
ו"הנדנדה"ביאליק

התחייה""דורשלהילריםובשיריהעם"ב"שיריהדתלאיסרריהיחס

שמירזיוה

ההלכהמשלטר,רהשתחרררתוהחדש""היהרדיא,

התחוללוהעבריתספר"ב"קרייתביאליקנחמןחייםשלהראשוניםהעשוריםבשני

התחייה",דור"בשםהמכינותאלה,.שניםישראלעםשלבחייומפליגיםשינויים

םיבשנהראשונות.העליותושלםיהראשונהציונייםהקונגרסיםשלשנותיהםהיו

העברי,המגןכוחוהוקםמדוברתכשפההעברית"השפה"תחייתנסגםהתחוללאלה

באודסהלפרעותנמרצתנגדכתגובת(וכןהארץוליישובהעבודה"ל"כיבושבמקביל

שלכתיבתםדרשהישראלבקהילותציוניים"קלונבים"שלהקמתםקישינב).ולטבח

שעשוהמתוקן",ו"החדרהעבריגן-הילדיםגםוהמנונות.פזמוניםמוזpרים,שירים

וראשונהובראש-ישראלימשורד .ילזיםשירידרשוהראשונים,צעדיהםאתאז

 .למלאכהונרתמושרווליםהפשילו-ביאליק

התחייה","דורשל"העממית"השירהאתהמאפייןהגדולבאנבס,רדהנירביאליק

"שירולביצועים.ללחניםווזכ;תלהיכתבאזשהחלההעבריתלדיםיהשירתתילרב
במסורתלדורמדורברוועארוכיםאב;לןציונייםבתהליכיםמתהווהשהואטיבועם" .. . . 

לכאירהשבוראתכמי-עממית,חדשה,ספרותיתסוגהבראאליקיבואיל,שבעל-פה,

עםשיר :"כמ;תההייתהשלאסוגה"המציא"הוא~ן-לילה.פולקלור""יצירת

עםהזאתהמוקדמתהס~רותךידיש.בשפתמונריםעםשיריעלהמתבמסאמנותי,

שמגישיםלהרגישםיוהמאזינהקוראיםלקהלגרמהאשרהיאהמקורבשפתהשיר

 :מסותרתבלתיבשמחהביאליקכתבדרויאנובאלתרלידידוממש.שלפולקלורלו

בכךשיובאלה,העבריתשוןלהניסתהלא .העממיהז'נרביותרעתהחביב"עליי

לדבראימהותידעובטרם 1מדוברת!".שאינהבלשוןעםשירי :מיוחדהפיקנטיות

הילדיםגןהתבססבטרםעבריים.ערששירילמענןנוצרוכברבעברית,ילדיהןעם

הרחגהציבורידע.בטרםהכושרלשעתשחיכוילדיםשירילמענונוצ,ו,וכברהעברי

שילוויפזמונותעס""שירינוצרייכברמדוברת,בעבריתהיוס-יוםבחיילהשתמש

 ,החדשהבדרכואותו

אפילומורנבים,מסריםבתונולהניליכולילדיסשיראושפזמוןגרסביאליק

 .קטןילדשלמעניינושאינםשכךכללא ,""~ל~ןםשלמעניינוכביכולשאינסכאלה
מינילילדיםבשיריולהפראולבטלהמשוררנהגאחתלאכימלמדתיצידתובחינת

להכריזו~נבלימיליםלהדבותגלי"כלאחר-יד",ילהתירם ,ומרבנןהתורהמןאיסורים

קט.עמי ,בךכריאליק,בתאיגרו . 1
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בידםנתונהשהרשותהצעיריםלקוראיולכאורהרמזכךומפורשות.גלויותכךעל

 .ישראלבארץהמתחדשיםהחייםלצורכיחדשערוך""שולחןולערוךתיקוניםלתקן
במצו;תהדתיותהח~מרותאתשהמידהחלוץהחדש","היהרדישלימיוהיוהימים

הרבנים,ציווייכלשלאחצעיריםלקוראיואותתוביאליקהעבודה","דתשלחדשות

המעברבעקבותגםהחדשה.בעתאותםמחייביםגולה,שנותבאלפייםשנערמו

 .שלהןהרלוונטיותאתרבותךח~מר;תמצו;תלשיטתיאיבדוישראללארץ

 /-ה? tpל~זגה /למע,לה?"מהבמפורש:נכתב"נדנדה"בשירולמשל,כך,

המסתכל"כלהמפורש:האיסורמןגמורההתעלמותכמתוךזזנכה", 1ז,\כי / ,י~~רק

טהלפנים,טהלמטה,טחלמעלה,טהלעולם:באלאכאילולוראוידבריםבארבעה

נצלות"אלוףהמעובדתבאגדהשגםהרי ,בכךדילאואם .ב)יא(חגיגהלאחרר"

אתהאנסןרדדרךעלבתארוהזה,המפורשהאיסוראתביאליק"התיר"שום"ואלוף

ןז:ז?םג~;םס?םהי 71 /~וקלא;,על-ע;לם~ס~ז;נה"ד~ראשרהדעת,שוחרהמלךבן

ל~ן iJ~יז-~דיל ij7 ~ /וזtח;ר,ו~חו~;יםזכה /לוק~לה,ו~ח~ח-דזכ~ח~דע /כך~לה,
מיזגי~גיןק;נריt;כין~ינ;תיגין /סמר-וקדת,יגין ת;נ;ת~-ן~סמ;ר~ין, /מזקחר,~~ין

אגבכבדדךהמובלעתזו,נועזתאמירהפדת!".יגןךל lJ-ן~~ח~רזגר,ס;ף /~ןת,

ביאליק:עליושנטלכוללתמתכניתחלקכמדומההיאלילדים,"תמימה"ביצירה

אתולטשטשוהקפואים,הקבועיםההלכתייםהאיסוריםשלמעמדםאתלהוריד

 .לחולקודשביןהגבולות

 ) 1943משנתהקטן""הקלריקל(טורומטוריובאחזתיאראלתרמןגםמוסגר:ובמאמר

הדורשותאסורותשאלותוהשואלהצעירהשומרמקיבוציבאחדהמתחנךיהודיילד

ועלהד;גמ;תעלשנתחנכוהנרעשיםהוריוזגבןל").גזקוכךם~וכהה tpוזג("זגההמופלא

הדת,מןפחותומקובעותקפואותשאינןהמועצות,בבריתהמשטרשלהאקסיומות

בצריףמצו;תושומרמתפללשעדיין ,סבושלהמזיקלחינוךנחשףש~נםחוששים

מהדהדתזגבןל"גשוכ:ס~זגהזגזpה 7"מההאמררהמןהקיבוץ.בפאתילושהקצוהדל

אתלהגבילהבווונהשאיןהרמב"םהסבירכךעללעיל.שצוטטהו;נשנהאותהכמובן

האלמתתכפיאישואישפעולתו,טווחואתהשכלמהותאתלהביןאלאהשנל,

ודווקאבאינטליגנציה,ניחןהיקוםהתנהלותעלשאלותהשואלהילד.משמע,אליו

וטרף(טיפשהמושגשלמשמעיובכפל"פתי"שלתנונותההוריםמייחסיםלו

ג~ש;ז5תווזpמר /מזp~ע;ת.ו;נ;כגי~לד ijעלגן iJ7 "בשיר:נאמרשהרילפיתוי;קל
 .)"ה~תפ~הרנה

 T-:די-..,.

ז5פיקורסיםלהוריםשנולדהילדאםנוספת:תמיההמעלהאלתרמןשלשירו

צריכיםהיו-בנסתרותועוסקבמופלאדורשכלומר,-מדרבנןאיסוריםעלעובר

להחזירולנסותולא"חתרני",גדרפורץהיותועללשמוחהמרקסיסטייםהוריו
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קבעמרקס.קרלהבקיעגבולותיושאתוהמקןבעהגזורהעולםתוךאל-"למוטב"
ההמונים",של"הא;;ויוםהיאהזתכיהיינה)היינריךש~תבזברים(בעקבותאמנם

לדמיוןהרףללארומזאלתרמןאךהדת,~כבלילכאורההשתחררוהילזשלוהוריו

המועצות,בריתשהשליטההזזנךאיסטיתהדת,לביןוהגזור,הסדורהדתיהעולםשבין

 .ביותרהפונזמנטליסטיתהזתיתהן;גמהמןפחותלא~גטיתשהיא

איןכילחוויהלשותפורומזלמשל, ,""נזבזהבשירהזוברלביאליק:ובחזרה

אחרות,במילים .כלבבםלעשותלהםוניתןזזנכה"), 1ז$כי /~כי,("רקמלבזםאיש
מותר ."תע~;שין·"אואיןtזה"-ר"עךןאיןאריות",זעניב"ביןגורדוןלייביהוזהכזברי

כפירהזברימעשיו.עלולהיענשלהתייסרמבלירוחועלהעולהאתלעשותלארסלו

אךאבות,ו~;ורקי~שלי~ספרפסוקיםעלזזמנםמבוססיםשמיםכלפיוהטחהאלה
פסהכי-העבריתבספרותלראשונה-ורמזויל"ג,בשירתאחזותל~רסאותזנו

"זpגינןביאליקשלשורותיוכן,פיעלואף 2הגמול.בתורתהאמונההמשכיליםמקרב

"לוהמקראיהפסוקעלבמרומזבנויותזגךס" {Vל /רץ.ס~~ין /אד~~ם·~זכ /זקקיוים
שהשירכךעלומעיזות ,)ב,ו(איוב~חד"ךזpאו-גךם Tא·~מרזכותיכגןשיקל {Vךשק;ל

נחלתוהיאשמיסכנגדדבריםהטחתהפרדוקס,.למרבהטרנסצנדנטיממזנטולאינו

דבריםהטיחלאטשרניחובסקי.מוב;אמונהכלילפסהשלאאושהאמיןאדםשל

ורב-אמ~יוולנטיתיג!מזהכןאםלפנינומלכתחילה.בשמיםהאמיןלאכימעלה,כלפי

בביאליקשן.ן;ליםוהדתהאמונהבנושאיהחז-משמעיתהיג!מדהמןהרחוקהערכית,

אותוהמשייכיםאלהוגםבדת,מורדבוהרואיםאלה(גסופרשניוממבקריואחדים

 .שננגד)המחנהאל

~~ילנו י~"(המזוןברכתשלאירופייםשיריםבמתכונתבנויוהמלאכה"העבודה"שיר

לבוראלהודותבמקוםאך ,)"?בלסכ;ס~זקקנוו~י /דב?לסם~ז$:;כילנו~י /זגדנzב
חילוני,מסרכצפוי,שלאמעניק,,השירברואיועלמשפיעשהואהחסדיסעלעולס

התשובהבאה ,"?ה~ד~ל~ין.ן;זה,"למיהקונבנציונליתהשאלה.לאחרפוזיטיביסטי

משמע,חד-משמעי.קריאהבסימןהמסתיימתרלזpלא~ה!","לע.ב;זה :המפתיעה

האזםידאגלאשאםכמוהו,וגורסהרוחניאביויל"ג,שללשיטתוכאןהולךביאליק

ואיןרואה""עיןאיןכיכול,בחוסריישאדהואשמים,חסדיעליסמיךואסלעצמו

ברואיה.עלהמגוננתעליונההשגחה,איןכלומדשומעת";"אוזן

התגרות,כמתוךשלוה"חתרנייס"הילדיםשיריאתביאליקכתבשבהעתבאותה

אתשלונסקינטלש"בתקדשו",פואטיותובנודמותשבקדושהבענייניםמרדנית

משידוהמשתמעעל ."יס"במצולותהפואמהבסוףהכלולים ,שמיאכלפייל"גשלההטחהדבריןכאםימהדסיכן . 2

דבניעםשלתיהאינסופהחתחתים"דרךאתרילהאכדילפרדטנכנסביאליקכיאלוןיאראמר ""נדנרהביאליקשל
מהדודה . 1990לשנתשדמות-העתכתבשלוחדמיוןייל,גידעלמאבוךויחראוו ;"ניוריבשחרוךלקךאתהילךה

201אביב-תל ,םיאלבודבכתירעבחררשתמ 3 . 
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העמקשדותעלדווקאאותהוהעטה,לאתריה,לירושליםקודמיישייחסוהקדושה

השיריםבמחזורלמשל,נהג,כךהחילוניים.החלוציםשלהעמלניתההוויהועל

 ת~"ת~:קשךהא~אדגישי~י iJ "(העבידה""דתשלהמהפכניררחהאתהמבטא ,"ל I"עמ

~הים /~טליתא;ר~רגtיע;זק;נה / /.ל~.עזsליה;:גיליגישסדיתיעם /נר~~רת 7פסים
דברלפנינולמעשה, .)"ם:כ;~ללו Q~:;גישיםג;לשיםנ;ר;כויןו:;גךצוע;ת /~ט;ל'פ;ת~~בי

הייתהש~מוהסוציאליסט,שלונסקיהחדש":"היהודישללהשקפתובאשרוהיפוכו

בשדה,עבודהכמיופשוטיםארצייםענייניםעלקדושההעטהמוצהרת,קומוניסטית

 .וכמר-חילוביארציבאורמקודשיםענייניםהציגביאליקואילו

מקודשיםאיסוריםלילדיםובשיריושלוהעםבשירין"התיר"היסיףביאליק

המאכלים,מתואריםהתחתון"עדן"גןהילדיםבשירלמשל,כך,ומדרבנן:מדאורייתא

"לאהמפורשהאיסורוהפרתהכשרותחוקיחילולתוךהפה,לתוךמאליהםהעפים

::יאם,לא-נוקח ] ... [ל~~יףקן-ב;זפ;ר.רא ?i :ו"~ייט)כג,(שמית ";מ~:כוכלב~דיו:יגזעל

זגע,~ליו: ל~~~רוצווסלב/יגש"ופלגינאמר:זהבשירשהרי ,)וכב,(דברים "םי~~ iJעל-

ט~י- ?iיט~ים ?iוים 7 ;ד~ /ו~ב;זי~ים, ץך.~"זגןים 7ע; /r:ידי~ים,מדי~ים~:;גיגה,בסוי~' /

i? ,ט~ים/ i? ו~א;ת~ע;;כפ;ת /וגיווי::ון,סן~ליי;ת,ריי~ים /כא.;~ים,כ~ר~;נתבועים

גי Wנ;ן;ו ,חגי ?i /ה~גי ,"הגגיקיב:שקצושיודעהדג,עלבשידגםכך~א.ליסן".יב~ה~ל

גםכאןכלילה ."'~ל?א·תיאמר / '~חל~י~~חי /כזקו~י,י;זc~י / / ,ה;דיךגייר Qל /
האבאתגם(ובמשתמעהבניםעלהאםאתלאכולשלאמהתירה,מציוהשלהפרה ,-

כלליםלנפץכשבחרכללהיססלאביאליקשראינוכפיאךאחיו),עלהאחואתבנועל

לילדים.ה"קלה"ביצירתוהן"הקניבייס"בשיריוהןמציות,ולהפר

פרויד-יידמן Tתוסשלהדג""מסע-מגרמניתשתרגםסיפורישירבתוךאפילו

במפורשכתובהןבתירהמדאורייתא.,איסורבאקראי,אובמתכייןביאליק,שבר-

כה),כג,(דבריםנוהן"ל"א;ף 7יזtל-~ף: tp ~ V~ג;כזקףע,;:;גיםך~כלנ;ןרגזו,~?דםנ:יב"א י~"
ואףנפשםכאויתהפרימןלאכולבגן~רותהמלקטיםלילדים"מתיר"ביאליקואילו

התורה:מןמפורשלאיסורבניגידבכליהם,לתת

נצריםיסליבידםיסלם  I 'ז: ••-::יי "" .. ;

יס, 7ש t=יא.ד~יםגר~דים ] ... [tקפו ?iן

~כלים.וגת"ןולקטjךט"ף
ס Iידאתישיבולאעש;תםומדי

 .,.,. ': •די .,..-: •••

 3מאדם.גרגרלגר;נסמהטיל
• ,.,., ': T -~ •• YI "' 

3 • n 353-345עמ' , 2000תל-אביבג,כרןמדעית,מהדורההקדשה,שיריילדי!ג,שיריביידיש,שיריםביאליק,"נ . 
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החלוץגםמההחדש","היהודיכיביאליק,רמזומדרבנןמדאורייתאאיסוריםבהתירו

פחותלאהעבודה""דתשלציו~ייהשולטיםשב;חופשי,בעולםחיישראלי,-הארץ

יסודותלילדיםביצירתוביאליקשילבמדועהשאלה:.ונשאלתסיניהרשלמחוקיו

הדבריםשמאחורידומהבקיומם?יחשודלאילדששוםואחריםכאלה"חתרניים"

הדבריםאתדרכםבראשיתהילדיםילמדומעמיקה:פדגוגיתמחשבהמסתתרת

קשותסוגיותעםבבגרותםולכשייפגשוומושכת,צבעוניתקלה,בצורההקשים

~תןלהתמודדיוכלוהםועוד),הלכתיות,פואטיות,פוליטיות,(פילוסופיות,כאלה

בהםונטמעונטבעוכברהלוגיהדיוזשלהמופשטיםהכלליםכיקלות,ביתרולהבינן

מעולמם.אינטגרלילחלקוהפכומש·ים,כמבל,

דימויכנגד-לפר;ד~קטיבדזציההיהודיהילדלהכוונתהחותרתמגמהלפנינו

מחנךוהמלאכה"העבודה"שירכיראינוהמדרש.בביתלומדישלהיהודיתהבטלנות

השמיעדומיםדבריםשמים.לחסדילחכות,ולאעבודתועללסמוךהיהודיהילדאת

ועומדים"לאן"בשאלתהמתלבטיםלמעןשנכתבוהמוקדמים,בשירייכברביאליק

העולהבדרךהיוצאלעסמובטחהאחרונים"~דנר"~תיבשיררדרכים".פרשת"על

 ."!םךד~ג?מל~רית·אכל,גן;בלסם /-זע~ךס~דגןtקלוקלקל,לססלא t"לאצי;נה:
אליבאבשר".מלאי,ודיס /שימים,"נצלים,בדברהגל~תחליםאתלחלוםדי

-:-: T • • : יז• : •• , .• .,. T 

מאדמתושהוציאהלחםמןרקעצמולהזיןללמודחייבהחדש""היהודידביאליק,

אפיים.בזעת

הבוגריםלקוראיו,ביאליקרמזגםומדרבנןמדאורייתאהאיסוריסב"התרת"

העתיק:לעולםשהתאימובהלכותולדנוקהשמרדםעללקפיא,שלאכאחדוהצעירים

הפניםובמציאותהמתחדשים.החייםלצורכיחדשותתקנותולתקןלהתעדכןיש

אתלפעם~ב;כעםלשבורוראויושחוקות,חבוטותבקלישאותלדבוקאיןספרותית:

 .שלו ) stock responses (הקבעתגובותואתהקוראיםקהלציפיות

"אמניוולנטיות"המילההיאויצירתואישיותולהבנתהמפתחשמילת-,ביאליקואולם

ופר;ד~קטיביזציה.התחדשותהמעודדיםמשכיליים,צדדיםבאותםהסתפקלא-

היאעלובהכמה-ובדמעבשחוק-המשוררהראהוהאיסוריםהכלליםבשבירת

שלאחדשים.דפוסיםיצקלאועדייןנים Vlהימערכיושהתרוקןעולםשלתמינתו

שחוריםבצבעיםהישןהנוסחמןהיהודייםהחייםאתשהציגיל"ג,הרוחני,כאביו

,ולאהאוראתגםעיניו,לנגדלהתפוגגשהחלואלה,בחייםביאליק,הראהמזקחור

הצרובמיוחדהיהודיים,החייםמוהקדישההסתלקותעלצר iJ.הואבלבדהצלליםאת

העם,אחדשלהמובהקכתלמידוגםביאליקהתגלהזהבנושאהשבת.שלחילולהעל
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הפרזה,שוסבלילומר"אפשרהידוע:המשפטאתוציוניות""שבתבמאמרושכתב

מקסהד"רשלבהצעתו 4אותם".השנתשמרההשנתאתשמרומשישראלרותרכי

אומות,כמוראשוןביוםילשבותהשבתאת,לבטלהרצלתאודירשלמחסידין ,נירדאי

במכתבהמעשית.לזיהרוחניתהציונותביןההבדלתמציתאתהעםדיאחראההעולם,

גבע,קיבוץ,חברקושניר,למרדכי 11.5.1933תרצ"ב,איירט"ואביב,מתלשנשלח

לאשבתבליישראל"ארץכיביאליק,צייןבקיבוצושהיההמונישבתחילולבעקבות

 5לתוהו".יהיהעמלכםוכלתיחרבאלאתיבנה

הקידש-כליבעידידהשבת,אתלחוגיהודיםבוחריםש~ההדרךעלהביקורתאת

לשבתכתריסקשרביאליקשלו.הילדיסבשירידווקאביאליקהבליעהקהילה,של

שבת""לכבידלילדיסבשיריהשבתאתלתארבבואואךואגדה","הלכהבמסתו

מחמתשבת,לקראתהאישהעלהמוטלתהאין-סופיתהעבודהנגדטרוניהנרמזת

מתאדיםזהשירמתוךבתיםשלושההיהודית.במשפחהשייוייניהבלתיהמגדריהיחס

התנור,הסקתהשבת,צודכילקנייתהשוקאליציאההאס:שלהפעולותשללאת

האב?שלתפקידיומהומירוק.שטיפהחפיפה,רחיצה,רקיחה,צלייה,בישול,אפייה,

 ל~~כז~"השבתאתלחוגהשילחןאלובהס~ההכנסתלביתבהליכהמסתפקהאב

כאןכללמוחשבלתיוכמעטמרומזבאופן .נ; Qבמכמלךהאם)(שהכינהו~ו;נזקנכה"

על-לאישההיהדותשהיעידההשוליהמעמדעלהנוקבתהביקורתכלאתביאליק

 ,הלמדןבעלהשלהנרפסתה;יסיביותיעלעליההמוטלתהמשעבדתהפרךעבידת

ובזמירות.בתפילותהמסתפק

המדרש,ביתשל ;פכ;tאלבמרחקיםמשוטהחזרהאתתיארשבהםשירים,חרףכןעל

מרעיתם,צאןעלהדבניםש~פווהקיבעוןהקיפאיןאתלשנותלנסותחדללאהוא

מפרקיהידיעלפסוקהמתחדשים:החייםלצורכיההלכותאתלהתאיסבסירובם

אומר,שמעון("רביהטבעמיפילהתפעלכדיתורהמתלמידלהפסיקהאיסראבות,

מעלהזה,נירנאהימהזהאילןנאהמהיאימך,ממשנתיימפסיקושינהבדרךהמהלך
"הלכההנודעתבמסתיביאליקהעניק ,)זג,אבותבנפשו";מתחיבכאלוהכתובעלין

 :העםאחדמפישמע,שאיתיייחודיפירושואגדה"

ממשנתוומפסיקושונהבדרךלך iJ"המאומר:מהועצמוההלכהיבעל

באילוהכתובעליימעלהזה!נירנאהמהזה.אילןנאהמהואימר:

עלובהבו;נשנהחציהםכלאתכילישבנוהיופיבעלי .בנפשו"מתחייב

 ,תש/וזתל-אביבהעם,אחדכתביכלראו: .) 1898(מאיתדג"חסיון,וחיבותגכוךהשלו:i,חוןרביהתפרסםהמאמו . 4
 .רפו-ופז,עמ'שלישיחלק

דנ.עמ'-תרצ"ט/ח"תוצאביב-תלה,נוךביאליק,גחמוחייםתואיגר . 5
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וחרדתלב,המייתהשיטיןמביןמתיכה,גםיאזינוהנפשבעלי,ואולםזו

ספד,אלא~שלובידוואיןבדדך""הולךעםשלהעתידלגורלודאגה

היא.בנפשומגוריומארצותלאחתנפשיתהתקשרותושכל

להפסיקמישראללאדםלואסורבגולהביאליק,ותלמידוהעםאחרלפימשמע,

בכליתקשראםכימאודו,בכלבספרלדבוקעליוהטבע.מיפיולהתפעלמ~שנתו

מותרזאת,,לעומתישראל.בארזלעמוויאבדשיתבולל,סופוהנכרילנוףלבבונימי

(בניסוחחששכל,ללאוהנירהאילןמיפיולהתפעלבטבעבחיקבתורהלעסוקלו

חז"ל,שלאיסורםאתכביכולביאליקביטלבתורה"לעסוקזהמקוםנאה"כמה

הושיבשלוהילדיםמשיריבאחדיםיאכן,והספר).החייםאתעצמודעתעלושילב

לילדיםשירו(ראולתלמידיותודהמרביץבעודוהעץתחתה"מלמד"אתביאליק

שהואתוךהקיץ"),ו"עברהאילנית"נאים"כמההגנוזיםשיריווכןחסילא",רב"מורנו

 .מדרבנןמפורשאיסוריד""כלאחרמ;כד

וזנבשחודלחםפתעולים"שירתי"ביאליקשלהנודעבשירוהשבתשולחןעל

תצטרךואלחולשנתך"עשההגורסהגללאתחז"ללימדונואחדמצדמלוח.דג

לעשותמצ~ןהמישראלאדםכיולהשכיחלשכוחאיןאך ,)א"עקיב(פסחיםלבריות"

עלחתולרובץב"שירתי"דייהיה,בביתכהלכתההשבתאתלחוגכדישביכולתוכל

חיההריהווהחתולששמם"),לבבכםו"על"בתשובתי"בשיריםגם(וכךהכיריים

שבהםיהודיםבתימתארביאליקאותם,ותטמאהאוכלבכלישתיגעחששוישטמאה

עללשמוריכוליםאינםהגוייםביןהחייםשיהודיםללמדךדכלבים,חתוליםמגדלים

 .ןהדרך'זהש"לאלקוראיוורומזהמחברעומדהקלעים.מאחוריהתרבותיייחודם

מסראלקוראיוואתעצמואת:;כיווןולאההשכלה,כסופריר;גמטיהיהלאביאליק

תכניסלצקתמקוראיואחדלכלהשאירהוא.וחד-משמעיברורפוליטיאומוסרי

שעליההפוליטיותהנורמותמערכתולפישלוהמוסריותהמידהאמותלפימשלו,

יכולאכןהעםאחדשלמדרשומביתהרוחניתהציונותברכיעלשהתחנך.קוראנתחנך

ומכלאותכלביםמלונותביןכשריהודילהיותקלשלא-הדרך"זהש"לאלהביןהיה

דברשלבסופוהמולינותמוסררותדרלמותולמנועהעמרםביןלהפרידישחזירים.

להרוס,שצריךברדיצ'בסקייוסףמיכהכמוחשב,לאהמשודדולמלחמות.לעוולות

ממכיתותהחדשה~קדשאתובנותביקשאלאחדש,~קדשובנותכדייזקן~קדש

,וביקשהישןהמדרשביתשלמt;כפ;מכברזהנפרדוהדורשצעיריידעהיא .היtקן

מישראל.תורהתישכחשלאכדיt;כפם,אלישראלעםשלהרוחאוצרותאתלהביא
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אהבה?זאתמהב.

המאהשלהראשוןבעשורשלוהראשוניםהעם""שיריאתהמשוררחיברכאשר

שאולהחשוביםגרפיםהאתנושבישלהאנתולוגיהעללהסתמךהיהיכולהואהעשרים,

 6ברוסית.תעתיקיםבלוויית-1901בפטרבורגבס"טשיצאה~ךק,ופסחגינצבורג

המזרח-הפולקלוראתהעריךלאהקלסיציסטי,הטעםבעלהאריסטוקרט,העםאחד

גינצבורגשלבאסופהשנאסףהחומךאתוכינהגולה,שנותאלפייםפריאירופי,

מוטיביםשלבלוםאוצרבהראהזאת,לעומתביאליק, 7מילים"."פטפוטיבשםומרק

ה"קנונית".לשירתובסיסלשמשיכולמהםאחדשכלורעיונות

דמותוואילוומציות,תורהבעילנשאוהעםבניכלשבהםבדורותנוצרךהעםשירי

שלספסליוחובשהדתיהיהודיחלףביאליקעינילנגדשקמההחדש","היהודישל

השניס,ממרחקהיום,לבינה".ש"בינולנושאיםשונהיחס,תבעההישןהמדרשבית

סדוניסטייםנושאיםעללכתובהעבריהסופרמןשנדרשההתעוזהאתלתארקשה

 .חולין"ל"לשוןקודש"מ"לשוןהעבריתהלשוןשלמעברהבעתבשריםאהבתשל

תירו (jשלאחז"לאיסוריאותםשלרביםדורותמקץבהתרתםהתבטאהחידוש

תנועתבאמצעותהשירה.ומיפיהאישהמיפיהטבע,מיפיליהנותמישראללאדם

אתלהכילשבכוחהחולין,ללשוןאט-אטהפכהאףהקודשלשוןוספרותה,ההשכלה

במילואם.החייםועם~תםולהתמודדהללו"הסיכונים"

היהודיהעולםבחלללהדהדהוסיפואלהעתיקי-יומיןאיסוריםואולם,

כבתחומי"החיים"בתחומילביטולםפעלההעבריתההשכלהשתנועתלאחרגם

מקוםל;ונותכדיההיסטוריהבמתמעללרדתהחלהשזולאחרואפילו"הטפר",

הצי;ניהקונגרסהתכנסות,ערב 1897בשנת,אפילווכךהצי;נית.התנועהלעליית

ש"השתפכות ," ti;:ושל"תעודתבמנשרהעםאחדהכריז ,i::ולעזו:;הקמתעםהראשון,

העמיםבלשונותהחפץכללויבקש-וכדומההאהבהונועםהטבעהדרעלהנפש

 8 .מספקת"במיזהוימצאנה

המתמערבים,צעירים""הנגדשכ~ונהשעה,כהוראתזבריואתניסחהעםאחזאמנם

יצירתםאתגזשוהראשוניםהצי;נייםהקונגרסיםשלהתכנסותםבעתגםאשר

בנושאיםולאבמערב,שקיבל,וידואליסטי 1האינריהחינוךפריהאישיות,בגחמיתיהם

פטרבורגט"ס ,תיברוסהמוההקדהשערדמוע(סל~נדורןיארפ~לקסלידעדישעוימארק.ופסחליאשגינצגירג . 6
א."תשברמת-גןן,בר-אילברסיטתינואי,בודגבעריכתונדפסחזר . 1901

שאספו ,םיירגיניהז-עם'ישיריייהעס:אחדכתב 1בהערהתג-תו. 'עמ ,העםאחדכתביכל ,"הלשוניתריב"במאמר . 7

-גלבדמיליספטפיטיאלא ,רעיוןשלאושירהשלצלאףבהםשאיןשיריםימארעק,גינזבירגיהיציאו
שלאספקלריאולעשותהבאמתלבואתגהךילשפהזאתןיהלשאתחשבלאבכללושהעםנאמניםעדיםהם

 ."הפנימיתחוור

יעדיייעלשליהחשיבהעתכתבהקמתעלהעםאחדבישרשגו ,)נ"זתרן(חשוי "לחשהודתעת"דוהיסבמסמךראן. 8

רן).יהעשלכניסיחו ,שלי "הכלליתהפריגרמא"(אי
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לאותםהדבהםלשמוע,ניתןכןפיעלאףהפרק.עלשעמדןקולקטיבייםלאומיים

"סלניסטית",נהנתנ~תואהבהטבעעלביצירותשדאוישנים-נושנים,איסורים

אתלשלוחביאליקנאלץהעם,אחדפסיקת.בעקבותהעיקימןהדעתאתהממיחה

בתקווהוהאשנול,תלפיותנמונידחיםעתלנתבישלוהמוקדמיםהאהבהשירי

הדרךותימצאהעברית,הספרותשליעדיהכלפיתמורותיחולוהזמןשבמרוצת

ים.ולרוחהשמשלאורחלונותבהםולקרועהלאומיהאוהליריעותאתלהרחיב

הרשהאותנטיים,עםשיריעלשנתבססושלו,העם""שירישלבחסותם

הואאמנם .חדשבאורהאהבהנושאאתולהאירהרסןאתלהתירביאליקלעצמו

החופה,תחתלעמוד(השאיפההעממיתבשירההמקובליםקיימיםבמוטיביםהשתמש

אךהשמרנית),בחברההמקובלותהנורמותלפיתתנהגכשרהישראלשבתהדרישה

היזpניםבמוטיביםועשהנועזיםרמזיםהשורותביו~ללמחדש,אותםעיבדהיא

ובן-חכם""תלמידשהואלחתןלאמתגעגעתהנערהשליהעם.בשיריבעיניוכטוב

האהבהמנעמיובזכותיופיהבזכותלאשהשייקחנה"צועני"לפרחחאלאתורה,

פורסמו)לא(רובםהמוקדמיםוסיפוריוביאליקשלהעמ""שירילו.מציעהשהיא

ישניםהוריהןבעידלביתןאהוביהןאתשמכניסותגערותעלבסיפוריםמלאים

חרףד;דים.ורווהאסורהפדימןהבחוריםשטעמולאחרשהופרונישואיןובהבטחןת

שלהשידוכיןששיטתבהםגרמזאלה,ניעזיםבשיריםהמנשבתה"פריצות"אווירת

וראשונה(ובראשהחדשיםהמנהגיםגםאךכוחה,פגהמסורתיתהיהודיתהסברה

החתניםהביאליקאייםהעם"ב"שיריונצידות.גדולותמבטיחיםאינםאהבה)נישואי

איזואחרבחיפושיםהטובותשנותיתןאתמאבדותוהנערותמהבטחותיהם,מתנערים

תימצא.לאשלעולםכחולה""ציפור

נועזיםרמזיםאלהבשיריםלכליללביאליקאפשרההעםשירשלהסוגהאלהפנייה

נשירלמשל,כך,הנישואין.קודםתומתןאתשאיבדוכפרבנרתיצרירת,נעררתבדבר

הםהזחהעם""שירשלהראשוניםבתיוששנימתבררלחלון".יושבה"היאהעם

האחרונים(ושני 9פענסטעד",איןזיךזיצט"זיבךידישהעםשירשלמילוליתרגים

לנוסחבמקצתהדומיםאחרים,עםשירימתוךאחדיםמוטיביםשלחופשיעיבודהם

עניינים).וכמהבכמהממנושוניםגםאךומארק,גינצבורג

רטוריתג?מדהעולהפענסטער"איןזיךזיצט"זיהעםלשירביאליקשלמתרגומו

כאןכביכול).מילוליתרגוםשלפנינו(אף-על-פיהמקורישבשירמזובתכליתשונה

,שאהבתונאיביבחורשלבדויהדמותלפנינןהמובלע.המחברעםמזוההאינוהדונר

אתושיבשהעיניואתt;כנוורהדעת,-קלתכנערהבציבורהידועהשלו,לרחל'ה

לעיל). 6הערה(ראוומארקגינצבןרגבאסופת 142שיר . 9
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חשבוןעלאירוניותעיןקריצותקוראיועםהמחברמחליףגבו.מאחורידעתושיקול

 .וסכלותותמימותו

פלו Qשהשווא,אשמותנגדומתגונןסובביוכלעלהמתלונןמאוהבצעירלפנינו

שהואתוך .)"הד;;:היאן~עיני /~רו~ההיא("~עיגי~םאהובתועלהבריותלדעתו

שישההכרהבמאזיניוגוברתכןבדברים,מרבהשהואככלזכות,עליהללמדמנטה

בפישםהמתוחכםהמחברהיפה.רחל'השלבגנותהשהפריחולשמועותרגליים

לשכנעבמקוםהפוכה:תוצאההמשיגיםכאלהסנגוריהדבריוהנאיביהמאוהבהצעיר

הסנגוריהנאוםהרע,ללשוןקרבןשנפלהוברה,תמימהבנערהשמדוברהקוראאת

שהיאבלבדזולאעיקר.כלתמימהשאינהרסןחסרתנערהשלפנינורשמיםזורע

התחשבותהולחוסרצניעותהלחוסרעדותהרבים,בדשותומתייפההחלוןאצליושבת

שנןךה");ה ?iןש;ך I /לחל;ןי;זp~ה("היאהיהודיתבחברההמקובליםהגינוניםבכללי

אתאיבדהכברהסתםומן ,"ה~ ?iה~זpע;ל ל~"ערבלעתבחוריםעםיוצאתאףהיא

הרעות.הלשונותכדבריתומתה,

לשירים,והפכםהעממיהדמיוןפריונאיביים,פשוטיםעםשיריאפואנטלביאליק

 .המודרנייםהחייםשלהחסרונותועםהיתרונותעםהמתמודדיםומחוכמיםחתרניים

:;כי /היעי"ס~ךםהסרקסטיותהשורותאתיוד"שלב"קוצויל"גכתבהאהבהבנושא

"וכההנודעתהשאלהאתביאליקשאליל"גובעקבות ;"ן~'ז:tקד~לגתגובבאס~ה

לנכוןמצאלאאישכימהי,אהבהידעלאהי"טבמאהמישראלאדם ."?ה~סאז·את

ולאהקהילה,צורניעללענותהיהאמורהנכווהזיווג .הזיווגיםבשאלתבולהיייעץ

 .היחידשלוגחמותיו,תשוקותיויצריועל

יהודישירהואכנפך"תחת"הכניסיניה"קנובית":היצירהאלהעם"ומ"שירי

משירתוגםאךהלאומי,התמונותמאוצרלקוחיםשלווהמוטיביםשצירופיומובהק,

א;~רים,הנודעות:השירותאתביאליקבוב.כתכאשרהיינה.היינריךשלה"הלניסטית"

את·וכה-ז /-~ע;לם~שא:כ~הא;~דים, ] ... [~עןןי?הי?ן /-~עןדים~ע;לם~ש

גםלאומית-קולקטיביתקינהושלאישיתקינהשליסודותאלהבדבריםהיואס~ה?"

בגילבניואתלשלוחשנהגעםכיוכהם,ואהבהנעוריםידעלאיהודי,כל.היהודי,יחד

הילדותמנעמיאתביודעיןמהםשללקטינים,נישואייהשיאםל"חדר"שלוש-ארבע
 .האהבהמנעמיואת

שלהמחמירותבעיניהםשלו"הפרוצים"האהבהשיריאת"להכשיר"כדי

שלאובניצקיחנאיהושעאמונוואישהעםאחדבעינימיוחד(ובאיפןאירסהסיפךי

לצקתביאליקהחלאהבה),שירישללכותביהםהשלחבביטאונםביטויערוזלתתרצו

תחת"הכניסיניכדוגמת,נשירלמשלכךשלו.האהבהשירילתוךלאומייםרעיונות
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שלחייהםסיפוראת-הלאומי"האני"סיפורואתגםבמשתמעסיפרהואכנפו"

אליהחזרואוהשכינה",כנפי"תחתיחידיםונותרודימותחוויותשחוורבים,צעירים

שלפרטיתתלונה.זוהישהכזיבומבטיחיםמאורותשנראשולאחרבמרחקים" ט~ש~"

היהודישלתלונתוגםזוהיאךבאהבה,לזכותרצונוועלהאבודיםנעוריועלהמשורר

הרך,בגיל"החדר"אלנשלחיםשבניולעםכבןוכהםואהבהנעוריםידעלאשכאמור

קטינים.בעודםלחופהומובלים

במוטיביםשירתואתלהעשירכדיגםגינצבורג-מרקאסופתאלאפיאפנהביאליק

שיריפזמונים,לקוראיולהעניקכדיאףיכןכמו-עממיות,רטוריותובמחוותחדשים

וסיפקקוראיואל"ירד"הואעברית.בשפהכדוגמתםאזעדהיושלאילדיםושיריעם

כיצדרעיונותלהםולספקלהעלותםכדיואהוביםמוכריםעממייםמוטיביםלהם

המושגאתכמובןגינהלא,הוא,למשלכך .העשריםבמאההחדשיםחייהםאתלבנית

שכולה"טליתהםכאלהשנישיאיםלטעוןניסהלאגםאךאהבה","בישואיהחדש

גםאךהקמה,משערלאלבלילהאהובהעםהיוצאתהנערהאתגינהלאהואתכלת".

-הכמושיריוהבריות.שלהרעהללשונןטרףנופלתשהיאכךעללהתפלאשאיןרמז

 ,כיעורוואתיופיואתלוומראיםהעם,בנימולמראהמציביםביאליקשלעממיים
 .חולשותיוואתחוסנואת

"שירישיריאתכתבגיאליקאגסןרדי:נסכאןאירעהלשוניהסג.טמוגם

לקוחיםאלהשיריםשלש"גיבוריהס"לכולהיהשברורפיעלאףבעברית,שלוהעם"

למשל,כך,ךידיש.אלאיודעיםאינםושכמ;תםהםשנהחוץ-ספרותיתממציאות

בעלהה"שלימזל",אוזוג,לבןגעגועיהאתאלהמשיריםבאחזיםהחושפתהדוברת

אלהטיפוסים-גורלומרעל,המקונןהשידוךקשותהבנותאביאוה"קליפה",של

הםהביאליקאייםהעם"ב"שיריאךעברית,לשונםאתלימדולאמעולםודימיהם

פסוקים.שברישלצפוף~רקםהעשייההלמדנית,קודש"ב"לשוןפיהםפוצחים

לעולםשחקרהמחוכמתלמורכב~תאפואהפכההנאיבייםהעםשירישלהפשטות

למיצויה.יגיעלא

האדרתקפלי~גיויצאנו"כולנוהמימרהאתדוסטוייבסקימפילהביאנהוג

~תהוותהש~סביבןיצירותשלקומץהספרותבתולזותשישללמדנו ,"ל;ג;גשל

בתולדותגםהזה.היוםעצםעדומתרחבתההולכתאין-סופית,אדווההשניסבמשך

והוליזוהבאיס,הדורותעלמכרעתהשפעהשהשפיעויצירותישהעבריתהספרות

כאלהשיריםביאליק.שלוהפזמיניםהעםשירייביניהןבניס",ו"בני"בניס"עשרות

גם(ובמקבילביאליקששירתמרגעאך Iהעברית,סהשפהתחייתלפנינכתבולא

הענריתבשירההטרני-סילאנילמשקלהמאוחרהמעברלסוגיית :הריתמיתהמהפכהשניטיזעישלנספריראי . 10
תשמ"ג.תל-אביבהחדשה,
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המשקלשללהתאזרחותוגרמהטשרניחובסקי)שאולידידו-יריברשלשירתו

ופזמוניםמזמוריםבהלהיכתבהחלוהעברית,בשירה ,-סילכ;1יהטוני"המוזיקלי",

בהם.משתקפותהחוץ-ספרותייםבחיינושחלוהתמורותשכלרבים

הקלטיציזסבטימןאזעדשעמדההעברית,לספרותביאליקהכניטה"עממיים"בשיריו

דרורהקוראיםרומנטיים,ערכיםציון",חינת"דורשלוהסנטימנטליזםהמשכילי

אתפרצושלוהילזיםושירייופזמונותשלו,העם""שירי .ולזמיון,לרגשותליצרים

.בחושיםממנונודףשמרנותשלשריחדברלכלבוזמתוךהיזקןהעולםשלמוסכמותיו

שחרללוהמהפכהשלזו"ב"שעההעםשלורצונותיוצרכיואתזיהההואמחרדדים,

 ,היהודיהלמדןשלהיזקניםהחייםאורחותואתבתיהםאתשנטשו ,צעיריםחלוצים

הפתוח.בשדהעמלשלחדשיםחייםלטובתאמותיו,בד'מסוגרהיושב

החליףוהאיטורים,הכלליםלשבירתבמקבילהעשרים,המאהתחילתלמן

או,נערילדבהןלתארהרנה.הואביצירותיוהראשיהגיבורשלדמותואתביאליק

 ,רוס;נוסחרומנטיות,לגישותהיענותכמתוךודמיונות,חלומות,בעליצירתיעלם

שלהקפואותמוסכמותדהנגדתיגרוהקוראותהטבעמןהיניקהבזכותהמדברות

~ביאהוהייטררים,הצרותזpבעהזקן,הגיבוראתביאליקזנחאלהבשניסהחברה.

צעיראדםשלהתצפיתנקוזתאתואימץהטבל,וידועתהזקנההאומהשלאלגורדת

 .ילדבעיניבמציאיתומתבונןהילדותאלהחוזרמביגרשלאו

אפואהשליך ) 1900-1890 (ליצירתוהראשוןבעשורוהוששימשה~רסונותאת

הראשונים,הציונייםהקונגרסיםשלהתכנסרתםשנותהמאה","ו;נפנהבשנותביאליק

התקופהלרוחשדתאימוחדשיםבגדיםעטהובמקומןיזענות,מחלצותשמשליךכמי

שלהמיושניםהקלטיציסטייםהשירהאבזריאתהשליךהואבמקבדל,החדשה.

יסודרתלשירתוהכניסובמקומםהקוסמופוליטי,האופיבעליהתשע-עשרה,המאה

חזרהושלמהפכנותשללתקופה-הלאומיתהתחייהלתקופתשהתאימורומנטיים

ושיריהראשוןהפזמוןהראשון,העבריהעםשירהאומה.ילדותואלהילדותאל

ונההאוהלים,יושבהישן","היהודישלקרנוירדהש~הזובתקופהנוצרוהילדים

השדה.כריחשריחוהחדש","היהודישלכוכבודרך

~~ילוגג.

נמסרו"נדנדה",הביאליקאיהילדיםשירטביבבחלקםהנטובים Iשלעילהדברים

הדורשיםנוספיםענייניםנתברררהזמןובמרוצת ; 2018בבונמברידע-עםלמערכת

להפוךשאפשרשירהואביאליקשל"פשןט"ילזיםשירשגםוהמוכיחיםהבהרה

בו:ולהפוך
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ואתה""אניני~רמרטיןשלהנורעלחיבורוזהשירשלקישורואתכיואצייןאוטיף •

לילדיםמשחקשיר :'זנ-זנ'"במאמרפוגלשמעונהד"רתלמיזתילראשונהערכה

ש~הבתקופהכיבעיר 11 •דיכפיןלכלבמרשתתהמצוי ) 2017 (למבוגרים"הגותושיר

העשריםשנות(בראשיתלילזיםשיריואתלהוציאהראשונהבפעםביאליקניטה

הואפרויז)תום-זיידמןהמחונבתהציירתמןאיוריםלספרוהזמיןבגרמניהישבכאשר

ארצהלעלותחבריהםואתהשנייםאתושכנעשלום,גרשםועםבוברעםמיודדהיה

פוגלשערכההקישורלשלטון.היטלרלעלייתולחכותבגרמניהלשבתולאלאלתר,

הנכונים,ההיסטורייםבהקשריוהשיראתאפואנוטעביברשללהגותוזהשירבין

פילוסןפייםענייניםשלמשילובםביאליקנרתעלאשלפיהההנחהאתהיטבומזגים

לילזיס.ה"קליס"בשיריווסבוכיםכבדים

רבדיםעלכאחת,וה"קלה"ה"קנונית"שירתו,אתלהשתיתביאליקשלזרכואת •

ובהםביאליק,עלבחיבוריילראשונהתיארתי ,הטרנסצנזטיהרובזובהםאחרים,

לאשביאליקלראשונהתראיתיזהבספר .) 1986 (לילדיםגםופזמוניתשיריםספרי

מורכבית.והלכתיותתאולוגיותפילוסופיות,סוגיותלילדיםלשיריולהכניסחשש

יהפזגוג,המורהביאליק,שלפניההשערהאתלראשונההעליתיכאןמה?ולשם

פוריםילסהרךבגילהילזיםעצמםשירגילויראישלפיהדקטיתיזימגמהעמדה

אתלתפוסיוכלווכשיגדלוקשות,פילוסופיותאיתלמודיותסוגיותעלהמבוססים

 .קליתביתרהפילוסופיאוההלכתיהדיוןשלהמופשטתהסגמה

שבהוהאיסוריםהמצוותעלהחז"לית,בגרסתהליהזותביאליקשליחסואת •
והאיסורלמטה"מהלמעלהב"מהלהביטהאיסורכגוןאיסוריםלהתיר(הצורך

 ) 2012 (חטףלפיביאליקעלבספריהארתיזה")אילןנאה"מהולומרללמודלהפסיק

דיוני"נזנדה".שירךגםנזוזשבהם ,) 2016 (מבשרתיונהשלחביאליקעלובטפרי

 12 ,) 1990(שדמות,עלמאדיבחיבורךאליןארישל~מצאיועלהשאר,,ביןמסתמך

באיסורהשתמששביאליקהשארביןמראההואאחריס.למחיזותמהסמפליגגםאך

שניסמך(יעלשים"ואלוףבצלות"אלוףלילדיםיצירתובפתחגםחגיגהממסכת

לשעראפואאפשרלילזים,ביצירתוהנ"להאיסוראתביאליק"שבר"שבהםהמקרים

מכוון).בכוינתאלאהמקרהביזמזוברשאיןודאותשלרבהבמידה

הזהבשירלהאיראפשרויש.יש"נזנזה"?הילדיםשירעללחדשמהאיןהאם •

במעמדהקשירההלקסיקליתהטוגיהכגין ,היארולאשעזייןושונות,רבותטוגיית

ישראלילדיידעולאעזייןזהשיר(כשנכתבהביאליקאיהילדיםבשירהדנוטציה

עזייןהיאנזגזה"זהו ] 1915 [נתביישה""החצוצרהביאליקשל,ובסיפורימהיבדבדה""

11 • 03/13/9 / 2017 / http://www.shimona.co. il / 
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אשכנזית",ב"הברהעדייןהמןזpרזה,שירכיצדלהסבירלנסותגסאפשר"ערסל").

העתים.חליפותבכלשלוהפופולריןתעללשמורוהצליחחנראתאיבדלאכלל

שיריסשלמt;כדרהאחדלפנינו,שהרישלוהז'אנריהסגטמןהשיראתלהאיראפשר

מתיישןשאינונושא-ללב; 'היקריםהילד,של-קנייני,צעצועיומתראריםשבהם

לעד"."ירוקונשאר

להוסיףאפשרהיהדות,שלהרביםבסגטיההקשררההאידאית,הבחינהרמן

רבין-התחייהבדורהעבריתהספררתעלשעברחסידי-הנאולגלהשיראתלקשור

החסידי-הקבליהמחזה.בפתחאנ-סקישלהדיברקאתביאליקשללתרגומוהשאר

פרנההשלישיוהבטלןעלייה,לצורךהנשמהירידתעלבטלניםשלרשהשריסהזה

המוזיקולרגמפיה-~נכה". tpזכו"מבןלה-~נכה,~נ:יה"דק"~נכה,במיליםלאלוהים

כליזמריתמנגינהלצליליהרשרהבטלניםשלשירםכילמדנוסרוסיאדוויןפרופ'

שגדל.ביאליקשניחגשלמיסףתפילתשלפניאלי""יהלפזמוןבהתאמהטיפוסית

"מתנגדית"ליטאיתב"ישיבה"השקפתואתעיצבאךחסידית,במשפחהבאוקראינה

"נדנדה"כדוגמת"פשוט"ילדיםבשיראפילוגילהוהחופשית,החילוניתובארדסה

ש'וחבריועגנון '''ששהחסידיים-קבליים,הרעיונותכלפיהאמביוולנטייחסואת

"להחזירבמגמהזרקוריהםאתכלפיהםהפנרואחריםרבידוביץ,שמעוןבוברשלים,

ליושנה".עטרה

תנודתאת,המצייןנדנ"דהמרובעשהשורשלכךלבלשיסכדאיאחר:ומ~יר~ן •

מילההיא"גד"והיפוכו:דברהמבטאותנפרדותמיליםלשתיכאןמחולקהנדנדה,

"גד"לעומתה,במרחב.לשנייהאחתמנקודההמאוזנתהתזוזהאתהמבטאתדינמית

כמרניע,ללאוהניצבבמקומרהנטועהקיראתהמבטאתומאונכתסטטיתמילההיא

ביאליק,בעבורבסרבה.עבררישראלבניכאשרסרףליםמעלשהתנשאהנרזליםגד

"היהודישלהנדרדיםבדרךדרכיםפרשתעלעתבאותהעמדעמןמבנירביםשכמו

התחנהאתביטאה"גד"ואילולמקוםממקוםהמעבראתביטאה"גד"הנצחי",

לארץ-רוסיהביןבתחנה-בגרמניהאזשרןיהיהעצמוביאליקהנדרדים.דרךשל

שבין.הניגודהאישילמצבוגםמורמזביטויבשירנתןהואמשירירוכברבים-ישראל

בעינינחשבצאןרועישלדינמייםנדודיםלביןאדמהעובדישלסטטיתישיבת-קבע

הנעוץניגוד-ישראלעםאתהמאפייןבירתרוהעקרוניהמשמעותיכניגודהמשורר

בראשית.ספרבסיפרריעוד

הלאתרפ"ב,בשנתבברליןביאליקשנשאבישראל",השניות"עלבנאומר

ארתםעל,מדוברוהמקובלהמןכרבנוסחו"נדנדה"השיראתחיברש~;ךהשנההיא

שלהסטטיןתשלו:הנצחחייאתלישמעניקיםבעם-ישראל,הטבועיםהניגודים
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היהוזישלהתכנסותו ;)"זג"(הנודדהיהודישלהדינמי~תמול )"דג"(האדמהעובדי

בעולםהתפזרותומול )"זג"(ישכוו"לבדד"עםשלקשקשותיובתוךכחומטפנימה

אחדגם,שהיההמשיררוכדברי ,)"דג"(בגויים"'שראלי"תעודתמצוותלקייםכזי

הזאת"השניותהאחרונים:בדוריתישואלעםשהקיםהחשוביסהדעותמהוגי

והירידותהעליותפלס,הנותנותאבני-המשקל,שתיהטבעי,הריתמוסבאמתהיא

אחתנטייהמושלתשבגורלועם, ] ... [הנצחחייאלוהמוליכותזואחרבזוהבאות

יפההזההכוחשאיןזמןשמגיעבשעה-אחדיסודעלכוחיכלאתושהעמידבלבד

שלטונםתחתאחתבמיזההנתוןעםאבלהבמה.מעללרדתצריך-פסקהוממשלתו

עולם".חייחייו-הכוחותשנישל

ואתהדורותנדנדתסודאתגםבתוכיאפואמקפלהזה"הפשוט"הילדיםשיר

נוספיםרביםענייניםבומקופליםהללוהסיזותשניעםביחדהעם.שלהנצחחייסוד

ביןשניטשלוויכוחמענהנשירמצוי,למשל,כך .ולחישוףלחקירהעדייןהמחכים

שטשרניחובסקישטעןרבניצקי,ביאליקשלהטובידיזולביןפפירנאא"יהמבקר

טשרניחובסקישלשימושואתהביאולרזזיההעברית,השפהבכללימקפידאיננו

כלבקצרה, .)"תדר"המקורצורתבמקוםהציו~יבצורת ,"דר"(רז" 1הי"עלבצירוף

-הבלתיהמעמקיםושללעיןהנגלההצנועהשטחשלמכפלההיאביאליקשליצירה

יודעקטןילדשכלו"פשוט",קצרילדיםשירלפנינואםגםהעין.מןהסמוייםנזלים

לאושחקרוהוארושלאענייניםבויימצאושתמיזלהניחכמדומהמותרבפיו,לגלגל

 .למיצריולעולםיגיע
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היהודישלהתכנסותו ;)"דג"(הנודדהיהודישלהדינמיןתמיל )"דג"(האדמהעוברי

בעולםהתפזרותומול )"דג"(ישכון"לבדד"עםשלקשקשותיובתוךכחומטפנימה

אחדגםשהיההמשורר,וכרבךי ,)"דג"(בגויים"ישראל"תעודתמצוותלקיימכדי

הזאת"השני~ת :האחךךניםבדורותישראלעםשהקיםהחשוביםהדעותמהיגי

והירידותהעליותפלס,הניתנותאבני-המשקל,,שתיהטבעיהריתמוסבאמתהיא

אחתנטייהמושלתשבגורלועמ, ] ... [הנצחחייאלוהמוליכותזואחרבזוהבאות

יפההזההכוחשאיןזמןשמגיעבשעה-אחדיסודעלכוחוכלאתושהעמידבלבר

שלטונםתחתאחתבמידההנתיןעםאבלהבמה.מעללרדתצריך-פסקהוממשלתו

עולם".חייחייו-הכוחותשנישל

ואתהדורותנדנדתסודאתגםבתוכואפואמקפלהזה"הפשוט"הילדיםשיר

נוספיםרביםענייניםבומקופליםהללוהסודותשניעםביחדהעמ.שלהנצחחייסוד

ביןשניטשלוויכוחמענהבשירמצוי,למשל,כךולחישוף.לחקירהעדייןהמחכים

שטשךניחובסקי,שטעןניצקי,רבביאליקשלהטובידידךלביןפפירנא , ffאהמבקר

טשךניחובסקישלשימושותיאהביאיה 1$ולרהעברית,השפהבכלל,מקפידאיננו

כלבקצרה, .)"תדר"המקירצורתבמקוםהציו~יבצורת ,"דר"(רד" 1"עלהבצירוף

-הבלתיהמעמקיםושללעיןהנגלההצנועהשטחשלמכפלההיאביאליקשליצירה
יויעקטן,לדשכלו"פשךט",קצרילדיםשירלפנינואםגםהעין.מןהסמוייםנדלים

לאושחקרוהוארושלאענייניםבויימצאושתמידלהניחכמדומהמותךבפיך,לגלגל

 .למיצויולעולםיגיע
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