהומעולפת-סו,זחידתיתפואמההיותהולמרותכן,

הדובר-שלכמו-רליגיוזיתהשתאותשלתחושהחדורה(אףייעולמית"
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היסטוריוסופי,רובדגםבהלאתרכמדומהניתןזו),חידהלנוכחהמשורר

המשתניםההתהוותיסודותעםהנצחיההוויהיסודאתבמודעהמפגיש

בסתירהלכאורהרקעומדוזהייהבריכה",שלומזגהצבעהאתוהמשנים

הסודיותמלאתהמדיטטיבית,וההתפעמותהאישיתהחוויהלתחושת

הפואמה.סיוםלקראתכבושהאקסטזהבכעיןומתעצמתההולכתהחגיגית,

לאומייםממדיםבעלתהגותית,כיצירה'הבריכה'אתמעמידזהרובד

מבלעדיותו.הפשוטהסיפוראתומפקיעואוניברסליים,

שלבתבניתמתארגניםלבדםהריאליהפרטילאכיעו,דכאןייאמר

מישורי-גםאלא-סודובתוכהבריכהובתוכויער-קונצנטרייםמעגלים

אלהמישוריםלבריכה.להעניקעשויהשהפרשנותהשונים,ההשתמעות

והאישי,הליטראליהמעגללמןוגדלים,הולכיםבמעגליםהםאףמתארגנים

אתהמכילהאוניברסלי,למעגלועדהלאומיהקולקטיביהמעגלדרך

,שאותוהלאומיבמישור-ההשתמעותבעיקריתמקךזהמאמרכולו.הקוסמוס

ממישורי-ההשתמעותשיתעלםמבליוזאתמכול,יותרהביקורתהזניחה

מזה.והאוניברסלי,מזה,האישי,המישור-הלאומיהמישוראתהמקיפים
במושגביאליקשעשהבשימושניכרשוניםמישורי-השתמעותשלקיומם

לתופעות-הטבעאשרספרותיים.החוץבכתביווכסמל,כמציאותהבריכה,

ברקיםסערתירח,לילשטוף-שמש,יום-ב'הבריכה'המתוארותהשונות,

מנוסחיהבאחדכברמצויראלי-כביכול,הליטה"פשוט",תקדימן-ורעמים

כשנה ,-1903בלקלוזנרביאליקשכתבהאוטוביוגרפית,האיגרתשלהגנוזים

נדפסזואיגרתשלוהמוגמרה"רשמי"(הנוסח'הבריכה'הפואמהחיבורלפני

בעיזבון,ששרדווהמקוטעים,הגנוזיםהנוסחיםתשלוביאליק.באגרות

גנוזים').'כתביםובספרחיים''פרקיבספרוןביאליק',לזכר-ב'כנסתנדפסו

חווייתילבושלובשתימי-הילדות,שלריאליהמהכחלקהתמונהמוצגתכאן,

ואינטלקטואליים:קולקטיבייםמיסודותכלילמנוטרלתכאילוואישי,

בקומתוממוליעומזהנהזרהיעראתיוםיוסרואההייתיביתנואשנביבעז

נצהריזרשני!ומרמז:בשתיקתועומדתעלומות,ומלאפלאירבחסון,השחורה,

ולפניס,לפנישמהנכנסזה,מצלחורשאל / ... /הייתימפליגובערביוהקיץ

גזוליינעלס"עסואילס,תוההשס,ומתייחדיושבסתריס,לפינתמחבריפורש

קלה,עבעליס,רחשיוזע.אינישמוומהגביעלנשימתומרגיששאניאחז

נופליסאורכתמי / ... /היערנעניחבויהקטנהמיסבריכת / ... /שמיסרצועת

אתלישבראוהאותיותצירופיהסאלו-הקרקעאתומנמריסענפיסרשתזרך

 / ... /מבחוץ.חצרנושעראצללבזיעומזאנילננה.ליל / ... /בילזותיעולמי
ברבבותנוצצתוטלוליס,ירוקיסזשאיסמכוסהומשופעת,קטנהגבעהולפני

תחתוקופאומתעלףמנמנסהכול / ... /הירח.לאורוגנוזענוגבזוהרטיפותיה

קזושיס-איומים,רגעיסאניזוכר / ... /וכחלחל.חיווראוראבקתשלדקמסווה
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ממשמשסער 1 ... 1היתה.ועלסהבצהריםפתאוםחשךהיוםוקדושים-מתוקים.

ומצווההואאףעומדהרבי I ... /ועלינוהרביעלנופלתאלוהיםחיתתובא.

רםבקולפתאוםקוראיםכאחדפיותוארבעיםברק. ...הכןעומדיםאנו ...בעיניים

 rפוטררח!טרח!-ופתאוםביסנםמתוךורוגניםמתרעמיםהשמיםהברכה.את
 17 •הארץותיבקעהשמיםהתפוצצו

אתלחזקלכאורהעשויהמוקדמיםממראות-הילדותזהפלאסטיתיאור

החווייתית-הפרשנותחסידיהרומאנטיים,המבקריםשלהנחותיהם

א,ותואותנטיים,מראות-שתייהשלשחזורביצירההרואהליטראלית,

בלב,דבטיוטה,ולאלקלוזנרשנשלחההאוטוביוגראפית,באיגרתגםשהרי

הוגה,סתרים,בפינתעצמימצמצםהייתיהבדידותייבשעותביאליק:כתב

האלהבשעותהייתי ...בחשאיחזיונותורוקםעולמותבונהמהרהר,הוזה,

בדממהבהמשתקףהעולםשכלהיערבעבימוצנעתקטנהמיםכבריכת

בגוףהכתוביםייפשוטים",חווייתייםתיאוריםגםואולם, 18 ." ...אחרובגוון

ביצירתתכופותצבועיםהיחי,דשלמעולמוכביכולוהלקוחיםיחידראשון

ה"אוטוביוגראפיות"באיגרותאפילואימפרסונליים;בגווניםביאליק

והקולקטיביהאישיה"אני"ילדותו,ימיעלביאליקשכתבהללו,המסוגננות

מהםולמיקודםהעולמותמשניאיזהלדעתואיןאחת,למהותמתמזגים

הבכורה.

בטיוטתשהופיעוצירופים,שאותםלעובדה,לבלשיםראויבמקביל

הופיעוומוחשי,חיצוניאובייקטיבי,מתיאור-טבעכחלקהגנוזההאיגרת

פנימי.סובייקטיבימתיאורכחלקשנתפרסמההאוטוביוגראפיתבאיגרת

נופי-שלהריאליהומןהקונקרטיתהמציאותמןאפואבוהועתקההבריכה

להלןומופשט.אינטרוורטיפסיכולוגי,לסמלוהיתההנפש,זירתאלהילדות

משתקפיםהיערשחזיונותה"בריכה"-סמלאופיגורהשאותהנראה,אף

על-אישית,פסיכולוגיתסימבוליקהביצירתגםביאליקאתשימשו-בתוכה

אחריםגיבורי-תרבותשלבנפשםשהתחוללאתלתארבבואוישית,בין-או

מהישןינקועולמות,שנישביןהגבולעלכמוהוהםאףשעמדוזולתו,

והעולםהמראות,עולםהחיצון,העולםשביןהגבולותהחדש.אתוהיניקו

ביאליקאצלניטשטשוכבמראה,החיצוןהעולםאתהמשקףהפנימי,

לחלוטין.

שלנפשםאתגםאלאלבריכה,ביאליקאפואהמשילבלבדנפשואתלא
הישןגבולעלהםאףושעמדוקרבת-נפש,חששכלפיהםאחרים,משוררים

שהיהרמח"ל,שלנפשואתלבריכהביאליקהמשיללמשל,כך,והחדש.

זהרורילקליטתהראשון"ייהכליאףבישראל,האחרוןהפרד"סאישלדבריו

עלוסתירותיו.הפכיוכלעלהחדש,העולםלגילויי-הראשוניםהשחר
שככםאחריהאלה,והנרפשיםהרותחיםהמעיינותייכלביאליק:כתברמח"ל
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ברינהויחתרובגילנהרומרוצתם,בשטףהזדככםואחרימזעפםמעט

למנוחתםאלוהיםהכיןאשרוהעמוקההשקטהבבריכהיחדכולםלהיקוות

מפאדובה').'הבחורביאליקשלמאמרו(ראהלוצאטו"בחירובנפש

אךראליים,ליטתיאורי-טבעשלסדרהכן,אםמעמידה,היצירהחזית

ית,הפיגורטיבלשוןגםעצמןתמונותאותןמופיעותקליםבשינויים

סבוכהופוליטיתפואטיתהגותשבהןביאליק,שללמסותיוהאופיינית

אותםלמשל,כך,מאירי-עיניים.קונקרטיים,משליםבעזרתמתבהרת

ושלנתינהשלבמצבהבריכהנתונהשבושמש,מופזבוקרשלתיאורים

נתונהשבוומסתורי,חיווראורזולףירחלילושלסביבתה,עםהרמוניה

והעיוניתהפיוטיתכתיבתואתמשמשיםוחלום,תרדמהשלבמצבהבריכה

ומורכביםדקיםהיסטוריוסופייםענייניםשלהבהרתםלצורךביאליקשל

ולתיאוריהסערלתיאוריבאשרגםכךהמתעוררת.האומהשלמסיפור-חייה

ייפשוטים",כתיאוריםגםמופיעיםאלההסערה:שוךשלאחרוהיקיצההשחר

שונים,היסטורייםלתהליכיםומשלכמטונימיהוגםעצמם,בפניהעומדים

קוסמי.מעגל-קסמיםכבמעיןשונות,בתקופותעצמםעלהחוזרים

 19גרינשפאן,א'תלמידומפיושרשמםכפיהספרות,תולדותעלבשיעוריו

העבריתהספרותלגבישב'הבריכה'לזהדומהתהליךביאליקתיאר

בתקופההמקרא,בספרותשראשיתותהליך,שלביתוארוכאןהעתיקה.

חז"ל,באגדתהמשכוולמחרשה;לחרבידוושלחארצו,עלהעםישבשבה

באהשבסופהתקופה-והקפואיםהקבועיםהלשוןשימושיהתרבושבה

ההיסטוריוסו-שתפיסתוביאליק,הפייטנים.שללשונםבדמותייריבולוציה"

בניהתהליכיםאתתיאררנ"ק,וכשלהגלכשלומחזורית,מעגליתהיתהפית

ייאיןבחינתעברו,בדורותלהםשקדמותהליכיםשלכגלגולםהחדשהזמן

המתוארתדיאלקטיקהשאותההנמנעמןזהאיןהשמש".תחתחדש

טבעיתגיבוריםספרותהם:ששלביההקדומה,הספרותעלבהרצאותיו

הישגיאתקיפאוןכמתוךהמשקפתוקבועה,מלאכותיתספרותוקלאסית,

עיניולנגדנחשפה-ותחייהמהפכהשלתקופהשלאחריההקודמים,הדורות

בתקופתו.גם

בעיקרואם,כילפנינו,בעלמאטבעחזיונותשלאההנחה,היאנכונהאם

טעםלנוהריהעם,בחיישונותתקופותשלהדיאלקטיקהתיאורדבר,של

אלהביאליק.שלהפואמותחמשמכלולבתוךהפואמהשללהשתלבותהנוסף

השלמתהביןהעשרים:המאהשלהראשונותהשניםבחמשנשלמהכתיבתן

להשלמתועדהראשוןהשיריםבקובץפרסומהלשם'המתמיד'הפואמהשל

אזכברשעמדהשני,השיריםבקובץפרסומהלקראתהאש''מגילתהפואמה

הבלתי-גמורות,הפואמותוכןה"קאנוניות",הפואמותכללדפוס.להימסר

חידתאת-ארכיטיפיתאוסמליתריאליסטית,בדרך-בדרכהאחתכלהציגו

והנראיתהלאומימהממדלכאורההמנוטרלת'הבריכה'העם.שלקיומו
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בתוךחורגת""בתלהיראותעשויהאמנות"לשם"אמנותשלכמעשה

הבלתי-גמורהבפואמהבלבד:מדומהלהערכתנוחריגותהואולם,המכלול,

ביאליקעיצב'המתמיד',שהושלמה,הראשונהובפואמההחייט''יונה

אנחתהאתהזורהאומה,שללטרגדיהומשלמטונימיההמשמשיםגיבורים,

(זהממשיפרילהיניבושלאבשדותכוחותיהמיטבאתוהמשקיעהלרוח

שהיהתורה,שלבאוהלה-וזהזרים,בשדותאון-נעוריוכלאתהשקיע

חידתיים,סמליםכמדומה,העמי,דוב'הבריכה'מדבר'ב'מתינרפש"),לייאגם

באומההקייםהפאסיבי,היסודאתכלומר-ישראל""נצחאתהמפגישים

והמתגוו-המשתניםגורמי-הזמןעםהאומהשבנפשהעתים,חליפותבכל

שנכללוהפואמות,כלולמעשה,יימבחוץ",אותותיהםאתבההחורתיםנים,

המצבעניינן-האש'ו'מגילתההרגה''בעירלרבות-ה"שירות"במדור

בעברהנעוציםשורשיושבהווה,הטראגי ) condition juive (הלאומי

אלופואמותפילוסופיים,במונחיםהדורות,שבכלהמחזוריים,וגלגוליו

עולםעםוהנצחי,המתמידוקיים,העומדההוויה,עולםאתמפגישות

הכול,ככלותמתבררת,הביאליקאיתהפואמהוהמתחלף,החולףההתהוות

כיצירהוהאותנטית,המשכנעתשלה,התיאוריתאוהסיפוריתהחזיתחרף

ההגותית,התכליתהיאביותר,המורכבתגםכןועלהעיקרית,שתכליתה

ואילויחסי,באופןומדולדלדלהביאליקאיתבפואמההעלילהיסודככלל,

יישירת-עבריל"אפוס"כיאהלמיצוי,ניתןובלתיעשירהאידאיהצד

עלחילארביםדורותשמזהאהלים,ויושבפאסיביעםשלשירתו-ישראל"

גיבוריהםשגיבוריוהספר",ייעם-עמליםלהלמותידושלחולאחרבו
 2Uהרוח,

כפיביאליקשלהגותוברוחלהלן,כןעלנתארחזיונות-הטבעארבעתאת

אלהחזיונותפואטיקה,בנושאיושיעוריוהרצאותיובמסותיו,משתקפתשזו

הקשוריםהאומה,ובחייהאנושותבחייצבירה""מצביכארבעהכאןיתוארו

אלהמצביםעצמו,בפניאחדכלעומדיםגםאךנסתר,בקשרלזהזה

הולכיםבמעגליםהעולם,ובנפשהאומהבנפשהאמן,בנפשמשתקפים

האקטוא-תהליכיאתהמשקפיםמעגליםבהםישומתרחקים:הולכיםוגדלים,

המיתוסערפיליואלההיסטוריהנבכיאללאין-סוף,עדהמתרחקיםוישליה,

היממהמחזוריותשעניינןפיגורות,אותןכאןנטלביאליקוהכללי,הלאומי

תהליכיםלהמחשתקונקרטייםכמשליםבהגותווהוששימשהשנה,ועונות
עצמו,בפניסיפורועשאן-ופוליטייםפואטיים-רחבי-היקףהיסטוריים

שונים,לפירושיםפתוח
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ורבעהאורחה-הבריכהג,

הבריכהשמש,באורמוצףבהיר,בבוקרהמתרחשהראשון,התיאורבפרק

עםאוהמוחשי,היערעם-העולםעםהרמוניהושלנתינהשלבמצבשרויה

אתבתוכהולשקףממימיהלולהעניקמאושרת-שסביבהיער-הסמלים,

מתגלםהקסם,רשתותבזהבושבויארוגהעומדהיער,רבת-החוסן,דמותו

-בעתידאופטימיתואמונהעזוז-עלומיםכולו-הגיבורשמשוןשלבדמותו
ערךהכרתשמתוךהתחטאותבכעיןאהובתו,שלבחיקהעצמומפקירעדיין

ולתוצאותיה,הפיתוילסכנתעיקרכלמודעשיהאמבליעצמו,

הבוגדנית,לדלילהכאןמדומההשמששהריברקע,אמנםאורבתהסכנה

מענייןואולם,אהובה,עלהרה-גורלפיתוישלזהברשתותהפורשת

שלושלמותתמימותהרמוניה,כולההאומרתהבוקר,שבתמונתלהיווכח,

ביןמורכבתייקורספונדנציות"מערכתשלקיומהניכרתטרם-התפכחות,

דומההןבגבורתוהשמשלמפותה:המפתהביןהנאצל,ליסודהמאצילהיסוד

אלכעיןסובביובעיניהיותועלמעידששמוהגיבור,לשמשוןבמראהויותר
גיבוריםשניהםער, Wמחלפותלשניהםלדלילה:מאשרקדמוני,שמש

וההרואי,החסוןהאלוןעלראשם,עלזהב,רשתאוזהב,נזרולשניהם

 / .. ,/עצמושלפזייברשתבמפורש:נאמרהן 21שמשון,שלבדמותוהמופיע
נובעתלדלילההשמששלדימויה 22,15-14שורותנזרו",ראשעלומרים

מתכונהאםכישמשון,שלתכונותיושהןהחיצוניות,מתכונותיהלאאפוא

קורי-מסכתהטווהוהמתעתע,הכוזבשבאורההמפתההיסודמן-מופשטת

שההתפכ-מתוקה,באשליהלשגותלבריכהלהוהגורםקרבנה,ראשעלזהב

הזהובהאורמןזואכזבהשלההגותיותוההשלכותתבוא,בואממנהחות

למדי,ברורותונצורותגדולותוהמבטיח

 " Enlightenment "י " Aufklarung "י " siccle des lu-(אורשלתקופות
" mieres ( דרךהמשתקףאמביוולנטי,לתיאורכאןזוכותהאנושותבתולדות

היודעמפוכח,איש-הגותבתורתהמובלעהמחברשלהאישיתהפריזמה

אורבתנאורהקדמהשלתקופהובכלאנטיתיזה,גםישתיזהשלכלהיטב

עוז-שלניאוקלאסיות,אוקלאסיות,בתקופותהכותל,מאחוריהריאקציה

שזכתהעלבחלקהשמחהוהפאסיביתהדוממתהבריכההשכלה,ושלעלומים

ושחלחלוממנהשנבעוברעיונותיה,ולהבחיןלהתבונן-לטבעראילהיות

בתוכהמשתקפיםחסוני-הגזעעציוועתה-היעראלהשורשיםבאמצעות

,איןואומןתקווהומלאתנאמנה-למציאותומועצמת,מחודשתבבואהכבמעין

ה"קלאסיות",מהתקופותאחתבכלאםכיויחידהאחתבתקופהכאןמדובר

"בוקרלמן-בכיפהשלטווהגבורה,האורהאופטימיזם,התבונה,שבהן

חייםוחיאדמתו,עלקבעהעםישבשבההתנ"ך,תקופתהאומה,שלחייה"

שהאמינוהמשכילים,שלהאופטימיתלתקופתםועדובוטחים,בריאים
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ולהשיגלגויים"ייאורלשמשמישראלאדםשלוביכולתוה"ראציו"בשלטון

ובשום-בתבונהצעדיואתיכונןאךאםמרחיקי-לכת,אמנציפטורייםהישגים

אורתקופתשלהמרומזתהעלאתהלשםכאן,נבחרהבמקרהלא 23שכל,

היחידהגיבור,שמשוןשלהמחלפותעטורתדמותוושוויון,חירותוגבורה,

מיזוגבהיותהאוניברסליים,אידיאליםהמגלמתדמות-מעםהמורםהנבחר,

העתיק(התקדיםהיוונית-פלשתיתוהדיוניסיותהעבריתהנזירותהפכישל

שלבמועטוההסתפקותהכניעותתכונותבדברהניצשיאניהרעיוןשל

ה"הלניזם"),שלוהגבורההיופיאהבתלעומתה"הבראיזם"

אפיתיצירההעםרוחמתוךובוקעתעולהכאלה,"קלאסיות"בתקופות

העלילהשיסודיצירה-ועלומיםנעוריםכוחותמלאתשירת-גיבורים

ושלגבורהשלניאוקלאסיותתקופותגםבה,שליטוהדינאמיתהחיצונית

האופייניהשיריהז'אנרהוא(האפוסבעלילות-גיבוריםמתאפיינותהשכלה

מצטיינותכןביסודה),הקלסיציסטיתוהעברית,הכלליתההשכלה,לתקופת

ה"עולם"אתהמשקפתנאמנה-למציאות,מימטית,בפואטיקהכאלהתקופות

בתקופותצעיפי-ערפל,וללאדקאדנטייםעיוותיםללאובהיר,ישירשיקוף

תוךכפייה,מתוךושלאבחירהמתוךלמציאות,ראיאלאהבריכהאיןכאלה,

שהיאעלגדלותהרהוריוהצטנעותה,צניעותהחרףבלבה,מטפחתשהיא

בחרתנו(ייאתהכולוהעולםכלאתהיער,אתבתוכהלהכילכביכולנבחרה

בגויים"),ישראלייתעודתלגויים",ייאורהעמים",מכל

לתיאורומתלווהבלב,זוהערצההשתאותולאמרומזת,ביקורתגםאך

לעולםמשל-אהובתולפניומתעדןהמתחטאוהיפה,הצעירהגיבורשל

ייקלאסיות"תקופותשלטון-השכל,שלוהמסמאהמפתהבאורהשבוי

פשטני-באסתטיציזםאחתלאמתאפיינותבהן,הנוצרתה"יוונית",והאפיקה

והטריוויאליותהמעשיותהמירוקבפעולותשלפנינובתיאורהניכרלמדי,

יפה-הגיבורלאהובההשמשכאןשמעניקה ,וכדומה)סלסולסירוק,(שטיפה,

נעלותשאיפותוהתמיםהצעירבגיבורמחדיראינואור-השמשהתואר,

אסתטיקהלחיימעודדואםכימטאפיזי,אומופשטאופיבעלותומרוממות,

הנאותורדיפתאינה-אומרת-דיאנוכיות-ש 24ועידון,פינוקורווחה,

ה"הלניס-בתקופהנחשבתאינהבסמוי,כאןנאמרטרקליניות,אפיקוריות

תכונההפרט,והנאותהתועלתנותמצדיקתה"ניאו-הלניסטית",אוטית",

הציוויליזציה,להתפתחותהתורמתובונה,חיוביתתכונהאםכישלילית,

מןהנובעאופטימי,בהלוך-רוחמצטיינתאףזוכעיןרציונליתאורתקופת

בתבונתונכוןשימושלעשותהאדםשלביכולתוהאנתרופוצנטריתהאמונה

לוהמאפשר- ) lumen naturale (שלוהטבעי"ב"אור-שלוהשיפוטובכוח
זואמונהמשקףביאליקלכזב,אמתביןלרע,טובביןלהבחיןכביכול

ידיעהמתוךובאירוניה,בספקנותבגורלולשלוטהיחידשלביכולתו

עמדהלאההשכלהשתנועתנכזבה,שמשוןשלהבוטחתשאמונתושבדיעבד,
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בסיסמאותיההמאמיניםשלפניהםעלטפחהוזוהמציאות,במבחן
הלאומיתהתשובה""דרךהשפעתתחתשעמדכמיביאליק,האוניברסליות.

ההשכלהתנועתשלהכוזבותמהבטחותיהשהתפכחודורו,צעירישל

הלכי-הרוחותהשפעתותחתגיסא,מחדהציוניים,לחוגיםוהצטרפו

כאןמשקףגיסא,מאידךהרוסית,באינטליגנציהאזשפיעמוהניהיליסטיים,

כתריםלושנקשרוהזהב,מחלפותעטורהגיבור,שלהעצמיבטחונואת

ושלואוהדתחיוביתהערכהשלאמביוולנטיתבתערובתאור,שלזהובים

בערכיגםביאליקכאןמתבונןדומהברוחוחושפת-מומים.ממעיטהאירוניה

כפיבת-זמנו,הסוערתהגרמניתהרומנטיקהשלוהאסתטיקההאתיקה

שלנפשםמשאת-ניצשהשלהערכים'כלב'שינויביטויםאתשמצאו

שלועטורת-התלתליםהשאננהההרואית,דמותוהמערביים.ה"צעירים"

בתלתלילייכפיריםעבריתגרסהכעיןגםהיאהשמש,באורהמופזתשמשון,

-והמאיימיםהקוסמים-בערכיההתבונןשביאליקניצשה,מתורתהזהב"
בספקנות.

תקופותעלביאליקדיברהדמעות''אחריהגנוזבשיר-הנעורים

אוליאוהאומה,שבהןותקווה,אמונהעלומים,שלחוסןמלאותאופטימיות,

ועלזרוע,ואוריהמרחבומעליהפלגי-מיםעלנטועהכולה,האנושותאפילו

רעיוןזו.ומשכרתתמימהמאמונהוהמשפיליםהמכאיביםההתפכחותרגעי

ראשוןבגוףמתאר,הואשאףהנעורים','אליליהגנוזמשירוגםעולהדומה

ועלבנעוריו,במשוררבושפיכווהזכים,התמימיםהאמונהרגשותאתיחי,ד

שבאווהניהיליזםהפסימיזםתחושתועלהיפיםהחלומותמןההתפכחות

ליטובאלי!אלי, /-'אפס'הכלסביבי:(ייאביטהחלוםמןהיקיצהבעקבות

עולם:השקפותשתיעלדיברהחוץ-ספרותיתבהגותו .)" ...מותי!

שלוראיית-השחורותלייבניץשלהתיאודיציאה-והפסימיתהאופטימית

כלללקוותאפשרואילזו,זותתנגדנהשתמידהשקפות-שופנהאואר

עדייןניכרתמקום,מכלהבוקר,בתיאור 25הזמנים.מןבזמןשתתקרבנה

במסכת-זהב,האחוזיםאוהבים,ביןטרם-התפכחותשלמאושרתסימביוזה

אופטימיותתקופותטובה.טיחומבהירנראהואורההשמש,עליהםשטווה

באחתשבלב.קרעובליסתירותבלימלאים,ובחייםבאחדותהצטיינוכאלה

היוזולמצווהייהראשוניםהחדשה:העבריתהספרותנבראהאלהמתקופות

נגהבת-השמיםההשכלהואורהדעתמעץשטעמווהחכמים,המשכילים
 26עליהם".
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ההאמומןאכזבהכמתוךהעולם,עלשמשתררישחוסן:לעולםלאאך

לדמיונותבכמיההביטויואתהמוצאאירציונלי,הלוך-רוחבשלטון-השכל,

רומאנטיאורומאנסי ) quest (בחיפושואסכטולוגיים,מיסטייםולרעיונות

ברשתנפילתוולאחרשמשוןשלעיניוניקורלאחרוהנעלם,המסתוריאחר

באורהמוצפתסהרורית,תקופה-חשכהתקופתבאהדלילה,לושטוותה

השתמעויותהקרהירחלאורנודעביאליקבשירתורב-תעלומות,חיוורירח

שיגעון,הזיותשלוזנונים,ארוטיקהשלמסוכן,קסםושלמסתוריןשל
מלאימופלאים,חזיונותמתרחשיםהירחלאורשיקול-הדעת;ואובדןכישוף

זהב,כחלוםהלב(ייהמשכרליל''גמדיוראהומאיים;מפתהדמוניקסם

רמייהאורומעולףמשוכך(ייירחוהגל''הצוריעוור");עינייםוכמקסם

חוטיבלבנהמוזרותשוזרותזכותליליות(ייובנותהקיץ'ערב'היהזורע");

מזהירים"),כסף

עם-בתולדותירח,באורהמוצפותהאלה,המיסטיותהתקופותאחתאת

יחסי-הגומליןאתתיארשבוהעברי','הספרבמאמרוביאליקתיארישראל
לשפת-ספרוהפכהשפת-הדיבורתחילה(שהיתהלארמיתהעבריתבין

הקלסיהספרנרה:כבהולאהארמית]נשללבהשכבלאבלילהייוגםבלבד):
שישומהנברא,וברוחהבשפתההעבריהעםשלזהלילהחזיוןהקבלה,של

מיתהמתהכברהריהארמיתהלשוןה'זהר'בימיכיהוא,הפלא,מןבזה

כאזרלמסתזריןזזהיתהיפהכךמשוםדווקאואוליהעברי,העםבפיגמורה

אתמנאומיובאחדתיארגםכך ,"חלזמזתלבצליהמתההלבנהשלהחיוור

לרמח"ל:שבתי-צבישביןבתקופהבעולםשנשתררההאירציונלית,הרוח

במחנהשבתי-צבישהדליקהמשיחיות,שלהבתעודבערהההיאייבתקופה

נפשו ] ..נהעבריהעולםבחללנשבורזי-דרזיןמסתוריןשלרוחישראל,

בעת 27שלמה",ואמונההזיהלכדיעדלמסתוריןנטתהרמח"לשלהפיוטית

לתוך-תוכה,מתכנסתהבריכהגםוהזיות,מיסטיקהשלבעידןשרוישהעולם

בפרקאםמגבוה",קלושהכסף"בקרןמוארתספקבחלום,שרויההיאאף

השמחהכאםבוומתבוננתהיער,שורשיאתחרשמיניקההבריכההבוקר,

שבת-במסתריםחולמתהיאהלילה,בפרקבנה;שלובהצלחתובאושרו

והאקטיבית,המועילהההנקהפעולתבמעמקיה,שרויההאובדתהמלכה

וההזיה,החלוםשלובחוסר-המעשבפאסיביותמתחלפת

בתולדותויחידהאחתתקופהכמייצגהבוקרפרקאתלפרששאיןכשם

עידןאתשלה,הקלאסיתהתקופהאתהאומה,בוקראתלייצגיכול(הואהעם

הניאוקלאסיותהתקופותאתגםאךהקדום,המיתוסשלוהגיבוריםהגבורה

גםכךההיסטוריה),לאורךלאומהלהשהיוהשונותהפסוידו-קלאסיותאו

שלהמיסטיקהלמןשונות,ומגמותתקופותלגלםעשויזההירח:ליללגבי

ימישלולניאו-רומנטיקהלרומנטיקהועדויורדי-מרכבההאגדהבעלי

והזיה,תרדמהשלקיפאון,שלתקופהכלמאפייןחיווראור-ירחביאליק,
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באורםהעומדותואופטימית,מואצתפעילותשללתקופותכריאקציההבאה

ייקלאסיות"שתקופותוכשםוהפוזיטיביזם,הרציונליזםשלהחשוף

ייכמותהמציאותאתהמשקפתומימטית,ייתמימה"באמנותמתאפיינות

שלבפואטיקהמתאפיינותוניאו-רומאנטיותרומאנטיותתקופותכךשהיא";

מתאפיינותכןוהזוי,חלומידוקהמציאותעלמעטהוזווהפלאה,ערפול

ה"קרע"פריאמנותו,מושאיכלפיהאמןשלאמביוולנטיביחסאלהתקופות

הבוקר,פרקשלה"קלאסי"לגיבורבניגודוהתמימות,התוםואבדןהנפילה-
המודוסמןהישרוהלקוחושמחת-חיים,חוסןוגבריות,גבורהכולוהשופע

פאסיביותחלום,שכולהרומאנטית,גיבורההירחלילבפרקמעוצבתהמיתי,

בסיסעלשנבנוובאגדותהרומאנסהשלבמודוסשכיחהדמותויגון-עולמים,

התיאור,חזיתאתוכובשגדל-ממדיםהבוקרבפרקהגיבורהאבירים,סיפורי

ואילוומצוטטים;נשמעיםההיפותטייםדבריוגםכיעדהואקרובכה

במעבהאי-שםוחבויהרחוקהליל-הירחפרקשלוהנאלמההנעלמההגיבורה

הבריכה,במצולותאוהיער

ביןאולרומאנטיקה,קלאסיקהביןביאליקכאןשהעמידההבדליםואולם,
רב-מערכתייםהםאיראציונליות,לתקופותהראציושלטוןשלתקופות

דווקאמוארהבוקרשפרקאוטומטי,באופןלהסיקאיןמהצפוי:ומורכבים

ישהראשוןבפרקאמנם,שלילי,באורהירחלילפרקואילוחיובי,באור

אהבהשמתוךלנתינההמתלוותוהחיוב,האופטימיותהבהירות,מןהרבה

בביטחוןשמקורההצפויה,הטראגיקהנרמזתאךוהסתייגויות,סייגיםחסרת

שלהטראגיגורלוופקפוק,תנאיעמהשאיןהעיוורת,ובנתינההמופרז

והעיוורוןהבגידהעםבבדבדהבאההמכאיבהההתפכחות-שמשון

שמשבאורמוצפת , Aufklarungתקופתבתוםלאומהצפויהן-המכאיבים

בשיווי-הזכויותוביטחוןבגויים"ישראלב"תעודתאמונהמלאתמסמאת,

לעומתכמקסם-שווא,ולהתבררחיש-מהרלהתערערשעתידהאמונההצפוי,

ירח,שלפאון-אורובקהמוארותואירציונליות,מיסטיותתקופותזאת,

בהןשהריבתכלית,שליליותאינןוהדמיון,החלוםשלהמצועףבאורם

למהפכות-למעשיםמתורגמיםשאחר-כךערטילאיים,חלומותאותםנטווים

בעצםיייונקת-ביאליקכדברי-המיסטיקהכן,עליתרתרבות,ולמלחמות

ישידברון,שוואהחלומותכללאולפיכך, 28השירה",עםאחדממקור

ולאומהליחידהמאפשריםוהםלחוסן,מקורהםוהאגדותשהחלומות

וכשםאחת,מסכתלכדיומשתלביםכן,אםארוגים,והרעהטוב 29להישר.ד

הירחשופךשבהךבתקופותתקףהכללשלהיפוכוגםכךרע,בליטובשאיך

ומלואה,ארץפניעלממשלתואת

שמשוךשלהשאננהדמותובסימןהעומד-הבוקרפרקכן,עליתר

לפרקגםלרמזעשוי-הפלישתיתאהובתובחיקלשמש,השואףהגיבור,

ברדיצ'בסקי,שלבהווהלעולמםהעברית,הספרותשלהניצשיאני
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יוון",ייתרבותשלוהגבורההאורמעריציה"צעירים",ושלטשרניחובסקי

"גלותיים"סופריםשלהסהרורילזהבניגודעומדשטוף-השמשעולמם

מהםונבצרדל,נרלאורכתליםארבעהביןשנותרוכביאליק,וחיוורי-מצח

שסייםהואברדיצ'בסקיוהטבע,האהבהמנעמיאלהשמש,אללערוגכביכול

עםנפשיתמותשאמריישמשוןהניצשיאנית:באמירה'פרורים'מאמרואת

מוסראתבהנגידו ," ..עיוור,נמלטשהיהמשמשוןגדולהואפלשתים
להעמיסביאליקשליכולתוהגולה,פריהיהודי,המוסרעםהקדוםהעברים

(הרציונליזםוסותרותרבותכהאידאיותמשמעויותאחדתיאוריקטעעל

ה"צעירים"שלהאמוציונלילגעשבניגודעומדההשכלהשלהסדור

ביניהם)מאחדתנכר,תרבותאלהשמש,אלהמשיכהורקהניצשיאניים,

המושךשבהיצירה-רבדיהלכליצירתו,שלהאמביוולנטיטיבהעלמלמדת

זה,שללרשותוזהפולשיםוהרגשיהשכליוהמאוחר,המוקדםוהדוחה,

כיההבדלים,אתמחדדתהיאשאיןביאליק,שלהפואטיקהלגביהואכלל
מנוגדות,מהויותלהציגבבואוביניהם,הגבולותאתומטשטשתמבליעהאם

פולארייםבמונחיםאלא ,)" ..או, ..(ייאו,בינארייםבמונחיםביאליקהציגןלא

המושגיםאתלהסבירכשבאלמשל,כך, 30 ,)" ..גם, ..(ייגם,מובהקים

בזה,זההאחוזיםופרי,פרחבמונחיתיארםוהלכה",ייאגדההמנוגדים

לפרי,והופךהנושרכפרחהיאהאגדהדינאמית:מחזוריתתבניתויוצרים

באביבלפרוחשעתידהפרח,זרעיאתבתוכוהמכילכפרי,היאוההלכה

ולחלופין,מזה;הדמיון,ושעשועימזה,השכל,(שלטוןוהאגדהההלכההבא,

תקופותגםמייצגותמזה)הרומאנטית,והחירותמזה,הקלאסית,הקפדנות

מוצגותהיסטוריותתקופותגםוהריהעם,כבחייהתרבות,בחיישונות

אחריבגחלת:הקשורהכשלהבתבזו,זוכאחוזותביאליקשלבהגותו

אירציונ-תקופותבאותהשמש,באורהמוארותונאורות,שכלתניותתקופות

והחלוםההזיהוההזיה,הלבנהבאורהעולםשרוישבהןוסהרוריות,ליות

העולםחוזרהסערשוךועםומהפכות;למלחמות-למעשיםמובילים
שבקן,הגוזליםצפצוףעםביחדמתגליםהשחרואדילקדמותו,

ביאליק,להרצאותיואתכאמורשרשםגרינשפן,א'שלבמחברתו

ושיחיםחסוניםעציםובוכיערהעבריתהתרבותשלההיסטוריהמתוארת

בבואומשמימות,וקרחות-יערבהםדרכהאדםשרגלשביליםשפלי-קומה,

ביאליק:אמראתר,ובכלזמןשבכלוהדקדנס,הצמיחהתהליכיאתלהסביר
אתמכינהתקופהכלולילה,יוםשלכאותןותמורות,חליפותשלפרוצסייזהו

יכולאינוחישכלכשםחדשהעלייהשלהתחלההיאירידהכלחברתה;

מכיןשהיוםכשםמשמע,תדיר",ומשתנהמתחלףאלאאח,דבמקוםלעמוד

אתמכשירהשמש,באורמוארתרציונלית,תקופהגםכךהלילה,את

התקופהוכאמור,ירח,באורמוארתאירציונלית,תקופהשלהופעתה

בנשיותאםכי 31ובגבריות,בגבורהכקודמתה,מצטיינת,אינהה"סהרורית"
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שיעירנהלבן-המלךמכושפתבת-מלכהשלבהמתנתה-פאסיבית

לבואבתרדמת-הגלותשרויהאומהשלסטאטיתכציפייהכמוהמתרדמתה.

הבריכהשלומלאת-הנחתהשלווהגאוותהלתחייה.שיקימנהגואלה,

סבילהבדומייהמתחלפתהבוקר,מתיאורוהשמחה-בחלקה,המיניקה

והזיה.חלוםשלואינטרוורטית

זה,אתזהומזיניםבזהזהאפואכרוכיםב'הבריכה',המתואריםהמצבים,

ראלייםספיאוקונצנטרייםבמעגליםעצמועלהחוזרדיאלקטי,בתהליך

באורהעומדתאופטימית,תקופהשאחריכשם.אנושות.תולדותלאורך

מולכתשהמיסטיקהואירציונלית,חשוכהתקופהבאההתבונה,שלשמשה

בסערההמתבטאלמהפך,גםתובילהזושהדיאלקטיקהטבעיכךבכיפה,בה

אתלפייסהבאמהוסס,רינסנסכעיןתולידאףואחריההיער,אתהמטלטלת

חלומות-גאולהאותםליושנה.עטרהולהשיבוהזעף,הצינהבחלוףהיער,

פורקנםאתמוצאיםירח,באורהמעולפתבתקופהשנארגויימשיחיים",

עצמה,לתוךויותריותרהבריכהמתכנסתשבוהסערה",יייוםבפרקהמעשי

שנצברובני-הקיימא,הרוחנייםלנכסיה-הפנימיולעולמהלקיומהחרדה

ולהיבלעברוחבן-רגעלהינשאוהעלוליםדורות,גביעלדורותבמשך

בסערה.

* 

רקומת-חלומותתקופה-לגאולהופאסיביתחרישיתהמתנהשלתקופהגם

כתגובת-נגדומולידהלסופה,אחדיוםמגיעה-ליל-הירחכפרקוהזיות

פורענותאלאלפנינו,תגובת-נגדלאולחלופין,ומהפכה.מלחמהסערת

האבדהכך,אוכךרצונו.ונגדכורחובעלמבחוץ,היערעלהבאהפתאומית,

ומלחמהרקיע,שערינפתחיםועתהימים,ובקרקעהחולבציותנמצאהלא

הבלורית.פרועיהיעראדירילביןרוחותפריציריבואששיםביןמתחוללת

שאינההבריכה,כדוגמתוסבילהנשיתישותאפילוזו,הרת-גורלבשעה

ומתקדרותמשחירותפניהשמסביבה,הגבורהבעלילותפעילחלקנוטלת

הזהבנזראתהבריכהשיקפהבוקר,בשעתהיער.ראששעלהעביםכחשרת

מימיההכפילוירחבלילזוהר;שליםעליושפכהשהשמשהיער,ראששעל

מבעדלתוכהשנסתננההקלושההכסףקרןואתהיערשלסודוהדרתאת

הברקיםמאימתנבעתכתינוקעינה,עוצמתהיאעתה,ואילוהעצים;צמרות

עללשמוררצוןמתוךבאההזמןלאירועיהבריכהשלזותגובהסערה.בליל

הבריכהאפואנסגרתהסערהבפרקרקשבתוכה.דגי-הזהבעל-עולמהיפי

שהיאהזמנים,כביתרחולמת,ואינהאתומזדההאינההחיצון,העולםבפני

האמנותמבקשתשבהתקופהלפנינופואטיים,במונחיםהם.חדוהעולם
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תוךשן",ב"כגזלוסוליפסיסטיתהרכטיתהסתגרותשלתקופה-אוטונוכיה

שלתקופהלפנינופוליטיים,בכונחיםלעולם,היצירהשביןהזיקהביטול

זעם,יעבורעזניטראליות,עלושכירהכנגזעכיזה
אתתכולתה,אתלאבזושלאהקייםעללשכורהבריכהשלרצונה

כפוחדת,בהתכנסותאפואכתבטאוהזכים,הצנועיםהרוחנייםקנייניה

בצללהתתכנסוקדורניתכיםשחורתפנים,נעוות(ייכןורעדהחילשכולה
בעתהבריכהשלזהתיאור ,) ..רע.דרע,דוכולה /-הפארותרבכגינה

שלוכלא-החרדההרעועכצבובדברביאליקשלתיאורואתכזכירסערה

כעיןוכערב','כזרחהגנוזההיסטוריוסופיבשירוכלחכות,בעתהעם

וב!$~קכוחכוחבבלעאדם,אזםייבאכולאחד-העם:לתורתכניפסט

אדוניואכתלברוחנחבאנווחרדיםכשתאיםנזהרנו;לגשת-איתנים
ההיסטוריוסו-כרעיונותיוהדיםגםלאתרניתןאלהבדבריםנצרנו",לעולם

סף'עלהכוקדםבשירועודהכשוררהעלהשאותםגרץ,שכעוןשלפיים

בתוךייחוכטכהתכנסהעםשלהתכנסותותכונתבדברכדרש'בית-ה

בדלנותשלתכונה-בדככהבכבצר-הרוחוהתבצרותוקשקשותיו"

 32וסערה,זעףביכיכשכזעליוושכרהנצחחיילושהקנתהתגרנות,וס

שעברווהזוועה,הסעריכיעלביאליקשלזבריואתכזכיראףזהתיאור

ייכלהצרפתית:הכהפכהלביןספרדגירוששביןבתקופההאוכהעל

יכיבסערתתהוםכתחתיותאיתןבכוחועלובקעואשרהנעלכיםהכעיינות

תפוצותיהלכלישראלכנסתאתוישיכוההםוהכופלאיםהזריםהזוועה

'הבחור(בכסתושפתה"ועדכשפתהכולהכגועשתונדלחת,רותחתככצולה

כתוךוסכנה,צרהבשעתפניכהוההתכנסותההסתגרותעלכפדובה'),

העברית':התרבות'לשאלתבהרצאתואמרופח,דזהירותתחושת

זה:חוזרחיזיוןליזיזה,חיזיוןליזיהיגענובריאאינסטינקטמתוךכיחושבאני

בארץ-גםנעשהזהזברשונים,ובמצביםיזועותבתקופותשנעשוהכינוסים

אתשתקףהפחדמתוךהגולה,בארצותוגםלכך,צריכיםכשהיויזועבזמןישראל

גירושים,שמזות,גזרות,האכזרים:הגולהבתנאיהגזול,בפיזורההאומה

 33לאיבו.דהכולילךשמאגזולחששהיהנוראים,אסונותשרפות,

אותולפיאפואפועלתרע,דוכולהבצלהכתכנסתהרועדת,הבריכה

הזכןמוראותשכאוחששפחדשכתוךוכינוסהתכנסותעצכו:אינסטינקט

ייהכוןיאבדוושמאשלה,הכלוטשתהמראהאתויעכירואותותםאתבהיתנו

גםלקצפה,ויהיולילה",והרהורייוםהרהורילבה,טיפוחיהו,דחזיונות

בעברדוכיםחזיונותסכךעלביאליקהגהשאותההידועה,ה"כינוס"תכנית

עלהעםכופהשאותההתכנסות-פניכההתכנסותכעיןאפואהיאהלאוכי,

אוצרותאתלשכרכדילקיוכו,סכנהשלבתקופותאינסטינקטיביתעצכו
הטראומטיים,האירועיםבסערתלאבדםשלאוכדיהרוח
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 ·בארץעלילותייגברוהשורות:מצויותביאליקמשלגנוזשיריבפרגמנט
שחובר'ספיח',שלי"דפרקובסיום 34דומם".ליאשכבלתחומםמעבר

נכתב:והמהפכה,המלחמהשוךעםבתרע"ט,ופורסםהעולםמלחמתבשנות
כלותעםהאחרונים,והדיהםפרכוסיהםעםאלייגיעוועלילותייומראות

והאניהאישיהאני ." ...לתחוםמחוץוהמראות,הקולותלגבולמעברכוחם.
התחוםבתוךהמצויהיהודי,שלמצבוכאן:נבלעוגבולותיהםהלאומי

מיתי-סמליביטויכאמור,קיבל,לתחום,מחוץהםעבורוהגבורהושעלילות

במבצראתבצרקשקשותיובתוךהמתכנסייוכחומטהלאומית:בשירה

האישית,לכתיבהנתגלגלאףהמדרש'),ביתסף('עלבדממה"הרוח

('ספיח',בהקיץ"וחוזהבנרתיקוכחומטהייתייימקופלה"אוטוביוגראפית":

כחומטבתוך-תוכו,סערהבשעתמתכנס-יעקבתולעת-היהודישני).פרק

זעם.יעבורעדבדממהומחכהכשבלול,אובנרתיק,

* 

תחייה,שלהראשוניםסימניהמתוארים(ייבשחר")הרביעיהתיאורבפרק

זהפרקראשון.צפצוףהמשמיעבקנו,רךאפרוחשלמהוססתהתעוררותשל

ביאליק,ליצירתהטיפוסייםהשחרלתיאורידומותבפיגורותמשובץ

תיארלמשל,כך,למכביר.סמליותהשתמעויותלעילשהסברנוכפיהמכילים

האדיםואתהחיווריםהשחקיםאתהשחר'איילת'עלהמוקדםבשירו

וכלהיקוםיחוור / ... /יחוורוייושחקיםהארץ:מןהעוליםהלבנבנים

מחופו".צינהמשיטמשכיםודייגהנחל,מחמייעללבןואד / ...אגפו

העציםמןמשתטחים,חמיםאדיםשמשייעםאביב':'פעמיובשירו

שלהחמיםהחלבאדיהשחר,בפרקמתפתחים".ציציםפטוריהרטובים

הקרעיםאתלאחותנועדוהזועפים,הצלליםבאחרוניהנלחמיםהשחר,

נתליםהםועדייןומהפכה,מלחמהבשעתשניתקוהחוטיםואתשנקרעו

שלמהוטרםלפנינו,שהתחלהלכךאותהעצים,צמרותעלקרעים-קרעים

המסכת.

כדרךהכינוס,פעולתאתלהבהירבבואוביאליקהמשילדומהמשל

 / ... /למלחמה"כשיוצאיםוהפרץ":ייהסערבימישניתקוהחוטיםלחיבור
המלחמהעצםבשעתוהנה ./ ... /להגןוגםלהתנפלגם / ... /גדודיםשולחים

עודכינוסבנקודתלהתכנסמוכרחים / ... /רביםפרציםבאיםחיילים,נופלים
הרבים,הפרציםאחריהארוכה,המלחמהאחרינהיהמהלראותכדיפעם,

לעשותאפשרמהנשאר,מהאמצעים,ושלאנשיםושלכוחשלהבזבוזאחרי

בתוךמאו,דגדולותתנועותבתוךמצוישהיהמפוזר,עם / ... /פעםעוד

שכןכלכזהעם / ... /פתאומיבאופןדבריםכמהשלחוטיםוניתוקקפיצות
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מהולראותאותםלסיירנכסיו,אתלפקודלזמןמזמןצריךשהואשכןוכל
 35 .בעולמו"נוצר

אפואמתחילההצללים,והתפזרותהסערהשוךעםכאלה,שחרבשעות

והחוטיםהקרעיםאיחוישלוהטלאה,ליקוטשלומהוססתראשוניתמלאכה
האגדה:נפוצותבליקוטדורותפקידאתגםביאליקתיארכךהפרומים.

אדםכלשלאשכןוכל / ... /עתיקיםספריםאצלמצויאדםכללאייבימינו

לבניין"-מפוזרותאבניםושברישלמה,לטליתוטלאיםקרעיםלצרףיכול
עזובה,לחורשההאגדהאתהמשילכאןהאגדה').של'לכינוסה(במסתו

לאלתוכההנכנסבןיזמננוואדםמאליהם,בהורביםפריםהברשגידוליי

ייאורכעיןונעשתההאגדה:(לכההילכך, .רגליוואתידיואתבהימצא

ריריםלשאלאזוכהאינובכללווהעםבלבד,סגולהליחידיהמתגלהגנוז",

דורסופרישלתפקידםעקלקלים.צינורותדרךאליוהמגיעים ,ממנהמועטים

הקרעיםאתלאחותהנפוצות,אתלכנסהואדביאליק,אליבאהתחייה,

החוטים.אתולחבר
המלהשאין(למרותהשחרכבפרקותחייה,אביבשלכאלהתקופות

העזהסערתיהחורףתיאורביןממוקםהןהשחרפרקכלל,נזכרתייאביב"

נוסטאלגיתבהיזכרותכרוכותאףקיץ"),יוםייכחוםהמתרחשהפרקלבין

והרכותהקלותהרוחותמזעזעותוכאן,ביתיאבא;אלובשיבהב"קןיההורים"

מראותמתוארים'ספיח'שלא'בפרקגם .בקןהישןרך,אפרוחשלנוצתואת

בסתר(המחביאמדיטטיביבטוןאותוהמקיפהוחומתיהיעריםכפריהילדות

אתשהפכהסערה,בתוםוה"ספר").ה"חיים"מתחומימעמיקההגותכנפיו

שלבמשוכהנחבטעצמוומוצאבאוויר,הדוברפורחאלוהים,לחרדתהיער

אותםשלכגורלםלמשפחתו,מושבעשתונותיו,אתהמאבדהנער,ביתיאבא.

ביתשלספואלתשובה"יידרךבכעיןאותםהחזירושה"סופות" ,משכילים
היאאףהמתרחשתבמשוכה,החבטהב'המתמיד'גםוכזכור,הישן.הוריהם

לאהלהלסורעליווכיהנתיבה,מןסרכילנערמזכירהחיוורת,שחרבשעת

גםהגדר.מאחוריאלאותוהמדיחיםהטבע,מפיתויירגליוולהדירתורהשל
נידי-הקןאלוחזרהורכותפיוסכולואומרב'הבריכה'החיוורהשחרתיאור

מתעוררת.ציפורשלקלףווצפצכנף

שחורה,ענניםחשרתולאבהירהפזעטרתלאמצטיירתהיערראשועל

שמגילותומכובדים,כבדיםנשיאים-הכבודעננישלמהודרתפמליאאםכי

שהןטיבן-והתעוררותתחייהשל-רנסנסשלתקופותבידם.סתרים

בנדודיהםכאןמתבטאותואלהחדשות,פוליטיותהתארגנויותאתןמביאות

והמתנשאיםהנישאיםהמכובדים,ה"נשיאים"והלאה.היערמןהענניםשל

הכבדים,העביםה"נשיאים",שלבדמותםכאןמתגלגליםהעדה,מעל

כבודיםונשיאיםוהתוועדויותעצרותשלתקופהרוח.כנפיעלהנישאים

בדמותכאןמתממשתשבמערב)היםבכרכיהנערכיםהקונגרסים(כדוגמת
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אחר,עולםלבקשנדודהמרחיקיםכבדים,עבים-נשיאים

ולילה,(יוםזוגותבשנימתארגנתהתיאוריםסדרתכילהיווכח,מעניין

ובעונהבעתעצמו;בפניאחדכלהעומדיםזוגותשאחריה),והשקטסערה

הנובעותחוליות,ארבעבתלינאריתכשלשלתמתארגנתגםזוסדרהאחת,

שלפניוהלילההיוםאתהמנגידהראשון,התיאוריםבזוג 36זו,מתוךזו

נבחרמיתיגיבור-מורמים-מעםגיבוריםמתואריםוהתהפוכה,הרעש

(בת-ומרוממתנישאהרומאנסיתוגיבורהמ"שמש")נגזרששמו(שמשון

-השניהתיאוריםבזוגואילוהירח),לאורבתרדמההשרויהסהרוריתמלכה
איןשלאחריה,השקטואתהסערהאתוהמנגיד-המהפכהלאחרהמתרחש

אופלבאיותדמויות,קבוצת-קולקטיביתתמונהאםכייחי,דגיבורלפנינו

רוחותפריצייבואייששיםאינדיווידואליים:תווי-היכרחסרתנכבדות,

שפעת-מעלהשלו"פמליאהסערה,בפרקרואים",ואינםהרואים

בעודהשחר,בפרקעליון",זקניקדם,אלופיכעדתלהםשדמות / .. ,/עבים

שירואתסיים(ביאליקהצפויההמהפכהשלפניהראשוניםשהפרקים

מראש,כאמורידעותוצאותיהטיבהשאתהנפלמהפכתערבבתרס"ה,

הגניוסובהערצתבאינדיווידואליזםהתאפיינו ) 37גווע''הקיץמשירוכניכר

במחיקתמתאפייןהבתר-מהפכני,המודרני,שהעולםהריהנבחר;היחידשל

שלמעמדוובכרסוםהפרולטאריתהתרבותבהתפשטותהייחודיים,הסימנים

מעם,המורם ,'הבחירייהגאון",

אוהיער,אתהיאהמיניקההחיצוןןהעולםעםהבריכהשליחסיהמה

אליהומתרגשותבאותוהסערותהמהפכותהאםכראיןבלבדאותומשקפת

ביערןהמתחוללתהסערהמןחלקהםאףהרוגשיםמימיהשמאאומבחוץ,

קוסמית,(חידהייעולמית"חידהבבחינתהאלההשאלותאתמשאירביאליק

כחידתתיפתר),לאשלעולםנצחית,וחידהאגפיו,כלעלהיקוםאתהמקיפה

בחיר-אמןהואאפילו-שבן-אנושבלתי-מפוענחות,חידותושארהספינקס

אתפעור,בפהמולןעומד-היערשלהקדשים""קודשאללחדורהיודעה'

ספרותביןהחיצון,לעולםהפנימיהעולםביןהסימביוטיתהיחסיםמערכת

כתיבתה:נשלמהשלאגנוזה,במסהביאליקתיארהעולם,לתרבותישראל
התוכןעםמתמזגתהעבריתהלשוןכתיקונן,כשהשניםשלווה,בעתות

אוטונומי,לערךהופכתכשהלשוןמלחמה,בעתותזאת,לעומתהלאומי;

שלהרוחניל"צומת-הגידיןהלאומיות"לייגוףהופכתהיאעצמו,בפניהעומד

רוחה":ותמציתקנייניהעיקרישארומתרכזיםמצטמצמיםובההאומה,

היוישראל,למחנהגםניצוצותקצתממנוכשניתזוואילר,ניסנסהרימימיואפילו

יצירתםכוחכלמשקיעיםארצם,לשונותאתהיטבשידעוהחילוניים,סופרינוכל

 / .. ,/עצמה,בפנילתכליתהלשוןסלסולנעשהאזכן,עליתרהעברית,בלשון
הנהארחוץ,כלפיולאפניםכלפילעמם,ורקארמכווניםהיוולבםכולםעיני
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אחרירזפוישראלבניהי"ט,והמאההי"חהמאהסוףימיאחרים,ימיםהגיעו

הנוכרייםהחייםאל"ההסתגלות"ימיהתחילוזכויות,שיווישלהפורחהעוף

הישראליתבספרותלגמריאחרתרוחלשלוטהתחילהומאז / .. ,/שופעתבמיזה

המחשבהלנושאשביצירה,לזבריםוהטבעיהבריאהיחסהלשונות,בשתי

 38חזל,העברית,וההרגשה

בדברלועזית')בלשוןישראלית('ספרותזוגנוזהבמסהביאליקשלהסבריו

ותקופותוהנפשהגוףבריאותשלתקופות-האומהבחיישונותתקופות

שלותקופותמלחמות-תרבותשלתקופותחולני;עצמיחיטוטשלדקדנטיות

עלהעוברותהשונותה"פאזות"להבנתגםיפהכוחם-לאומיתהתעוררות

רבותפעמיםביאליקתיארהללוהתהליכיםאתבתוכה,ומשתקפותהבריכה

זורחוקותתופעותעלזומיםבמונחיםדיברפעםובכלהעיונית,בכתיבתו

לזו,זואותןומדמהבהןפועלתדומהשדיאלקטיקהכאלהאךמזו,

אחרתבראשית.ן

 ,) 209-138(שורותנוסףפרקבאהבריכה,שלתיאורי-המצבארבעתכתום

-זהפרקמתוכם,ישירותונובעאותםממשיךגםאךמקודמיו,שונהוהוא
שונה-הקודמיםהפרקיםשלחיבורםהשלמתלאחראחדיםחודשיםשנכתב

תודעתוגורםאתהפתיחה,כבשורותשוב,מכניסשהואמשוםברוחו,מהם

כמו-אובייקטיביים,תיאוריםארבעהלאחרוזאתהמשורר,ה"אני"של

קודמיו,אתממשיךאףזהפרקאישית,מעורבותמכללכאורההמנותקים

-באור-יוםהמוצףפרקבאהשחר,פרקלאחרספיראלי:אומעגליבמבנה
כבפרקבו,וגםהדובר,שלחייובבוקרהמתרחש-קיץ"יום"כחום

חרשמשקפתהעולם,עםמופלאההרמוניהבכעיןהבריכהשרויההראשון,

הראשית,נקודתאלחזרה-אגב-פיתוחכעיןאפואכאןישמראותיו,את

ואדישים,אילמיםהמראותהיוקודםהדובר,שלתודעתובאורעתההמוארת

לבן-קמאימפראהאדםשלוהפיכתוהאנושיתהתודעההתפתחותעם-ועתה

-ולסביבתולעצמוהמודעלבוגרחסר-תודעהמילדולחלופין,תרבות,
המראות",לשוןהיאייהלאשפתיים:וניבחייםומקבליםהמראותממללים

הסבוכותהפילוסופיותהסוגיותאחתאתביאליקכאןהעלהלמעשה,

להוויהןהתודעהאולתודעהההוויהלמהןקדםמהביותר:והחידתיות

שלותשובתםבפרט,יצירה''ספרבעלושלבכלל,מקובליםשלתשובתם

אלהלזו:זודומותשביניהן,והמרחקהשוניכלעםבני-ימינו,פילוסופים

סוגייהתלוהתאוצנטרייםהמקורותהוויה,איןתודעהבליכימניחיםואלה

המציאותאתהבוראה'דברהאלוהי,הצוהוא-ה"לוגוס"בעקרוןזו
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במזמוראוב"מאמר"העולםבריאתאתהמתארבבראשית,א'(כבפרק

החילוניתהפילוסופיה ,)ולג,תהל'נעשו",שמיםה'ייבדברכיהקובע

ישלפיהלמסקנהוהגיעההתודעה,בשאלתזוסוגייהתלתההמדורנית
ומכאןקולטיה,שלתודעתםפריהיאייהמציאות"וכימציאויות,אינספור

ייעולם",איןתודעהשבלי

אישיתבחוויהמעוגןהואאםגםנעורי",בימיייואניבמליםהפותחהפרק

כשחזורהלהיתפספניםבשוםיכולאינובשחר-ימיו,המשוררשחווהכלשהי

מעמידזהפרקהאישית,לאמירהבמקבילבעלמא,אוטוביוגרפיתחוויהשל
המראותלתוךהמכניסרב-השלכות,הגותירצףגםופרשניוקוראיומול

ומשמעות,שםלהםהמעניקהלבדהשהיאהתודעה,גורםאתהאינדיפרנטיים

מסהמיןוהמהווהבמאוחרלסיפורשנוסף'ספיח',שלא'פרקלודומה

קליטותאותןשלמהותןועלהמראותשלהראשונההקליטהמהותעלפיוטית

והיחידאית,הבתוליתלזולהשתוותיכולותשאינןפגומות,מאוחרות,

התודעהסמלייאני",המלהלבריאתהאתחייו,בשחרלאדםלושמזדמנת

מסהבלשון',וכיסוי'גילויבמסתובהתלהבותביאליקתיארוהמודעות,

הפילוסו-מןייוכמהמודרני:בגלגוליצירה'מ'ספרמושגיםהיאאףהרצופה

היה-אחדחכםזהעלהעירשכברכמו-האלוהיהגילוימןהעמוקה,פיה

שלהאחרוןהפרקמפיו!",הראשוןאדםשהוציא'אני'הקלבדיבור

ייכחוםוהמתרחשימיי"חמדתנעוריי,בימיייואניבמליםהפותח'הבריכה',

אוכילדהמתואר-ה"אני"שלתחושתואתללכודאפואמנסהצהרים",יום

ואתעצמותואתלראשונהבגלותו-הגןעציביןהמהלךהראשוןכאדם

ה"אני"שלתחושתואתלתארגםעשויהואבמקביל,הלשונית,יכולתו

אתמלמדתוהיאהנצה,אךזההלאומיתשתודעתהאומהשל-הקולקטיבי

כך,והלשון,המראותטעםעלהמתענגקדמון,כאדםאוכילדלדברלשונה

העבריתללשוןשבאההראשונה,ההבשלהאתביאליקתיארלמשל,

בבד,בדשלה,הינקותמשלביציאתהעםאחד-העם,הופעתעםולתרבותה

החלהאחד-העםשלהראשוןמאמרוייעםלהנץ:,תחייהספרותהחלה

ברורה:בשפהולבטאפהלפצותהפעוטה,התינוקתהפובליציסטית,ספרותנו

 39 "היותה,מאזהראשונהבפעם'אבא!'

* 

גמלה(ייבשחר"),הרביעיהתיאורבפרקהמתוארתמהוססת,תחייהאותה

הופךהאמןביותר,הבשליםלגילוייהשלה,הצהרייםלשעתוהגיעהעתה

הרוחניות,באידיאותהתבוננותמתוךעולמותהבוראדמיאורגוס,לכעין

עתה,לראשונה,לושנגלוהתופעות,לכלשמותשנתןהראשון,כאדםכמוהו
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הגןעציביןהמשוטטהמסתתר,האלעולם,יוצרשביןהגבולותגםקורסים

למראות.לשוןוהנותןומלואועולםבשירתוהבוראהיוצרלבין 40 ,היעראו

המחכהנביאשל(מדמותאסכטולוגיתמדמותהופךשהיוצר-המשוררכשם

ההיפךגםכךאונטולוגי,מעמדבעלתפשוטהלדמותולהקדשה)להתגלות
לרזיוהמאזיןהעציםביןיחידיהמשוטטהפשוט,הכפריהנערהנכון:הוא

שהביאאדון-הנביאים,שלמעמדואפילונביא,שלמעמדרוכשהטבע,

חדשה.תורהלאנושות
אושכינה"ייגילוישלאפיפאניה,שלרגעאותואלשיגיעכדיאולם,

דרוכהובצפייההמראותללשוןקשובהבהאזנהדיאיןאליהו",ייגילוי

יחידילהפליגתעוזה,לגלותהנערצריךכול,קודםהעולמות.שניבחידת

ידעוייבשבילעצמובכוחות-להתנסותמכשוליםעלולהתגברהיערלעבי

גורםהיאהתעוזהזהב".מוקשיביןועבורפסוח / ... /צידוגיבורהזאברק

ומשוםהמקודשת,לשליחותשנועדמעם,המורםהיחי,דשלבבחירתוחשוב

בידהשזכההגיבור,מודוסאתוארבעה'שלושהב'אגדתביאליקשינהכך

שהיהכפיסופרים",ממשפחתטוביםייבןרשמנערוהפכובת-המלך,של

רבסוחרשלבנובמתניו,שכוחוונועז,הרפתקןלעלםהאגדה,שלא'בנוסח

באגדההבלתי-נודע.מןחוששואינורבותחייםתהפוכותשעברפעלים,

ללכתהמוכןרב-תעוזה,נעראםכילפנינו,אהליםיושבנערלאכבפואמה,

נכבשו.שטרםקשות,בדרכים

עולהבו,המשוקעותהבין-טקסטואליות,הרמיזותומןהשירשלמסופו

עשויהנבואית,לשליחותשהוקדש ,'הבחירהנועז,שה"אני"בבירור,

כדיראשית,אחת.ובעונהבעתציבור,ושליחאמןומנהיג,משוררלהיות

האמן,עיןשלתיווכהדרושהפועלאלהכוחמןהיקוםחזיונותאתלהוציא

לבחיריאליתוודעזוייבלשוןבמפורש:כאןנאמראף 41כבריכה,שכמוה

הגוי"לאלחלוםבהפתרוןומצאלבבוהגיגבהיגלוםאמןויוצר / ... /רוחו

תופעותאתהמוציאהואהנביא-המשורר-האמןרקלאאך .) 191-188(שורות

וחוזים,נביאיםבידיגםניתניםעליוניםכוחותהפועל.אלהכוחמןהטבע

אתולממשההיסטוריה,שללצו-קולהלהאזיןהיודעיםמדיניים,מנהיגים

כן,עלההבשלה.רגעבהגיעבפרט,ובעמםבכללבעולםהגלומיםהכוחות

המרמזתייאייכהן",קריאתרקלאהדממהמןכאןבוקעתההתגלות,ברגעי

מעץטעםכברוהואוהבשילה,גמלה ,'הבחירהאדם,שלשתודעתולכך

הדיםגםעוליםהפואמהשלזהמפרקלרע.טובביןלהבחיןויודעהדעת,

האלההקדשה.סצנתשלההיסטוריתלחשיבותההמרמזיםהר-סיני,ממעמד
עלהמעלהמושגהואטו)מה,ישע'והשווה , 178שורה(ראההמסתתר

ושמתיךכבודיעבורייוהיהלמשה:האלשלהחלקיתהתגלותואתהדעת

אחוריאתוראיתכפיאתוהסירותיעברי;עדעליךכפיושכותיהצורבנקרת

בהשתאות,באדםמסתכליםהעציםוכאן, .)גכ-כלג,(שמ'יראו"לאופני
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עלהשרתמלאכישלזואתהמזכירהאמירהבינינון",יימה-לזהכאומרים:

 .)א"עפט,(שבתבינינון"לילוד-אשהיימההר-סיני:מעמדבזמןמשה

המנהיגשהואוביןהמשוררשהואבין-הנביא-האלשלבחיר-רוחומשמע,

קדושהלשליחותאותוהמכשירהעליונה,למדרגהההקדשהברגעמתעלה-
 42רגילים.לבני-אנושמעלאותווהמעלה

הואה'בחירשלהתקדשותולרגעכבמטאפורהכאןהמתרמזמתן-תורה

שלוששכןאוניברסלי,חיזיוןגםאךנכבדות,לאומיותהשלכותבעלחיזיון

ההסטרוזה.נכבדלמעמדככלות-הכולנקשרותהמונותיאיסטיותהדתות

ממדיםוצוברתהלאומית,הספירהמןאפואחורגת'הבריכה'שלהאחרונה

הקדמוןהאליליהעולםאלמסוימיםבמובניםחוזרתאפילוהיאאוניברסליים.

אמונתטרםשלהקמאייםבראשיתימיאלהחזרההר-סיני.מעמדטרםשל

אלים",יישפתכגון 43יייווניים",אוייאליליים"בצירופיםמתגלההייחו,ד

שלהגלובאלייםבממדיהםמתוגבריםואלההיער",יישרהעולם",יישר

ניגודיםאינםזובסטרופההכלוליםהניגודיםנדגיש,ושובהטבע.חזיונות

פולארייםניגודיםאםכי 44בביקורת,בטעותשהוצגוכפיבינאריים,

(בחינתוהסימבוליסטיתהרומאנטיתכבשירההרצף,אתהמבטאיםמובהקים,

 :)"וא ...ייאו(בחינתהמודרניסטיוהדואליזםהנתקאתולאוגם"), ...ייגם

~ Q וי~סך~~~ תל!;~ !1ךקיס, 
~ t רV, ל~יחם,~~~חורף 9 ~בי~י~

דיר, I5~רז~~גא~תז 9מת R~ר\כ,ט

 ה~;'ז:;ל W~ח;ךה~ף f~ר~ר~ף

ר, W ~ י~~~~~קטות
~ין,מ~ט;:זר t ~~ שי':!גו~י~י

~ 1!I גדיו תכ:~ש~~ ,ם~ף~~ i.p ;חR ,ם
נ;~ליםכו~בים~דז;ויליל,~זק~עת

ךסבות w~םגחמתא~דים,~~ועש
W ל-זדיחותW קיעוו;ויו~ש~~-

 ) 212-203(שורות

לביןוהצנועותהרפותההתחלותשביןהרצףאתמגלמיםאלהניגודים
יוםבאורמוארותכשהןוהדרן,היקפןבמלואהמופיעותהבשלות,התופעות

שלשעהזו,בשעהומוות.כמישההבשלה,לידה,עתישתופעהלכלמלא.
כשרהוהבשלה.גמילהעתהתופעותלכלהגיעהאלוהי,חסדושלאפיפניה

אוחדשהבראשיתלכעין-אליהו"לייגילויאושכינה"לייהתגלותהשעה

ניתןושבוהקולות,אתרואיםהכולשבולרגעמחודש,מתן-תורהלכעין

שלסימולטניתבקליטהמצטייןוקדושה,הודהאפוףזה,רגעלמראות.לשון
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חושלמראה,מראההמקשרהואהנבחר,היחידהאמן,שלוכשרונוהחושים,

ובתיאורו.בשיקופומסתפקואינוהעולם,עלבבואתואתמשליךלמשנהו,

פקוחהעין"בתוהופכתהלאומיים,מממדיההבריכהחורגתהפואמה,בסוף

תופעותבכלהמתגלההפנתאיסטית,האלוהותסמל-היער"שרשל
 45הטבע.

רוחבםלכלמראותיו,אתורואההעולם,מעלממריאהשירשלסופו

שלושהכב'אגדתביאליקכאןרומזכביכול,הציפור.ממעוףוהיקפם,

האוניברסיטה'לפתיחתבמאמרוהמפורשביטויואתשקיבל(רעיוןוארבעה'

והסתגרות,התכנסותשלממצבהאומהיציאתעם-עתהכיהעברית'),

(עםכולוהעולםעםולכלולותלהתפשטותהעתהגיעהלזמנו,יפהשהיה

היאכיעליהמעידיםהזהוביםותלתליההארמישמוצאההיפה,קציעה

הבריכה,שלוהצנטריפטליהנפחדממצבהומערב).מזרחבדמותהמאחדת

בקרבה,קנייניהאתושמרהזהבהדגיאתבמצולתהלהסתירשהעמיקה

כלאתלהכילהעולם,אללהיפתחהשעהכשרהלהם,יבולעפןמחשש
והעםהנבחרהיחידתרומתו.עלבתמורהשפעעליוולהשפיעמראותיו,

כפל-לעולםמחזיריםגםאךהעולם,שלמראותיואתאמנםקולטיםהנבחר

לכלהעניקמשהייהחוץ".מןשקיבלווההשפעההשפעחלףכפליים,

הואאףשהביאבן-הנגר,גםצמחמקום,ומאותוחדשה,תורההאנושות

בשלישיתהעםשלשובועםביאליק,טעןעתה,גםחדשה.תורהלאנושות

המיןבנילכלחדשהבשורהשובלהפיץהאומהעתידהשמקדם,לביתו
האנושי:

שלגורלואתלשתףההשגחהרצתההזאתיהפעםגםהפלאאפואיישנהלאמדוע

ולטפחלגדלאולישגרםוזהשבעולם,התרבותעמיכלשלבגורלםישראלעם

ואתהתרבותאותהקניינישלשמירתםעלהמוסריתהאחריותהכרתאתבקרבם

וגדוליםרביםעמיםלעשותיכלושלאמהיודע:מי / ... /לאחריתםהגדולההחרדה

מתויהקטנהבארצוודלעניעםידלעשותתמצאאותה-עושרמהומתמתוך

תורתלצאתהימיםבאחריתגותידהבתי-מדרשוכותלימתוילאאםיודעמיעוני.

בכלאחרי-כןולהתפשטכולההאנושיותשלהגורעלהזאתהאחריותהכרת

ומצוקותשאולמצריביןהזההעםאתאלהיםידנחתהלחינםלאהריהעמיםי

 46השלישית.הפעםזאתביתואלותשיבהושנהאלפיםארבעתדרישחת

באוצר-האליליאוצר-המושגיםמתחלףהפואמה,אתהחותמותבשורות

המלהעלבמדרשרב-אנפיןשימושונעשההיהודי-מיסטי,המושגים

ספירתכמוהבריכה,בה".צפויוהכלצופייהייבכלייבכל":המקראית

משמשתהיאכןועלמשלה,צבעלהאיןהספירות,רבעהאחרונהמלכות,

דבירכאלאליהנוההה"אני"-המשוררהמראות.ולכלהגווניםלכלבבואה
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ושהכולבכולהצופייההפקוחה,בבת-העין-ממושכותבהמתבונןמקודש,

במליםפותחוארבעה'שלושה'אגדתשלא'נוסחגםכיכאן,ייזכרבה.צפוי

לשוןאתמזכירההפתיחהותבניתשלמה",למלךהיתהיפהפייהחמודהייבת

מקבילהכמדומהלהשאיןתבניתשמה",ובכללאברהםהיתה"בתהמדרש

רבים.התקשושבהבנתופסוק,מתרץזהמדרשהקדומים.במקורותאחרת

בתוהרי ,)אכ,ד(ברא'בכל"אברהםאתברך"וה'הפסוקעלחכמיםהקשו

בדרשת"בכל".נתברךכיעליולומרניתןכיצדוכילאברהם,לוהיתהלא

הבאיםהפירושים,אחדע"ב)טז(ב"בהבבליבתלמודהמובאתהתנאים

גםשמה".ובכללאברהםהיתהייבתהיאבכלן"יימאיהשאלהעלכתשובה

מלכות,ספירתעלבדיוניהם ,זהבפירושלדרושהרבווהקבלההסודבעלי

הזההטעוןבסמלמשתמשביאליקהגוונים.מכלהכלולהכנסת-ישראל,היא

לעולםוהןהעולםלבבואתהןהופכתוהבריכה ,בכוליותוהעולםללכידת
סגורקודשים""קודש-יידביר"כעיןמשלו,אוטונומיהבעלעצמו,בפני

סוף.לאיןעדבזוזוהמשתברותמראות,שלונרקיסיסטי

עלהפשטנייםההיסטוריוסופייםמשיריוביאליקעברארוכהכברת-דרך

המורכבותלפואמותועדאבות')קבר('עלהלאומיתהתרבותתולדות

האינרטייםהיסודותאתעימתוכאן,כאןו'הבריכה'. 'מדבר'מתי'המתמיד',

היסודותעםהעתים,חליפותבכלבעינםהנותריםשבאומה,והסטאטיים

התרבותאתקפאונה.אתלזעזעכדיולתוכהמתוכההפורציםים,הדינאמי

כחמדהב'הבריכה'וגםאבות'קברב'עלגםתיארהלאומיתוהרוחהלאומית

מאותבמשךלבדדששכנהסטאטיתכיישותהעין,מןסמוישיופיהגנוזה,

 .משממונהלגאלהבן-המלךבאועתההחיים,מןגמורהבפרישותשנים,

שלהלאומית-רומאנטיתשירתוברוחשנכתבהגנוז,ההגותיבשירואולם,

 47 ,גרץשמעוןהלאומיההיסטוריוןשלהגותוהשפעתותחתפרוגשמעון

לעומתוברורה.שקופההאלגוריהבגויים",ישראל"תעודתרעיוןמפיץ

מתגלההיאנחשפת,וכשהיאמעין,נסתרתההגותהמורכבת,בפואמהזאת,

יגיעלאשחקרהורבת-סתירות,גועשתומסוכסכת,סבוכהכסטיכיה

 .למיצויה

העדות:

 ,)ן"(תששהםר' : 38-36עמ'(תשמ"ה),כר-אל " : 219עמ'(תשכ"א),קרמרש'ראה

 . 115עמ'

זנדכנקוש'פושק'ן,שלההד''הד'אתכ'הכר'כה'מצא ,סהעמ' ,)ג"'שת(פ'כמן " . 2

שללקשרלטעוןמכל'לר'לקה,קכ'אל'כ'ןז'קת-מהעלהצכ'ע , 636עמ' ,) 1973 (

הגרמנ'המשוררמאתכ'ערכר'כהעלמש'רהושפעוור'לקה'קלשכ'אאפשרממש.
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התרדמהאתבמרומזתיארמדבר:'מתיהנודעתבפואמהלרבות ,הללוהשיריםבכל

התנועההתעוררהבטרסגולה,שנותאלפייסבמשךהאומההיתהשרויהשבה

הלאומית.

אתלהרחיבאזהיהשבדעתו ,קיביאלליסיפררביסימיםלאחר" :(תרפ"ז)פיכמו 'י . 12

כולוהעולםשלהאילמתהבבואהלהיותצריכההיתההיא .''הבריכהשלהמסגרת

גסאזצרכוכלברורהיהשלאהרעיוו,אתלסמלעודצריכיםהיוציוריםוהמוו

אמר-החייס,כלאתמקיפהאמהולפהבריכה''אתלהפוךחתרתי-עצמו.למשורר

ומסתבךהולךאנימרחיבהשאניבמידהכיהיכרתי,סתומהובהרגשה-ביאליקלי

"לא : 1905בקיץהמשוררכתביאואירההציירתלאהובתובמכתב ."ממסלוליונוטה

תוכנו.אתלפניךארצה .)'רעי'(החדששירישלבפרוזההתרגוםאת / 00 'לךשלחתי

והבריכההיער ) 1ראשיים:חלקיסלששהמחולקוהשירבריכהובויערשסמתואר

 ,בקיץהיוסכחום ) 5בשחר, ) 4 ,סערהביום ) 3ירח,בליל ) 2השמש,לאורבבוקר,

הכולמשקפת ,הכולהרואההיער,שרשלהפקוחהכבת-עינוהבריכה, ) 6ולבסוף

הפלאיםחלוםעם ,בעצמותהתמידונשארתהיצירה)רוח(סמללוהכעםומשתנה

 .) 140-139עמ'[תשל"ד],אונגרפלדמ'(ראההפוך."עולםעלשלהוהבהירהיפה

והסנטימנטלית".הנאיביתהשירה"עלהידועהבמסתושילרפ'שלבמונחיו . 13

 'ל'תרבותנכנס"הכולביאליק:טעובארץ-ישראל",התרבות"תחייתבהרצאתו . 14

עמ' ,אכרךשבעל-פה,(דברים "חומראיורוחאיוואםרוחאיוחומראיואם / 00 '/

 ,מנוגדות-לכאורהתופעותשביוהחיץאתביאליקביטלשבה ,לדרךגםוהשווהקס):

עצמה,הפוליטיקה"וכיספרות':'דברישבמדור 'ופוליטיקה'תרבותבמאמרו

 .פוליטיקה?"בכללאינהעצמההתרבותוכיתרבות?בכללאינההרחב,במשמעה

היהודיביוחיץאיוכיביאליקטעוהעברית",התרבות"לשאלתבהרצאה . 15

אניואנושות'.'יהדותששמודברשיש ,זובתיאוריהמאמיואינני"אנילאוניברסלי:

גםממילאזהאנושישהואמהכלאנושי.ממילא 00 •יהודישהואמהכלחושב:

 ,ודעתמחשבהכוונה,בהמזווגשהאדםהרגעבאותומתחילההתרבות / 00 ' .יהודי

עמ'א,כרך ,שבעל-פה(דברים "הואאישיותואתהטבעמוולשניתולמהמצרף

 .קעה-קעו)

ובגוייםישכוולבדדעם"שהוא ,עםלפיוהפראדוקס,עלבהרצאותיועמדביאליק . 16

השניותעל"(פיזורובמקומותאחריםשלהחייםצורותלכלהסתגל ,יתחשב"לא

 .)מ 'עמ ,שםשם,בישראל",

 . 234-233עמ',העיזבוומתוך-גנוזיםכתבים . 17

קסב.עמ' ,אכרך ,ביאליקאגרות . 18

כץבמכוו-וצילומה ,תל-אביבבאוניברסיטתהחינוךבארכיוונמצאתזומחברת . 19

ביאליקשלשיעוריובהכלוליםתל-אביב.באוניברסיטתהעבריתהספרותלחקר

 .ח"תרעאודסהתרבות","שלמיסודהלמוריםהמדרשבבית

לדבריווהשווהישראל'.שירת'ובשירעבריאפוסשלהיעדרואתביאליקתיארכך . 20

חוסרלצייו"ישלעיל: 19הערהוראהתלמידו,על-ידישנרשמו ,ל"הנבהרצאותיו

יצירהשוםאצלנומאזראינולא ,כלומרהתנ"ך,שאחרימזמוובספרותנפרוזה

אףמוצאיםאנואיו .האפיתהיצירהכוחנפסקכאילוכתבי-הקודשחתימתעם .אפית

אנובתלמודאםשבתנ"ך.הסיפוריםכעיושלםסיפורלנויסופרשבואחדספר
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רבי-תנופהטבעשירישחיבר , 1850-1802רומאנט,יגרמני(משוררלנאוניקולאוס

אתרשםאףביאליק,הכירשיריושאתהעולם),חידותלפתרוןהחותריםומעוף,

ההפקר.'מןבאורזכיתי'לאמשירוששרדההטיוטהבשולישמו

מאמרוגםוראה , 510עמ' ,)ד"שת(לחוברפ' , 56-55עמ'(תרפ"ז),פיכמןי'כדוגמת . 3

זה.בקובץהכלולטרטנר,ש'של

דומה,סימטריהניכרתשבהםביאליק,משלנוספיםשירים . 47עמ: ,) 1990 (ביאליק . 4

'אלביניהם:וניגודאנאלוגיהשיחסישווי-משקל,חלקיםלשניהשיראתהמחלקת

'ציפורת''אייךן:הרעבות:'העינייםאביב:'פעמינידח:'כוכב'בשדה:הציפור:

ועו.ז

תחושהמעניקאונומטופאייםואפקטים ] R [צלילישלריבוישבוהסערה,בפרקכגון . 5

הגזורותמליםשלריבוישבוהשחר,בפרקכגוןאוורעמים,ברקיםסערתשל

רכות,שלתחושהנוטעים ] X, H [חכייםצליליםוריבויומרובעיםכפוליםמשורשים

כמעטבדרךכאןנעשהכבוליםלשוןצירופישלשבירתםגםואווריריות.קלות

המקראיהצירוףבהפיכתכגוןהניאוקלאס,יהקלמבורבדרךולאבלתי-מוחשת,

ל"חרשמזימות""חורשהשגורהצירוףבהפיכתאויער""חסיןלצירוףיה""חסין

מזימות."רב

כמוהוא,אףהמכיל(פרק'ספיח'שלהראשוןבפרקהשנייההפסקהלסוףוהשווה . 6

שמעתיאשר"וישסימבוליסטית):הגותשלמשקעיהבלשון:וכיסוי'גילויהמסה

באוהאחדומצרים,גבולותחושייעודידעולאכיראית,יהקולותואתהדממהאת

עלשניהם."את-והריחהקול,אתהמראההמראה,אתעמומשךהקולרעהו.בשדה

כלכאביהריחחושועלהסימבוליסטית,וביצירהבהגותהסינסתזיהשלמקומה

ספרייתהמודרנית,בשירהיסודמגמותזנדבנק,ש'ראההחושיות,החוויות

 . 23-16עמ' , 1990תל-אביבלאור,ההוצאההביטחון,משרדמשודרת,אוניברסיטה

שאנןא'לראשונהעמדהסימבוליסטית,וההגותהצלילרובדשביןהקשרעל

 . 194עמ' ,] 1974 [

 . 467עמ' ,) 1994 (מירוןד'גם:ראה ; 43עמ' ,) 1987 (שמירז'.ך

דיברפרד"ס,שיטתשלפיהפרשניותהאפשרויותארבעבתוךהפשטנחיתותעל . 8

עללט).עמ'א,כרךשבעל-פה,(דבריםבישראל"השניות"עלבהרצאתוביאליק

עמ'ב,כרךשם,להבנתו,הדרךאתולקצרסבוךרעיוןלהמחישהבאכציורהמשל

מח-מט.

לא.עמ'ב,כרךבעל-פה,דברים . 9

השתקפושהמראותנוקבא':"בחינתונשית,סבילהכיישותעצמואתתיארביאליק . 10

ירושליםביאליק,מוסדגירסאות,בארבעחייםפרקיביאליק,ח"נראה:בתוכה;

התבוננות . 231עמ'העיזבון),(מןגנוזיםכתביםגם:ראהלז.עמ'תש"..ן

 • 302עמ' ,)ג"שת(כהןי'בדבריהקוראימצאב'הבריכה'סמלית-לאומית

בשירוביאליק,החייההמכושפת,בת-המלךאוהנמה,היפיפייהלאגדתבמקביל . 11

חיישראלמלך"דודאגדתאת ,) 142-139עמ' ,] 1990 [(ביאליקפז'ערש'עלהגנוז

ותרדמה.רפיוןשנותאלפייםלאחרהצפויההלאומיתלהתעוררותרמזוקיים':

חווה,אתתיאר ,) 103-101עמ' ,] 1983 [(ביאליקוהנחש''חווההגנוזבשיר-המערכון

ארוכה.לתרדמהארצהאפייםונופלתהמורעל,מהתפוחהאגדהמןכשלגייההטועמת
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מעיןלשמו,ראויאפוסזהאיןסוף-כל-סוףהריקצרים,סיפוריםלפעמיםמוצאים

לחברישראלמעםרוןהכשאבדכמעטבאמת,רות.בספראותושמוצאיםאותו

יצירהכשרוןלושיהיהאי-אפשרבגלותשרוילעםכנראה,כאלה.סיפורים

איןכיהאפ,יהיסודאתבקרבויבראעצמוובכוחעצמוברצוןשחימי / ... /אפית.

פסיב,יהיהעמנואבלואיניציאטיבה.אקטיביותבליופעולות,מעשיםמבליאפיקה

כשרונונפסקלפיכךאותם.עשהלאפעל,לאובעצמוהמאורעותאחרינגררתמיד

שלמשפעישרבאופןמתפרנסשאינוומי / ... /והאקטיביותמהטבעיותהיונקזה,

אפילואמתית.ליריקהאפילולצייריכולאינו-עצמהמהטבע-קודשא-בריך-הוא

שלתור-הזהבבשםתקופהאותהלקרותאנושרגיליםמהלמרותהספרדית,השירה

הטבעיותאותהבהאיןהתנ"ך,שללגובהסוף-סוףהגיעהלא-שירתנו

התנ"ך".שירתשלוהאיתניתהבלתי-אמצעית

שמשוןסיפורשלהיותועלמעידיםהשמותמ"שמש".כידוענגזרשמשוןשלשמו . 21

הלילהאלת(שמשון),השמשאלאודותהים,בגויישמוצאומיתוס,שלשריד

קאסוטו,מ"דמאת"דגון"הערךלמשל,ראה,(דגון).הדגןאוהדגהואלוהי(דלילה)

 . 624-623עמ'תשי",דב,כרךמקראית,אנציקלופדיה

ביאליקהיהיכולשבטבעהזהבבמראותהעליוןהזהבהתמזגותשלהרעיוןאת . 22

אתחיברשבההשנההיא ,-1904בבלוזאןטשרניחובסקישכתבשיריםבשנילפגוש

בליםלזהב-השיזהב-החמהשביןהמיזוגתוארהיום:'כחוםבאידיליה :'הבריכה'

תוארהמים:'עלהשיריםובמחרוזתהעליון"),בזהבונגעהתחתוןהזהב("ופשט

ניגר,שותת,נוטף,("זהבבמיםוהשתקפותוהחמהשלהזהובאורהשביןהמיזוג

מדומהזהבשירנוגע!").טובבזהבזהב ...והארץהשמיםובולעעולהפורץ,

(ייעליזהבחלומותמסכתעליופרשהדלילהשאהובתולשמשון,במרומזהדובר

מבעדלראות,אין ,לשמועואיןעיטרונ,יחלומות-פז /-העיפותעיניך

שעיוורוני").געגועים /זאתמסכת-זהב

בדבריגרינשפן,א'שלההרצאותבמחברתמתוארתתקופותביןדומהדיאלקטיקה . 23

וקפאונוחולשתולביןהמקראיהסגנוןשלוגבורתוחוסנושביןההבדליםעלביאליק

קולוואומץ,גבורהעוז-רוח,בוישהביבלי"הסגנוןהאגדה:בעלישלסגנונםשל

שפל,כוח,בלינמוך,קולוכאילונראההואהאגדי:הסגנוןכןלאגבורה.ענותקול

מרגישיםוכו'ישעיהובירמיהו,פסוקכל / ... /וגבורהעוזבואיןקולו,מארץכאילו

באותואותושהולידוהראשונים,הנפשותנועתנדנוד-הרוחהח,יהפרפוראתבו

שלהדםרתיחתמורגשתהראשונה,תנועת-הנפשהאימפולסיביות,כאןגוברתרגע.

חיה,ויוצאתתוססתעדיין,רותחתכאילוהמלהרצונו;וכוחרוחותסיסתהיוצר,

הרפלקסיביות,גוברתכאןבאגדה.כןלאיוצרה.שלכבירהנפשתנועתמתוךרעננה

איןניטשטש;המלהשלהראשוןהחידושנרגש;אינוהיוצרשלהניצחוןכוחכלומר:

מפיהפעםשיצאהשהמלהמפנישקט,כאןהכל-לרתיחהלסערה,מקוםפה

באופןבההשתמשאךוהואפיות,אלפיעלכברושגורהרגילההיתהבעלי-האגדה

לחפצו".נאות

 ) Mock heroic (הפארודיבאפוסהמתוארותהמעודנות,ניותליהטרקהפעולותמעין . 24

 The Rape of the (התלתל""חטיפתפופאלכסנדרהקלאסיציסטהמשוררשל

Lock (, המקדישהומעודנת,מפונקתאריסטוקרטיתצעירהבלינדה,מתוארתשבו
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שאהדהבהשתאות,בהמתבונןהמובלעוהמחברשערה,לסירוקמאודהכלאת

בערבוביה.בהמשמשיםוביקורת

דרךמחייבתמהןאחתכלוהאופטימיות.הפסימיותעולם:השקפותשתילפנינו"הנה . 25

רצוןבתורה'עולםאתלייבניץשלה'תיאודיציה'תנצחלאלעולם ...מיוחדתחיים

מעיינותמשנייונקותהאלוההשקפותשתיכייעןלהיפך,אושופנהויארשלודמיון'

יששניהםבקיוםורקכאח,דולייבניץשופנהויארע"ימתקדשיםוהחייםמיוחדים

קעו.עמ'ב,כרךשבעל-פה,דבריםלחיים",מובן

 . 339עמ'העיזבון),(מןגנוזיםכתבים . 26

טז.עמ'ב,כרךשבעל-פה,דברים . 27

 . 325עמ'העיזבון),(מןגנוזיםכתבים . 28

והדעת,ההשכלהשלוהמתעתעהמתעהאורןאתביאליקתיארהאגדה''אלבשירו . 29

התכנסשבהםהאגדה,שלהמאיריםהמחשכיםאתולעומתו,העם,עיניאתשעיוור

בעבר,העםשלכוחוסודהיוהאגדהשלהבליםהעליםסלע.בנקיקכתולעתהעם

תקומתואתגםשיבשרהואהקדומה,האגדהשלגלגולההחדשה,השירהוכינור

 .) 18-15עמ'העיזבון,מןגנוזים,כתבים(ראהבהווה

אתביססתי , 68-66עמ' , 1989תל-אביבהניגון:חוזר'עודאלתרמןעלבספרי . 30

יסודותאתהמטשטשיםפולאריים,בניגודיםהרומאנטיקוניםשלשימושםביןההבדל

תחושהיוצריםכןועלגבולותיהם,אתומבליעיםהיצירהשבתוךהניגוד

שלשימושםלביןבחיוב;ומשולבתאחוזההשלילהשבהאמביוולנטית,

תחושתומולידיםהניגודיסודאתהמבליטיםבינאריים,בניגודיםהמודרניסטים

דואליות.

בידיהעצמוומפקירכאישה,כאןמתעדןוהגבריהגיבורשמשוןדווקאכילצייןראוי . 31

בערמתה.עליוהגוברתאשה,של

בנימהביאליק.שלהמוקדמתהאיגרוניתבכתיבהנעוציםלחומטה"אני"שלדימויו . 32

מרצוןהסתגרותו,עלפרידמן,אליהוחברולפניביאליקהתוודהעצמיים,רחמיםשל

אלהמתכנסכצב-שלטיתוכיאלמתכנסהנני"פההמסואב:העולםמפניומאונס,

ובנפשיבקרביליבראתיכןועל ...קשקשותיובתוךתוכו,אלקרבואלעצמו,

דק,קרוםבתוךחלבון,בתוךכחלמוןבקרביעולמיונמצא ...עצמיבפניקטןעולם

ביאליקואגב,כט).עמ'א,(אגרות,'ביצה'''ביחדששמםולבנה,קשהקליפהבתוך

בתוךהמתכנסהסגור,הילדשלה"שבלולי"אופיולציון"חומט"במלהכאןהשתמש
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