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והפוליטייםהפואטייםוהקשריוביאליקשלהילייגי''הרנסנס

עגנון ,ביאליקשלקומתםמשיעורסופרים-העבריתהספרותמגדוליאחדים
 ,ובמהוססבחשאיאט"אט,אםכינדול,בקולאליהנכנסולא-ואלתרמן

,כתבולמכבירוחקייניםממשיכיםיהעמידוחדש,נוסחלימיםשירצוהם,דויקא
החיקויבדרךהתמודדישבהןלמדי,מביכותיצירות"ביסרדרכםבתחילת

האימיטציותאתיתרה,בהצלחהתמידולאזמנם,נוסחימיטבעםיהפוראדיה
לתיךלאסוףשלאבדרך"כללאלהסופריםבחרושלהםהמיקדמיתוהפארידיות

כנראהסהפריתיים,ובכתבי"העתבעיתוניםכבראותןפיסרמיאםגם ,ספריהם

 "לאלבטי"יצירהולאחרבמאוחר,רקזקנתם,אתנעוריהםיביישיפןמשחש
יהיציאהקוראים,ציבורעלעד"מהרהשנתחבב ,'אישייקולהללומצאו ,מעטים
רהשאונה,שהורהןמכסיפריםמוניטיןלהם

עללחזרונאלץ,הראשוןלטפרול"מולמצואמאודעדשהתקשהביאליק,

ארוכהשהיתהתקופת"לבטיםעבר I ,לפחותהוצאות"ספריםשלשושלפתחיהן

מסופרי ,אביגדור"ןכעםחוזהטיף"סיףשחתםלאחרגםבני"דורו,רובשלמזו
לאורהטפרשליציאתוהתעכבהיתושיה,'הוצאתשלומנהלההחדש'יהמהךל

הוציאפרק"זמןשבאיתוהגם ,) 1902עד 1889 "מ(שניםכשלוש"ארבע
 ,מביאליקהצעיר ,יחוסבקינטשרמשלשירהספרישניאביגדור"ןכ

עםבלתי"פוסקתהתמודדותאנב ,דרכואתביאליקגיששתמיםעשור

הקדישלמשל,כ,ךעליכם,"שלוםושלמנדלישלפרונ,ושלילייגשלנסוחיהם

שללעבריתלתרגומםחייו,שלביותרמטיביתהפורבתקופהאחדות,שנים
רק !אחיאסף'ואנשיהסופרלבקשתוזאתשלום"עליכם,משלסיפורי"היוי

נוף',ענל('ראיהמפרי"עטוראשוןסיופרלכתובהעזזהראשוועשורשלסכופו
ושלמנדלישל 'היעממייםלנוטחיהםקרבת"מהעדייןניכרתבושאפילו
העשרים,המאהשלמפתנהעל ,ליצירתוהראשוןהעשורסכוףעליכם),"שלום

בהניכרההיחודיתשטביעת"ידואישית,סינתזהאותהבשירתיביאליקמצא
ופלניי,שדרותיולכלהציבור,אהדתתאלושהקנתהזילאלתר,
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בדרד-כללתפסוהמאוחרת,ופריחתוביאליקשלהאיטיתהבשלתורקעעל
ליצירתו,הראשוןהעשורמןהיילייניים;שיריואתנםביאליקחוקרי

ונשתכחונערץ,פואטינוסחעםצעירסופרשלפנים-ספרותיתכהתמודדות

לכתיבתםשהביאווהפוליטייםהתרבותיים ,הרחביםההקשריםלחלוטיןכמעט
עשוייםאלהמהיבטיםאחדיםדווקאפרדוקסלי,ובאופןאלה.שיריםשל

הפואטייםהלבטיםאתפניםס-פרותית,השערהמכלתרויאףלהבהיר,כמדומה
הראשוןבעשורהמשוררנתחבטשבהם-והסטרוקטורלייםהתימטוום-

יילייגיתייצירהלהשליםבאי-יכולתוהשארביןשהתבטאולבטיםליצירתו· , " 
החייט.''יונהכדוגתמיחסיבאופןניינתומעמשוכללת

העשורבסוףופעםדרכובראשיתפעםלאודסה,הצעירביאליקהניעפעמיים
לציונות,נתפסשנתפקר,בן-ישיבה , 17בןכנער-בראשונהליצירתו.הראשון

להתוודעשאיפתווכלכבחבלי-קסם,סופריהואלהדרומיתהעיראלנמשד
-העשריםהמאהשל הפ(;\עלתמים,עשורומקץלם. i,:בולהסתופףאליהם
רחביבכלמוניטיןלוהוציאוכברהלאומייםששיריובשערים,נודעעבריכמשורר
-העםאחדלהםשנתןהמרכזיהמקוםבזכותלא-מעט ,היהודיהעולם

חילו ',יפרדס-הרוחניתהציונותשל,כלי-ביטויהשלוהיוקרתייםבכתבי-העת

ויהשילוח.'אחיאסף'

מסחרשנותבאותן-מאודסהניאונרפיבריחוקשרויבהיותונםלמעשה,
-ובסוסנוביץבקורוסטישובבזווטומיר, ,נישואיולאחרעליו,שעברוומלמד~ת,
והציוניהתרבותיהמרכזשלמדופק-החייםלנמרילהתנתקשלאהשתדל
שליד-ימינולרבניצקי,עשירי-תוכןמכתביםקרובותלעתיםוכתבהחשוב,

שלפרי-יוזמתואחיאסףי,'חברתשלאוניהמבטאחדיםשערדאחד-העם,
שחוקרי-אודסהאישלעורכו,המשוררביןזוות-אינרחליפתאחד-העם.

באינרותשנתפרסםהחלק(הואבלבדהאחדחלקהאתמכיריםהספרות

לא- 2החוקרים)לעינינחשףוטרם ,בבית-ביאליקשמירחלקהואילוביאליק;

אתנם,אלאהמשוררשלהמוקדמתיצירתואתהיטבמאירהשהיאבלבדזו
פואטייםבנושאיםאחד-העם,שלחוגובניאודסה,סופרישלהשקפתםעיקרי

לעתים.םנבעלישגבולותיהםופוליטיים,
גיי,'יליירנסנסמעיןשלבסימנואלהבשניםעמדהביאליקשלכתיבתו

התמורותבראיהביאליקאיתהיצירהאתשבחןשביט,עוזישלכניסוחו
בתוךשדווקאלהיווכח,מעניין ) 39-29 : 1988(שביט,עליהשעברוהפרוזודיות

שנותשלספריביקריתעברמכלשנשתררה ,מובהקת-יל/גיתאנטיאווירה
' Y.) בילנםאמואתאחד-העםשלחונובניהביעוהמאה,'פנהI1 ,את-ובמקבילנ

יאחיאסףי,סופריביןשרווחההאווירהברוח ,ביאליקגםבמקטרגיו.אי-אמונם
יותרלנויגידו ] ... Jגורדוןי"לששבירדלתותושלושישתים :יצקירבנלעורכוכתב

מקונוהיהשגורדוןמפני ] ...נ "עשוותמרותואשביידםכתובותקינותמאלפי
יותרהפעםעודלנותנדנהרוחמה"אחותייישבשירדלתותושלוששתיםדורו;

ע-עא).א,תרצייח:(ביאליק,קינותינוימאלפי
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כברחיבת-צייו,משיררישיי,ביירזלזילייעללילייגביאליקשרחשהכבידעל
ממשיכייעלפסיחהאגבליליינ,המאיחרתהשיבהרבים.קילמיסיםנשרבי

האפרתי,יי(ראה:ימצטלביםשיניםפיאטייםמכיי~ניםאמנםנבחנההמינוריים,
שלהאידיאןליגיים-פוליטייםההיבטיםאילםיעיד).שמירזישביט,עיפרי,מי

אי-השלמתופרשתאתלהביןלנרתסייע.בחינתםלחליטיןכמעטנזנחיזישיבה
ביאליקשלבייתרהשאפתנייםמנסיונותיוהחייט,'ייינההדרמטיהמינולוגשל

החדשה,בעתהאימהשלקירותיהאתשישקףלאומי,אפוסכעיןלהעמידהצעיר

המעמדיתהשכבות,כלבניעלויתחבבואמפתיה,הזדהותמתודבמכאוביהינע
רבניצקי)-ביאליקמחליפת-המכתבים(כמשתמעכזאתסיפיריתשירהוהפלנים.
בדרכםלאולתקוותיה,האומהלצריתאמיתיביטיילתתהיתהאמירה

ההראיהבדרדאלאחיבת-ציין,משוררישלהמשתפכתהסנטימנטלית
) showing ( ההגדהמדרדלהבדיל) telling (. האידיאליהמשיררןמתעבהריח-הזמן

-לאומייימשיררבתוראלימיםשהוכתרממי(כנדרשוינירטליתימאופקתעמדה
מפלגיה),פלגשלרלאכילה,האומהשללבהלרחשיביטייבשירתוהניתומשורר
האיריעיםאתקומנטרללאהמציגיצופהי,אומשקיףעמדת ,כלומר

הלבבות.עלפעולתםאתלפעוללהסונותובייס,אובייקטיה

כיויניס,משניקשהביקורתשירתיועלעלייניחתהיליינשלהאחריניתבשניתיו
כלעליביקירתהמאמרהיהראשוןמנינדיס:מחניתשלהשקפתםאתשייצנו
שפשט ,ליליינבלוסמיילהצייניוהמנהיגסהיפר ,ובו-דורוידידומתאנורדווי!שירי
ולדברםלמנהיגםיהיההישירשית,'היהדיתחיקאלחזרהמשכיל,בגדיאת

אחרמכיויןאדבעקבותיי, '.היישיבירעייוימטפחחיבבי-צייו,שלהומבהק
בריינין,'ראיבןמאתומחשביתי,זכרונות-נארדאויי.ל.המאמרבאלנמרי,
היצעירים:אתשעודדהקיסמופוליטית,הנטייהכעליהחדש,'המהלרימסופרי

כננותברייניושלמאמרי .לדעיתיהםינתקרבהמדינית,והציינותהרצלארהדי
החדשי,יהמהלדמספרישלהסנטימנטלילנטורליזםשופראפיאשימשלאיליינ
והגבירה,הייפיאוהביהיצעיריםי,המשורריםשלהחדשיםאליםלאידיאלא

הללועברי.ברנסדלכעיולהפודרצונימתודחסותו,אתהמבקרפרששעליהם
יבזיהמערב-איריפית,בשירהמכברזהשמצאומההעבריתבשירהביקשו

לקטנות,נפיליםשלבוז ,ניטשיאניתסערת-יצריםרומנטי,שגבבפרט:הנרמנית
 .נוקדניולריאליזםסופריםלדקדיקי

הנפרזהרציונליזםעלאח,דכאיש ,ילייגאתאמנסתקפויברייניןליליינבלום
ותנשונקודית-מוצאמתידכןעשואדוביצירתו,באישיותולדבריהםשפנם ,שלו

בשירתיכביכילשנתגלתההאמפתיה,-חוסרעלבעיקרקבלהראשוןבתכלית:
 .לעתידתקוותיהיכלפיובהייה,בעברהאימה,סבלותכלפיילייגשלהסאטירית

מבלי ,יהאומללהד'ייהעםשלנוועלרחםללאהצליפהילייגשירת ,מל"ללדעת
לאוהביאוהוהעם,בשליטתשאינםחיצוניים,שתנאיםהמשורר,שידע

אתתקףהשנילאימי.'משיררילתיארראויילייג,איו,טעןעל-כו ;שהביאוהי
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הצטמצמותוועלהטבעיים,החושיםוממנעמיהיופימןהתרחקותועלילייג
ועקרה.קרהשכלתנית,דקדקנותשלאמותבדליית

הילאומי,'הציבורומנודה:בודדוהואעצמואתילייגאפואמצאיומובערוב
לליליינבלום,אוזןלהטותמוכןוהיהחיבת-ציון,תנועתשלדרכהלערבשנטה

ירעיוןמטפחילאחיו,מערביקוסמופוליטןמשכילשלבהתנכרותאותוהאשים
בציבור,חלקאיתו,דווקאהשניה~ברומןמץרח.כלפיפניהםהשמיםהיישוב,'
במשוררראהלאמתקדמים,מערבייםוערכיםקוסמופוליטיותאחרשנהה

והחלבריינין,שללדברי-הביקורתאוזןהיטהאםכימורה-דרך,אורע-לרעיון

ידעשלאדור-הקודםהדורשלוקרתנימיושןשרידובשירתוייגביללראות

במגמתיותיצירתואתיהשחיתהחדש,האדםשלהסעוריםהלבטיםאת
החולההמשוררמצאהזאתהמתסכלתהבדידותמןמקלטוקטנונית.חד-צדדית

,וראוסיפוריובהוצאתאזשטרחוורבניצקי,אחד-העםבחיקינרדף-על-דעותיו

שנישללאלתרמימושםאפשרותבדברשלהם,הספקלהרהוריבעל-בריתבו
נטליוהסנטימהמתוקחלומםאחד,מצדהלבבות:אתאזשהלהיבוהחלומות

האוטופי,חלומואחרמצדיחסר-מעוף;פשטניהיה,שלטעמםחובבי-ציוןשל
עליתרמהרונחפוזהיהשלטעמםמדינת-היהורים,עלהרצלשלרב-המעוף

המידה.

נקודותאתראהוחסר-פניות,מפוכחעיןי,בהיריכריאליסטןאחד-העם,

מהירההנשמההמבקשיםהימעשייםי,הפלגיםשנישלוההשקההזיקה

המדינית,והציונותליליינבלום,שבהנהגתחיבת-ציון,תנועתומאולתרת:
הציוניבקונגרסהרצלשלהגרנדיוזיתהצלחתו,לאחר(ואכןהרצלשבהנהגת

אתודחקוהרצל,שללתניעתיחיבבי-צייןאגידיתריבהצטרפיהרשאין,

שלהזיקהבנקודותגםהיטבהבחיןהואהזירה).ממרכזואנשיואחד-העם

שאיו ,הואאף,האמיןבשעתוכילייגהילייגית:לאידיאולוגיההצייניתמשנתו

שלסליגולה-הדורלהכשרתקודם-כיללדאוגוישנעימים,בחלומותלשגות
כמוהו,תמוקנים.ואורחות-חייםמתוקןייחדרליצירתהמודרני,לעולםהאומה

מוצקהקומת-מסדבלאבאיוירמגדליםיבנהאםלעםייטכשלאוטען,חזר
הםאפילו'אמתי,דכרילהשמיעאיש-הרוחשעלחשכ,כמוהוואיתנה.

ערטילאיים,ונחמהעידידדברילהשמיעלוואלומכאיבים,רמיםדכרי-כיקורת
מתועלתם.גדולשנזקם

אחד-העםהיהלאלילייג,כניגודמהותיים:חילוקי-דעותגםספק,ללאהיי,

אלהעםיציאתעלכגיןלא-ציוניים,-עראיפתרוניתעללהמליץכדעתועמהל
ששורשכמוכן,חשכ,לאאףהואליל"(,כניגודזעם.יעכורעדאורחיםי,מילון
האבולוציוניתמשנתונתפרשה-אחת(לאהעםשלהיתרהכרוחניותונעוץהרע

מתוךאםמעשית,מעכודהכבריחהכדין,שלאאחד-העם,של-הירוחניתי-
אידיאולוגיים).יריביםשלמצדםון Iמכסילוףמתוךאםשכתום-לכ,אי-הכנה

השניים,כיןשהפרידוואחרותאלונקודות-מחלוקתולמרותאף-על-פי-כן,
אתלרבניצקימכרויל"(קלה,לשעהכעלי-בריתעשאוםמשותפיםאויכים

פירסםאףארייז),עםחורמהעדנסתכסךשכעט?םסיפורים,(אותםסיפוריו

,שאילולשערכמדומהמותררכניצקי.שכעריכתביפרסריהאחרוניםשיריואת
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כנווהמאוחרים,במאמריוהנקוטהקואתוהמשיךימים,המשוררהאריך

הפלנאלאט-אטמתקרבהיהועזראי,ויעזרהנפשנויופדות'גאותלנו
 ,שורותיואתומחזקבציונות,האחד-העמי

רבניצקינזדרזבלא-עת,ילייגשלמותודברהיוודעשעםאפוא,ייפלאלא
שיר-מספד,בישקומביאליקהדנול,המשוררעלמקיףאמר.מיפרסדוילמעןוכתב

הציפורייאלמבעללקבלמן-הסתם,ציפה,רבניצקי sמאמרו,אתשילווה
הגנוזשירוההשכלה;משוררילנדולמופלגיםשבחיםרצוףשכולושיר-תהילה,

מרשימהאפותיאוזההעמידאכן-התמיהאריהאלי-הצעירביאליקשל
 ·ההולכתגדולה,תקופהשלכלנציגהמצבת-זיכרוןלוהציבנםאךלילייג,

יאתבחינתומספד,פרדהלשםמסביבניצביםכברויורשיהלבית-עולמה,
 , rונ-נה ,אתרצ"ח: ,(ביאליקלגורדוןייספודומילרמונטוב,הספידפושקין

 ,דברשללאמיתויצירתו!ואתילייגאתביאליקהעריץובתמיםבאמתהאם
לאילייגשירתוגם ,ודחייהאהדהשלאמביוולנטיתתחושהחשתופעהכלכלפי

שלמחשדםאתג'ביליראהביאליקאחד,מצדהזאת,השני~תמןכנראהניצלה
יידינמיטבוראההואהעברית,השלוןו;<כרהתאבאחתשרפץ ,מפליגיםחידושים
אתבנקללהבקיעהצעירהדורבניהיויכוליםעוצמתושבזכותסלע,מפוצץ

 ,אחרמצד 6מלוא-חופנוום.אבני-החןשללאתבוולאסוף ,המכרהתודאלדרכם
במגמתיותההשכלה:משורריגדולשלובפגמיובמגבלותיוהכירהוא

בחוסר-יכולתו ,שלהסחר-הלחלוחיתבאינטלקטואליזםשירתו,שלהחד-צדדית
בלאבברכה,ולקבלםהחדשיםהציונייםהאידיאליםמןלהתלהבהמשוררשל

ן .והרהוריםערעורים

 ,ומגמתיצדדי-חדבאורחהציגוהו,ילייגשלשמתנגדיובעודאולם,

מןוהתעלמותיצירתושלאחדבמרכיבהתמקדותתוךומתנכר,קרכרציונליסט

וסרק,כחלללא ,ומאוזנתשקולהתפיסהילייגיצירתאתביאליקתפט ,המכלול
מלחמהשלתקופה-ההשכלהתקופתשלבמגבלותיהבהתחשבלהערכתו,

-האומהחלקיביועזהולמשטמהכוחותלפירודשהביאה ,ימביתילתיקונים
 ,זאתעםמתנגדיו.ממותניעבהוקוטנו ,ביותרמרשימיםהישגיםילייגהשיג

ברוחשנתעצבוהמשכילי,המשוררשלוהפוליטיותהפואטיותהשקופתיו
בעיני ,טעונותהיוי,העמיםאביביימישלהאנטי-קלריקלי Kulturkampfה-

ביקשהזההמיוחלהשינויואתהחדש,הזמןברוחיסודית,רוויזיהביאליק,

 .ביצירתולהשיג
לרבותליצירתו,הראשוןבעשורביאליקשכתבהרביםהיילייגייםיבשירים

האמביוולנטיותושעלצעדכלעלגיכרתהחייט,'ייונההבלתי-גומרההפומאה
כביכולקיבלאלהבשירים ,ויצירתוילייגכלפיהצעירהמשוררשחש ,הזאת

ובעונהענתאדהילייגיות,האידיאולוגיהואתהפואטיקהאתעצמועלביאליק
המשכיליהנוסחמןמשוררפניבהםהעמידאחת-לא ,נמרצותבהןמרדגםאחת
אבן,עלאןבהקסליציסטית-משכיליתבפואטיקההותירלאלמעשהאך ,הישו
דבר,שללאמיתוומעקשיה.מומיהכלאתחמוכמותאירוניהבדרכישחשףתמוך
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תימצא,'מאיוהשירהיהפארודי,הסונטוהמוצהרהמוקדםיהייגיינינסיונוכבר
ידגאכותרת,-תתביאגיקרשםבןכברגבאות,אןתכעיוגשמשהיהיכוג

יתחייהיהדורבורומנטימשורר-שבינןהבסיסיתהמחגוקתגהדנשתכנרדווי,
הקצרהבפארודיההציבהואהחןגפת,התקופהשגמשןרריהנדוגגביו-

שגהקגסיציסטותגפןאטיקהכאח,דורצינימשועשעמענה,שגווהמורכבת
המגאהבבטוןוז,מרשירומקןרהמחשבהו;ו~יויכייג"נ,גטענתבנינודיג"נ,
כאומוכמוהומשוררשהרי ,שירהאיוקמחאיואם ,(כגומריהמבוערתובאח

שכוו;(עוני,'אםכי~רנ?בריאיוכ'יביאגיק,ןעט ,טרחתו)עגנאותגנמוגהזקוק

 ,והשובעהשפעוגא ,והמחסורהסבגדווקאכי-הרומנטיקהברוח-האמיו
בוערייכשא ,היאכנבואהכמוההשירהוכי ,היצירהמיטבתאהמוגידיםהם-הם

המחפש ,המשכיגיהמשוררשגהמכוגכגתהכתיבהמוגיוצרה,שגבעצמותיו

הכתיבהאתבשירוביאגיקהצינ ,קשיםיצירהגבטיתודגכתיבהושאיםנ

כוונתובגאנמוגבקשתבגאבטבעיות,מאגיההפורצת ,הספונטניתמנטיתהרן

 3מו;lוו,

ביאגיקהשינ-ביסודה,הקסליציסטית ,ניתייהילהפואטיקהעםבהתמןדדות
אתובעיקרהמזהירים,הטכנייםהישניהאתגכבושגמדהןאכפוגה,מטרה

גםביאגיקוהמחוכמת,העשירה ,בוציתהשיגשונהותאשגההאפינרמטיהברק

בעבריתהשימןש ,ניייגיצירתשגהמופגניםחידןשיהאתגהפניםהצגיח
חדשיםבזיאנריםהשימוש ,הגשןןרובדיכגאתבתוכההמשגבת ',יסינתטית

ועזים,נחידושיםוכהנהכהנהועודהקצר),וסהיפורהדרמטיהמונוגוג(כדוגמת

סיפןריםגפעםמפעםהמחברפרוזאיקןונםשהוא,משוררשגהמןדגאת ,ואנב
פורץ-דרדנ"יגהיהזהבתחום(נםבגבדמיגיינגקבגקיביאגהיהיכיג ,קצרים
הפואטיתמשתנואתדוחהאףהואכי ,גקוראיוביאגיקרמז ,במקביג ,ומחשד)

גמחוזותממנהומפגינמתוכה,מהותייםחגקיםגפחותאו ,ניייגשגוהפוגיטית
 ,ידעםגאנ"שיג ,ורחוקיםחדשים

דעותיואתגהוקירהצעירביאגיקהיהיכוגגאהעם-אחדשגכחסידו
והוניייג,אתהןדונמטיבגהטשתקףמגייג,שגוהפשטניותביסטיותיהפוזיט

שיצאןפרןנרמטיעקרוניענייןגכגקבועןכ-פגוגתאשימש(מגייגאחד-העםאת
ג"מגביאגיק,שגדידוגנביהיתרה),גרוחניותווגענהעם,-אחדשגעטומתחת

אהבשהמשוררסנטימנטגי,עממיטיפוסאותו-המצוייהיחובבניקאתייצנ
כפנינים,'גה jשחארץ'(ברובןשנננזושגו,המוקדמותבפארודיותעגיוגהגעינ

משיריושאחדים ,נםאפשר ,וכו')יאיגרת' ,רעננהיערשיע~;חגןם,'בתודיחגום
התמימותגמימרותיומבודחתתנןבההםביאגיקשגהמוקדמיםהסאטיריים

גוגיםיגעבורדרדיבאחד-העם,שגבחןנוהוגשנינגמשגשהיו ,גיגיינבגוםשג
מפעגשגצורתובדברינפשנוופדותבינאוגתנויגיינגהערת(כתנובהמג"גהעיר

 ]", Jהארןבהדרד ,החגוןדרדאדוני,יביא ,גנואגגעוץהיהמוטבכי ,הנואגה)
יאגשגהננוזבנןסח ,ביאגיקתיארובתנובת-ננדותנאגנו.'שתבואובגבד

תםאדם-ןעבגיו ,הדגהביתאגבעורמהגחדורהמנסההסערהאתהציפןר,'
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היאאךגבירתי,'יסוריבמליסמגרשה-הישוהנוסחמועממיטיפוסורגשו,
הסאטיריהמונולוגכלשאתגס,אפשר .הארובהדרךכגנבועולהלו,תמחכמת

ביאליקכתבעליו,מתהשעזו ,ופשוטעממיייישובניקיהמתארבתפילה,'יעצה

בציבורשנשתגרליליינבלוס,'שליעזוהמבודחהעממיהפתגסשלכהמחשה
 9החיבת-ציוני.היישוביירעיוושלקריקטוריכביטויובספרות

שלדעותיואתלהוקירביאליקהיהיכוללאגסאחד-העסשלכחסידו

הסאףהיצעיריס,'שלופטרונסהחדשייהמהלךבעלישלמייצגסברייניו,
השחיזכלפיהס(גםהמדיניתושיטתוהרצלומאוהדיאחד-העסשלממתנגדיו
צעיריאשריךהסאטירותכדוגמתהמוקדמים,בשיריוו:וצי-לעגו,אתהמשורר
דוברביאליקתיארלמשל,לילה,''רזיבשירווכוי).ים'יבכרכייילד~ת,'רודס,'
פשטניתתפיסת-עולסמתוךצמודהואתחילהצורה:ולובשצורההפושטנלעג,

אט-אטאך ;)יר Qכלוי ',לות t\'<:") mמיושלמדניסבעגתומדברלקרקע-המציאות,

והופךהעקמומייס,הגלותייסוממנהגיושלוהפשטניהפוזיטיביזסמומתנערהוא

ביגדל:גדל,יהצורךשמיס:לשמילנסוקהמבקשושאפתו,יהיראירופי,ליצעירי

 ,אחד-העסשודבריוברוחהמשורר.'חוש-חוצפתועזוזובכו I-התעורר

אתלהרחיבהמבקשיסאלה,ויומרנייםרברבנייםשיצעיריסיביאליק,חשב
שוגיםזרות,אניותניטשיבנוצותהתהדרותאגב ,העבריתהספרותגבולות

גדולאצלםישהיצורךאיתו:מציאותיבסיסללא ,גדולהובחלומותבאוטופיות
 ,ובתוקףבהתנשאותדעתסאתוהשליטמנסיסשהסמהייכולתי;וכמהכמהיפ

ןדעת.סולקנותבסבלנות,שעה,לפי ,לחכותשעליהסעכוד

למעשהתקףהואהמחנות,משנימקטרגיוכנגד ,יגייולהגנתביאליקכשיצא

שהתייצבותוומאחראחד-העם.שלהמוצהריםבני-הפלוגתאאתמכוליותר

לאהאחד-העמי,הפלגשלשורותיואתוחזקהרצוומובעיקרה·נבעילייגלימיו
סלולומקורימענייוניסיוואלאהתבטלות,'שליחיקוימשוסזובהתקרבותהיה
אתביאליקקיבללאהיילייגייםיבשיריולחדש.ישוביוסינתזהשלחדשהדרך

ופוליטיים,פואטייםחדשים,רעיונותלתוכההתיךאלאכנתינתה,ילייגתפיסת

למד ,בעיקרהחדש.הזמןלרוחוהתאימהאחד-העס,שלבמחנהואזשנשבו

ילייג,נוסח ,-אנליטיתהשכלתניתהביקורתאתיגייםייהיילבשיריולהצניע

לצרכיההולםמענהמשוםבההיהלאושובוזמנה,יפהשהיתהביקורת

הכוחותכלשוואיחודםהעסנזקקשבה ,החדשההתקופהשלולרגישויותיה
להסתירשלאלמדביאליקנכבדה.לאומיתמטרהשלקידומהלשסוהמשאביס

גיבוריוכלפיוכן,שיריושבמרכזהלאומיןתהתופעותכלפיהכניסרגשותיואת

ג,יילילשירתהואפייניתהמיליטנטית,המשטמהבמקוס .הטרגיוגורלסהעממייס
הנובעתוהכואבת,ה;ןנההביקורתאתהלאומיתבשירתוביאויקהחדיר

 .ולקעקעלהוקיעהשאיפהמתוךולאואמפתיהמהזדהות

גזרתעלבשיריוכתבשלאעלהנייל,אמרו.במילייגאתהאשיםהומל"ל
ביתכלהחרידההצארלצבאיהודיסילדיסשלגיוסםכשאימתהקנטוניסטיס:

הגיסו,מכסותמילויעלשהופקדוהקהילהבמוסדותפשתהוהשחיתותבישראל,
עלושרמשפחותיהם,-בניושלהחטופיסשללסבלסכביכולהמשוררהתנכר
דודוכמלחמותומיכלדודכאהבתהלאומי,המצבמוהמנותקיס ,נצחייסנושאיס
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מגמתיתטענהבעקבותאתר.ובכלזמובכליפהשכוחםנושאים-יםבפלישת

ביאליקיהריםטעם,כלבההיהלאטהורהספרותית-אסתטיתשמבחינהזו,
שירכתבהואמימקום-תורפתהי:ילייגשירתאתכביכולוהמשיךהכפפהי.את

יבא,ושבובומלעסוקהתחמקדליליינבלום.אליבאשיליינ.נושאעלילייגבנוסח
גישתואתהאירוניה.למרבהבו.קיבללאגם(אךילייגמקטרניכלעםחשבווי

גגלכוארה).אלאיליינ.של

אשםהעםאיושלפיהליליינבלום.טענתאתביאליקקיבללאהחייטיבייונה
במרומז.ביאליקהראההילייניתהסאטירהברוחראשו.עלשניחתובצרות

יותר,אףאוליפחות,לאהלאומיתנדיה'בטראשםהמושחתהקהילתימסד Qשה
כלאת-יתרהפשטנותמחמת-מל"לתכהשבהוהחיצוניות,הנסיבותמו

ביאליקאצלנעשיתהקהילתיבוכמסדהאשמההטחת ,ואולםהאשמה,
שלאופירוד.מחלוקתדבריויזרעופוחששמתוך,כאילובעקיפי-עקיפיו

שחוריםבצבעיםהקודשייכליאתשתיארוילייג.שלהמיליטנטיותואמות.כבפ

לנוכחדמעהולהזילהיהודית,הטרנדיהאתלהציגהדבריםכוונת.כאומשחור
לבקשומבליבטרנדיה.האשמיםאתקודם-כוללחפשמבלי ,העשוקיםסבל
בנותיה.קורוכולםהלאומית,בטרנדיהאשמיםכולםהוקעתם:את

ואיורואהייעיואיו(לפיהםשמיםכננדנייילשלהבוטהההטחהדבריגם

אחת:ובעונהבעתוקבלתם.דחייתםאגבבמובלע.כאונכללים )ישומעתיאוזו
העליונה.בהשגחהכופראינוישראלי.אמונימישלומיפשוטיהודיהתמים.ניבורו

עומדגבומאחוריהצופיות.',עיניופניוהסתירשיאלהיםהשערתואתמביעאד

חשדושאילוהמפוכחים.לקוראיוסובטיליותבדרכיםורומז ,המובלעהמחבר
בהשגחהמבטחםכלאתשמוולאהקודשי.ביכלייונהשלהתמימיםהוריו

המאמיניםקוראיויקוש.מפחבנםאתלהצילמצליחיםשהיואפשרהעליוהנ.
שיראוומבליהסמויה.בביקורתשיבחינומבליעצמוטקסטאותולקרואיכלו

אתבוולתלותאחר.גורםלבחורהיהיכולקוראכלשמים.שםחילולבה
רשעותםמלכות.דיוהגורל.ידבמבחו,נבחריואתלהעמידהאל(רצווהאשמה

וכיוצאהאומללים.ההוריםשלותמימות-דרכםסכלותםהשררה.אנשישל
מעודד ."ליניטרנותרהמיבעלשהמחברבעודבטקסט),הנרמזיםגורמיםבאלה
עלשמירהכמתוד •מהולאחתלאאףהבכורהאתומעניקהאפשרויותכלאת

נוברהטרנישהיסודמרירה.יהירונ.באהשיטיוביורומזרקוא,האיזווועלרסיוו

החטפוביינוששלפיההמציאות.אתיונהשלשתפיסתוהלנלוג.יסודעלבה
האשםהיאשולחיו)בידבשכריוירשעשרתכליאלאאינודברשל(שלאמיתו
מסוגלתשאינהמוגבלת.תפיסה.היאמשפחתוועלעליושנפלבאסווהבלעדי
מירכבותה.במלואהתמונהתאולהביובמציאותנכוחהלהתבונו
מאוזנתחברתיתתפיסהעלבמקבילשומרביאליקשלשירוזאת.ואף
בעליעלוהוילייגעלהןביקורתשלקומותחא,היבעקיפיולמציאות:ונמאנה

התבוןכזההחיים.עלוביכלפי-מאוזןוהבלתיהמגמתייסחםעלהחדשיהמהלךי
-שבשוקובתנרניותבמוזגיםבעגלונים,ברצענים,בחייטים,--העםבדלת
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הקלטיציטטיתהאריטטוקרטיתמעמדתםומלנלגת,מנמיכהטאטירית,בראייה
לחנכוומכקשתהפשוטהאדםשלכורותואתהמוקיעההמשכילים,של

השוררותהאחווה,ואתהשלווהאתנטעלהעלוואלהמאשפתותי;להעלותויו

כניתהאורהצכיעותאתהמוקיעה ,רומנטיתעמדהמתוך ,דליםככתיככיכול
ולאהטאטירהלאהעממי.הטיפוטשלוהפשטותהתוםאלומתגענעת

לומרמכליכיאליקכאוטועוכהלכתה,המציאותאתמשקפותהאפותיאוזה
המשניכהסהנטימנטליתזונםהמנמיכהסהאטיריתהראייהגםמפורשות.אתז

כעודכלתה,שאיו ,כלליתאמתהיתהכאילווחד-צדדיתחלקיתאמתתופטות
 .כטפרותהמשתקפתמזוכמהפיורכת"אנפיומורככתהאמיתיתשהמציאות

(כיחטודלת-העםכלפיהתנשאותשליחטמפניןאינוכיאליקשלשירו
הואאיואףשלו),האקטואליותוכפואמותכטיפוריוגייילשלוהלגלנניהמזלזל
סהנטימנלטיטטיים(ככטיפוריהםויראת-ככודהערצההפשוטהאדםכלפיגמלה

ועלאורותיועל ,היהודיווולטריהפראתמתארהוא .)יהחדשהמהלךיכעלישל
כשירתועצמןאתכהציגו ,כאמפתיהמעןרבתביקורתמתןךצלליו,

ישיפןץיאגב(וזאתבשןקתגרניתושלקשה-יוםמוזגשלכבנויהיאוטןביןנרפית
בחשיבןתהשהאמיוכרןמנטיקוו, 1 /האותנטיים).הביונרפייםנתוניושלכלשהו

שאת,לקוראיוביאליקרמז ,)יהחוויהשלהפואטיקהי(האישיתההתנטותשל

ימוהיישראלא ,סהפרותןממכירהואאיוהיהודי,הקיוםמשוליהפשוט,האדם

למדני"הדורכיוולא ,העצים-ובפרברבכפרעליועברהילדותושכו ,יהחיים
הטרקליומלומדיביולאאף ,שכמזרח-אירופההמהוללןתהישיבותכאחת
שכמערכ.הים-מכרכינאחד

מידותישראל,נתברכושכהוהטובות,המייותכלאתמשקפיםיונהשלהוריו
הםומלוכדת,חמהמשפחתםהאומה:שלחוטנהבדבררעיונידיוובכלהנזכרות

דואנים ,הכנטת-אורחיםמצוותועלהשבתעלשומריםבחלקם,שמחים

 1Jאלה.ערכיםמזבחעלרווחתםאתלהקריבמוכניםאף ,הכניםשללתלמודם

אתממלאאינוהקהילתיהממטד ,האומהשלילאטינהמזלםלרועיאולם,
חטדים,כנומלימתגליםאינםהעדהפרנטיבתפקידן:וכונדכראוי,שליחותו

אהתנ"השררהלהיפ,ך .שבוייםפדיוולידילהביאשביכולתםמהכלהעושים
(אותםיחןטפיםיהשלשולחיהםהללן,הקהלבתקיפישןלטיםואהבת-הבצע

במטתריארביוהשווה:העלוב;החייטשלהביעותיםמחלומותוינמריםי,יזאכיםי
יטענווכו:ט; ,יתהי ,יברשתובמשכוענייחטף,ענילחטוףיארבv.נכהכאריה
חושביםי,לריקעמלםזהכזאבים,ןטורפיםחוטפיםכאוינים,שולליםובגדו

שבועי).איוצר

השיראומריונה,הוריוינטה,שמשווכדונמתותמימיםפשוטיםאנשים

שבדיונים-זותכונתם .דברלכלהמאמיניםפתאיםהם ,נרדכי"עקיפיו
עםבהשלמתםהמתבטאת- gullibilityמכ~נההטרנדיהמהותעלהתיאורטיים

עליהםהמביאשלהם,(היהמארטיהי)הטרניהפגםהיאערעור,כלבלאהגורל
ששמותיהםכפיולהונאה,לפיתויקלטרףאותםוהופךאסונםאתבניהםועל

מפתיובידהקלהולכפילתו ,האבשללעיןןרןכורמז-ישמשןויעליהם:מעידים
אלמלא 14ןלהוכאה.למרמהכוחקןרןבלהיותןרמז-ייןנהי ;) 97 : 1990(ברזל,
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ה(ההועל(-אדמית,יבשליח(ההעל(ינהבהשגחהמבטחםכלאתיהיר(י(ינהשמי

יב~דיהתמונה,שלאחדפוכמובו, ,זהואךמחטו,עלולאתלמודי,עלכפיף(ינה

כ(לד(ראה(שראליאמונ( (ישליממקיראאחר(ם:פ(ריש(םגםהטקסטמעודד

ש((משהכד(רקמטה-מטה,לרדתשנאל,) ,בנ(ס(יולעמודשנבחראדםהרך

על(צרמשכ(ל(מרקעקוראינסתר.'צדיקלמדרגתי(עלהמ(ווו-מצילה,ל(מ(ם

לצד(קיםהצפי(בגמיל-השיואאמינתבשלבעילם-הזה,הח((םשלק(פיחם
בעקב(ות,הנשרמתשליהנ(טרל(תהעמדהחרףהמיבלע,המחברבעולם-הבא,

שלהמ(סט(הכ(י~ואלולא(לייג,שלהרציונל(סטי-משכיל(הכיו~ואליותרניטה

ביצדיקיהתמימההאמונהמכל-מקום,סנטימנטליים,חס(דיםסיפיר(

משקיףהיאעילמםיעלשעליהםהפשיט(ם,ג(בור(ישלנחלתםהיאובנפלאותיו
בא(רונ(ה,מהוליםברחמיםגםאךבחיבה,

ב(קורתואתלאאףליל((נבלום,שלב(קורתיאתאפואקיבללאביאליק

אתק(בללאאףהיאבמקב(ל,אילם(ליינ,להגנתלכאירהייצא,ברייניושל
ילייגשלבס(פורייכלשינה,ככתבה(ליינשל-קיסמיפול(טיתמשכיליתהתפיסתי
lהחייט,'לייונהאנטי-מידלכמדומהששימש ,היבשות'יהעצמות S הנערעיבר

ע(ריאלובשיבייביבשה,ביםה(ריאייתחיי(יתהצארלצבאשנחטףהיהידי

(כצלציליבכבודבכסףעמוסשר,דובגדיאותית-גבירהעטירהריהוהקטנה,
גםיליינ:שלהמשכיליותדעותייעםסמי(ד(אליגמנהלביאליקרבי),ל(ייששמי:

הקטנה,עירואלבשובואךגורל,תהפוכותעברהצאר,לצבאשנחטףניבורו,
המשכ(ל(,(דיאלהא(לפיניצציםשרדיכפתיר(איתית-קרבעטירנ(בירהיאאיו

אנטי-גיביראםכיניכרת),יהדיתיא(ושבצאתייאדםי,מהיהיד(ליצורשב(קש

עלובלבעל-מלאכהוה(הסבולם-החברה,מטה-מטהשירדיהודיושחוח,אומלל

אתשכבשנ(בירמאנשי-המעלה,אמנםבייראהחסיד(מרקע(קיראומך-ריח

היאביאליקשלגיבירילי),מיבטחבעילם-הבא,יחלקובנ(סייויעמד(צרי
 ;הכלתי-היריא(תבמחטכתפי)שעל(א!ניהצבאיהכידיואתהממ(רחייל-חייט,

שלהאפיסהיצר,יבכיבישבא(פיקימתמציתריחנית,נבירההיאגבירתי

היא,שבהוהצארבצבאאריכיתשנית-ש(ריתעיבריתג(בירישעלאףב(אל(ק,

פאריד(,אפיט- mockח eroicלמעשההיאינפש,גיףביטיר(בגבירהעידמ

ללא ,לאימיתש(רהלפנ(ניאחת,יבעינה,בעתיאנט(-ג(בירג(בירהיאשג(בירי
ילהאד(רי,ה(היד(החיילאתלרימםב(אליקשל.בכיינתי(ואה(תיל:יללאשגב
ריאליטט(תהמציאיתעלהשקפתי ;ילבזיתיהיהידיהחייטאתלהנמ(ךאי

העיניים,בגיבה-ימאיזתנ

יעםבכלל,ההשכלה(צ(רתעםבהתמידדיתיב(אל(קשלדרכיהיתהכזאת
שזיכפ(היהיד(,הלמדושלהחד-צדד(תהתמינהנגדבפרט:ילייגשליצירתי
ביאליקתיאר ,ילייגשלהפיאמיתימוהכהואד"םשליאמינהימיאמתעלתה
היאב(צ(רתיב(ת-ה(ש(בה .צלל(היעלאיריתיהעלהמתמידיםתיפעתאת

מקיםשהר( ,'ו(ב(לאיזרבע(נ(רקהיאעל(ביתיאך ,יניגהעליבמקיםאמנם
המתניעעצל-אדם,היאהמתמ(דהאימה.'לנשמתה(יצר'ב(תג.םהיאזהעליב

משמירחזקיתעצימית-נפש,גבירהמלאנערגםהיאאך ,בל(םעליםעל-גב(
ישלה(היד(החייטשלהתלמיד-חכם,שלהחד-צדדיתהתמינהכננדיחמלמ(ש,
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שאהדהחדשה.נרסההמוקדמיםבשיריווהעמידביאליקיצאהיהודיהחייל

הנישהאחד-העם.שלזמנוהחשד.הזמוברוחבערבוביה.בהשממשותוביקורת

אתמקריביםתמימיםאנשיםרבבותכיצדהמראהביאליק.שלהאמפתית
זהילאמליםללאלזעוקפניה:עלמרחפתאחתמטרהתמורה.ללאחייהם
 !רדהך!

כפילורבהבמידההואנוףיבעלישאריה .) 32 : 1984 (ורססישהראהכבר

 :המתמידשלהנינודיכפילורבותמבחינותהריהויונהנם .המתמידשלהנינודי

אלא ,מזהירלמדנילעתידתקוותההוריםתלובשניהםדל;מביתמוצאםשניהם
אתחבשבטרםהיחדרימונחטףוזהופוסקים,סייבשכרסוומילאזכהשזה

כלהוקדשהשאילו ,לקוראנרמז 'יהמתמידהפואמהמסוףהיישיבה!ספסלי

רב-ממדים.לאומילמפעלוהתנקזהבבתי-הישיבות,המושקעת ,הרבההארנניה
נבחובמקביללקצה.מקצהמשתנההעםמצבהיה ,החדשהזמולרוחהמתאים

שבורהלשוקתהואאףוהניעזרים,בשדותחילוכלאתשהקדישיונה.שלנורלו
רמזתנביישהי,ביהחצוצרההיהודיהחייללנושאביאליק(כשחזרסתוםולמבוי

החובותבכלנושאהואאפילוהנויים;בעינייהודיעלולםהואיהודיכילקוראיו

לאמונהבנינודוזאתהנירוש;נ!רתבבואזכויות-יתרכללואיוהאזרחיות.

לשיווי-זכויותלהניעהיהודישליכולתובדברביסודה.האופטימית .המשכילית
 .כאזרח)בהולהתערותשיכילאדאםהעולם.-אימותביו

שלהנותיבריחהיאומפורשות.נלויותכאוהניתנשאינההמעשית.הסמקנה

השורר .העיפושאתלאווררכדימבית.בתיקיניםצורדישאחד-העם:
עיניי.אתולפקוחמתרדמההעםאתלעוררוכדי .האומהשלהיבמוסדות

 /ההרוסהימקדשאתיוברפאי-המדרשי-ביתסף-עליבביאליקשלוכנסיוחו

מנתמווזאיו '.הפר~שצלוחשכתהאורוהדףחלוני/לוואקרעיריעותיוארחיבה

אדםשליצירתולצורדיהחייםהדתאתלשלבשביקשיליינ.שלהרפורמטורית

כאושינוסחומבליביאליק.שליעדייבצאתי.'ואדםבביתויהודיישהוא ,שדח
להכשיר :העמית-האחדהצייכיתשליעדיהבריחהםפיליטי.כבמנשרמפורשית

לעםולהופכוהנולה.מוהיוםבבואלהוציאוכדימתוקנים.לחייםהעםלבאת
באהלי:יהאדםבמאמרואחד-העם(וכדבריההיסטוריתבמולדתיהעמיםככל

לאביאליקבשירתנורדוואלהמאוחרתהשיבה .) 16 ·באהלדאדםיס~ה

שערדאישיתבסינתזהאםכיבדחייתי.לאאףעולי.בקבלתאפיאהתבטאה
סינתזהאחד-העם.שלממשנתיליסודותיליינשלמהגיתויסודותביוביאליק

אתהמנששתדרכים,'פרשתיעלשלפואטיקה .חדשהפיאטיקהחייבהכזאת
מיליטנטית.יצירהשלפיאטיקהולא ;יחיביטיםלבטיםאנבהאמתאלדרכה

נמורביטחוומתידערכיות-והחדהמנובשותדעותיהאתלהשליטהמנסה
 .דרכהבצדקת

יאפוסביאליקבוהעמיד .האחד-העמיהפלנשכירותכתבנשהשיראף-על-פי
ישמחחסידימרקעשבאהקוראהפלנים:כלמבנילקוראיםהמתאיםלאומי',

הצדיקדבריאתיפרשאף ,כשורהיייהודיהיותוועלמשמ,דיונהשלהצלתועל
שבההאירוניהאתיזההימתננדי,'מרקעשבאהקורא .שנתנשמונבואהכדרכי

סתמית.ברכהאלאשאינםדבריםהצדיק.בדבריהמיבלעהמחברמתבונו
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ההןרןסקןפכדבריאןןהאןרקל,הפיתיה(כדבריהכיןןניםלכללהתפשרהעשןיה
נגדחמןרכתב-אשמהיןנהשלבסיפןרןיראההימשכילייהקוראאנו).ימינושל

וסןפרימל"לילייג,עםהסמוילדיאלונאוזןיכרהאףהקהל,וראשיהקהילה
עורכיםלמעןנםאךשןנים,קןראיםלמעןאפואנכתבהשירהחדשי.יהמהלך

שלןממערבייממזרחמבערכתאןגולדין,שליהזמןיבמערכתנתקבלאילןשונים:
שלמןבהקתןצרבשיררואיםהחדשי,'המהךלשלנציניועהורכים,היובריינין,

אןאחיאסףיילןחבמערכתנתקבלאילודלת-העם.כלפיהאוהדתהשקפתם
שילאאחד-העם,שלמשנתוברוחרמאה,ששהירמביניםהעורכיםהיויהשילוח,'

המשיח,לביתאפסיבית(התמנההדרךיזהוילאהצאר)בצבא(שירןתהדרךיזה

הטרגי.היהודיהגןרלשלממעגל-הסקמיםלצאתצריךשמים).דיוקבלתתוך
 "הטיפותביןילהלךהמבקשמשןרר,שלאןפןרטןניזםלפנינןאיואןלם
הפלניםכלבנישלבעיניהםחןלשאתכדיהפוליטיות,השקפותיןאתולהסתיר

ימפלגתיתי.וההצרהמשאיפתם(להבדילכלליתציוניתשאיפהלפנינווהמפלגות.

כלל-לאומית,אחריותבעלמשוררשלואחד-העם)גורדוןייילמתנגדישל
חמתםאתנגדןלעוררמבליהאידיאולןגית,ןבהשקפתובדעותיןלאחןזהמבקש

מאחדםמשותףלאומיוגורלמבשרובשראלאשאינםפוליטיים,יריביםשל
הואשאיו ,ילייגאתמל"להשאיםאםוחילוקי-דעות.עמדןתהבדליחרףאתו,

אחריםבשיריםכמוהחייט,'בייונהביאליקהראהלאומי,'ימשוררלתוארראןי
לאחוזלאןמייימשורריכולכיצדהאחד-העמית,האידיאןלוגיהבשירותשנכתבו

ואתהניטרליותאתלהפרמבלימופרשות,להבעיהמבלימוצקה,פוליטיתבדעה
 .פירודושלמחלוקתשלזרעיםבעםלזרועמלכיאף ,האיזןן

החייט''יונהבהלשמתביאליק'כשלוו'לגבישונותהשערות

ןנהייכדוגמתיילייגיתייצירהלכתיבתהאידיאולןגייםמהמניעיםמקצתסקרנו

מקצתוכןביאליק,שלהמןקדמתיצירתולהבנתכמקרה-בוחןהחייט,'

זמנו,שלהשירהנוסחיעםהצעירהמשןררבהשערךהסמויים,מהדיאלוגים

הזאת,הפואמהאתהשליםלאביאליקכידוע,בפרט.ילייג,'ינוסחועםבכלל,
תהילתו,בשיאלער.ןשנהשלושיםמקץהמקוטעתבגרסתהאותהופירסם

כהפואמהנותרהמדועהשאלה:ועולהצפהמאליהבתל-אביב.שהשתקעלאחר
הצליחלאומדועבמגרה,שנהכשלןשיםהמוקדמת)ליצירה(בהשןואהמורכבת
להוציאזרי-התהיהל,עטורהמחבר,ראהמהנוספת:ותמיההלשהלימה.ביאליק
הבלתי-בגרסתהלדפןסולהביאההמוקדמת,היצירהאתיומובערובגמנזיו

גומרה.

לדעתאחדות:דעותובביקורתבמחקרנשמעוהפואמהשלאי-השלמתהלגבי
בתוכן,מבילהגדןלה'היצירהיאלבפרקשדיונן- ) 189-188(תשייד:לחובר

כתיבתוראשיתעלוההיפןתזותהמקןרןתהנתןנים,רןבאתכבקליפת-אגןז,
כזןיצירה,להמשיךביאליקשלבטבעןמןנחהיהלא-ביאליקשלהפןאמטית

חייםעלבעצםשרהןאכישלן,הבלתי-אמצעיתהחןןיהשלהגבןלמןהרחק
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אי-השגתמהתאמשמע,השמועה!מפיויעדהכירשהואחייםעגוגאחי,שהוא
הטבעי,מכשרונוגחרונביאגיקשגהכושגבנטיונוגחוברתגההפואמהשג

שגהאריחלקמתבטטשעגיהפואטיקה '.החוויהשגביפואטיקההמעונן
הביאגיקאית,היצירה

שגיהפואטיקהאגביאגיקשגהאמיצהזיקתוגנביגחובר mטעגהערכתי,
ביאגיקשיצירתמשוםוזאת ,גתראהשניטוכפיבגתי-משכנעת,איננההוחוהיי

סביןמעומדתאכןהיאידנרך-כגגה'אני.'שגעוגמואתבמרכזהמעמידהאכן
אוטיביונרפיים,בחומרי-מציאותגהשתמשומרבההחוויהי,שגהפואטיקה'

פרטונגית,חזותבדרך-כגגגובשתאףשירתוכביכיג,איתנטייםאיאותנטיים
באיפןבמציאותמתבוננתהיאך-כגג,ובדראוטוביונרפית,אףגעתים

 ,טובייקטיבי-אינטרוטפקטיבי

שיש ,אימפרטונגייםובמעמדיםיפיםבצירנםנדושהזואישיתשירה ,אמנם
טיופרוככלל,היחיד,מרשותכביכוגוגהפקיעהגאומיניפךגהגהקנותכדיבהם
-אידיוטינקרטיואחד-פעמי-נרידאאינדיוודייאגיטיפוראינובההיאניישג
הקוגקטיבי-סליפוריכמשגכמטינימיהפט mהאשייהמימדשבוטיפוראםכי

היאביאגיקשגהיגאימיתישירתודייקא :נכוןההיפךנםאךהגאומי,
חדורהאףהאישית,ההתנטותבגוניעג-פי-רובצבועה ,מיטודהטובייקטיבית

האישיביןהזהשטטיש-הנבוגיןבשגיכ.ןכמו-חווייתית,אינטימיותשגתחושה
שאינהאחתיצירהוגוביאגיקשגקאניניתי'הביצירתוגמציאקשהגגאימי,
ויגמיגתמדברימתי'{החיויהישגהפואטיקה'סביןמאחרת,אוזיבמידה ,עימדת

המאשרהכגגמןיוצאבבחינתהם ,ביאגיקשגה'אפייםינטיונותייהאש.'
ןןהכגג),תא

המוקדמים,ה'עממייםיהמונוגוגיםעגחגאינוזה,שכגגגעטיןניתןגכוארה
רבית,שניםגשמךהיאאףשגננזהעייננו,שברמכזהיצירהכדוגמתנננזו,שרובם

כשעיצבהשטח:עג-פניהנגגהמןורבת-אנפיןמירכבתהתמונהכאןנםאך

נטךרבות,שנניםממנוומבונרותנעלגותגרובבדיוניית,דמויותדרכובתחיגת

ואוטוביונרפייםאישייםיטודותאוטו-אירוניה,כמתוךבדרך-כגג,בהן
הכגיגכךמהימנות,ושגאמינותשגנופךגבדיוןהיטיפוואגהגא-מעטים,

הימגמדיגייזר-מנדג,שגודבריועקוםי,כריאיהאישיטיפורואתיעניכיתקוית
עתאותהשישבעצמו,ביאגיקשגשאיפותייאתגםמשקפיםעגוכ-הנפש,

גמגמדות,טפר-כריתותוגתתגביתיטוףס-וףגהניעבהיראה,ועטקבמרחקים
עטרת ,מוצגחיגדשגרנשותיואתביאגיקשיקףהחייטיונהשגבמונוגיננם

נזרה!גראץ,ומושןלהאוהבים,הוריומחיקבכפועווגגאעגהנקרעשמפחתו,

דרמטי:מונוגונשםשבפיהבדיונית,דמותכגגנביהמשוררנהנכךגמעשה,

עצה'בהמשורר-הרפתןהציפורי,'אגשגאיבניטחוידוע-סהבגהרנשןהדיבר
הניצבהקשיש,הדיברגיגהי,בירזיכזיקיתצבעיםהמחגיףהדובר ,יבתפיגה

פנימיועוגםבדייניתחזותגכוגם-יאינרתיבשירדרכיםפרשתעגאיו-אינים
תקופתתיםגאחרגרביע,אוגשגישגמחצה,ואוטוביונרפיאישייביאגיקאיי,
העםיבשוירי{רקבדיוניתיפטדאהיענגותדמיייתמעלצבכמעטחדגהנשישוים,

משנית,מערכתהםאגהשיריםאךהעםי;ימפימונוגיניםגכתובהוטיףשגו
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והתרכזהמערכת),שבמרכזהיצירהעלהחליםלכלליםבמלואהנעניתשאינה

בהואחוזיםפתוכיםולאומייםאישייםשיטודותהיאני,'שלהפרטונליתבדמותו

 .הפרדלבליעדבזה,זה

שאיןיטהורה:ואימפרטונליתאפיתבכתיבהביאליקהתקשהאכןבדרך"כלל

כנגדבביקורתשהועלתההטענהלכ,ןאיהאותנטי.לנטיון"חייוזיקהכללה

המשורר,שללנטיון"חייוזיקהשוםשבידינוהיצירהחלקיבכלאיןכאילולחורב,
בידינוששרדוחלקיואךבדיונ,יטיפוראמנםלפנינובמבחן,לעמודיכולהאינה
האישיתהמוטיביקהומוהמשוררשלהחווייתימעולמוכללחורגיםאינם

וטרנטפוזיציותרמציותוטרנטפכמובובהםשנערכוהגםביצירתו,השגורה

 18ההיטטורי,הזיארנמןהמתחייבותמטוימות,

כננדהלהעלותניתושכןה, mכנתילחוברשלהנחתואתלקבלקשה ,זאתעם

להניח,אףניתו,לחוברלהנחתבנינודכ.ןבתכלית,הפוכההיפותזהגםבנקל

צבאיהוויבתיאורהכרוכיםהקשייםעללהתגברביאליקשלבכוחושהיה
אלה,קשייםשלעקיפתםמתוךוזאתהאיש,ימנטיונוהרחוקבלתי"מוכר,
שהתחייבוהקשייםאתעקףהצבא,חייעלדילגלמשל,ביישה: mביהחצוצרה

אללחופשההאח"החיילשלשובובתיאורוהתרכזהצבא,הווישלמתיאורו

עללדלגביאליקהיהיכולהחייטינהוב"גםמחצצר,במדישבכפרביתו

הממושכות,השירותבשנותהיהודיהנערעלשעברוהקשים,האירועים
י,בתשובתייהמפוכחיםתשובהייה(כבשיריביתואלשיבתובתיאורולהתמקד

כנראהראויכן,עשהלאאם .)יוכוומפשפשיאניעומדי ,בית"המדרשיטף"יעל

באי"יכולתולאאחר,במקוםהפואמהשללאי"השלמתההטיבהאתלחפש

הטעםמובהשישאףלחובר,טענתאחרים,אואלהטכניים,פתרונותלמצוא

שלהפואטייםהכישוריםמכלולאתבחשבוןאפואמביאהאינהההיגיון,ווכ
בלאדלחותה,מידהבאותהניתןאףלקבלה,.ניתןיצירתומכלל,כעולההמשורר
 ·לכאואולכאוהכףתאהשתטמכרעת,ראיהכלבידינושתהא

סביומהצורךהיהלאשכללההשערה,אתהעלה ) 123 " 122 : 1976 (קריץרי

מריר:בזדוןהמהולהשלה,הפטידו"אידיליתבתבניתעיקרהשהריהפואמה,של
שפעלושילפתע ,קשהפורענותלהתחוללשעומדת ,לקוראהמטפרשרמזלאחר

מראשהיודעהקורא,שאננים,חייםשלפרטים"פרטיעללהתעכבפנאישל
,אינויתנפצוהוריושלהמתוקותואשליותיהםהצבאלעבודתייחטףשיונה

לכתובביאליקשלביכולתוהיהשלא ,קריןטעועודהתבנית,להשלמתזקוק
מובאיםשבההתשע"עשרה,המאהשלהמטורתיבנוטחארוכהטיפוריתפואמה

היהוטבלותיו,יונהשלחטיפתובתיאורהמשיךואילוכטדרם,המאורעות
בנדרלהישארהיתהיכולהזוטענהנםמוצא,ללאנדושבטיפורמטתבך
שמעולם ,גנוזכתב"ידביאליקבארכיוןלינמצאאלמלאונכוחה,טבירההשערה

לי,משנתבררה 19בזיהויו,ליוסלייעטיבועללעמודהצליחלאואישפורטם,לא
פרנמנטריכניטיוןהקטעשלזהותו ,מדוקדקתטקטטואליתבדיקהלאחר

אלחזרשביאליקבוודאות,הובהרהחייטי,ייונההפואמהשללהשלמתה

כוונותאפואהיולביאליקמלסיימה.כביכולשנואשלאחרהזאת,הפואמה
בדעתועלהולא(וספות,התפתחויותלקראתולהצעידהכתיבתהאתלהמשיך
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מכילהגונזהקטעמכל"מקים,הדג,ההיריםביתשגהיאידיגייבתיאירגהסתפק
כתפי:עגיאזניהריטית,בערבהמשמרתיעגהעימדצבא,איששגמינרגיג
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 ה~,Vןו;הי יו.r~נ:וו:ות;וןד
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שג ) clima(איהשיאהתפניתנקידתאתגצייוהיהאמירזהנניזשקטעאפשר
ילהפיך ,הילדתימקיםאללשיבהחייליינההיהעתידשאחריה ,היצירה

מתיארתהנהלבראשית,לכך:טימניםכמהיאנטי"היריאי,עליבלחייטכירחי"על
לביתילחזירעליייעתהיינה,שלשיריתיימישמלאילכךאיתבמיליאה,כאן

הבכא,'יבעמקשלהשביעיבספרכחרמש,הלבנהאתמנדלישללתיאירי(השייה
המייתמלאךשלחרמשם"חרבםאתהלבנהשלהפגימהצירתהמטמלתשם
שנשתררהמאיריתליקייאתיכובארץ,הפישטים ;היפלשתיםהחיטפיםישל

,איתהאילןמןנישריםהפיריתנם ,שניתהחטפנית),חרפתעקבהיהידינעילם

שלימי"חייישמלאיאיתמשמים,נישריםהכיכביםשלישית,יהבשילי,שנמלי
הטבע ,הטייטה)בשיליהמשיררשלידי"בכתב(ככתיבהחבירהימןיאחד

שטייםלאחריינה,שלשעתרשהגיעהרררמזהאנןשית,בדרמהאפיאמשתתף

בית(אללבית"היריילשיב ,הצארבצבאשניתיימכטתאתימילאתפקידיאת
יהחייטיינהישעלילת ,לשערכמדימהמיתרמיישביי),בינתייםכנראהשנתייתם
 ,הילדיתעיגםשלהריסיתייאלאנטי"היריאיתשביבהלסהתייםהיתהאמירה
משפחתישלהחמיםחיקהאלילאערערה,ינתנפגמהההרמיניתששלמרתיעילם

תמימית,שמתיךיכניעההשלמהכגל"בדרךאימרשכיליהניביר,אפיליהאיהבת,
ביינישי(האישיאטינינידללימשנגלהבאלה"קללה,פייאתלפתעממלא

אתמכג"מקים, ,מבטלשנתגלההנניזהקטע ,)'עצמיתיי!תרקבנההחטפו,
קריץ,ירשהעלההמעניינת,ההיפיתזהשלתקפיתה

פיאמהלכתיבשניטהמשיםהיצירה,בשהלתמביאליקנכשלמיריו,דיגטענת
כזאת,גמשימההדרישהאפי,רון i)\ה;כלישהיהבלאילייג,ניסח ,ליניארית
ששימשוהטטריקטירלי,הפתרין(היאהמחזיריהמבנהאתגילהיבטרם

עללייתרהיה ,יכילשבזכיתיפתרין ;הבדכהייימדברי,ימתי ,יביהתממידבהצגחה
 ,דלבריי ,גיית)ייהילהפיאמיתסליפיהאיפיינית ,יהחד"משמעיתהברירההתרהייה
המיקדהטטתאתאיפשרלאהבדייניהדיברשלהמיניליתיאיפייגם
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שלהנורמותאתהמייצג ,מפותחתמועדותבעלדוברשלחיצוניתלהתבוננות
 : 1986 ,(מירווסתוםלמבויהחייט'ב'יונהביאליקהניעועל-כוהמובלע,המחבר

170-164 (, 

החייטייונהיבראשית,מסופקת:בטסקטאלההנחותשלאחיזתו ,להערכתי
כהנחתליניארית,פואמהולאספיראלית,אומענלית,פואמהביאליקעיצב
בחזרהלהסתייםכנראההיה,ועתידסניומופותחהוהשיר ,) 167(שם:מירוו

יונהמפישנשמעודברי-התלונה,עלשבחזרה(אפשרנקודת-המוצאאלכלשהי
המבנהעני'),יתקנותשלוהסיוםהפתיחהבדנםהשי,רשלבשורות-הפתיחה

בושגםהפינורטיבי,המשיורמונםלמדיעבהברמזרכמזהפואמהשלהמענלי
סמויה,ימרחפת'אחדותכעיורה,ליציהמקנותמענליות,תבניותנוצרות

-משנהעלילתזהבמישורנוצרתלמשל,כ,ךהנלוי,העלילתילרצףשבמקביל

כדיכספהמיטבאתמוציאהיונהשלאומהמלבושים:בהכנתהכרוכהמענלית,
לפשוטעליולצבא,היחטפועםל'חדר.'הליכתולקראתחשדיםגבדיםלולקנות
בשםהמדיםמכוניסהקנטוניסטים(בשיריבנדי-צבאוללבושהיהודיםבגדיתא

היהודיםילדיאתשמכריחיםעלהתלונהרווחתאלהבשירי-עם ;יוונים''בנדי
כלומר'יוונים,'בנדיאו 'ישעטנזעלטותאותםומאלציםה'חדר,'בגדיתאלפשוט

,ואפשרמחטועלהכפוףחייטהריהוהנידחת,עיירתואלבשובוםי),'איווניבנדי
 zהיחדר.'סאללכתםלקראתלילדי-ישראל,חדשיםבנדיםתופרשהוא

נעוצההאחריתשבה ,למדימובהקתמענליתתבניתאפואכאומצטיירת

באוךפצורה,ופושטתצורהלובשתהיהודיתוהטרגדיהדור,רודףדורבראשית:
כאותוהריהורבה,ובמידהשמשוואביושליעוורונויאתירשיונהסימפטומטי,

עיריודעימיהביאליקאיהעםימישירניקולי,'צבאותיפליטת ,שתום-עיןחייט
יצירהשלפנינו,ומאחרכאחדומטפוריליטרליעיוורווהואשעוורונולישטינאי,
אתשסייםכשם ,בנקללסיימהביאליקהיהיכולהוליניארית,ולאמענלית,
הפותחתמענלי,מבנהבעלתיצירההיא(אףענייביתקנותהמלמדשלהמונולונ
לאפשרויותפתחהמותירחלילה,'יוחוזרשלפתוחסניוםהפאבולה)שלבסופה

להיותהיתהאמורהשלפנינושהפואמהלוודאיקרובועו,דזאת ,שונותפרשניות
כבושירתי,'ומשפחתו,הנערבחיישונותמסצנותהמורכבת ,אפיזודליתיצירה
ביאליקהיהאכוכו,(אלמלאיקלסייאפוסכשלמלארצףבעלתיצירהולא

הקטעשהריעמודים,עשרותבתיצירהבכתיבתקריץ,,ריכדבריימסתבך,'

שלהאקספוזיציהפרקלהיותהיהשאמורמהאתאלאמכילאינושנתפרסם

בעלומיו),המשוררחלםו,שעלילאומייאפוסיאותו

המתמי,ד ,) 169(שם:מירווכדעתמובהקת,מונוליתיתדמותאיננונםיונה
הםשלו,המרכזיותהפואמותבלבביאליקהעמידשאותםוהברכה,מדברתמי
דרךמשתקפיםאכווהםמשלהם,ומודעותתודעההחסריםים;ימונוליתאכו

ניבורהוא ,לעומתםהחייט,יונהמפותחת,מודעותעבלחיצוני,דוברשלתודעתו
שלעתידלויעדומוריושהריאוויל,הואאיוומונבלת:ממוצעתמודעותבעל

אתמפרשהואאיובבנרותואפילושהריחכם,הואאיןאף ;בתורהנדול
כלפידברי-נאצהמטיחואינוהגורלעםהשלמהמנלההואכראוי,המציאות

החטפו,ביינושכלפונמרצתקללהושולח,נורלועםמשליםאינונםאךשמים,
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הואשבה 21הגמורה,הרזיגנציהמןהרפההתפכחותואתמבטאתזוקגגההאם

איןשבגגגההרבה,גתמימותונוטףטימןאגאהיאאיןשמאאוימי!וכגשרוי

ואנטי-גיבירגימרגפנינוכך,אוכךכהווייתה?המציאותאתגפרשמטוגגהוא
אחת.וענונהענתגאטונו,ומדעואינוהומדעכאחד,

הניאו-חטידי',הז'ארנגעבר'פריצהאיננההחייט''יונה,הפואמהועודאתז
מובהקת,אנטי-חטידיתיצירהגפנינואיןאמנם, .) 160(שם:מירוןכהנחת

המובגעשהמחרבטימן,כגגפניונאיןאךיג"ג,שגהמיגיטנטיותכיצירותיו
ומדיישמיםמידיוגתמימי-הרדךגישריםהמזומניםוהנפגאות,הנסיםמןתמפעג
יונה,שגהוריווינטה,כשמשוןפתאים,אךחיוביים,אנשיםגהיפך,השם.אנשי

יראההימשכיגייהקוראאךהיצדיק,'שגמפיוהיוצאתמגהגכגמאמינים
יגפרשהגגבבוהדבהגמצואיוכגאחדשכגסתמית,ברכהאגהבדברים
יהמעגההשםאנשיושגראשי-הקהגשגהתכופיםביקוריהםפשרומהכרצוני.

שמאאוהוא,מקרהאךהאםיינה?שגחטיפתוערבו?נטה,שמשוןשגבביתם
יגהקגהאומגגה,המשפחהשגדעתהאתגבגבגשנועדומכיגכג,מתיכנוצעד
היצדיקיברכתאכןוהאםהמיצגח?מבנםהפרדהבצערגשאתכביכוגעגיה
שהציגוהיוחיניכו,רקעואגההיושמאאודר,ןבגכתייינהעגששמרההיא

שגמתכ-חגקםכאמיר,הן,החסדייותהנורמיתהחייט'בייונהמכג-מקום,משמד?
המחרבמשקיףשעגיהםהקהיגתי,הממסדשגקירבנותיוהפשוטים,הניבורים
גניכחנואשתספיקת-כפייםמתוךנםאךאהדה,בגיגאאמנםהומגלע,
גיחטפנים.'קלטרףואתםיהיפכתבפחאותםהמפילההתמימה,אמינתם

בעיצובאוהגיבורבבחירתכישגוולפניונשאיוההנחה,אתהעגהשביטעי
ביטויכגימחייבתחדשהשתקיפהביאליק,שלגהכרתיביטויאגאהמבנה,
הערכיםמערכתאתלקבליכיגיםובני-דורועצמוהואאיושובוכיחדשים,

ייבגניניטחמספרבדמותביהמתמידיביאליקבחרגכךאיילייג.שלהמוחלטת
שגהאותוריטטיביהנוטחאתמרכךשלהשהטובייקטיביזםפושקין,שגאונ?ניןי
גנמקאיןשביט,געטנתדרכו.בצדקתכיטחיוהחדורהכרג-יודע,הילייגיהמטפר

אפי,כשרוןבהעדראוקונספציהשלבטעותהיצירהבהשגמתהקשייםאת
עגהמצביעהיצירה-פאביגהלגאיצירהשהוגידהרעיונית,במבוכהאגא

 .) 163-142 : 1987(שביט,פתריןלהוגהציעמלביהבעיות,
ולאג'עולםי,ה'יצירהישביוביחסהפואמהשלקיטועהאתתוגהזוהחנה

פנים-טפרותייםבקשייםאוביאליק,שללקוייםייההפואטייםבכישוריי
ושגלבטיםשלשתקופההנחתוה'ברי.'עלבהםרבשהישמאימשיערים,

מתנלהשתקפיתההנחה,היאאמביוולנטיתפואטיקההולידהאוריינטציהדיס
בשיריםאישורהאתמקבלתהיאמיוחד,באופוומישור.מישירבכגבנקג

הצעירהמשוררשנדרשמקום,שבכגמתבררביאגיק.שגאחריםבגתי-גמורים
הצגיחלאהואוכיוןו,דרךגהתוותכדיבהשישמשמעותית,אמירהלהציג
מחייב.תוקףבעלידבריםוגומרהרעיוניתהממכהןמלצתא

משמעיתהרתקביעההיאהרעשיביבלילהישיבהאברכישלדרכםקביעת
קיומיטידהעס,שגחיייתמציתאזעדהיתהתירהישלידרכה(שהריגאימית
מוהתחמקילבטיףוהתחבט,התגבטטחיר-סחיר,הגךיביאליקהריחני),
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שלדרכוקביעתנורלית.משליחותהכירחכנביאהמכרעת,הלאימיתהאמירה
עלהמזרח,סידית(פעניחשבאיימלכתהבלתי-גמירהיאגדייכשירהפלאיהעיף

כאןיגםנככדה,לאומיתמשמעותבעלתקביעההיאגםיתעתועיהם)קסמיהם

קביעתגםינחרצת.חד-משמעיתאידיאיליגית,ממחייבותהמשיררהתחמק
דעיכהשלהדרנתילתהליךנדיןשגיבירהביןהחייט,'ייינההפיאמהשלסיפה
היא ,ליצפייאחרשגירליביןביאליק),שלכלשיניאריכתא,'(ינסיסאניייןישל

נםובמקכיל,מפניה.רנתעיביאליקשלם,דירשלדרכילנבימשמעיתיתקביעה
שנתלייתההרעייניתהמכיכהבשלרב,זמןהתעכבהיהמתמידישלשהלמתי
יכיי~ן.דרךהמתיוהלאמירהבסופילהגיעהצורךובשללכתיתנו
יבגנייניסחפושקיני,דוברשלאימיצובדרבשביטשלהשערתואגב;והערת
חיזוקהאתמקבלתהצעיר,ביאליקשלהפואמטיתבכתיבתואונ~גיןי,

שלמעיניהםכהעדכאמורשנסתרהביאליק-רבניצקי,מחליתפ-המכתבים

השתמשאךהזאת,התכתוכתאתאמנםשכחן ,ללחוכר(פרטביאליקחוקרי

,שביאליקהשארביןמתגלה,אלהממכתביםמנתיניה).קטןבחלקרק
אץעסקפרישמןאיניגיןי;ניייבגתרגוםעלבמשא-ומתןנתוניםהייירכניצקי

קיווה,צקיורבנילעברית,פישקיןשירתשלבתרגומהמרובהכאינטנסיביות
ביאליקתרגוםגםיתפסרםפושקין,משירילמבחרפרישמןלתרגוםשבמקביל

האי')לכךאיהרוסית.השירהענקשלביותרהנודעתהסיפיריתלפואמה
ונותונכאתוהביעהכבדה,המשימהאתלאלתרעצמועלשייטולכביאליק,

הדבר.ןןהסתייעלאכידועאךשיידרש,מחירכלהתרגיםמלאכתעבורלשלם

המאהןב/מפנההביאליקאיתבפואטיקהשנתחלולומהפכים

שלבקוצר-ידוהפואמהשלאי-השלמתהאתלתר')הנסיונותשכלראינו

נותרו ',טבעייהמכשרונוכחריגההכריכיםטכניים,קשייםעללהתגברהמשורר

להוסיף(ניתןומשכנעותיפיתהןאפיליכאלה,השערות .בעלמאהשערותכגדר
סנטימנטלימעמדשלעיציבוקשיימפניהמשוררשלכביכולרתיעתואתעליהן

לפניבדייקשהריהאם;מחיקהידלנקרעשבן ,נורארגעכאותודמעית,'יסיחט
לעולםזכר),להאיןהגנוזהבטייטהיאפילימלכת,הכתיבהנעצרההפידהנתסצ
היצירהמאגרמתיךונימוקים-שכנגדפרכיתמיניכנגדןלהעלותניתןגם

 .התקכלותןעללהקשיתהעלוליםהביאליקאית,
כיוםבידינוהמצייהידעעלבהסתמךלחליק;אי-אפשרהןאחתעיבדהעל
כתיבתלאחראחדןתשניםהחייט,'ייינהאתלהשליםייןשהניס ,כיידאיתעיהל

שללאיריציאתינתבשהמיקדם,לכלאירע,זה(ניסיוןהאקספיזיציה
שלפריספקטעל-גבינכתבהגנוזהקעטשכןביאליק,שלהרשאיןספר-שיריי

בכתיבתביאליקשלהאחרוןנסייניאףהיא ,) 1902משנתימיריה'הוצאת
סיקאזישלבטכניקהושבע-תלאות,זקןהיאשגיבוריהעם',מיפידרמטימינוליג
המעמדיתכנישליידישוכאן;איפייני,עממידיבירשלמסיגנןשחזיר(כלומר,
רביםדרמטייםמינוליגיםביאליקכתכליצירתיהראשוןכעשיר .) 23הנמיכים
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אךכזאת,יעממיתיבכתיבהידושגחעדיין 1902-1901בשניםואפיגוכאגה,
ממנה.גחדוגכנראההחגיט

והשכיחנזננםהוא ,יהחייטייונהאתגהשגיםנסיונועגביאגיקשוויתרבעת
את-תחיגהיבמחשבהמעשהיסוףמתוךאםואנב-אורחא,במקרהאם-

עגוםשירהשניםכגשהיהתרסייב,גשנתהגוחי(ישירייאינרתהפארודישירו

שדוברודרמטי,מונוגונהואאף ,) Z4באקראיגינתגגהגאחרונהורקואנונימי,

הםהשיריםשניניחוך.ומעוררתמיושנתבעגההמדברמזדקן,עממיטיפוסהוא

מנדגיבנוסחוהשניהחשדייהמהגךוסופרייגייגבנוסח(האחדפארודייםשירים
פרטייםבשמותומשובציםביסקאזיהכתוביםושגום-עגיכם),ספריםמוכר

הגיבור,שגהעמומההתודעהדרךמשקפים,אףשניהםומקום.זמןוסבממני
ידורשגהיהודיתהטרנדיהאתבערבוביה,בהמשמשותותובנהשתמימות
חגקגיטוגיוכגוגאמרחוקהציוניבחגוםהמתבונןוכגה,הוגךדורהמדבר.י

המונוגוניםשנישגגניזתםהכשרתו.וחוסרהמתקדםגיגומפאתבהנשמתו,

גיציאתממתיןבעודו-יצירתושגזהשבשגבמגמדת,היעממייםיהדרמטיים
אתמחדשביאגיקהגדיר-רבזמןנתעכבהכאמורשהופעתוהראשון,ספרו

שעתידים ,מהפכיםאושינויים,מספרביצירתוגהכנסייטחגוהשירתו,עקרונות

עגשקיבגואטיות,הפההחגטותוגהבא.מכאןכתיבתו,כגעגגהשפיעהיו

שבה:ומיננטותהדאתהחגיפואםכיבכתיבתו,הישןאתביטגוגאעצמו,

וגהיפך.חזיתה,אתכבשוהיצירה,בשוגיקודםשהוצנעויסודות

 ) 340-329,93-73 : 1980(שמיר,ביאגיקשגראשיתועגחיבורימממצאיאחד
המוקדמת.שירתועגשעברהגביוגרפיזם,מאגנוריזםההדרגתיתבתמורהקשור
ניצניאתובישרהאישיים,יסודותהכיגההימשכיגית;האגגורית,שהשירהכשם

יסודותשגריבויהיאוטוביונרפיתישירתוהכיגהכןהרומנטית,הכתיבה
חד-פעמיכסיפורה'אניישגסיפורוהבנתאתשמנעוקוגקטיביים-גאומיים,

בתמורותבנקגמשתקפותהפואטיותשהתמורותומאחרואידיוסינקרטי.

עגשעברוהמרכזיותהטיפוגוגיותהתמורותאתנבחןהדובר,היאניישבדמות

המאה.''מפנהבשנותביאגיקיצירת

פיוטיתכפרסונההעמסיהזקן mדמנטישת

געתיםוידוע-סבג:קשישאדםשגדמותרווחהביאגיקשגהמוקדמתשכירתו

הישישה,האומהשגאגנוריסטיתכהשגכהא-מימטיבאורחזודמותעוצבה
סבגנוןדבריהאתהנושאתודם;יבשרגדמותוהפכהוגידים,עורקרמהגעתים
שגובשחרית-חייההחדשההמאהשגה 9Qעגריאגיסטית.ומגאותעיממי'
תאמץששירתוביאגיקהחגיטהדורות,מתרדמתומקיצההמתחדשתהאומה
אגהחוזרצעיראו ,מתבגר ,יגד-צעיראדםשגפרספקטיבהמעתהגעצמה

הגאומייםכבשיריוויסורים,צערשבעזקן,אדםשגוגא .-יגדותו
מןשירי-פרדהאפואהםהחייטיו'יונהיאיגרתיהאגגוריים-גמחצה.המוקדמים,

(אגזקןאדםמפיהכתוביםביאגיק,שגהאחרוניםשיריוהיותםמעצםהשין,
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זודמותכשתאמהיומו,ענרובביאליקחזר,חרוש-הקמטים,המזדקןהיאניי
אואלנוריסטיתתחבולהבבחינתעודהיתהולאשלו,דמותואתסוף-סוף
ייונהעניי,(תיקוותמימטית,כדמותהזקןהיאנייתאמסונננת),סרפותיתרפסוהנ

מתשערי,ידלהנעוריםי,יאליליהציןפרי,(יאלית-מימטאאווכוי)יאינרתיהחייטי,

פרסונליניבוריצרובמקומוהמאה,'ימפנהבשונתביאליקנשטוכוי)נידחיכ'וכב

הזןמ.'""וח,שיתאיםצעיר

ובטלהההולכתהוויהדועכות,דמויותשלנלריהעלצב-הישןחלומואת
שנתהוואחרים,לערוציםמעתהביאליקניקז-היהודייםהחייםמןאט-אט

לתארהמשיךשבהםבפרוזה,הראשוניםוותייינלנסעת:באותהבכתיבתו
סגנונםיעלורבעםאורחםעלהיהידית,החברהמשוליעממיים,טיפוסים

המשיךשבהםעם.יבישיריהראשיניםולנסיוונתיישלויידיששלירייכןהמייח;ד
יקליפיתי,לנשיםובעליםבונריתלבנותאבותבעיקרקשישים,ניבוריםלעצב

קיראיועםימחליףהמחברמנחךגבםמאחיריאךגירלם,מרעלהמקיננים
תהמימים,גיביריוחשמןעלאירוניותקריוצת-עין

הפואטיקהלרוחעודהתאיםלאהחייט,יינהכדוגמתמזדקן,עממיטיפוס

בין,שנלקחהרשאוןניקילאימימיהראשוןהמגוסייםלגלשייךהןיונההחשדה:
יאם IS ,) 100-95תשכ"ח:(דובנ(ב,שירותשנותוחמששעלרים 1855-1827שהנים
בגילאדםהריהוהפואמהשלשבנקידת-ההיוהמשמעידל,בעודולצבאנחטף

כמוהו,טיפוסיםהעברלזכריונתנתוניםמעייניושכלישיש,אפילואיהעמידה,
חלקלהוותוייטוללאשכברובטל,עיברלדירשייכיםהמלמדלייזר-מנדלוכומ

שבורה,לשוקתמניעיםשניהםשלהם,הגדולהחלומיתחרףהגאולה,במפעל

לפסוחאילייוכלהנאהדורהדרך.'זהשילאהיאכלל,אנמרתשאינהיהסמקנה,
בעלטתכרנאהירקביכרבושכומתיהואאךחדשה,דרךאלולצתאהחלליםעל

האיפטימיתדמותואלמעבראגבהזקן,שלכבדת-העולדמותונטישתהרמתף,
לימצבמורחבתמטפירהכעיןנםאפיאשימשההחלומות,בעלהילדשל

בעצמו,הצעירהמשיררשלוגוברההולךבטחונואתביטאהובמקביל,הלאומיי,

עתירזקן,דוברשלהבדויהליאותוריטהנזקקלא(שובשלווכבחותיו
נסיון-חיים),

הונמוכה'השיריתהסאיטרהנטישת

במהלךביאליקשכתבאחריםדרמטייםכמונולוגיםהחייט,יונהשלהמוונלוג
(ביינושומקוםזמןוסכממניפרטייםשכמותמשובץליצירתו,וןהראשהעשיר
בסאטירהכמקובלמצירניבי)ל,הצדיקהשוחט,אהרןריוינטה,שמשוןהחטפן,

ביאליקחדלהמאהי,ימפנהבשונתשירתועלשעברבמהפך '.כהינמוההשירית
ושילירידיומאמעניינילפל~טוןהיאיםינומכיםי,ענייניםהקאונניתשכירהמשללב

לזמנםהיפיםמובהקים,אקטיאליהלעניינילהידרשאףיחדלהזדמנותי,

הפתוחייתר,וכללייותרנבוהנוסחמעתההציבהשירתיבמקומם,ולמקומם,
גםואיןל,מכאןהאוניברסלי,לזהועדהאישיהפירושלןמ ,רביםלפירושים
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בקוצרשוביראיתיכם(כנוומיידיפוגיטימניעמתוןשירביאגיקכשכתב
יכאויגמעברשירואתהמעגיםוכגגיים,רחביםממדיםגשירוהעניקידכםי),

שבהם ,האחרוניםהטאטירייםשיריוהםהחייטיוייונהיאינרתיוגיעכשיו.'
המפורש,שבמםטפציפייםואירועיםטפציפייםשמותמשובצים

וגאגביאגיקאחד-העםהחזירינמוכים'ההטאטירייםשיריואת ,כזכור
עג(דבריויותרונשנבתמונבהתשירהשחיבבמשוםביו ,ביהשיגוחיפירטמם

וביו ,) 16ומיידישמעממיותטגידתועגמעידים ,גמשג ,-מארקנינצבורנאטופת
וגאהפוגיטיים,יריביוננדהשגוחיםו:רציםביאגיקשגסבאטירותאיתראם
פוגיטיותוהשמצותעקיצותוגמיניפגטתריגיכתבימקוםבעיתוניוגתתרצה

אדבה,וגמרודרבוי,'שגזוגפטיקהגהתגנדביאגיקניטהבתחיגה 17ינמוכות.'
הדיו,אתקיבגהראשוו,טפר-שיריושגעריכתובשנותובמיוחדהזמו,בשמד

 ,הזיורנגיטטייםשיריואתמטפרוכשהרחיקעשהיפהאכוכי ,גדעתנוכח Pש
שנםואונירבטגי,עג-זמנירומנטי-טימבוגיטטי,נוטחאגגפנותאומרנמרמעתה

 ,צעיפיםשעבהמאחורימצועפתזושזיקההרי ,גאקטואגיהזיקת-מהגוישאם
החדשה,תהקופהבפתחשנכתמויהרבכהי,מדבריימתיהגדוגותשמירותיוכני::<ר

אזעדשהיתההקגה,ההיתוגיתהכתיבהאתגהצניעאפואהחגיטביאגיק
השוגייםהזיאנריםאגמעתהאותהוגדחוקהשירית,מכתיבתובגתי-נפרדחגק
ההיתוגייםשיריושביידיש),הטאטירייםשיריוההקדשה,שי"רי ,הפזמונים(אג

שגו,בני-הפולנתאננדבמגחמתוגאחד-העםסלייעכגג-ברדןנועדוהמוקדמים
והתיישנוהגכובינתייסנדחתה,שבצדקביאגיקנוכחנדחתה,זומשעזרתואד

שגכוחו ;עוקצםמהםוניטג ,הטאטיריתשבכתיבתוהפוגיטייםהנושאיס
תאוהיטוההמוו,אתכבשוהרצגשגורעיונותיומעט, mוממיגאהןלאחד-העם

נשתררה ,הרצגשגעתבטרםפטירתועס ,קצרזןמ(בתודהציונותגדרןגבו
בשיריסטעםכגהיהגאבוודאיואזהציונית,בתנועהאנדרגמוטיה
מנהינה,הרצגוננדבכגג,המדינית,הציונותכנגדשכ~ונוהטאטיריים,

אריכתאיביגטסיאכאומר,גסהתיים,היהיכוגהחייטיונהשגהמונוגוג ,בפרט)

מדברמתיימהםודומיושיונה-אחד-העםתורתברוח-רמיזה(תון

נםאפשרואוגם,גגאוגה),ראשוודורגאאדגגוגה,אחרוודור ,יהחארונים

היההתמיםשיונה ,גוודאיקרובואז, ,הטאטיריתהמנמהבונוברתשהיתה
תמימהבאמונהביצדיקיהתמימהו mאמיאת ,בכאריזמהכאריזמהמחגיף
מטתופפיםבית-ישראגשהמוניהכראיזמטי,הציוניהמנהינהואהגוא ,בהרצג
הםהמאהיימפנהשמנותביאגיקשגוהיקבגייםיסחידייםייהשיריו(רובבחצרו

בוודאי,ביאגיקנוכחכבר 190Zב-כ,ןאוכד IIאנטי-הרצגאייס),שירים
איוכברוכי ,גזראעדמיושניםהחייטיבייונההמוצנעיםהפוגיטייםשהמטרים

שנכתביהחייטי,יונהיואיגרתיי .הקוראיםגבעגכשלהיפעוגהגפעוגבכוחם
האירינייםס-אטירייסשיריואחרוניהםהאחד-העמית,האידיאוגוגיהבשירות

הtכ1קאז!ובניטחהדרמטיהמונוגוגבמתכונתהכתובים ,ביאגיקשגהארוכים
שעירקםשגי,העםיבישיריהמשוררחזרהתמיםהעממיהגיבורשגעיצובואג

וגאיפזמונית,קצרה ,אחרתבמתכונתאד , 1910-1906בשניסנתפרסמו
צדדיי.מכגאותווגבחווגדוגגאומירעיווגהעגותמתחייבתשאינהפואמטית,
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ה'אתם'כלפיה'אג"שלבעמדתותמורות

הדרמטייםהמונולוגיםרובגניזתעםביאליק,ביצירתשנתחוללהמהפד
שלולעיצובוהקאנוניתשירתומרכזעלהליריקהלהשתלטותהביאעממייםי,יה

הפכהטבעי.באופו .המחברשלהנורמותעםהמזוההכמו-אינדיווידואלי,יאניי

יסודותגםלחלחלהמשיכוהשטחלפנישמתחת(הגםכ.ולפתוסהאירוניה
מקצהנשתנוהדיבורוטווהעמדהגם .למכביר)אירונייםואוטומשועשעים

 ,וקוראיהםנמעניהםלפנימתחטאים 'יעממייםההמונולוגיםגיבוריבעודלקצה:
 ,לא-אחתיבקהל-קוראיו.בנמענייכבדיתהאשמותמטיחהחדשהליריהיאניי
ולבסיףה'אתם',לפנימתפארדיוקאהדרמטייםבמיניליגיםהבדייניהדובר

ולבסוףכביכיל,מצטנעהואהקאנוניתבליריקה !זאתלעומת .ריקככלימיצג
חיזה!(פשוטיאדםישהואעצמועלמעידשהדיבראףכאו.הרבה.גאוותונחשפת

האריסטוקרטיתהגאווהבדברייגוברת ,נפשיי)ישחהתמצאיי,כייוהיה ',ברחלד

אליטריתאישיותשלפניומשתכנעוהקיראהכמו-פרולטרית.ההתבטלותפני-על
שמסביבה.הפיליסטריותגילויילכלובזהעצמהעריבהכרתהמלאה
אתמבקש 'אנייהלפייאשרוכסף.מהפיבשירתיביאליקחוללדרכיףבסירק
שלביחסביאליקבשירתאניי-'אתםייהאנטגוניזםהתבטאאזעד .ונמענירעת

אי ,עולמוי)לחשבוואישיילכיי,אשראללהם(יילכולקהלוהמשוררביואדישות
האחרוניםבשיריםהמכבידה.השליחותמוולברוחמהעדהלהיבדלרצוועל

לראשונה .ינפשיתפיזית,ביילפגיעלציבירלהכאיבהיאני,-המשיררמבקש
לנקוםומבקש .פצועהכחיהבזעם.משתוללהדיבריי-היאנביאליק.בשירת

משפיעשהציבורעלמתלונואני,-המשורריהייתר.המוקדמיםבשיריםבמשנאיו.
שחהיאניי.ימהאני(ימיבאהבתיריצהינאיהיאאייטיבה.אהבהריבייעל

הננסיםאי ,'עליוויאדםשהואדיברמצטיירהאחרוניםבשיריםיד).יע 'נפשי
גםי(השפלתונקמתאתבמבזיילנקוםמבקשיהוא.איתוומשפיליםמבזים

השחוחהדמיתו ,מכל-מקום .)·םכש>:זאידידעתיל,יאהה,לעיכיכם,'בהתערותי
לכלליהתאימהלא ,כמעניהאהדתאתהמבקשתהחייט.יונהשלטאתחיהמת

שלפיאטיקההמאה,'הנימפשבנותביאליקלעצמושאימץהחדשה,הפיאטיקה

ביולקהלי.המשוררשביו ,'אתם-אניייהיחסיםמערכתשבהינבואית,'הרשי
יגיבר.הוליאנטגיניזםשליחסהיאלנמעניו.הדיבר

ביאליקשירתשלדמויות-הקבעעלשעברוהטרנספורמציות

יספציפייםפרטיקולרייםהפכוביאליקשירתשלודמויות-הקבעי-הקבעדפוס
בכמהביצירתויהיאנידמותהתממשההמוקדמתבכתיבתומשהיו.יותר

אלגוריותדמויותשליאליסטיים:ירההמימטןןם,גילומיהושהו-קבע,דמויות
מביוכינורואתהנוטלהמשוררדמות )א(הו:שבהוהבולטות .מובהקות

רפוג);משירתשאלשביאליקדמות .בגלותהנצחיהיהודישל(גלגולוערבי-הנחל
היהודידמותשל(גלגילהחונמלעצמומיצאשאינו .המקיללהניידדמית )ב(

בסערהלפתחמבעדומתבונוכההפתילהלאורהיושבהלמדו.דמות )ג(הנודד);
 .והפגעים)ותהג!רבכלהעומד ,יושב-האוהליםיעקב-ישראלשל(גלגולושבחוץ
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הפן-הדובר:יהיאנישגשבדמותוהגאומיגפןגהפליאהתאימואגהדמויות

הלאומי,הפןבלטהמוקדמתבשירהאחת.גמסכתהיוהאישיוהפןהגאומי

באוובשוגיו ,האישיהפןבגטהבונרתבשירה ;אישייםיסודותבאוובשוגיו

שגתהגיךהאלההדפוסיםעברוהמאהימפנהיבשנותגאומיים.יסודות

אםכיהידיעה,בהייאיהמשוררידמותעודגאריאגיסטית:ומגאותהצטמצמות
משוררשגבבואההציבור,מןגבריחהמבקשנביא-זעם,שלדמותו

אםכי ,הידיעהבהייאייהגמדןעידלאהשגיחות;מפניהנסאינדיויידואגיסטן,
בהייאהנודדייהיהודיעודגאהשכינה.כנפיתחתיחידישנותרהגמדנים,אחרון

נואשותומבקשצור-מחצבתועםהקשראתשאיבדהנווד,אםכיהידיעה,

ריאה,'ובאיןאחדיאחד ,הספריסיאריןגפניי(האבידגגן-העדןמסילהלמצוא
ויותריותרקריבותיייתר,יותרפרטיקוגריותאפואנעשודמויית-הקבע .)יפרדהי

גהתבודדומבקשהאבודהזהבייתוראתהמחפש ,רומנטימשוררשגלדמותו
דמות-האגהדמייות-הקבעגמעשה,הסואן.ההמוןמןהרחק ,הטבעבחיק

יצירתתאגליותהמשיכו-יושב-האוהליםהגמדןודמותהוכידדמותהמשורר,
אךלמשנהו,אחדפואטיממהפך ,לתקיפהמתקופההשיניםבנלנוגיהביאגיק

דמייותהיותחיגההחדשה:הפואטיקהברוחחדשה,צירהגבשיפעםבכל
שגתהגיךעבריכן-אחר ;יהימשכיליתהאגגוריתכבשירהלמדי,א-מימטיות

מיתיאופיקיבלוולבסוף ;הרומנטיתלשירהכיאה ,אינדיווידואציה
 .המודרניתשלירהכיאהוסימובגיסטי,

כשריד-1902בביאגיקבעיניביודאינראהיהחייטיינהיהדרמטיהמונולוג
 .יצירתולראשיתהאיפייניתילייג,ניסחהקלסיציסטית,הכתיבהשגאי-רגיונטי

הפרוטגיניסטשלהרוחניתנבירתימערכם,יאיבדינתעמעמיטייםהפילימסריה
תזהעגהבנויההמגמתית,השירהכלימיפת.דגםמגשמשחדלהכברשגה

הצעירים.הקוראיםגגבדיברהגאכבר ,) Poesie aו hese (היטבובנויהרציינגית
הפארידיותיצירותיואתלהשליךשעלייביאגיק,הביןהמחודדיםבחושיי

געטיתובמקיןמישנית,מחגציתשמשגידכמיהחייט,'יינהיכדוגתמקדמית,המי
 .החדשההתקיפהגריחשיתאימיחדשיס,גבדיס
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הערות

J . יבהוצאתיחיאסףיאכה(צאתישראל:ח'נצכהיבתאהראשןושיריןטפראת(הובוא(יטהביאליק

לאהיצעיריס'של'התחיהיבהוצאתהטפרהדפסתלידילהניאנרדוציסבקישלנטיןנוrזןשיהי,

 .ביאליקעל-ידיעכהכ

ו'יחשלאיגרית(יאתלרשותישהעמידעלביאליק.ביתראשרוברסרסיקי,גיונתותנינהתורתי . 2

כתינתדלצייהזאתת-האיגרותחליפאתבשעתי,כחו,אמכסוכרחל ,זהחמקרלצורךומיצקי

 .ה'ומותןןקטקחלבאדש'מןש«שהאד .תשייד) .ןרבלח(טפרן

ה:חרמייפטרבורגאלףי.מניאתךמליץ'(יהמליץיוחותמיראייזשחילק .כמאסף-הרפטנדפט . 3

 . 78 • 26ג, .. ל·,.מכתב'ביכלכןנט .) 34 • 1

 . 68-6Z :ן)ותרגי(חשיו-אררא-יחןבייא ,השילוח ;ראה . 4

S . הביע ("(רתמרחשיוכייגמייםבגלויה .ב(אליקבנותרהיהשמתרג"(,תשריגימיוסגבלויה

למנןרים Pהעלביסירתמתחןאהתמ,'האריהאליביאליקשלמשירןרוחי-קירתאתיךכניצק

-יחזמים"ככהייבכילרעתי.יפהעןלהאיננןהשירסיףיגםסיפן:עלןיכשבתיכי,ביםיהמר
שלפנינהניתחשיראתלגמןרטיבייתרלמשךרר.ילאבהספרךלדרשןאנההזאתהקריאה

שמעביאליקרכה.'פעולהיפועליתדיתחמכהאלההאחרךניתהשירית '.ויכהי(תתניסהאחרוו:

קיומן.על(יעריםהיי\גלאהאיגרתשאלמלאריו,חהאהביתאתןהשמלטעורכי,לעצת

 . 332 " 329יא:'תשל ,(וכזיםכתניסקכו;תרצייח:כיאליק,ארגית . 6

המת:האריהיאלכיאליקשלזהגנישירו ;קסט :שניסןפפה,·שבעלדרכיס . 7

לפגססו.ליליתיןאחהמקדישכלאינס,"כיצירהמשויךאתהציגביאליקשלהקרם-רומנטישירו . 8

השירה ,משמעוהסמחר.הכסףאליהילמרקיר,יסיןאתיוההשראה,השירהסמלהממנף,הססו

דווקאאד ,ןפנסהלמציאתנלאה"גלתימאבקהס(יי n (בתנאי-חייןתליתבלא ,תמוכןפורתצ

שישביההשכלה,ןלשמורריגיייללדימההיאאיןרוחני).עלישרפרדיקסלי.באיןפמביא,המחסןר

 . 193 • 81 , 1987(שמ'.ראןתםשתפקןדהמןזהלפו'ןהתחנטןמחקן,כתבןמכתבתם.ל,וה'ןםכל

בארץ"ישראלעבריתבמישבהתחאעזשלשתיספתם,ילילי'נלבגסרןכפוןיטיכיסטכריאליסט . 9

ככןראתתרבותי.מאירועיותי.אףאןלי .פןחתלאימיתהלאהתחייהבתהלידחשיבמאירעהיא

שלהיתרהריחניותסןןלצי ,'נעכיםורואיסרןחשירמייבכותרתהכתירnאד·העםננרמאמריו

שלמקירכייבקרבןלשנינהלמשלהפדליליינכלןםישלזןיעהתפגםמשה.'כנייושלאחדה-עס

 : 1956 ; 266ד:תשיייוקליונר,צייו"יבביחשלההשגה·יקירצהשפטונתהדלות,כתמציתאחד~עהס,
118 • IZS (. 

הראשןןשיריוסלפרהמגיאבמארמברייגיושהביעהדעות,עםלסהכיםהיהיליכלאגםביאליק . 10

שןררהמשלהרעננההשירהאתנסעלהמבקרהעלהשביןמנגינותי,חזיןוכתיטשרניחוסבקי,של

ילייג.שלכביכיליהמואבnגהחייןרתשירתירקעעל ,הצעיר

שינה 'כנגבהסיפיתישלאחרהעוגדהמןהתעלםהמנתמ(ת.ביקירתיתאלילייככלוסשכתבעכת . 11

נערשלסיפורוהוא ) 34יגל ,תרמייא(המליץ,יהיכשןת'העצומתוסיפירילהשכלה.יחסיאתיכ"ג

 •חיכין(שיחתילייגשלידיישכשירי 0 (העשיר.קרוביכמקיסהאצרלצבאשנמסך ,דלמביתיהודי
קנטןניסט.עלשירכלילתרמייו)רשהיי

בפרקראההאלתנטיים,יייחלנתינ(סיביאלשלהיאיטןביורגפיתיהיצירהשלמה'אהחתמידחעל . 12

141,107(שמ'ר, "א'שמ'תןטשלןרב'את-סהןפראגדתי ,1987 (. 

החדשייהמהלוסיפיריועםמזהילי'גשירתעסטמיידיאליגהמנלההיהוריםי,ןבחירבשירגס . 13

 .למלמדהארחיוהמטבעתא-כשןקמתנרניתפרנסתהתאלמציאהאנלצת-האסניתתנ ,מזה

דגיסצייתירהספרגניייל 10כריכיגיתךאלהביאמייישראל! :היאינאי\קשלמסקנתי

ערך'.ביאליק ...קדשיו!קדשיעסירפשןשאפתןילנשי;ןיעקבאלכרוכיסירדויאידןן ...סרוחיס

ספריתשלהרמימתמציה tהאידיאלייכיוייל/גשלהנממיכההטאטיריתהגישהביוה tנתיסופאא
מתעב.מתפשלהנשגבניןוכעימחשדי,יהמלהך
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משיקעות'(ינהיכשסואולם,להונאה),מרמההמלאה(עירהיונהיעיריהמקראייררהנייטוד-על , 14

כחיטהעיברוהנשר,היונהשלטיביללייטמאח.דמצדקשר,נהשם :טפותונמשמעוייתכמובן, ,ם(

 ;כקורבו)ואותמעליםשראשי-הערה ,כבו-ינויםאוהיונה :יהלו 19הערה(וראההשירלאיריהשני

עדהדג,בבטוינכלעגיסניטלטל(ורל,תהפיכותשעבר ,הנגיאנתליינסמרמזשומאחר,ומצד

יינהפרשתיוהיינהליהמכפרשת-ראיותקהמותשרהפששתיכאן,ויצויהיבשה,אלוקאשה

הגניזבשירוביאליקתיארי~של,כך,אחת,למהותביאליקכיצירתחת-אלאהיתכו ....הנביא

כבפרשת ,'!המיםןכיס?ששאלתלהשיאהטפינה,כירכתיהנביאהנכיושנרדסשליחיםיבלכי
ןשאניהרוח.קחני :כמבקשכחןכייידיואתוחלריישלחיהמתמידי:מתיךגםנדניסהמבןל,

 ..נה,יהיאתישלחרי :ולבהמשתרמכיםפסיקמתערבליםאלהותשירב,חימממנאנוימזהנעופה
 ",אתהעםמזהוא(י :יינהמטיפןריפסיקים ,)ט'חח,(כרירגיהילכףמנןחהיונהמצאהילא

 ,ריםוהכיפום-ביקיראיםיינהיימפטיראתכי ,דועןיצוי ,)ב-יחאי(יינחהיםיאלוהטילינישאוני

ימינקעבבהסשהר(החטיפה,ילימברמוי ,הניראיםיההסהימיםתא"(זכריואי ;יינהאירמוכןא

 ,שמיםדיביולאלמוות.יימילחיים

החטיפהבימיהיבשותי,יהעצשתיל"(שלסביפוחהדיברשללהיזכריתיהשירפתיחתאתהשווה , 15

הורתמ.'מחיקקטניםיםייילצבאבהילקחההםהונראיםהימיםאתריאזנאני Qינהצא:רלצבא

יל'יינ,מותלאחרנייד),תר(אודטהשניקובץ ,בירפדסישנתפרסםשכלב:יתורההשחיבוכמאמר 16

שפירשהתמיךהלאימית,המציאיתאתבתמכייושלאסייףהמשכילישהמשוררהעם-אחדהראה

 .ניסהרבשלשכרירית"לנםתלייהאימהשל(האסוכלכאילירצ,פירוש

ביאליקהתחילרי.ילרוברשלמיככחותיטיוילחללכאירההמנןתק ,'מדברימתיהאפיטתא , Iו

לספקיהיהאשריישבמליס:כותחתהשיר{טייתטפנלמההנפשבתוךהמתרשחתהריכיצתכלוב

האפיחטוהנןמויבפרקביאליקיטטהי 'האשבימגילתעולמךי).חללכלאחרספקא

קילקטיבית"לאימלתתדמיהיאהדובישדמית(הנסהפרסנוליהיוידוי(יסחאלהאיפמרסי(לי

 .)וררהשמשלהאישירויטיפתאיסחבנרחנלקיםפריחהחווסיופרבעיקרה,

משמרתיעלעומדוברהרשבו-ןיהל 19הערהראהוזיהויויווגילשעל-הגוגזהקטעאפילי . 18

שבולותהניחרכלדירשאינושעיצוביקטיבי,אינטרוספקטעלמעשההיאאשי"צכא,כ

ןששולחמירון,טעתנהבריוני,האובייקטיביזםחימיתאליעזתנכניסהאויהייהוחשלפיאטיקה Iה

יםהמאןשרוינטהששמשין ;בישירתייהמחוללהשייחושלהיפוכוהיאיהחייטגייינחשהrם

שלהיפיןכהואיהשכלרחיףיחהמיצלהישיונבשירתיי;הנדכיסיםההורשיה(פוכםהםבקלחם

 ,) 166 • 164 : 1986 ,(מיריןהמשירראתהואטוביוגרפיתביצירהמייצג,הנילמהחיווהתמהוניהי.<איי
פרי ,תנטייםיאכיאית-מכחומרילהשתמשהכיכןהןהאמ(יתלהפרכה.וקלהתמיההטענההיא

אותימכשלילתמונת-תשליצירתםלשוגםהמציןאת,שלהישירשיקיפהשלס ,יתהאישהח(ויה

ישקועפסיביאבפית'רוגוביה'ואטביציר((ו((יואיק'יאלבעצמם.רמיםיח Qבאו((שימושתור .ןז

בית _;)י(ספיחשמאלעליוימיעללבוכהטוטר ,'ןיסמכותייגברייואביי),באי :(שיירתיכדיאכין

אינםחייושאורחיתוביתייתמותי),רחןו.יהמ(ישירתייפינותיןלכלחודרתשהדיית ,ריקודדל

ה(נtויסהיאןטיכיןנרפיןס'יבטיפירייהגררימאחיריייספיח:יפיריםבט(קידרתתלידעלמעידים

ח:(סיפיפיסה'תוקשהחולמניילד ;)אידלמןיויבר 'ו"ץירוחיהבמשהי.יעקבךי' :אבאיתינב

אחריםוכאלהיסהיטטהטפריס'),ארוןיה(נוזיתניהזכרי(בקטעלמיוערנו ,הנרךי)מ-'אזורי

יהתשלילתמונת(םוהישירההתמונהנם :רבותאכלבהסואיוושעל,צעדכיעלבאמניתמוצלים

אחר,איכזהבהיסט,שאיןיראי ,פניםכליעלממני;ייונקותהייצרשליתייייחולמקורקריבית

הרונמואתהייצר.לשייתייהחןלםוהעמגכיליתהיצירהשללריחוקהאילקרבתההוכחהשמיס

 .ךיפהלאלא ,ורבלחשלטנחינותאלהחלישכד(בהןאיןהחנית(ולביסיטמירןויאשהב

אןניברטיטאינהביבכנטהרציתיהח((טיייונההפואמהשלהמשבהדמתופרגמנטגילויעל , 19

הכנט,בספרספהד(ההרצאה ;תשמיידב,יתל-אב(ואניברסיטתהעבריתתרוהטפלחקרןוהרשא

 .) IS { , 1986שמ'ר,גם,רןאה ; 129-11 { , 1984

 ;המעגליתתגניתהתאהזתאגמורה-הבלתילפואמהלהקנותהיהאמירשרוהנהיונהמיטיבגם . 20

משמיעהיאינרראתי ;י)כנשר(',אתחדשכנשרניכיתלצמחשוא'(תמים,יונים-כוהגוןל!יו(ה

סשמלו ,הצארצבאאלנחטףהיא ;)'ביבלכציפורמפיההנהןלכלי'יאמחישבאתבשומעילה,בלי
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הדינרןמקונשבן ,ידיעסיקכטןכיסטרישעלמכוטטזה(במיטכיונה,ירתןיעאליחןזר ,נשר

' p שלןזמעגליתתבנית .)'היחדךמחיקקרעיםנ(גיזליםחדרייןפןמעוייסטדעןפעלעליןכע

בשנותכתגנששהי,ייתכנ;ציצרהחיהבטיפורנסחיזרת ,ידןרדןרשבכלהיהידית,הטרגדיה

מלכותייולקבלהנאלז ,ןדיהיהשלתה(:צחיהטרגדיהאתהיאאףר Nןת(המהפכה,ומלחמהה

 .חרדהרתכהלכלשיוכה,מבליירידרןרימד ,בצבאולשרת

יבלבזוהגנהנעורים-שירגיבורשלזך(אתה,הטפינבירכתיהכרדסא,נביההלונשלזןאתרהיהמזכ . 21

 '.יס

ZZ . נדחתההצעתםגסאד ,יוינכיאיבגניייתאגםלתריקאליבאתשלדלשמויופרשטיבלטיכיסלמיל

קצה).כי :ח"תרצי ,ליק(ביא

 :חלילהי :טיהחייינהשלכמינילןגהמשובצים •.ידישיבלהבראיזמיסוגמאיתדרמסכ(גיאלהלן . 13

 ',קדישיי,יייתעצמזt'רקננה ',כשמשוחזר(ינפ' ,םינימופלילימריםמדי,ימלהמררשי,יביתיחרר:

שלילינטןפהאלד(בורםהאופייניןתמחיותימינסשקבשותבב:!ומשכי·כמייד.יעהכשרהייאשתד

בכלכהמלא'בעלאףויאי ,יטןאחלפיאתוילאתי;נווועככיאימיהנמיכים:המעמריתכני

ועיך.יתיחשמפ

טסרשנתפ ,ריתוש 233גןמינולונאיהבאקראי,לי;וכנתנקיימןשדרב ,קיביאלשלזהךארישרי . 14

משלאהייי'יאינרתהשירהאס'רימאמהראנננז.יבעילום'שסב"חרסלשנתסףייאאחבילוח

 . 13 · 1 :(תשמייז) 9 · 8לייןינ.סכרדמאזנים, ,'~קיניאל

מיכנהשהיתהיJו,ודיהההרחתבעלהפרחישכתסכניכחיתסייהייקילאינמצ-כאהחוזרים . 15

ריעיןדעמ(ייהעםכישירביאליקשלהחטיפהתורלהעוהשייהמקרבה.להקיאםשבעתה

(הנגיזים)ותינןומנטיבאחר :וכו ,י)ילקיניב:!כאותפליתטןיו,עהוסתשמטליא(יוחיישיליששיאנ

(כרישךאסאלקויסקולאיעונוישלוב:!אב:!אואתביאליקהזכירהיהידינירלהותכיפתהתאלתאר

 .תר)(·תזכו(יבליייקשיריח,'שנות 25מכטתרחאלררוחשנשתחייליסאיתסכי(נ

סיריש' :וללשמשפשאחד·העסרץח :הסאהמפנהיבשוכתביאליקעלההשפיע,שכהזיהופאטעל . 16

כרןהשילוח, ;שובו!והלריכי jכלכךימליםפטפוטיאלאן,יורעלשאושיר;ןשלצלאףבהםיןשא

 .) 1יהע ,תה :וי'תשאכ(כ~לת ,רדבי .ם·העאחדכתביבכלכונסהמאמר i }עתר"רדנאביחןב .כב

Zi . וישלריסישיביאליקשלהסאשירייס \פזומנילאחד-העסשלתגובתךימשל, ,אהרO ' ידות(ייל

בתנועהכזוראשתכקליתללהלאפשרמיצאאיני ,יםציונהלדרכייהתנדגותלמרות' ;)יסיבכרכייו

 .) 128 · 127 ;א ,אחד-העסןתאיגר : 11.8.1898םומי(איגרתראגיישינבלאלפידושהקה

יייוליזויחרבלאאר ,ידסיח'אנשיחרי·דליהברהודחביאליקיצירתהתהייהמאהנהמפישבנות . 18

שלס Jונלייר;צהחובראםכי ,)יהתשוביהבעלוירוציבזויכnיעיסשןנראה(כשיריןהמתננדית

היאריויסיפןר ',תיאיגר ',ציתחיקיןתי :ציייורעראייךלועוראי' '.חזריריכניןושיריםהעס-אחד

יםימיסשמותחלילאויאמתיהשביקשהעמית,·האחדיאילוניהדיהאתכשירוככובוכירגןעבל
היליקבטימבלהשתמשקיליאבלחהקצרן~מבתןךאולםיהם).תבנפלאוויקיםבצדואשנה

תאטשנףוא .ועוד)היהגרגי ;יצפריריס '.ר(יזוהרומ:טייסת Uוליעיכבמטפורהתידית-סחיבגקה

שנתבטאהה(נישרןחיותרעוליהבאלאאינוהחלוסשלפיה-פןזישיביסשית,לותיהמשכישההנ

עוד),יילהוחבטוסתי , Iכפכיניסילהשחיראז :חגוסנתורלוסיחכנוו ,דמיםקוהמריוימשנאחדיס

ריפשפרסוסקבןתכעגיי(אקהמעמיכונניתתגהיהראי ,ןחידתימע(ייןמושאבתייםיראיתהחלו
 .יד)פרךשליוומתהחל



החווט'ייינה

ביבליוגרפיה

 .נמחןיים nביאליק,
תג·אניב.דביר.א·ה,גחירב),יפ(בעריכתאינריתתרצייח:

להל.בילז,

אביב.~תג ,פועליםספרית ,ביאליקנחןמחיים .....ייהחהתשירת : 1990

שלהמ.ביימן,

ירישלים.מס,יגןארשלי,הרקעוודיבניגאחד·העסלביןליגיינגלוסגיוהפילומסי"א:תש

גרסוית}.(השרעמארגי;וש,ןפ"מ IIשגינצבןרג

שלההיצאהבית , 1991מצילתמ,(מהיירהפטרביר(לאנד.ריסאיןפאלקסלידעריידישע , 1901

 .)((·תמר ,בר-איל(אנויברסיתט

 •שמעוו ,דיבנוב
ב,תי-אבידביר, ,התשע"עשרההמאהתש{עי:כרדעילם,עס(מיורניח: '\Iתשנ

פיי.ומנחםיוטףה"פיתי,

 . 4J·77 , 18-17עכשיי,ביאליקי,שלהשירהאימנותמתוכוכתיעלכמה , 1966

שמי"ל.ווזוס,

זול-אביב.המאיחר,הקיביץ(כמסה,סכיפןרביאליק-לכיטויליי(יבין : 1984

פ·לש.לחובר,

יב,·אבליתירושליס ,רבירעל-(דביאליקמוטד ,תיויצירחייי-ביאליקתש"ד:

דן.מירןו,

 .תל-אביב .הפתוחההאוניברטיטההענ(,הא(ימןהפרייה : 1986

יהןדה.לסןצקי,

(רושלים, ,ביאליקמיסדרה,התשע-עשבמאהיחריסהיהודית"העיתונות : 1970

מנחם,פר',

תל"אביב,אונירבסיטאיים,מפעליםביאליק.שירישלהסימאנטיהמבנהז:יתשלי

 .יסוףרנ, IIקל
 ,ירושליסאחיאסף,ד,החדשה.העוניתהסרפותשלהיסטוריהחשי"ד:

 .אביב"תל ,מסדה ,תקיפהיממשיכיתקיפהיוצרי : 1965

ראוןנ·קריץ.

 ,חיפהפירה,הסיפור,תבניות : 1976

 .«חישביט,
תל-אביב.המאוחד.הקיבןץיאידיאילוגיה,שירה : 1978

אב'ב.-תל ,כץימוכוהמאיחדץיביהק ,וי('(חבלי , 1988

זיןה.שמיד,

 .יג-אגתלאונירבסיתט jרטציה)יס(רהראשיניסקיביאלשירי : 1980

 .ביתל"אב ,רוסיפפביאליק),חיי(כשירתהעממיהסיוד(לחקרהגליתמשיררהצר:צר : 1986

אביב."תלפפירוס,ביאליק),ביצירת 'הפואטיקהי(ייואסתימצאמאיוהשירה : 1987

55 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26



