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I ביאליקנחמןחייסמאתג~רטןןמינן

מעמיקלרירןכמסררההעםמ~ייטרירריאליימרנרלרג

היהרריהקירםבשאלרת

כמו-עממי,דרמטימונולוגהוא )יג~(ג~רטן''מכיןביידישביאליקח"נשלשירו

בהתלהבותמזגוחםפשוטיהודימציגשבוקצרות,שורות 180בןהתפארות''שיר

וליופיליבולכמוהושאין-התפארתורבהפארותרב-המפוארגנואתגלויה

אין'ייאיינערעל-משקלשטעטל",דעםאיןאיינעראיכר,('ייכ'ז~גכולההעיירהבכל

המכילמיקרוקוסמוסככמוההפרובינציאליעבורהעיירהשהריוועלט.'דער

מאולצתבלתיעממיותשלוירטואוזימפגן-זהמונולוגכולו).העולםאתבקרבו

משופעלכאורה,וטריוויאליקלילשירהוא-,מזה 'ה'סק~ז'טכניקתושלמזה,

ומינימגדנותמאכלים,ציפורים,פירות,שלפרטיםעתיריפלסטייםבתיאורים

הזחוחדוברועינינולנגדמתגלהוהולו,מתארושהמונולוגככלתרגימה.מעשי

שאיןאדםעונג;מדושןנהנתןאראופק,צררברבןאבריו:רמ"חבכלקרתניכטיפוס

עםהישן,בית-המדרששלהמסוגפתהלמדנותעםדברוחצידברלו

עםאוהחדשבת-הזמןהספרותית''הרפובליקהשלהאניןהאינטלקטואליזם

שבקהילותהנידחותאלגםאזהגיעושהדיהםהציונות,שלהסועריםפולמוסיה

אפסוהמוני,מגודליהודי-מדעתנעורשראשויונג','~גר~בערכולוכלישראל.

הגיבורדמותעיצובמבחינת-בוראהסדןדבובכוסו.בכיסוהניכרמנופח,

ביןורעאחלושאיןבמינו,יחידשיר-שלוהמפורטהמונולוגתוכןומבחיבת

 • 2ביאליקשלהעברייםשיריו

חומרלעניינינתוןלבושכלטיפוסיריש''נובךאפואלפנינוהמעמדיתהבחינהמן
דיבורונוסחעיניים.ומנקריראוותנייםמעמדולסמליהזההעולםלהנאותוקניין,

הםושערכיוהישיבה,ספסליאתחבשלאמימיוכיכאמור,עליו,מעידיםותכניו

התרחקמכברשזהעליומעידיםשולחנושעלהקלפיםהבשר.וסירהזהבעגלערכי

הגויים,מנהגיאלוהתקרבישראל',אמוני'שלומישלחייהםמאורח'גיבורנו'

אמותיומד'לצאתדוחקהואהאוהליםיושבבבן-שיחוומזלות.כוכביםעובדי

הנאיםהגןבעציבמו-עיניולהתבונןשיוכלכדיהחוצה!),צא-~רויס!"("קומט

ויתבונןממשנתויפסיקלבלמישראלארםהמזהירהל, IIחזלמימרתהיפור(מתור

 .)זמשנהשלישי,פרקאבות,פרקי-בנפשויתחייבפןוהנירהאילןביפי

ביןולאוגניה,העיירהבחוצותמצוישלפנינוהאקסטרוברטיחקרתןשלעולמו

חייםשלוחדשניםהעסיסייםההוויתיאורינפרשיםעינינולנגדחחדר.כותלי
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למשל,מוצא,שאתהבטרביה),קרים,אוקראינה,(ממחוזות'דרומיים'יהודיים

מעיןפרטנייםהוויתיאורי . 3טשרניחובטקישלובאידיליותשלום-עליכםבסיפורי

חייהםאתהמתאריםביאליק,שלוהגנוזיםהקאנונייםבסיפוריוגםמצוייםאלה

המתגורריםחיים,תאביאךהליכותפשוטיעצים,סוחרייהודיםשלה'שאננים'

חומתהיאאףהמוקפתהקטנההעירשבשוליהעציםבפרווראוהגוייבכפר

 • 4יערים

קנייניהאתרבהבהנאההמונהזו,פרסונהאלהמובלעהמחברשליחסומה

תשובהלענותקשהזושאלהעלשומעיו?לפניבהםומתגאהלאחד,אחד

והוולגרי,הגסאריהכלפיהאמביוולנטיכיחסוהואשיחסודומהחד-משמעית.

 jהעולםבכלכמוהושאיוגנובפריהואאףהמתגאהגוףי,בעליאריהטיפורוגיבור

לי'י.שמ"שיר-העם"והתאוותניתהיצריתהגיבורהכלפיהאמביוולנטיכיחטואו

מחדבשבוע.שבועמדיחתנהבחשאימתגנבשאליושלההנאהבגןהמתגאה~ןי,

עלהעולההוויטאליותומןהשוקקתהארציותמןהתפעלותכאןניכרתגיטא

ימיוכלהטרודהישן,הנוסחמןהיהודישלניגודוהחדשי,יהיהודישלגדותיה

כאןנמתחתגיטאמאידךישכון:לבדדיעםשלהקיוםובחששותפרנסהבדאגות

ייהודיםאותםשלמתוכוהמרוקניםחייהםאורחותכלפימרומזתביקורתגם

אוכליםהםותפילה:תורהממקוםהרחקהגויי,הטבעייבחיקלשבתשבחרוחדשיםי

ברכושםמתגאיםבקלפים,ומשחקיםרכילהולכיםבאהבים,מתעלסיםוסובאים,

ברחובהנשמעיםהחדשיםהצליליםלמשמעזעאינוולבםכספם,ובצרורות

אלה,מעיןישאנניםייהודיםועלהציוניים,הקונגרסיםשנותהןהשניםהיהודים.

שיראתביאליקשרהגאולה,פעמונימצלצוללאוזניהםערבהמטבעותשצלצול

מאמונהרחוקחדשי,ייהודישלפנינושככלגםנרמזהעם:חציריאכןשלוהתוכחה

כלמסתתריםשמתחתיוומבהיק,דקציפויאלאאינוחידושושמיים,ומיראת

וכמהכמההרעיעיןיבליאומר(גיבורנוהגלותיהיהודישלהפארנואידייםהפחדים

פן-הישןהנוסחמןיהודיפחדי-פחדיועלמעידותהתפלותואמונותיופעמים,

 • Sהיה)כלאיהיהעושרווכלהגלגליתהפך

יאיןותחושתהגןבעלהמונולוגיסטשלמעורער'היבלתיבטחונולמרותאכן,

הכיווניםואובדןהמבוכהסימניגםכאוניכריםסביבותיו,עלמקריןשהואכמוניי

כלפיהמחברשלהמובלעביחסוהשארביןמתבטאיםאלהומישור.מישורבכל

דפוסיםעל-פילסווגואפילושקשהזה,גיבורשלהדו-משמעיובאיפיונוגיבורו

שלו,העממייםיםדראמטיהבמונולוגיםהעולמית.בדראמההמקובליםטיפולוגיים

עצמו,ערךהכרתומלארברבן alazonשהואדוברלעצבביאליקנהגנגנזו,שרובם

בכוחהבוטחתזו'נפוחהידמותהקורא).(ולפניבן-שיחולפניהרףללאהמתפאר

גבהמאחוריכיכללשתדעמבלילה,נתונההקהלאהדתכיבטוחהאףוביכולתה,

ללאביניהםמחליפיםוקוראיוהמחברלאיד:ולשמחהללעגמושאאלאהיאאין

רברבןגיבורמופיעהקלאסיתבקומדיהחשבונה.עלאירוניותעיןקריצותהרף

המתהללהמהולל,החיילהוא , miles gloriosusה-שלבדמותוקרובותלעתים

שלבדמותוהיאלאזוןינתגלגלכךריק.ככלימוצגולבסוףובבצחובותיו,בכיבושיו

ואינוזולתו,עלמחמירהביקורתהמותחוקפדןזהירמורהכללבדרךהיפר~בטי,

192 



איכרשלבדמותוה'אלאזון'מופיעלעתיםהבריות.בעיניומגוחךמיושןלהיותוער

) agroikos (, החברהשללנורמותהאטוםפרובינציאליטיפוסביכולתו,המתברך

האירוניה,למרבהעצמו,מציגאךשלה,מהשיחורחוקהמתקדמתהעירונית

נאותיםדקורוםוכלליחברהגינוניונימוסים,הליכותבענייניהאולטימטיביכפוסק

) arbiter elegantium (. הרביםבקנייניולהתנאותהשששלפנינו,הפרובינציאלגם

אטאטנחשףשהואלכךעראינוהמטופח,הגןשלבשביליורעהואתולהדריך

קריצות-עיןביניהםמחליפיםהקוראיםוקהלהמובלעשהמחברובכשלונו:בקלונו

ההבנהואיהטאקטחוסרשלו,והרברבנותהפומפוזיותחשבוןעלגבומאחורי

לטפוחושעתידיםיסודםשבטעותותמימותובטחונוהעולם,בהוויותמגלהשהוא

 • 6פניועל

דמותאיננהביאליקשלהדרמטייםבמונולוגיםה'אלאזון'שלדמותוואולם

שלדמותונוסח(היבריס),יוהרהשלטראגי-קומיעירובמעיןבהיש'טהורה':

כלל'אלאזון'אופיינייםשאינםרוחושפלותבטחוןחוסרושלהרברבן,ה'אלאזון'

השוטה,- eiron-ה'איירון'אתהניגודי:בן-זוגואתמאפיינים(אלאעיקר

שלותובנההבנהכבעלבדיעבדרובפיעלהמתגלהוהאנטי-הירואי,המזולזל

למןביאליק,שכתבהפסבדו-עממייםהמונולוגיםבכלניכרתכזותערובת . 7ממש)

בתפילה','עצההציפור','אלשלראשון(נוסחהראשוןהעשורמןהבוסרשירי

העם'ל'שיריועדועוד)החייט''יונהעני','תקוותרדום',צעיר'אשריך

מעינוהרחקבווארשה,ברובםשנכתבוליצירתו,השניהעשורפריהמשוכללים,

ה'עממיות'המגמותאוהדיעםנמנהשלאהאליטה,אישאחד-העםשלהבוחנת

וספרותה.יידיששפתחובביעםאוהמאהמפנהבשנותשרווחוהניאו-חסידיות

שביעותשלבנימהפותחלמשל,גן',לי'ישביאליקשלהפסבדו-עממישירו

קנייניואת,המונהשלפנינוהשירמןהעממיה'אלאזון'שלנימתואת,המזכירהרצון

ואמונהבטחוןומתוךסובלימציהכלללאבפרהסיא,בהםומתברךהחומריים

אתהקרתניתהנערהמונהזהבשירבשמחתו.ושמחיםבגדלותורואיםשהכול

עשויהקוראונכסים.ממוןעתירתעשיריםבתהיתהכאילולאחד,אחדנכסיה

והרמוני:אידילישעולמהומאושרת,עשירהנערהשלפניובלבו,לשוות

לי,?שו:;ג~ר~ןליי.ש
l רלי;נ;ןלוי:;ג~רי,נ!לי

 ,~רי q ~;ואיP;ות~.די
מכרי.ישתזכיםמים -. -. ..: : ... 

אידיליתכמציאותלהיראותשעשוימהכלהנכון:הואשההפךמתבררבהמשך

רושםשעוררההנערהומעורער:דיסהארמוניעולםלמעשהמשקףואידיאלית
שהספקותוחששות,פחדיםרדופתכנערהמתגלהבעצמהובטוחהמאושרתשהיא

גןאםכיממש,שלגןאינוהגןובלילה.ביוםלבהאתמכרסמיםהוודאותוחוסר

ובארפירותובו ,) 12דהשיריםשיר ,"הל~~ח;!ךי~עול ן~"(אלגוריאומטאפורי
בשירגםהרוח).עםכנראהחלפווהבטחתוהחתן(וגםעיקרכלמוחשייםשאינם
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הנאיביתהקרתנית,הנערהבטוחהל' Pחךר (i ~~,?רתר (i ~ ןי(;:'הפסברו-עממי

אתמציידתהיאלהינשאובלהיטותהיבוא,בואאכןחתנהכיכאחד,והערמומית

היאלבהבגבהותלאלתר.אליהלהביאוכיצדמעשיותעצותבצרורהציפור

ושאריופיהבזכות,אלאומתןמוהרבעבורלאלאשהישאנההחתןכימאמינה

 י;זc.:נ"באוזניהמכריזאותורואההיאבדמיונההרך.וחיקההמשיישיערה'קנייניה':

r.נ t? אןעםמןגי:r ,"ההבטחותולכלהחברהמוסכמותלכלגמורבוזמתוךרי

נערהשלחזותהמאחוריתבוא.שלאצרהלכלבאוזניושהושמעוהחומריות,

ומפוחדת,פאתטיתנערהלמעשהמסתתרתואושר,עושרהמקרינהזובוטחת

איחרואכןהחתןמוצדק:שהחששמלמדהשירסוףהמועד.אתאיחרהפןהחוששת

מציגיםכללבדרךכאמור,הופכין.להשאיןכאבןבשממונהנותרהוהנערהפעמיו

מונולוגיסטשלדמותהדדאמטי,המונולוגבמתכונתהבנוייםביאליק,שלשיריר

 jמתחטאואנטי-גיבוריהיררברבןאחת:ובעונהבעתו'איירון''אלאזון'שהוא

 • 8חוסןלעולםשלאנכוןאלהיודערוחשפלופסימיסטמושבעארפטימיסט

אפילוומתחטאומתנצל'איירון'אומתרברב'אלאזרן'שלפנינוהגיבורכלרם

גדולכמהעדבמו-עיניוולהיווכחלגנולהיכנסשומעואתמפתההואשבההדרך

השאלהשלניסוחהלמרות,ראשית,והיפוכולדברמרמזתזה,גןהואומפואר

 ם~(גג:tרטן"שיינעםמינןג:tנקוקן 1בעלן ~זינןאפשר,אירייווילטהשיר:שבפתח

ומתאווהלהוטהגןשבעלניבדניף?), (iה .P.ך י~~זה~ת 1לראיתג~זקיף~ת~ש
ברורלאשנית,לראותו.להוטשבן-שיחוממהיותרבוולהתגאותהגןאתלהראות

ומכניספאמיליאריטיפוסשלוהעממיהחברתיבאופיומקורהזוהזמנהאםכלל

'אילןשלורברבניתקולניתלהתנשאותביטויאלאזובהזמנהאיןשמאאורחים.

אםכללברורלאאףהבריות.עיניאתלנקרהמבקשימלוך',כי'עבדושלסרק'

שהטקסטדומהומתנצלת.מתחטאתעמדהאווגאוותניתיהירהעמדההיאעמדתו

שלפטרוניתעמדהעולהשמדבריואפשרכאחת:האפשרויותשתיאתמעודד

לראותכביבולשביקשמישללמדינחותהבעמדהרעהואתהמעמיד'בעל-הבית',

ואפולוגטיתנחותהעמדהעולהשמדבריואפשר jווממראהמפריווליהנותהגןאת

סיפוריבהםורואותשלוההתפארותבדברימפקפקותהבריותשמאשחוששמישל

איןשאכןובמופתיםבאותותולהוכיחעדיםלהעידמבקשוהואוהפלגה,גוזמא

העיירה.בכלכגנוגןעוד

עממיטיפוס--'בעל-גוף'אריהשלבן-דמותוממשהואשלפנינוזהרברבן

) V olkstyp ( היהודישלהארכיטיפיתמדמותוכביכולהרחוקבעמיובעלסוחרשל

העולםהנאותמבלומתרחקתורהאוהבאוהלים',יושב'יעקבשלגלגולוהגלותי,

ומגושםגשמיו' /o'נז.-חדשממיןיהודיהואביאליקשלהראשוןסיפורוגיבורהזה.

שטוףסאטירהיותוועלשלוהשעירותתכונתעלמעיד'צפיר'(שמוהעציםמפרוור

הנהנהלמדי,וולגריטיפוסלפנינוחושניות).אפיקוריותהנאותבמיניושקועזימה

מהשתלטותנשך,כספישלצרורותמצבירתומסביאה,מאכילהבתאוותנות

בניו,שלמעמדםמביצוראחרים,שלפרנסתםמקורותועלרכושםעלכוחנית

הקהל,לפניבולהתנאותכדיחדשביתמבנייתאביהם,שלקריקטורהאלאשאינם

משתהעריכתתוךהחברה,בסולםחדש'ב'מתעשרלטפס-אמנםבושל-ומנסיון
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גרכשאינוגםשהיהודי,כאו,נאמרמפורשותזאתלומרמבליכביכול.לידידיו

מתקרבהואאיוכאלוו,חטווונראההטבעאלכביכולמתקרבכשהואגםבגטו,

ומטפחם.עציםנוטעואינוכרותים,עציםבסחרעוסקאריהמדומה:קרבהאלא

שחייבחובעלכמשכוולושניתוגואםכיטיפוחו,פריאינוגאוותוכלשעליוהגו

טועויתרה,טרחהלושיגרמועצים,ליהודילולמהמנכסיו.שירדפריץאיזהלו

 • 9השקייהללאהצומחתריביתלוישאםו;נלים,בליביאליקכאו

שלהנורמותמערכת(אוהסיפורקובעעמדהאיזולמקומה:השאלהוחוזרת

הילוכובדרךוכשלונותיו,יונצחונותמסכתוכלפיהגיבורכלפיהמובלע)המחבר

ניטשזובסוגיההביבים?תחתיתאלהחברהאותומחזירהשממנהה'צמרת',אל

בביקורתנשמעיםשהדיהםאחדיםקולותובוהכרעה,ללאויכוחבביקורת

ולחוברסן,פיכמולדעתהזה.הירםעצםעדקלים,ובגיורנים,בתמורותובמחקר

הערטילאיתהגלותיותשלהיפוכההמוצקה,המוחשיותאתביאליקכאוגילה

הממשות,חסריהאוויר''עסקיושלהלא-פרודוקטיביתהלמדנותשלוהמרפרפת

יחסוביותואםכלאיוכיאוכמני,טעולעומתם,רב.שללכמוצאעליהושמח

האמיתי,יחסולביולאחד-העם,מהמכתבהעולההמחבר,שלוה'רשמי'המוצהר

בטרחתובמכתבלחושניתולטענתו,עקיפין:בדרכיבטקסטמתגלהשהואכפי

הנפשיריחוקוהבלטתעל-ידיהקפדןרבושלדעתואתלהפיסביאליקשלהרבה

ואילווהצנועה',החשובה'הגבירותעלכבודהדרתשלדיבורועל-ידימגיבורו,

ולאגוף,בעלאריהעםבמובלטביאליקשללברדבר:שלהיפוכונמצאבסיפור

אותהלנומראההסיפוראיןאדרבה,הגנירות;עלדבר-שבחשלשמץבונאמר

ובעלאריהסוציולוגיתשמבחינהדומה,ובנלעגותהין.בירידתהבריקנותה,אלא

שהגיעואנשיםשניהםקורצו:חומרמאותושניהםשלפנינובשירגס-הרוחהגן

שלהרצוןורפיהדקדנטייםבניהםרלא ,) self made men (במו-ידיהםלהונם

משיםאבותיהן.ומאבותמאבותיהןבירושהאליהוהגיעשהונןעשירות,משפחות

כהגםהםכךמשוםערכם.אתהיטב-היטבויודעיםבקנייניהםגאיםכההםכך

בקצרה,באו.שממנההתחתונההדיוטהאלאותםויחזירהגורליתהפךפןחוששים

גסותשלמידותוגםרבהויטאליותבשירנווהדובראריהכדוגמתבטיפרסיםיש

מארדךה'צמרת'.אלהמדרגהמשפלדרכולהבקיעשמבקשלמיהדרושות;חוצפה
הנאהאמידותמתוךולאוקוניונקטורההזדמנותמתוךבחטף,להםבאהונםגיסא

לידיהם.שנזדמןכשםממשלילה,בוהונםיאבדפןהסיכוןרבגםכןועלביררשה,

ולאספרותיתמוצאהשנקודתאף-לאוכמנילחוברשביןזומעיןמחלוקת

המיצקאריהשקד.לדעת 12לוורססשקדשביןבוויכוחגםמתגלה-סוציולרגית

הנמשךהרוחאיש-ביאליקמתרפקשעליהםוהחיוניות,החוסןסמלהואכאלון

שלפנינוזהשב'חסין-אלונים'ירססהראהלעומתווהממשי.המעשיאלימיוכל

באירוניההמובלעהמחברמתבונןשעליהםוחולשה,רקבוןסימניגםמתגלעים
של-גיבורו?כלפיביאליקשלהיחסמהולמקומה:השאלהרחוזדתובזלזול.

בכלהניכרתהאמביוולנטיות,שתכונתדומה,וסלידה?דחיהשלאוואהדהמשיכה

גםמתגלהגוףבעלבאריהכאן.גםניכרתולתקופותיה,לסוגיהביאליק,יצירת

מעוררתאיתנה,כדמותלהיראותלוהגורמתבריאה,חייםותשוקתחיוניות
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אלבמטתריםנמשןאכןשהמחברראיותמעטלאבטקטטוישוקנאה,השתאות

רווייםשהדבריםההנחהזאת,לעומתלהתפאר'.ידיו'מעשהזו,ויטאליתדמות

לפנינוהכולככלותשהריהביקורת,במבחןכמובן,עומדת,היאאףואירוניה,לעג

בהמתנפץשהפאתוטטאטירה,-שבלבנון''ארזושלהזוקן''אלוןשלקריקטורה

ה'בריא'המזגמןוההתקטמותההשתאותבצדבאתוט.שלבמפנהקבעדרן

ומערכיממנועמוקהטלידהגםכאןישאריה,שלכלל)(בדרןוהאופטימי

ולאאריהשלדמותוכלפיהמשיכהלאואולם,מייצג.שהואהגטההחומרנות

כלפיקובעהמחברהמובלע:המחברשלהמדויקתעמדתוהיאמפניההרתיעה

שלאמביוולנטייחט-קוראיו)לקהלעמדתואתלהעבירמצליח(ואף-גיבורו

הואכזהונחרצת.ברורהעמדהלאפניםובשוםאחת,ובעונהבעתורתיעהמשיכה

וסלידה,אהדההמעוררהגן,בעלהמונולוגיסטכלפיהמובלעהיחסגםכמדומה

אחת.ובעונהבעתוזלזולהערכה

שלהדו-עדכיויחסוהנכסיםצבירתענייןעומדגוף'בעל'אריההטיפורבמרכז

ומלאנפוח'אלאזון'גאוותומעשיודבריובבלניכרתאחדמצדרכושו.כלפיאריה

הידייםרחבגנובשבחהמפליגג~רטז''מ!יןהשירשלכדוברועצמית,חשיבות

רביםימיםבביתושומרםשהואהענקתפוחזבשניאפילו(ולבטוף,הנאיםופירותיו

שני,מצד . 13ל'הפתעתו')ומרקיביםהמתיישניםאורחיו,לפניבהםלהתפארכדי

מפניאנטי-הירואי'איירון'שלהחששותובהרהוריובמעשיוניכריםאחתלא

הנמוכההמוצאנקודתאלוחזרההגלגלהתהפכותומפניאלהקנייניושלאובדנם

חוטן,לעולםלאכיבקרבו,קבעדרןהמקננתהטמויה,הידיעההתחתיות.בשפל

מטיפוטיאותוהמייחדתוהיאיותר,לאנושיוהגוזמאיהרברבןאריהאתהופכת

אחד'שגעון'המייצגיםהעולמית,הדראמהשלוהאובטטיבייםהחד-ממדייםהקבע

בטיפור,אחדיםמעמדיםזאת,ובכלמרדי~ר.שלהקמצןהג:cר!iיגרן,כדוגמתויחיד,

אחדיםמטבעותמלשלשלמאניפולטיביתבעורמהאריהנמנעשבוהרגעכגון

שלבדראמההמקומיותהטצנותמתוןהישרכאילולקוחיםהתרומות,לקופטת

מתוךהגןבעלנאנחשבהשלפנינו,השירשלהטיוםבתמונתכמוהזוטצנהמולייר.
מולפשוטותבזרועותפושט-ידכקבצןהעומדהמטכן,הגןשל:;גלר' Q' 'עםהזרהות

להציעכמובן,יכול,הואאיןהמרקחת.ומןמהתהנהניםואורחיוהואבעודחלונו,

והואמערומלו,אתשיבטהמעיללולהושיטלפחותאוהקור,מןמחטהלמטכן

שעלהקלפיםמשחקאלחוזרומידותיכףמחייבת,בלתיבאנחהבצערו''משתתף

בניומוקיריחטריםגומלירחמנים,יהוריםמאותםהואשאיןלשער,ניתןשולחנו.

בלאביאליקכאןרומזהימים,שמכברהיהוריתהעיירהבהםשנתברכהתורה,

רובציםוהםממנו,להיפרדששיםאינםנמו-ידיהםהונםאתשעשואנשיםו;כלים.
הרינר.אתומאבדיםהפרוטהאתהרףללאמחפשיםצרורותיהם,על

'מרבהבבחינתקנייניו,כלפיאדם''כלשללזהרומהאינולרכושואריהשליחטו

תחוםעלמשמרמכלהשומרודורטני,טורףאריהלפנינודאגה'.מרבהנכטים

תיאבוןבעלובשר-ורמי,ארציאדםהואזהגוףשבעלמאחר'שללו'.ועלמחייתו

פטישיטטי-פולחניוביחטעזהבאהבהשלוהמטריאליזםמתבטא'בריאים',ורעבון

עזהאהבהאוהבהואאמנם,שבהם.דלא-ניידינכטיכלפיובמיוחדנכטיו,כלפי
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יוםהרהורי-רבהאנרגיהלהםומקדישותופחים,ההולכיםיצרורותיויאתגם

בחלקו,שנפלוהמוחשייםהקנייניםאתאוהבהואמהםיותרואולם,לילה.והרהורי

ומפירותהמסחרמפדיוןהחוב,ומשטריהכסףמשטרותיותרמעריךהואשאותם

ומובהקת:ברורההירארכיהמסתמנתהממשייםהנכסיםרשרמתבתוךגםהריבית.

מידיהזולייבזילקנהשאריהרהיטיםאותםכגוןהמיטלטלין,הםשבהםפחותים

תריסר;בתמערכתמתוךאחדכיסאמשקלובכובדששברעונג,מדושןפולניגראף

הפשוטההקצבבתאשתו,עלהתלוייםהיקרים,התכשיטיםעליהםעולים

בעבוטלקחשאותםהמקרקעין,עוליםכולםעלחזיר;באףזהבכנזםוהוולגרית,

שלרגלםפשיטתעםבעלותעליהםתבעאףלצרה,שנקלעואחוזותמבעלי

פינוקשלרפיוןמרובמנכסיהםשירדופולנים,אצילים(רובםהראשוניםבעליהם

וגידלוםטיפחוםהראשוניםשבעליהםאלה,נכסיםעלדקאדנטית).עצלותומחמת

מזדמןאורחכלולפניחוצותבראשאותהמפגיןוהואגאוותו,כלבמו-ידיהם,

שמאשחוששכמינראהשלפנינוהמונולוגדוברגםעידון.כלוללארבהבהפרזה

מזמיןהואכךשמשוםאפשרבעלמא.רהבדברינהםלרואיםלדברילמאמיניםאין

פלתחתכזואפשרותכולה.העיירהבכלכגנושאיןנאמנה,עליושיעידרעהואת

שהפיצוהשמועלתאתלהפריךלמבקשבגנו(המתרברבשהדוברלמחשבה,פתח

שנטעמיאינושלו)ההתפארותלדברימאמיניםשאינםקנאה,אכולישכניםבגנותו

עקבאולימנכסיו,שירדעשירמאיזהכמשכוןבושזכהמיאלאעציו,אתוטיפח

הסלבבהמזל,גלגלעלמלמדיםהשולחןגבישעל(הקלפיםכושלקלפיםמשחק

ממנו).פניומסתירשמזלומיאתומשפיללומאירשמזלומיאתהמרומםצירו,על

ביןרעהואתלהובילצריךהיהלאהןימימה,מימיםהיהודישלגנוזההיהאילו

שזהומפוארת,חדשהבדירהאורחיואתשמובילכמילפניוולהתפארהגןשבילי

זהברכושושזכהאדםתנאיי,על'גבירשלפנינומעידיםהאותותכלנחנכה.אך

אובדנו.מפניחוששוכהנוגאהכההואכןועלמקרונ,

שלביתאפילואיןבאוויר,ששורשי,הגלותי,שליהודיוטיפוסיהדברטבעיאך

הטעונהמלה-עלובהיחורבהיבאיזואריההתגוררלימהפך'עד(ובאמת,קבע

ומאבותומאבותיובירושהכנראהלידיו,שנתגלגלה-יהודיותבהשתמעויות

נוף,ורחבידייםרחבנןלושאיןשכןכללאהישן).הנלסחמןיהלדים-אבותיו

ייהודיהפחותולכלובלורית,אגרוףבעל'ע.זpוישהואאריהואולם,פריו.אתהבותן

בונה-ג~רטן"בי'מכיןהדוברכמוהמוכריםהסטראוטיפיםכלאתהשוברחדשי,

נגנולהתגאותמסוגלואףלנפול,המטההחורבהתחתממש,שלארמוןלעצמו
בדרךהגלותית,במציאותכולו.העולםבכלכמותםשאיןהגדוליםובתפוחיוהנאה

היידי,הפתגםשואלהיהודים,'?יורשים(ימהוממוןרכושיורשיהודיאיןכלל,

שהיאלמדנות,שלבמורשתלהתגאותהואיכולהיותרלכל . 14יצרות!')ומשיב:

המצויהיהודילטיפוסבניגודלממשות.גוףחסדערטילאי,נכסכאריהאנשיםבעיני

מתכונות(לנדמאבותילדברכמעטירשלאשאמנםחדש,מתעשרלפנינועולה
שייבנהכדיהיסודעדשנהרסהויחורבהי,בירושה,שעברווגסות,תקיפותשל

המוחשיהרב,ברכושומתגאהזהחדשמתעשררב-תפארת).יארמוןיתחתה

מנצרהואהיפיםי;יהיהודיםשלרוחנייםקנייניםאותםמכלדידולגביוהממשי
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גןמצוינכטיושביןאלאעוד,ולאבמטחר,אתוהעוטקיםבניושלמעמדםאת

הכנטהלומניבזהגןהרגל.אתשפשטחובמבעלעיקלשאותוידיים,ורחבמפואר

הרהבדברילציוןבמיוחדראוייםזהבהקשרשנה.שנהרובלאלפיםחמשתשל

תפוחיו:עלאריהשל

-גנובפירותאריהמשתבחהיה-שבאחוזתי?'הטתווניותאת'הראית
אתהכטבורמימיך.טתיותפוחיראיתלאכן,אםראית!לאשוטה,'אי

ולא,לא,-שבעולם?התפוחיםכלכשאראלהתפוחיםטתם,תפוחים

הראית ...שר"הפלךשלבגנוגםאיןכתפוחיתפוחיםשבעולם!שוטה

'אריהתשי"ד:ביאליק(ח"נתפוחי'שלגודלםשיעורהואהוא-דלועים?

טו).עמ'תל"אביב,דביר,הוצאתסיפררים,גוף',בעל

כגוזמאותמהרהעדאמנם(המתברריםוביבולובגןאלהוהתפארותרהבדברי

למפידריצקי,האדוןשלתפוחיוהםהגדוליםהתפוחיםשנישהריבדים,וכטיפורי

אלמכוליותדגוף'בעל'אריהאתהמקשרתהחוליההםאריה),שלחובובעל

העיירה,מויהודימשתבחג~רטן'ב'מכיוגםשלפנינו.ביידישהדראמטדהמונולוג

בגנוממונו,בכוחהגבוהה'ל'חברהלחדורהמנטהההמוניאריהשלדמותובן

לפנינוכאןגםוליופי.לטיבהעיירהבכלכמוהושאיןומתפארהיבול,ורבהנרחב

לפניעורךשהואמטעמים,עתירימשתאותבאמצעותלחברההמתחבריהודי

בשירהמתואריםטוטנוביץמקהילתוולגרייםממוןבעליאותם(כעיןאורחיו

נ!ו;;ןי"~ךץ 1ונ!ןים, םי~~ו;W r~:;ןיךיiי;ז,ו:ן~ת f!"ו;נבמלים: '?ר?י W י~'ההזדמנות

מגמתעלמעידהביתבעלתשלהלועזישמהגם~ו;ננ;יל~ךים").ו;נחפרל~ים
לבוכטובעליהבעלותואתמפגיןהואשבהוהדרךהזרה,בחברהההתבוללות

החומרי,ברכושומתגאהשהואבשםממש ,) 143שורהנ!בfו,;ןיך",י ':1ר iJ(ייבן,ביין

להתגאותשביקשהנבובהמלךאחשוורוש,שלהאלאזוניתדמותואתבאובמעלה

אצלרגילשהיה-שלי''הפלוניתאו-יימ!ינע"הכינוי(אפילואשתובוושתי

'מתהפכת'ובהדרגהאטאטכעלות).להפגנתלרמוזזהבהקשרעשוי'עמיף'

דשנהארוחהאחרי-בקיץקוראיו"מאזיניו:לפניפורששהואהאידילית,התמונה

עטיטומלאינאיםפירותמטובליםההגןענפיתחתפרקדןשוכבאמנםהוא-

עלמעמידשהואשעההקרים,החורףבלילותאךפניו;עלמרצדיםהחמהוזהרורי

ותרגימהמרקחת(מיניגנופריתפארתבלאתהמכובדיםאורחיולפנישולחנו

בעלשללרחמיוומתחנןבחוץהעירומיםבענפיוהגןעומדמועד),מבעודשהכין

ותחינתהשולחןגבישעלהקלפיםעליו.חשךועולמושנתרוששכעשירהבית

שנתרוקנהחילונית,יהודיתחברהשלפנינובלבדזושלאמעידים,שבחלוןה'קבצן'

והחטיוהגאההבית,בעלגםחוטן.לעולםשלאאםכדן, sהרוחנייםתכניהמכל

גנושללמעמדואחדיוםלהידרדר,עלולכאלוןהחטוןאריהכמורע,כלמפני

הרוח,קנייניכלעלוויתרהחומריברכושומבטחוכלששםזהביתבעלהאביון.

'האדםבנושאלעטוקהרבהביאליקועברה?טעריוםבבואבגורלויעלהמה

כעיןכתבשאותהגמורה,והבלתיהאחרונהמטתואתהכתירזה(בשםוקנייניו'

לקנייניזההמשקלהעניקהואשב).לאשממנולניתוחלווינה,בדרכו'צוואה'
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הלקוחיםבמונחים-עצמהלשוןבאותהעליהםודיברהרוח,ולקנייניהחומר

הבעלוקנאתלקנייניוהבעליםקנאתהקדומים.העברייםשבמקוריתקנייןמדיני

בנושאלגעתהרבהאףהיאלהן.משותףששורשבתופעותאצלונתפסולאשתו

(למןבפרטבמסחרהעוסקועלבכלל,האדםעלהעובריתהגורל,תהפיכות

רשימתודרךתמצא',מאין'השירהילייגשלהסונטעלשלוהמוקדמתהפארודיה

מנכסיויורדרב,הוןהעושהמלכישועהסוחרשלהארכיטיפיתלדמותוועד'סוחר'

הגורל,מטוטלתוארבעה'.שלושה'אגדתהמאוחרתביצירתולעושרו)שובוחוזר

דורכיומעידהלהתם,מהכאמיטלטלתגוף'בעל'אריהבסיפורעולהשהיאכפי

פולניםגראפים(כאותםקנייניוואתהינואתלאבדנקלהעלעלולודקדנטיחלוש

שבניהםיפים','יהודיםוכאותםהמניבים,וגניהםשדותיהםאתשאיבדורצון,רפי

מרפק,חדיהפקראנשישלונמרץמזגחםודורהנרפים),הכינורבמיתריאוחזים

מעמדם.אתהיורדהדירמבניולגזוללקוםעשויובחיצפה,בתעוזההמצטיינים

שלבניהםואילוטרקלין,אנשייהיוכברהחדשים''המתעשריםשלבניהם

וכוחנותשאפתנותשלמידותאותןהימיםמןביוםאולייגלוהמרוששיםה'יורדים'

החברתית.והיוקרההשררההממון,אלדרךלעצמולפלסשמבקשלמיהדרושות

 .חוסןלעולםלאשאכןומעידהשלפנינו,בשירגםמיטלטלתהגורלמטוטלת
ישיבהשיושבכמיהביתבעלעצמורואהשלו,המענגיםהגדולהבחלומותאמנם

המרקחתצנצנותאתלפניהםמעמידאורחיו,אתמארחהמוסק,בטרקלינושאננה

עלנאהארוחההמעמידהנביאוכאליהויוניםהמפריחכקוסםאשתו,שרקחה

רעהו,לפניגנוואתעצמואתמלהללפוסקאינוהואבמו-פיואביונים.שלשולחנם

שלבעלמלמדלגנוהמידהעליתרהמעשייחסו . 16כב'שנורר'נוהגהואבושגם

וחומרניתועלתנייחסוכיבפרט,הגןואלבכלל,הטבעאלאמיתיתזיקהכלאיןהגן

הואבוילשםשלאעצמיאת'מפליל'הריהובשנחים,מרבהשהיאככלגרידא.

כךלוהמכניסגןכמשכוןלושנטל(כאריהבעלמארווחלשם,אלאהגןאתמעבד

לאורחיוהגןפרישיסבההנאהעלבסיפוריםמפליגבעודרבשנה).רובליםאלפיוכך

מןמחסהכאילוומבקשמעילללאכקבצןהעירוםהנןעומדוהמדושנים,הדשנים

באנחההמסכןגנואתפוטרהבית,בעל 17סוציאליתרגישרתלגלרתבמקוםהקרר.

 ~בעבע,ך('בעבעך,דלתועלהמתדפקיםהענייםאתפרטרשהראכפיממשקלה,

אתפרתחאינרהראגבי).עלרחמנרתנעבע,ךנעבע,ך-ג~רטן'מכיןאריףרחמנות

ייסוריבלאנפנהאםכיעורם,אתלהחםבגדלהםנותןאינואףלעניים,דלתו

והמתוקים.הקטניםלחטאיומצפון

החורף,בימותאכןומובחנת:ברורהריאליסטיתהבמקהאמנםישזהלתיאור

מןבהנאהואוכלהמהביל,המיחםמולהמוסקבטרקלינוהבית''בעלשיושבבעת

ונראיםבעירומם,שבגןהעציםענפי,עומדיםגנופרימתפארתהעשויההמרקחת

הסמלינטיבוכמובןהסיוםשלעיקרוואולם,לנדנה.פשוטותכידייםהמתנונןלעין
העירומיםהגןעבפישלו.הקונקרטייםהטבעבתיאוריולאהחברתיות,ךבהשלכותיו

השאנןליהודילוהצפוילעתיד-הגלגלהתהפכךתשללאפשרותכאמורמרמזים

הכפרהךויאתבסיפךריךלתארהרנהביאליקכבתרפים.בצרורותיוהבוטח

מחזיקישלחייהםמאורחותכביכולהמתנעריםחדשים','יהודיםשלהךויוהפרךךר,

199 



המתאהבהתואריפהנוחשבניו,רבושעלהמשתלטוהאליםהחזקאריהנושנות:

וממירלצבאהמתגייסשמואליקירק,וגינתבלבבחצרוומגדלהשיערזהובתבגויה

ברמזיםנרמזבך-אלהשלחידושםאולםהנברית.בחצוצרההיהודיהבינוראת

ה'גיבירים'בלהמבחן,יוםבהגיעשווא.ומקסםאשליהאלאאינו-למדיעבים
הסיסמאותבלחרףהשורה,מןביהודיםומתגליםבקלונםנחשפיםהללו

לכאורה:אלאחדשיהידיאינישלפנינובשירהמונולוגיסטגםהאמנציפטוריות.

הנאהבגנילהתגאיתהיהיבולהעיירהמןטיפוסייהודיאיזה(וכיגןלוישאמנם

במסיבתו;הנהניםהכבודיםאורחייאתבטרקלינומארחאמנםהואהידיים?);ורחב

וסתגפנית.צנומהיהדותשלאמותבד'ולאהמשופע,הטבעבחיקיושבאמנםהוא

העובדו'שורשי''גזעי'חקלאישלבר"קיימאקשראינוהטבעאלשלוהקשראך

ה'אדומים'אתלראותהלהוטסוחר,שלקשראםכיובתמים,באמתאדמתואת

ידימעשה-הגןמפריהמרקחותהאדמוניים.תפוחיואתמאשריותרגנושמניב

בריאהידימעשה-העץענפיעלהגדליםהפירותמכללויקרות-אשתו

) nature and art (. ליטולמשירש,להיעקרזהו'שורשי''גזעי'יהידיייאלץאחדיום

רוח.לפניכמוץיהיוורכושועושרווכלהנדודיםלדרךלצאתוהתרמיל,המקלאת

מעורטללחלונומחוץבחורףהעומדקבצן,גןאותובשלמעמדויהיהאחדיום

הנדודים.לצרורותמהרהעדיהפכומבטחושבהםהכסף,.צרורותכולבחוסר

'אדמתו':עלקבעדרךלשבתומבקשארוך,לטווחחייואתאמנםמתכנן'גרבורנו'

בעונתבגןיעבודכיצדהקיץ,בשלהילגנותהאדמותמהבדמיונומעלההוא

יבואו.בואהםשאףהמשמימים,החורףבימימפריויהנהוביצדהעמלניתהאסיף

בשירודבריוהנושאעלובמלמדאותושלכתכנוניוהםלבואלעתידתכנוניו

ולהתיישבחייואורחותאתלשנותהמבקשיהודיעני':'תקוותביאליקשלהמוקדם

שוגהארוך,לטיוחחייואתאמנםמתבנןהואגםוילדיו.אשתועםבביתו,קבעדרך

דברעלהדרך,מןהאהוביםלילדיושיביאהמתנותדברעלנעימיםבחלומות

אי"השיפתחהגדולההחניתדברעלבביתו,שתשרורהמקודשתהחגאייירת

נישאבעודובאספמיה.כחלימיתשיתבררוחלומיתוכהנהבהנהועידבעיירתו

שלשבחזהושהדקירותנכוןאליודעכברהקוראהחלים,כנפיעלמעלהמעלה
הגדולהחלומותבללמעשהלפניו.עתידוכלשלאעליימעידיתזהעלובמלמד

יוסף',בןשמעון'שניהפואמהגיבורשלהגדולהחלום-וביאליקילייגגיבורישל
המלמדשלהגדולהחלוםהחייט','יונהבפואמההילרהורישלהגדולהחלום

וכתבלביתושובויוםעלב'המתמיד'הנערשלהגדולהחלוםהענר',ב'תקוות

הקלוןתהומותאלמטהמטהבנפילהמסתיימיםאלהכל-ועודבידוהסמיכה

גםתוחלת.וללאתכלהללאאריכתא,גסיסהעלהמרמזפתוח'ב'סוףאווהכשלון

ל'גבירלונכובושעידנאמבהמעידיםבחלון,המתדפקיםומקלו,האביוןהעץכאן,

ליהודילואלוברורים.מרודיםעוניימיגםוהמניב,הנאהבגנוהמתברךהשאנן',

והייסוריםהנרודיםנתיב,שהריהשיטיןביןביאליקכאן,אומרגןולטעתביתלבנות
 • 18כאז,עתההכיתלמאחורישובלךמצפה

אחד,במקוםרורותבתישיבהמאפשרשאינוהנצחי,היהודיהגררלשלזרסוגיה

ועשו''יעקבהגנוזים(שיריוביותרהמוקדמיםשיריולמןביאליקאתהעסיקה
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בבראי(המשקפתהסיפון''אישהאחרונהל'רשימתו'ועדתמצא')מאיןו'השידה

לרגליו).קרקעפיסתבלאלהתםמהבאהנודדמשורש,התלושהיהודיאתעקום

זמןבבליפהשבוחרכללי,היסטורירסופיענייןורקאךמשקףאינוזהשירואולם,

נתפרטםהשירהיכתבו.זמןשלהאקטואליהאירועיאתגםמשקףהואאתר.ובכל

תרט"ג:בשבטי"א , 1סגל'א(שנהפריננד"יידערהעתבכתב , 19ס 3.בחורף

לשמשהשארביןנועדשהראלהשערה,פתחפותחפרטומותאריך .) 29.1 • 19ס 3

הגלויותבכלהיהנהוגזהבחגובא.הממשמשבשבטט"ולקראתשיר-הזדמנות

פירותשלדבבואהבבראהומצומקים,מיובשיםפירותגםולוהארץ,מפירותלאכול

ששורשיומשלו,גןלוישאךבגולה,היושביהודילפנינוכאןואילוארץ-ישראל.

בשכט,לט"ו(זכרט"ו'כבתנערהכ'לחייחכלילייםופירותיורחב,ונופועמוקים

ולהמירההדשנהאדמתואתלנטושחולםשאינויהודילאילנות);השנהראש

הטבחהואששיאהפרעות,טכנתשלזובתקופההחרבה.ארץ-ישראלבאדמת

הדרומייםממחוזותיהבהלהמנוסתלנוסרביםיהודיםהחלו ,) 19ס 3.(פסחבקישי~ב

השארביןהביאהזומאודגנתובלתיחפוזהמנוטהכולו.בעולםולהתפזררוסיהשל

התפוררותשלסכנהנשקפהשבעטיההרצל,שלאוגנדה''תכניתשללהתרקמותה

שבהםובוהו,תוהוימיאפואהיוהימיםכולה.ובתנועההציוניתבהנהלהופילוג

פראדוקסליבאופןומפולגים.מסוכסכיםהיויו' !1ו'ררעברלבלהמבוהלהעםנפוץ

שלמפיווהאידיאליהאידיליגנואתזהבשירלתארביאליקבחרלמדי,ואבסורדי

אואוקראינהשדמותשלהשפעמצינורותהיונקבעתידו,ובוטחזvל.ויהודי

ביתולכותלימחוץעוזבכלמנשבותכברהרעותשהרוחותיודעואינובסרביה,

מרובהבהנאההמונהזה,תמיםיהודישללפתחורובצתהתהוםוהמוגן.המוסק

רגישותשיגלהומבליסביבובמתחוללשיחושמבליפירותיהם,ואתנכסיואת

לרוחהחשוףהעץשלבתחינתו(והמתבטאביתוסףעדהמגיעהרבלסבל
ולקור).

קישינבבקהילתביאליקשלביקורופריההריגה','בעירהפואמהשלחיבורה

לאחרחודשיםכשבעה-שמונהסוףסוףוכשנתפרסמהוהלההתארךהטבוחה,

 • 19תרס"ד"בתשריי"א-תרס"גייתמוזהתאריךאתבשוליהביאליקרשםהטבח,

'מינןלמראהוהקלילהנהנתניוהשירההריגה''בעירהפלצותמעוררהתוכחהשיר

בבואוגיהנוםייסוריביאליקכשהתייסרניכרת.זמניםבסמיכותאפואנכתבוג~רטן'

בקישינב,הביקןרבעתבמחברותיושתיעדהזוועהאתשירשלבשירותלצקת

ג~רטן'. ן..!'ימ'שלהקימפוזיציוניתהסכימהאת-במקרהשלאאובמקרה-העלה
-וסופהלסיור,עמולצאתלרעהוהדוברבהזמנתזוסכימהשלראשיתה

ב'מינןהדוברהעתיד.עלהיסטוריוסופייםובהרהוריםחלונועלהעץבהתדפקות

~ט-~ןאיםקוקט~רויס,("קומטהפורחבגנועמולסייררעהואתמזמיןג~רטן'
עמולצאתומזמינולנמעןפונההידועהבפואמההדוברואילו ,)"!זטר~ךערשטייט

אויגן").די,-נעמיטזעןז~לסטשט~ט,שחיטהאיןגיי("קוםההריגהבעירלסיור

'ו,;ןחישלהמוטואתזוהזמנהמזכירהעצמו,ביאליקשלבתרגומוהיידיתבגרטה

מזכירהאףהיאמדבר).מתילךואראהבוא =מרבר"מתילךאחווי(ייתאמך:;גר'

רעהואתבוגרארםמדריךבושגםלרנ!ת', ףי~?,~~תי.שם ):I. 'בשירההזמנהאת
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נהיריםשאינםושביליו,היהודיהעולםבמבוכי ) IIיביןלא"זרבבחינת(שהואהצעיר
ומורדותיהם,מעלותיהםאתהיטבויודעבהםשהתנסהלמיאלא

סוציאליסטייםרוחהלכיעלמצביעיםהיצירותשתיבסוףהקבצניםתיאורי
העשיריםביןהעצוםהפערבולטהתיאורמןהיהודים,ברחובאזשפיעמוחזקים,

מחוץהעומדיםהענייםלביןהספוניםבבתיהםלבטחלהםהיושביםהשאננים,

הגביריםאיןההריגה''בעירהפואימהבסיףגםלחם,יפתכסותללאהביתלכותלי

מבפנים",להםיימושיטיםאלאנדבה,אותרומהלפתחםהמשחדיםלקבצניםנותנים
תרומותולאיסיףלנדודיםשישמשוותרמילמקלשפטרנו','ברוךאמירתאגכ

הקבצניםידיאתביאליקתיאר-שט~ט'שחיטה'אין-ליידישבתרגוםונדבות,
הענט"),קרימעבעטלען,צוגעלערנטע II (ה'שניר'במלאכתהלמודותהמעוקמות,

שללחלונומעברמקלועלהנשעןהמסכן,העץשלוהפשוטיםהעירומיםכענפיו
ולהתייצבמעפרלקוםעמםבביאתלעודדבמקום , 2ג~דטן'סב'מ'!.יןהבית''בעל

פשוטהבידלעמודלהמשיך-הגלותאתלהנציחאותםמעודדיםהםחורין,כבני

עשרלחמישההזדמנותשירשלהכלאהאפואלפנינוהירידים,יבכלדרכיםבראש

היהודישלהנצחיתהטרגדיהעלהיהודי,שלמצבועלרציניהגותשירושלבשבט

גםרגלו,לכףמנוחיינתןלאולעולםלרגליו,מתחתבועדתשהקרקעהנצחי,

ערבכנראהעומדג~רטן', ןי.!'מ'הדראמטיהמונולוגשלדוברוהמאושר,היהודי

דרךאלכורחובעלשובשישליכוגירוש-שברשותומטהשלמגן-עדןגירוש

הכותל,מאחורילוהמחכההמקוללתהנדודים

הערית

העממייםובמונולוגיםאופייני,עממידיבורשלמטוגנןבשחזורמתבטאתהיטקג:tז'טכניקת

הנמוכים,המעמדותבניבפיהרגילהיידיש,שלמטוגננתבהבעהבדרן-כללביאליקשל

'בית-מדרשי,'חדר','חלילה'-כגוןמליםביאליקשילבלמשל,החייט','יונהבמונולוג

שדיבורולרמזכדיביידיש,המקובליםיזמיםהבראועודהכשרה''אשתך'קדיש','מלמד',

אופייניותמחוותמיניבטקטטשיבץכמו-כןיידי,דיבורשלטימולציההואהגיבורשל

וילאבעוונותי'אניימיכגוןהנמוכים,המעמדותבנישלהמתרפטהאפולרגטילדיכררם

שיבושיבנוטחמשובשות,מליםהמונולוגבתוךשילבלילה'בירזילחטיא.'פיאתן

בנטייןבפיליך,למחצהמשכילייםבחוגיםאלהמליםשלשיבושךבנוטחאובית-המדרש

רצונםמתוךמשכלים,מתפולניםיהודיםאחר,לשון'צחות'.לדברר-קורקטי il!הי

ליטאית),-'ליטווישישל(טירוט'לוטווישימדבריםהיוותקנית,נאהבלשוךלהתהדר

ההיגויהואהיאהליטאישההיגויהדעה,אצלםנשתרשההתשע-עשרההמאהבטוףשבן

שללעגםלחצימטרההיהזהמנהגםבו.ולהתנאותלאמצוראויכךועלהנורמאטיווי,

בידיעותיוהמתברךונפוחיהיר'אינטליגנטישלדמותואתביאליקעיצבוכךדבר,מביני

בוריתחושפתלמדנותשלנלעגיםשיואבגינוניטובביואתלהרשיםוהמבקשקדמיתהמת

מתבטאשלפנינובמונולוג'לוטוויש').שפתבדברזהמידעעלניברשטךרלד"ר(תדדתי

שלבריבייאוהט~רטן"),מכלפריכט(ייפירות,הטאוטולוגיבביטוילמשל,ה'סקג:tה

דןייטד','שדיםפירות,'דיהרע',עין ן~'(ביידישאןרגאנימרכיבהמהיויםהבראיזמים
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כדאי,'יסיאיז ,זומ!'!נ~ראם-ירצה-השםיבנ:cלדיצר-הרעי,מעשהיעפעסחוזק,'ימנ:cכו

-מאכל c:ניסיאיזמעת-לעתי,יצווייגו-עדו!'טעם-יפ~ווידלעפלוימעוי,סדרה c:נ'
 ,' ...חלילהצוקערז,נישטיסיוועטגופאי,בנ:cרזידיבערל!','יעמודלמשלי,ברויט,היינו:
יבעלעולם,'דעריאווכדומהי,יאוומכבד,'יז!יז!יוי,מהנהימיךמעשהי, c:נאיז'~זוי

מ!יום Wו;ניר~ה-יוועלו,כגוועם-הארץשלשיבושיםבולטים(בתוכםרחמנותי ~'הבית!,'
יאם-ירצה-השםי).במקוםמ~כוי ] ... jזומערדיקשטוב

מקבילהלוואיזביאליק)(שלשיריוכלביובמינו"מיוחדהואשהשיראמנםקבעסדודב .2

ביאליקשלהדראמטייםהמזנולוגיםביזאיוואכז . 18חשכ"ב:סדזדאההעבריים:בשיריו

ואולם,הגו.בעלהגברתו,הפרובינציאלשלהמונולוגכדוגמתוסאנגוויניויטאליכהשיר

לגןלהיכנסההזמנהביאליק:שלהקאנונייםלשיריוגםזהשירמקשריםרביםחוטים
הזהרוריםתיאורחוםי);יוםקיץ(יביוםהשנהעונותבמרוצתהמשתנההגןותיאור

(יזוהר,'העץענפידרךהאורקרנישלהסתננותםתיאורךךהי); iI! '(זהבלעכבריודימו:ם

המשוררותהציפוריםשלוהססקוליהססגוניתיאורוהחלווי);פתיחתויעםיצפרירים'

המביאהפררכעכודתהמסוביםבפיהמאכליםגריסתתיאורתפוחי);(יבשלבלולהבשפה

בגוהפורחיםהעציםתיאורשוםי);ואלוףבצלות(יאלוףאפייםזיעתלכדיעובדיהאת

מוטיבים .)'זגלי(יישמגדיםפרינותניםשעציוהנאהבגזההתפארותלךי);יצאי(יקומי

גוף',בעל(ביאריהביאליקבסיפוריגםלריבמצוייםותפיחיי,הגותיאורכגוומתוכו,

אידלמוי).ברוריריהגנוזובסיפורהגדריימאחורי

בסיפורויהמנשאיתישלבגנהההתפארותלתיאורהשווההגוביפיההתפארותתיאוראת 4

המאכליםלתיאורהשווההמאכליםתיאוראתהחזןי;פיסיבזימוטילשלום-עליכםשל

המפורטלתיאורםהשווההציפוריםתיאוראתטשדניחובסקי;של'לביבית'באידיליה
היום:ביכחוםלסוגיהוהיוניםשל

שלסיפורוגיבורהורביץהירשלשלחותנוצימליך,גדליהשלזואתמזכירהעמרתו 4
כליאתהגלגליתהפךפןחיששהזמן,יכלבכפראחוזהבעלשהואפשוט,'יסיפורעגנוו

הרוח.ישארכושו

ובסיפוריונתביישהי)יהחצוצרההגררי,'מאחוריגוףי,בעל(יאריהביאליקשלבסיפוריו 5

הטכעבחיקהמתגוררותיהודיותמשפחותמתוארותאבאי)יבביתשניי,(יפסחהגנוזים

מחוץפרסהת"קעלת"קהמשתרעהטבע rלבהקטנההעירשביובפרווראוהאוקראיני

כשהואגםהיהודי,כילקוראיוהמרבלעהמחבררימזאלהבסיפיריםהעיר.לגבולית

כרותים.בעציםממסחרמתפרנסאםכיעצים,נוטעאינויערות,ביןהטבע,בחיקמתגורר

בסחרעוסקכשהואגםלכאורה:אלאלקרקעמחובראינוהיהודיאחרות,ובמלים
ומטפחו.אותומשקהולאהטבעאתמרללהואחקלאי,

ראה:ביאליק,ביצירתהאלאזוןדמותעל ; Frye 1957 : 2.2.6-2.2.8ראה:היאלאזוןידמותעל 6

 • 65-51תשנ"ו:שמיר

שלבזלזולםנתקליםשדבריוומצטנע,צנועגיבוראזון:האלשלהיפוכוהואהאיירון 7

האיירוןתובנה.ועלתבונהעלהמעידיםטעםכרברימתגליםבדיעבדאךהנמענים,

זמננו.בנידהקולנועהדראמההסיפורת,מזובאנטי-גיבורהדראמהמזכישוטה'נתגלגל

 . 59-58 ; 43-41תשמ"ו:שמירראה:פרת,'נהרויביןגןילייישהעםשיריעל 8

הקרובים(זייטומיר),ז.הכרךעשירי"רובשניי:יפסחהגנוזבסיפורהמפורשכמאמרו 9

יהפירמידהשלהפיכתהבריביתי:-גשםבליהצומחביערעתהעדעסקואלינו,
שמוניםימאהשלחפוזהבמהפכהתיעשהלאהגלותיהיהודיהקיוםשלההפוכהי

יישארואריהשלם,דורשלויסודיאיטיחיבוךדדישבסמיי.ביאליקכאזטיעןמעליתי,
סירעלהחילמים~r:ורר~יםי i;1ו;נך:;נרכיו,;ונ::ריצרורותיהם,עלהסרוחיםיהודיםמאותם

הציונות,תיוושעהמדבר,דורבניכאלה,מיהודיםלאוהבצלים.השומיםועלהבשר

בארצייתהקרקע,אלבחזרהדיגלתשהצייביתלמריתבמרימז.ביאליקכאזטיעז
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הציוניתלמהפכההדרושותהתכונותהןאריהשלוגשמיותוארציותולאובהגשמה,

האמיתית.

 . 282תש"ך:לחובר ; 284-279תש"ופיכמן 1 0

מותר .) 65-38 : 1953(אוכמניגוףיכעלאריההואמיאוגראנדה:אבאשליקרוכוראה: 11

הערכיםבסולםדבקותומתוךנפשושביקשהאתבסיפורמוצאשאוכמנילהניח,כמדומה
אמביוולנטירב-צדדי,היהכללי,'היציוניביאליק,שלשיחסובעודהסוציאליסטי,
קרובואתבאריההמזההאובמני,והנחרץ.המוחלטמןרחוקמקוםומכלררלאטירויסטי,

שלתוויתאצלושמקבלשמהכמדומה,שוכחגםבאלזאק,שלגראנדהאבאשלהיהודי
גםאריהאתלהציגניתןהןלשבח.אחרתראייהמזוויתלהידרשעשוירישי)(ינוכוגנאי

שאינההחברתית,המוביליותוסמלהחדשהזמןשלתוצר , self made manבתורת
בסולםלטפסאדםיליכלמאפשרתאלאומעמדים,כלכלייםפעריםלהנציחמעוניינת

ושאפתנותו.כשרונובכוחהחברה

בסיפורוכיאליקשלידרכובמאמרולנ"ל.ןךז;וסתשובת ;.) 1959 (יהאלוןיבמאמרושקדגי 12
יספורבספריוגםכונס . 230עמישם,ובמיוחד: ; 232-225תשכ"ד:גוףי",בעל"אריה

אבןיוסףגםשונות,כהתגוונויותאוחזיםורססשלבדעתווכיסוי.'גילוייביןושרשו,'

 . 19-12תשמ"ח:שנפלדורות ; 16העדה 83עמישם,ובמיוחד: ; 94-78 : 1974

האבשלבמזו,רההנשמרבוטנים)וקערתספוריםזהב(תפוחיהכיבודלתיאורהשווה 13

המבויש,המיחםטו:;ןה.' ן~~'?ו;ניהעםיביישרלהינשאמאחרותשבנותיוהאומלל,

שוב.ללאשחלפולנעוריםסמלהםשהתליעווהבוטניםליחםונסריחםשפגהפירות

ניצבשעדייןאריה,שלרקבונואתהמרקיביםהתפוחיםמסמליםגוףיבעליאריהבסיפור

הרקב.פשהבברבשורשיואךכאלון,חסון
אחדהואביש)(מצבמצגיישלעכטערהנקראהערך . 498סימן : 1950סטוטשק~וו 14

 .) 536-527 (עמודיםוחציתשעהפניעלמשתרעהואבספר.הגדולים

הצעירביאליקשלהגנוזהסאטיריבשירוהזמןבתהיהודיתהחברהשללתיאורההשווה 15

הזהב.עגלבערכיהתורהערכיאתשהמירהחדשייהיהודיאתהמתאר-;וז;וףיישיר

רטןי ';I.גימינןהיידיבשירשמתוארמהאתמוכללתבלשוןאומרזהשירשלמבתיואחד

למשחהיהארץ 1החכמים:שאמרוהואריקדברלאייכימפורטים:פלסטייםבתיאורים

 " ...הדלתמאחרי-העני 1המסבים,כלבראשמסבהואהעשיר 1נמשלתי;
לב,בגבהותנוהגהוא-חלונועלכאביוןהמתדפקבגןרקולא-באורחוגםלמעשה, 16

מתגאההגן,עציביןמוליכוהואבשנורר.ביתייבעלמנהגכאחת,וקשוחהחביבה

אומרהואאדרבה,שזיף.אואגסבתפוח,אותומכבדאינואךהגן,בפירותלפניוומתנאה

כאילוריידן",זיךזט ';I.לאוןנישטזשעכ~פט f... 1נלוימעןסדרה ~גייטדעם"נ~ךלו:
גן-עדןמאכליאתבאריכותלפניומתארהואכלשהו,פרילעצמור"ללקטוףרעהועומד

להזמיןבדעתומעלהאינואךחבריו,כיבודלשםהגןמפירותאשתושעושההריר,מזילי
שבמזווה.והמגדנותהמרקחתמןלטעוםרעהואת

ככלבבחוץהנעזבהדלשללמצבורגישותמיוחדובאופןסוציאליים,לפעריםרגישותדז

~זוr,ג~הייר!?נזהבשירומשלוראהביאליק,ביצירתרביםתיאוריםמתוךניכרתסופה,ביום

)" 1 ~ J יW :כ;רנזב!?ךה 1:;נ;ולבע.תזוךחי. R ל:;נהח~ץרבpז;נ~א 1~ז~~r;בורנזלי 1~לףו;נ~י דז,lנ~
:;1 ~~r;הז ... "(; ילא ,בשירו~c:ךךנiזולחיסי)";נו;נ~חוריזע.ף,חרף לי.ל.כ:cr:תז iJ ,נ~לב 1~ררות;:

';כ.יוםובשירו ;)"ר ?Il1:יסז·וע.ם ו:r~ר iJ 1מוחיקללתנזסנ:cו:(רון iJ~י Wרק Q1 1 ••• 1!;נא R ~רעב
;כ.ךחוב"). Ill:גורש~נ~ת~ךברזכר 1 ,ב~אנ;:קולל.ילס~!;נתו;ניל.ל("~:;גזזזpו;נעחםייוםקיץ

הגויי,בכפרישאנניסיחייסהחיההמשפחה,נאלצתנתביישהייהחצוצרהבסיפורגם 18

מצריםיציאתאיזוכאןנרמזתאחד,מצדהנדודים.לדרךולצאתביתהאתלעזוב
אתמשאירהמשפחהאביהןשני,מצדאךפסח),בערבמלכותבצו(גירושמודרנית

ולערורלביתו,לחזורבדעתוהאםהגויה.המשרתת~:;גדו:;והבידילמשמרתהמפתחות
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ששירתההגויה,לרשותהביתיעבורשמאאוהשכן?לבתבנוביןהמיועדתהחתונהאת
לוטהמשפחהשלגורלההבית?לאדוני-ובניהלגבירה,תהפורועתהיהודים,בבתי

הטיפורשלההווהובנקודתתשע,בןילדהיההגירוששבזמןהמטפר,ואולם,בערפל.
כיעליומעידיםמדיוהראשונה,העולםבמלחמתהמשרתארבעיםכבןחיילהריהו
הנכונים.ליעדיםשלאומרצוכוחוכלאתהפנהושובהעבר,לקחיאתלמדלאהיהודי

אפשרזרים,בשדותלרוח,כוחוכלאתזרהולאהציוניליעדאותםהפנהאילו
ללאמרחפתלכולמעלדור.אחרדורעצמהעלחוזרתהיתהלאהיהודיתשהטרגדיה

הדרר!"זה"לאקריאתמלים
 . 159-135 : 1994ושמירשביט 19

מפחדבהלהמנוטתונטוביתםאתנטשוובטרביהאוקראינהכשיהודי 1903בשנת 20

יהודי-הפורעולםמעשה-ביאליקתיארהוודאות,איתחושתובשלהפוגרומים

עלהנשעןשבגן,העירוםהעץבעודהמפוא,רבגנוומתגאהאדמתועללבטחהיושב
'בגינתהשירבטוףגםמצויההנדודיםתמונתגורלו.מראתומבכהבחלוןמתדפקשוכה

עםבצדעומד-למחולמטתפחשאינוהגינהירקותמביןהיחידי-האפוןשבוהירק'

מחייבהארץ"ישראלית,בהגייהשנכתבזה,שירכייוכיחפרוזודי(ניתוחותרמילומקלו

ומלנכוליגלותיהלרשללהיותואותאשכנזית,בהגייההאפוןדבריאתלהגותקוראואת

וגידוליה).הארץבנישלוהצוהלהחוגגהקהלבקרבבולטתשזרותוחריג,זה

מקוממראל

כרךמאזביים,ביאליק,'שלהטיפוריתבפרוזהבנייתהודרכיהדמות'תפיטת : 1974יוטףאבן

 • 94-78תשלייד,תמוז , 2חוב'לט,

מרחביה.פועלים:טפריתוהזמן,ספייסבשול,דבייסהאדס:לעבי : 1953עזריאלאוכמני

תל"אביב.דביר,ביאל,ק,ח"בשלגבוזיסכתביסתשל"א:משהאונגערפלד

וארשה.'פרנ:cגרעט,'נ:cעמען, 3!אוןל,דעי-נ:cעז,ע 3! : 1913חיים"נחמןבי.!:'ליק

תרפ"ב.ברלין ',ג':!.לר':!.פ"ללנ'נ:cעמען, 3!אוןל,דעישיייס: : 1922---
בנגב,בן"גוריוןאוניברסיטתשלהטפריםהוצאתליידיש,עבייתביןביאל,ק : 1987יצחקבקון

באר"שבע.

חוב'כב,כרךמילי,גוף"',בעל"אריהבטיפורוביאלי'קשל'דרנותשנ"ד:שמואלורטט

 • 232-225,1964יולי , 190-189

תל"אביב.המאוחההקיבוץהוצאתובמסה,בסיפייב,אל,קלכ,סיי:גילייביןתשמ"ד:--
ביאליק:ח"נביצירתומחקרים(עיוניםלביאל,קהללמנדלי',אתמתרגם'ביאליק : 1989--

רמת"גן,בר"אילן,אוניברטיטתהוצאתיצחקי,וי'וייטה'בעריכתברזל),הלללפרופ'מוגש

284-267 . 

תל"אביב.דביר,א-ג,ו'בrייתו,חייו-ביאל,קתש"ד:פישללחובר

ירושלים.אקדמון,ב,אל,ק,במסכתיידישסוגיתתשכ"ב:דבטדן

ניו"ינ:cרק.יךוונ:cהוצאתי~ו, 3!שיידישעידעיפוןאובrידעי : 1950נחוםסטוטשק~וו

ותל"אביב.ירושליםודבי,רביאליקמוטדביאל,ק,שייתתש"ו:יעקבפיכמן

שלשירועלמאמרים(מבחרההיגהעייבמבואי : 1994(עורכים)שמירוזיוהעוזישביט

תל"אביב.המאוחההקיבוץהוצאתביאליק),

הוצאתב,אל,ק,ב'בrייתהעממיהיסודלחקיהגלות:משוייהבrיבrיתשמ"ו:זיוהשמיר
תל"אביב.פפירוט,
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פפירוס,הוצאתב,אל,ק,ביגיירתפיאטיקהארסתמגיא:מאיןהשירהתשמ"ח:זיוהשמיר

תל"אביב.

אוניברסיטתהעברית,הספרותלחקרכץמכוןסיפיר,שלגלגיליתשמ"ח:רותשנפלך

תל"אניב.תל"אביב

 • 24 ך.._.ק 9למרחב,'האלון) : 1959גרשוןשקד

. Frye Northrop 1957: Anatomy ojCriticism, Princeton U.P., New York 
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נסםח

ביאליקנחמןחיים

ג~ךטן*מ!זן

בעלן )t,יכוןאפשראירווילט

-ג.ו;cרטןשייבעםמינן.ו;cבקוקן
רויס, )t,קומטמוחל,זשעזניט

ר.ו;cרטן!ערשטייט טc;ו.- ןc;ו.איםקוקט

-רינראוןגרויסעין-הרע ןc;ו. 5
שטעטל.רעםאיןאייגעראינר,כ'ז.ו;cג

איםאיןקוועלטעסווי ,רc;ו.בזעט

 ...בלעטליערעסאוןבויםיעדער

טוי,דעםפוןאויסגעצוו.ו;cגן

אויסגעב.ו;cדן,לן )t,שטרדיפון 10

לערליי )t,ביימערשטייען

.ו;cבגעל.ו;cדן.פירותדימיט

עפלרויטעעפל,שווערע

צוו'!יגןדיערדדערצובייגן

-רן! )t,בב.ו;cרזעט-רן )t,בדיאון 15
שוו'!יגן.אוןד.ו;cרטזירשטילהעבגען

עפעסבליבצלעןווינבשלרצע )t,שוו

 ...אויגןמיטוויגבנה'ש,ממזר'ש,
-פלוימען!די טc;ו.-פלוימעןאוןבו,

 ...צויגן )t,בהוירבלויען )t,מיט 20

* n .עזיע, 9ביאליק: .בc:עמען, 9איזליערערנc:רשנc:1913יינ .tC ,[תרע"ג]אייך: ; 73-64עמי

אויסלייגרערבנ:cראיזגעעברערט . 55-49,עמי 1922בערל,זנ:cעמעז, 9אוזלירערשיריס,

ייוו"נ:c.פוזתקבותדילייט
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פערשקעס!מ~לאיין-פערשקעסדיהיננט
איידל,אוןפרישהעריק,פונלע,

נעקלערקיר..לעניקעוויפינקט
 ...מיידלפופצן"י~ריק 15פון

נ~מען,ליבןזכיןד~נק ~ ,~י 25

ג~רטן,שיינעםריננן ~נ'ה~ב

~נגעפ~קטעין"הרע~ן

הס~רטן.מבלפרונטפירות,

ג~רטן,שיינעםדעם~טאים,נ/ה~ב

טן, 15שנישטאויגבייזקייןאיםס/ז~ל 30.

-ליב?שינרלעבן;ד~סליב
 ...טן 15ט 15זויעפעסאינר:כ/ז~ג

היננו:מיט~גןנ~ךזומערלעב

געבר~טנס,נ~ךאוןיויך ~נ~ך

טיףזיךפ~רשטעקאוןאיךנעם 35

-ש~טנסאיןד~רטזיךצעלייגאון

למשל, ,~ד ~~טברייטלעך

 ...גדויסןדעםדנבוים 15באונטערן
לעדליי, 15פייגלמיני

-הייסזזייוויווייסזשדים 40

שטייגעד, ~ק~נ~דיקלעך, ...הם

ש~לן,קנ~קן,קלינגען,זינגען,

פ $'1קמינןאויףזירשיטד~סאון

 ...שטר~לןברעקלערגעזיפטעמיט

-טדייסל 15בויםדערנ~רזיךטוט 45
ש~טז,דעםאויףזיךצעלןיפטב~לד

-ג~לדפלעקןמינזלעך,יויגיך
 ...ב~ש~טןג~לדמיטיועראיךאין

ב~רך,איןזיךפל~נטעןזייאון

אויגן,דיאיןקרינןזייאון 50

וו~ס?פרעגט-זירר~נגלעןקיצלען,
 ...געפלויגןנישטגעשטויגן,נישט
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יידן, tC,פוןחוזקכן tC,מ

הזeבן;ווילןזייווזeסנישט,כ'ווייס
-מיראויףזירגליטשןהוידען, 55 

 ...ב~בעןזזייעראיןרוח tC,טפו,

זעו,אווזוי tC,ליגנדיק

-בלעטליעדעסציטערטעסווי
שטילזירוויגאירמיר,זירדוכט

 60 ...בעטלגעפלזeכטוגזeלד tC,אין

זוי tC,ט tC,גלזיררקוק tC,פאון
 ...הימלשטיקלערפיצלע,ןדיאויף
אויגןדיאויףזירוועבטעסאון

T שטילאווווייראוויס,tC דרימל... 

 65 ...וי T,tCיס Tאיןיוייראיר:ווייסט

- ...יצר-הרעמעשהעפעס
-גזeטנקעו tC,דאירזזזeגטווזeס ,~י

עין-הרעזזeןגזeרטן tC T,ס'אי

בעלן tC,ביןאירווזeסזשע,טרעפט
 70 ...גזeדטןזמיכןמיטשטייגער, tC,טזeן,

- Tתמונזeראם-ירצה-שםלד tC,ב

 ...פרוכטןדירום tC,ריכס-אירנעם

וויכנשלדי~טאירוועלראשית,
בעטן,מחילהבויםדעםפון

'שטעלן'בר~נפןמיטה~לבויעלאון 75 

-~נשיטןלב tC,הצוקערמיטאון

-ווילטאירווידזeס,הייסטק tC,ויישני
 ...רקן tC,שטאירויילטיסן, Tאירויילט

נעמעזלזeמיראיצטנישט,שע Tפט tC,כ

 80 ...רקז tC,פביכםווזeספערשקעס,דיזeט

זיי,זעטאיריויפערשקעס,די~ט

רטיק, tC,פווערויי Tנ~ריויב~לד

-כטס tC,איכנגעמ'מכינע'פרעגלט
רטיקז tC,גרויסכטס tC,איכנגעמזeבער
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נציקיקן. 1$איםכיאיס'איז 85 

רגינען··· I5.פאינדס 1$ימעגאיר , 1$י

סיר~פביימלריקןרעםפין

בירשטינען···יייפערשקעסשיננען

-רטיק t:C.גרויסגט 1$געזאינדאירה~ב
 9ס iרל~זן I5.פמיראויףזיראירמעגט

רשטייט, I5.פט, 1$גנקען I5.י'מכיבע',

 ...פריק~רסן t:C.מיטטוטמעןווי

 ...פלוימעןטירה 15.גייטיעםנ~ר
-ריייןזירזט 1$לאוןנישטזשעפט I5.ב

-וויילע 1$פווערטפלוימעוייפוו 95 

גן-עיו!טעם-פ~ווירלעאון

אויווואיוגעפר?עטמעת-לעתצוויי

גרויסן, 15.עמער-ט~פאייןאין

 ...יעםנ~רמעןרי!.בטגעווירצןמיט
ססד ...אויטןאירביןבער 1$י~סנישט

היננו:-מאבל 15.ס'איזאינד:ג 1$ב'ז
 ...שמירן I5.בצולמשל,ברויט,

בערל!ר'יעמור-איצטער

 ...רנירן I5.איננמי~ט,הייטטרן, I5.ב

רן I5.ברנירטע t:C.מפוןאירווילט  1ס 5

-צופרייןעבטמען,גט 1$זוויזכין,
T מיננע':ווידוי 15.ט~ןאיר~לט'

-איבעדזיין,עסיקרעםפר~ער

צוקערמיטז 15.ז,ךירשטייט t:C.פאון,

ל~רבער-בלעטער!אוןגעווירץמיט דסד

אירז~לטגופארן I5.ביינ~ר
 ...שפעטערערשטריננלייגן 15.רט 1$ר

פגעשיילטע, 1$ב~רנצערהייט, I5.ג

-פילו 15.שטעקעלעריימיט
-רנט 1$וו I5.ב ן.! T'~ויןמעגטאיראון ד 15

 ...חלילהצוקערן,ניטס'וועט
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-זייערסב~רןדיזcפגעטזcן
ר!,סן;עפלדלזcןאירהייבט

צימעס,אירהזcטעפלפוןאון

פ~רב!,סן.צוםקנישעסקוגל,  12ס

גזcר?איזדזcסאפשראירמיינט

פרעסער!מעשהאיז~זויפע,

עפלשענסטעדיפוןדווקא
 ...!נעסערדר!'עפל-קוו~סאיךשטעל

שלזcףנזcכןשבתאירווייסט 125 

מיאוסן, ~זcסיען-טזcג~ןאין

נישטקזcןמעןנזcרזיךווילטעסווען

 · ••ניסןנישטטזcן,גענעץקייןנישט

נישטווייסמעןנזcרזיהגלוסטסעאון

- ...וו!'ניגסעפעסזויערס?ציזיס  1.3ס

קוו~סביסל ~איזדעמזcלט

 ...תענוג! ~-קיסליצע ~מיט

-קלייניקייטןגזcרבישט,-זיךדוכט
ז~כןזינן~לעדינזcר

שטובמ!'ןמ-ירצה-שם,וועלן, 1.35 

 .מ~כןווינטעראוםזומערדיק

גרויסע,דיווינטער-נעכטדיאין

 ,שמועסןברידערגוטעקומען
דערווכיל ,ז!,ןמהבהמיך

 14ס ...געניסןגוטסעפעסט~קע

טיש,ב!'ם~רימזעצןזיי

יפ~ביי!טזcן:געשריי ~איךוועל

זיך,ב~וו!,זבו,-דזcסהייסט ,'ענ_,!'ימי-

'קזcמפ~ביי!דימכבד '!ז

טיי,פוןבישטמעןרעדטמילא, 145 

טזcרטן!נלזcדן,קזcרזשעס,קלכלעך

-געבעקסןדזcרטכדומהאון
גזcרטן!מ!,ןיעמוד-דעםנזcך

 2רר



אויסוו.ו:tקסטמינוטאייןאיןאון

ווינטערמיטןאיןטישמ'!.יןאויף 15ס

 ...וו'!.ינשלפערשקעס,פלוימען,ב.ו:tרן,
 •..מונטערמען,ז~גטוויווערט,סעאון

א'!.ינמ.ו:tרנירטע;מעןמיינט-ב.ו:tרן

שוו.ו:tרצן;ווישני.ו:tקמעןמיינט-וו'!.ינשל

פ~ווידלעהייסט-פערשרקעספלוימען, 155

א'!.ינגעמ.ו:tבסטן.בדומהאון

-צוזיךב.ו:tפטעולםדעראון
קנ.ו:tקן,פיסקעסשוויצן,שטערנס

געשמ.ו:tקל.ו:tנג.ו:tרבעטמעןאון

ב.ו:tקן.ביידעאויףרכיבטמעןאון 16ס

וו.ו:tרעםדיליבט,דיאייךעפעס

געשמ.ו:tקער,פריילעבער,ווערן

נישטברענטזיך,דובטבליצל~מפ,מכיןאון
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