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זיוה שמיר  

ו"  ש ָּ  ישראל ואומות העולם –"יעקב וע 

ם  מערכון מוקדם שִהטביע חותָּ

יהָּ ולתקופותיה  על יצירת ביאליק לסּוג 

 

גוריסטי על ההבדלי  ם בין העמים א. מערכון אל 

רודיות, רבות        ופָּ טירות  סָּ ביאליק בכתיבת  רבה  הִּ ליצירתו  בעשור הראשון 

טי, ובהן חיקוי של סגנונות עממיים של בני   מָּ מהן במתכונת המונולוג הדרָּ

בכתיבת   ביאליק  רבה  הִּ במקביל,  הנמוכים.  הפרולטריים  המעמדות 

ו  "האופה  ו",  וֵעש ָּ "יעקב  והנחש",  )"חווה  "הדעה  מערכונים  הכתף", 

ניסיונותיו   בוֹולֹוז'ין.  הישיבה  תלמידי  שערכו  למופעים  ֵזכר  החייטית"(, 

ידעה   טרם  העברית  שהספרות  טית,  מָּ ודרָּ תאטרונית  בכתיבה  אלה 

של   שאיפתו  בהם  ניכרת  ברּובם.  נגנזו  ולגמישות,  לאותנטיות  כדוגמתם 

סית, א ף רצונו  המַחבר הצעיר לחרוג ממסגרותיה של הפואטיקה הנאֹוקלָּ

צופים   קוראים,  בקרב  והזדהות  אהדה  ולהשיג  הרחב  הקהל   אל  להגיע 

טיריים, שלא מצאו   טיים הסָּ מָּ ומאזינים. ברבות השנים, המונולוגים הדרָּ

אחד בעיני  י-חן  ירִּ ְל"ׁשִּ מקומם  פינו  ם"  העם,  שירים    עִּ ומורכבים,  קצרים 

ים,  שפשטותם המדומה היא הישג מתוחכם מאין כמותו. במקום   מערכונ 

למערכות,   )החלוקה  טיים  מָּ הדרָּ היסודות  שבהן  פואמות,  ביאליק  כתב 

המעבר   ויעידו  וניכרים,  רבים  וכדומה(  המקהלה  שירת  הכוריאוגרפיה, 

ב"  סולו  לשירת  מקהלה  יד משירת  והצפרירים  ַהַמְתמִּ הרוחות  ריקוד   ,"

יד ב" דבר",  ַהַמְתמִּ מִּ ב"ֵמתי  בצם  מרִּ הקמים  המתים  מקהלת  וב"זוַהר",   "

יקוד פריצי הרוחות ב"הבֵרכה", ועוד ועוד. את אחד מגילוייו המוקדמים  ר
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ו",   וֵעש ָּ "יעקב  טי  מָּ הדרָּ ביאליק בשירו  שיקע  טי  מָּ הדרָּ ביותר של כישרונו 

בן   מערכון  למעשה  כל    217שהוא  את  בתוכו  המכיל  קצרים,  טורים 

ו(. במעגל -ההבדלים הטיפוסיים בין עם   ישראל )יעקב( לאומות העולם )ֵעש ָּ

הצר, מערכון זה סוקר את יחסי ישראל והגוי הפורע ביהודים ברוסיה של  

; אך במעגל הרחב לפנינו סקירה של יחסי ישראל וצורריו  19-סוף המאה ה

 בכל הדורות.  

על נכתב  זה  בתיו  -מערכון  ושבעת  עשרים  ומוגדרת.  ברורה  תכנית  פי 

בתים    מחולקים לתשע קבוצות, בנות שלושה בתים כל אחת, ובכל קבוצת

זהה.   חרוז  הוא  הבלטה,  לשם  הבית  טורי  מיתר  המוזח  המסיים,  החרוז 

ַכלבֹו   בלוויית  ההולך  ו,  ֵעש ָּ של  מונולוג  הם  הראשונים  הבתים  תשעת 

ולמצוא   השלג  מסּופת  להינצל  רצונו  וכל  בודד,  בית  לֵעבר  היער  במעבה 

האוהלים,  -קורת גג למחסה. תשעת הבתים הבאים הם דברי יעקב, יושב

לנטוש  המ נאלץ  שאותו  הוריו,  לבית  געגועיו  על  נוסטלגי  מונולוג   שמיע 

טית,   מָּ דרָּ באירוניה  ומלּווה  טי  מָּ דרָּ מתח  יוצר  זה  מונולוג   אחיו.  מפחד 

שהרי הקורא או הצופה כבר יודע שאותו אח, שמחמסו נמלט יעקב, הולך  

( מתרחשת פגישה  27  –  19וקֵרב אל הבית. בחטיבת הבתים הבאה )בתים  

ו מגיר לתוך קרביו את הֵׁשכר, ופותח בכתב ַאשמה  בין  שני האחים, ובה ֵעש ָּ

בבית   חייו.  את  הציל  אך  שזה  אחיו,  יעקב  של  ונכליו  מרמתו  על  מפורט 

האחרון, המהווה כעין פרק עצמאי, מתהפך הגורל, ויעקב יושב האוהלים  

ו   וֵעש ָּ לדרך,  ולצאת  נדודים  ומֵטה   ילקוט  לידיו  לקחת  שנדרש  מי  הוא 

הוא  ה טי,  מָּ דרָּ דיאלוג  שלפנינו  אף  ביתו.  את  לרשת  כנראה  עתיד  נווד 

בין   של ממש  פעולה  שיתוף  אין  כי  ללמדנו  למונולוגים מקבילים,  מחולק 

 יעקב לֵעשו. 

ו בבתים     –  10ושל יעקב בבתים    9  –  1ההבדל בין שני המונולוגים )של ֵעש ָּ

מתוך  18 דבריו  את  נושא  ו  ֵעש ָּ אחדים:  במישורים  מתבטא  תוקפנות  ( 

יעקב   נשימה;  וקוצר  געגועים    –קדחתנית  באווירת  ותוגה,  עצב  מתוך 

ו מייחל אל העתיד הקרוב, לרגע שבֹו יוכל לנוח מנתיב התלאה   רגועה. ֵעש ָּ

הרחוק,   ר  בָּ העָּ אל  עיניו  את  נושא  יעקב  ואילו  ליין,  צימאונו  את  ולשכך 

רטיבית של  לימים הטובים שבהם ישב בביתו, בחיק משפחתו. לשונו הפיגו

השני   המונולוג  של  זו  ואילו  נ ם,  גיהִּ בתיאורי  רצופה  הראשון  המונולוג 

 עדן. במונולוג הראשון יש ריבוי של הגאים שורקים ]-רצופה בתיאורי גן

š,s, ć]   בשני ואילו  ו,  ֵעש ָּ שבדברי  הקצף  שצף  תחושת  את    –המַתגברים 

[ רכים  הגאים  של  בולט  ועH, Xריבוי  לב  המיית  של  רוַגע  למנוחה  [  רגה 

את   משנה  האחים,  פגישת  את  המתארת  השלישית,  החטיבה  ולַנַחת. 

הַעז   'נדו  הקרשצֶּׁ רועמת.  איּום  לנימת  יעקב  דברי  של  הרכה  הנימה 

 ]...[ חּו  ְצלָּ יִּ י  בִּ ֵאׁש  )"כָּ השורקים  בהגאיים  מלּווה  ו  ֵעש ָּ דברי  את  המאפיין 

לפ שנרגעים  ן"(,  תֶּׁ פֶּׁ ר אׁש  ְלרֹוֵצץ   ]...[ יד  מתלקחים  ְלַהְׁשמִּ ושוב  רקים, 

ו נרגע לרגע, אך שב ורועם ביתר עוז וביתר   ורועמים. בעת שתיית היין ֵעש ָּ

 שאת בזמן השמעת כתב הפלסתר האנטישמי נגד יעקב. 

ובדרך   בעקיפין  מכילים  ו"  וֵעש ָּ "יעקב  הגנוז  העממי  במערכון  יעקב  דברי 

ההיסטוריו ומן  חז"ל  פרות  סִּ מִּ רחבים  רעיוניים  דיונים  סופיה  תמציתית 

המודרנית על גורל העם ועל מקורות האנטישמיּות. השיר מתאר את גורלו  

בסוף המאה ה ברוסיה  היהודי  יעקב    19-של  מושלג,  רוסי  נוף  הוא  )הנוף 

של   גורלו  את  וגם  וגירושים(,  גֵזרות  על  מעיד  הסוף  מרזח,  בית  מחזיק 

, לאחר שגּוַרש מביתו ההיסטורי. תולדו ת עם  היהודי הנודד בכל הדורות 

המאופיין   יעקב,  דווקא  האירוניה  שלמרבה  מלמדות  "יֹוֵׁשב  ישראל 

ים" לִּ שדות הציד, נאלץ לחיות חיי  א הָּ ש  לצאת לדרך הנדודים ולִּ , שאינו ש ָּ

נדודים. מסוף השיר מתברר שישיבת הקבע של יעקב הריהי ישיבת עראי,  

ו, בכל מקום על פני האדמה, לא ת ֵעש ָּ יתכן  כי בתחום ארצותיהם של בני 

ליהודי ישיבה של קבע אלא אם כן הוא מתבולל ומצטרף לעם הארץ. כאן  
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רמה אל בית אחיו, ויעקב נאלץ   ו, הצייד הצמא והרעב,  בדרכי עָּ ֵעש ָּ נכנס 

הוא   יעקב  עתה  המקוללת.  הנדודים  דרך  אל  ולצאת  תרמילו  את  לקחת 

דוקס,   רָּ הפָּ למרבה  הופך,  ו  וֵעש ָּ ו,  וֵעש ָּ קין  של  גורלם  את  ל"יֹוֵׁשב  הנוחל 

ים". לִּ  מעגל הקסמים של קללת הנדודים לא תם.   א הָּ

ציּון ההבדלים בין ישראל לבין אומות העולם, שהוא דפוס רֹווח במקורות  

כלל באופן  -רֹווח גם בשירת חיבת ציֹון. כאן התבטא הנושא בדרך  1ישראל,

ֱאדֹום ר "לֶּׁ א ַעְבדִּ דיסקורסיבי, אמירתי )שירי נ"ה אימבֶּׁ ירָּ   י ַיֲעק ב"" ו"ַאל תִּ

לאומיים   בנושאים  מחורזת  מסה  של  זו  לסוגה  דוגמה  לשמש  יכולים 

רעיונות   כלולים  ביאליק  של  המחורז  במערכון  גם  ונכבדים(.  כבדים 

אלה   אך  העבריים,  במקורות  שורשים  להם  שיש  היסטוריוסופיים, 

עצמו   על  ו  ֵעש ָּ דברי  למשל,  כך,  הדמויות.  בדברי  ומשולבים  מומחזים 

"( מעלים את לשון מסכת קידושין בדבר הפרסיים וקבוצות  ל ְכד בְמֻסְרבָּ )"

מישראל,   חכמים  תלמידי  לעומת  ישראל.  בני  מִּ שאינן  אחרות,  אתניות 

י" כִּ ְלַמְלאָּ ים  כדוב    ַהדֹומִּ ושותים  כדוב  הפרסיים  אוכלים  רת",  הׁשָּ

לִּ ּו" ער ְכד בְמֻסְרבָּ ים ש ֵ  ". ים ְכד ב ּוְמַגְדלִּ

א ַתֲעק ב"    –ו לאחיו המוזג  כך גם דרישת ֵעש ָּ  המעלה בתמציתיות    –"ַאל נָּ

" השם  של  טימולוגיה  האֶּׁ סביבו.  ַיֲעק באת  טוו  שנִּ הפרשנויות  שפע  ואת   "

נטילת   של  המקראית  לתרמית  גם  רומז  ונכלים,  רמה  מִּ שעניינו  זה,  שם 

ים"הבכורה   ׁשִּ ֲעדָּ יד  הו עיניו ולא הבחין    "ְבְנזִּ ולנטילת הברכה מן האב שכָּ

ר ווחה  במִּ א ַתֲעק ב" רומזת גם לטענה האנטישמית, שרָּ מה. הדרישה "ַאל נָּ

"ַהגֹוי",   של  תמימותו  את  היהודי  המוזג  מנצל  ולפיה  הצארית,  ברוסיה 

ומַרמה אותו בכמות היין ואיכותו )הלא היא הטענה הרשמית  המקובלת  

ומזיגתו(.   הֵׁשכר  מענף  נישולם  ובעד  בכפרים  יהודים  של  ישיבתם  נגד 

ו" באמצעות המחזתה של סצנת מכירת  מכיר ת היי"ש מוצגת ב"יעקב וֵעש ָּ

המאוחר   )בשירו  האדום  ביין  האדום  העדשים  נזיד  המרת  תוך  הבכורה, 

י" לערלים  "ֲאבִּ ומוזג  גווילים  צהוב  ספר  על  הרכון  האב,  את  בתארו   ,

יעקב   סיפור  את  נוספת  פעם  ביאליק  חיה  הֶּׁ האדום,  הֵׁשכר  מן  הסבואים 

רס ו בגִּ  ה מודרנית(.וֵעש ָּ

היא   הגנוז  טי  מָּ הדרָּ המחזה  של  האחרון  בבית  הכלולה  העידוד  קריאת 

ך  "לֶּׁ ה   ְלָך"-קריאת  ְצקָּ בָּ ם  אִּ ם/  חֶּׁ ְללֶּׁ נֹוֵדד  "ֵלך  המילים  מצלילי  )הנרמזת 

נביא, שליחו   של  נשגב, או מטעמו  דובר אלוהי  ַרְגְלָך", הנאמרת מפיו של 

מזכירה את קריאת  זו  עלי אדמות. קריאה  פרוג  של האל  של  מנונית  ההִּ ו 

ית"בשירו  ְברִּ ה עִּ ינָּ ה", שביאליק תרגמֹו לעברית בשם  "ַמְנגִּ ירָּ  :"ֵעיְנָך ְבהִּ

ם  כֶּׁ  ַקח ַיְלקּוט ַעל ׁשֶּׁ

ם  חֶּׁ  ֵלך נֹוֵדד ְללֶּׁ

ה ַרְגְלָך,  ְצקָּ ם בָּ  אִּ

ָך.  ֵלם ַמטֶּׁ    2עוד ׁשָּ

 

של   ה"  גולָּ "שיר  הקריאה  )כגון  דומות  מנוניות  הִּ לקריאות  בניגוד  אולם, 

הקוראת  מ"מ הקריאה   דוליצקי,  או  ׁשּוק",  עָּ י  ְיהּודִּ ַמְקְלָך  "ַקח  ליהודי 

ֵאל",  שרָּ יִּ ָך  תֶּׁ ְמנּוחָּ "לִּ רֹום:    בשירו  מָּ מִּ ֵאל  קֹול  קֹוֵרא  ֵאַלי  "ֵלך!  הקוראת: 

ה"(, שירו של ביאליק מסתיים בסיום פתוח  ימָּ דִּ    –ובו שאלה ללא מענה   קָּ

הנדודי  שגורל  הפסימית,  למחשבה  פתח  הפותח  נצחי  סיום  גורל  הוא  ם 

 ומעגלי:

ה?...  כָּ ה ֵאלֶּׁ נָּ  ַאך אָּ

ׁש!  י ַבק דֶּׁ  הֹוי ֵאלִּ

ם ֵנַצח  ם אִּ  ַהעֹולָּ

ף?...  ְרדָּ ְהיֶּׁה מָּ  ַרק אֶּׁ
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ו הצייד, שריחו כריח השדה, מגיע עם ַכלבֹו למקום מושבֹו   כל אימת שֵעש ָּ

ולצאת   ואת המקל  התרמיל  את  ליטול  האחרון  של  תורו  מגיע  יעקב,  של 

ים הנצחית. ההגות המשוקעת במערכון האלגוריסטי שלפנינו  לדרך הנדוד

וקשה   לעם,  שנועד  הגורל  זהו  ביסודה.  ודטרמיניסטית  פסימית   היא 

נצחי   לעזאזל  עיר  ש ָּ לַׁשֵמש  שנועד  עם  של  זה  דטרמיניסטי  גורל  לשנותו. 

שַ  יר מִּ עִּ ם שָּ ת ]...[ אִּ לֶּׁ ה ַהדֶּׁ ְתחָּ ו: "הֹוי פִּ ַחת  כלול גם בדברי ההתגרות של ֵעש ָּ

ָך". משחק המילים, הבנוי על ריבוי משמעותה של המילה    / ים ֵאינֶּׁ ְוֵׁשד ֵׁשדִּ

יר", רומז לטענה האנטישמית, המדמה את היהודי ליצור שטני, וגם   עִּ "שָּ

לעזאזל"   יר  עִּ "שָּ לשמש  שנועד  העם  של  הנצחי  לשנאת    –לגורלו  מטרה 

במפורש,  העמים. אף שהסיום פתוח ואינו מעלה את האפשרות הציורית  

ך ְלָך", גם מנטילת המטה  -דומה שזו נרמזת מן הצלילים החוזרים של "לֶּׁ

והתרמיל וגם מחוסר אפשרותו של יעקב לשבת ישיבת קבע בנוף המיוער  

 והמושלג. 

 )השעיר לעזאזל(  Pharmakos-ב. גלגוליה של דמות ה 

בפי העם",   ביאליק  מכונה "הגדה  הגנוז של  גוריסטי  אף שהמערכון האלֶּׁ

שירתו  אין   בנוסח  מרומם,  סגנון  לפנינו  בסגנונו.  ניכר  העממי  אופיו 

עם זאת,    3הלאומית של ש"ש פרוג, המשובץ ברמיזות תלמודיות למכביר.

סיציסטי המקושט, גם   ו", חרף סגנונו הקלָּ ם במערכון "יעקב וֵעש ָּ יש פ ה וׁשָּ

יעקב   נמלט  שאליו  הבית,  את  תיאר  לחובר  "נמוכים".  פולקלור  סממני 

ַרב  זת ידו הרעה של  אחיו, ְכ"ֵביתמאחי ַמם חָּ ר ׁשָּ ה, ֲאׁשֶּׁ יבָּ ", אשר בו  ַהְּיׁשִּ

ְפׁשּו" נָּ ת  אֶּׁ ְלאּו  מִּ נ ַגּה  ְואֹור  הישיבה  ח ם  לבית  הבית  בין  זו  לוגיה  נָּ אָּ  ."

פירושו של אונקלוס לבראשית כה, יז  -מתבקשת לאור העובדה שבתרגומו 

ים" לִּ א הָּ "ְמַׁשֵמׁש  "יֹוֵׁשב  לִּ אַביִּ   אנלוגי  נָּ ֻאְלפָּ כלמדן  ת  יעקב  של  דמותו   ."

עממיים   בשירים  רווחה  המדרש,  בבית  או  הישיבה  בבית  היושב  תמים, 

בבית   היושב  יענקל'ה  הלמדן,  של  בתיאורו  כדוגמת השיר הפותח  רבים, 

והדלת   השער  קריעת  זה  עממי  בשיר  החיים.  מהמולת  פרוש  המדרש, 

א כי  ַונדליזם,  של  מוחשי  מעשה  רק  אינם  ומשל.  ממקומם  סמל  גם  ם 

את   לתלוש  העלולים  זרים  לרעיונות  הדלת  כפתיחת  כמוהו  הפעור  השער 

 היהודי מעולמו הנבדל ולבוללו בתרבות הֵנכר: 

 יענקעלע לערנער זיצט אין שול 

ן:   צוויי בחורימלעך קלַאפן אָּ

 קלַאפטס, קלַאפטס ַא גַאנצע נַאכט 

 4געמַאכט. טיר און טויער צּו

יוש הלמדן  בבית]יענקל'ה  /  -ב  בדלת  דופקים  בחורים  שני   / הכנסת 

 דופקים, דופקים לילה שלם / לקרוע את הדלת ואת השער[.

כלמדן   גם  באכסנייתו  המוזג  יעקב  את  הרואה  זו,  עממית  תפיסה  מתוך 

יהודי השרוי   נבנתה דמות האב המוזג,  בישיבה,  היושב בבית המדרש או 

בספר,   נתונות  ועיניו  המרזח  בבית  שיכורים  תודות  בין  רק  בכוס.  ולא 

עצמו   על  להגן  היהודי  מצליח  היהודי  הגווילים  צהוב  בספר  להתעמקותו 

פֵני הטומאה. אב זה מתואר בשורות החותמות את השיר כמי ש"כתבת   מִּ

הרמיזות   וישר".  תם  איש  "פ.נ.  נאמנה:  עליו  תעיד  מראשותיו"  קצרה 

י )ישראל =  לסיפור יעקב מעלות את גורל האב למדרגת גורלו של כל יהוד 

 יעקב(. 

ו   ו להחיות את נפשו ולהחליף כוח, משמיע ֵעש ָּ כאן, לאחר שיעקב עוזר לֵעש ָּ

מנקודת   התמונה  את  חושפים  הם  שֵכן  פיפיות,  כחרב  שהם  דבריו,  את 

ה הוא  שיעקב  חשבנו  אם  המרומה.  של  השעיר    –  Pharmakos-ראותו 

היוונית   ה  מָּ הדרָּ מן  זו  –לעזאזל  בחינה  מִּ שגם  ברור  יצירה    עתה  לפנינו 

עיר   הש ָּ בתפקיד  ונושא  ומרומה  מרמה  מהאחים  אחד  כל  ּה  שבָּ מעגלית, 

לעזאזל בתורו: לפעמים זהו היהודי הנודד, ולפעמיים זהו אחיו שנזרק אל  

שלו   הש עירות  )תכונת  הש עיר  הוא  ו  ֵעש ָּ לפעמים  הנצחי.  התלאות  נתיב 
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תהל שעבר  יעקב,  ולפעמים  זה(,  בתואר  לשאת  אותו  של  מכשירה  יך 

עיר, לֵׁשד, בעיני אחיו מוניזציה, הופך לש ָּ יר-דֶּׁ " מאוחר בשם  ַעם  יריבו. ְב"ׁשִּ

ו", שחיבר ביאליק לאחר עליית הנאצים לשלטון, ַהרבה יותר   וֵעש ָּ "יעקב 

יידיש " ז  בולט האופי העממי. שיר זה מבוסס על הפתגם השגור בלשון  אָּ

ג  ער  דֶּׁ ֵער,  יְנְגט  זִּ הונגעריק  יז  אִּ ייד  ער  ַווייבדֶּׁ ַזְיין  אְגט  ְׁשלָּ )כשהיהודי  ֹוי   "

שר   הוא  אשתו"  –רעב  את  מכה  אחדות,  5גוי  רסאות  בגִּ רווח  זה  פתגם   .)

רודי המוקדם   ה"והוא שימש את ביאליק בשירו הפָּ ירָּ ן  ַהשִּ ֵצא  ֵמַאיִּ מָּ .  ?"תִּ

בשם  לעברית  תרגמו  שביאליק  אותנטי  ַעם  שיר  של  גלגול  זהו  למעשה, 

ם" ַאְברָּ ם,  היהודי    6",ַאְברָּ וֹודקה.  השותה  ו  ולֵעש ָּ ליעקב  פנייה  המכיל 

מצטייר, לפי שירים עממיים אלה, כאיש משפחה למופת, כיושב אוהלים,  

מצטייר   לעומתו,  ו,  ֵעש ָּ בכוס.  ולא  בֵספר  עינו  וש ם  בשתייה  מרבה  שאינו 

ו,   כמי שמׁשתכר וכמי שמכה את אשתו בגסּות ובברוטליּות. דמותו של ֵעש ָּ

ר ו",  דומה לדמותו  החודר בעָּ מה לאכסנייתו של יעקב במערכון "יעקב וֵעש ָּ

את   לפתוח  בה  ומפציר  חווה  של  לביתה  רמה  במִּ החודר  הנחש  של 

העממית   בשירה  רֹווחים  אלה  מעין  פיתוי  שירי  משמע.  תרתי  דלתותיה, 

וביאליק עשה בהם שימוש מּוש כל בסיפוריו, ב"שירי העם" שלו  ובשיריו  

קנה ביאליק לפתיחת הדלת גם משמעות  לילדים. במערכון הא גוריסטי הֶּׁ לֶּׁ

לאומות   העם  בין  ץ,   הַחיִּ או  הגדר,  שנפרצה  מרגע  גורל.  הרת  לאומית 

ץ   העולם, והיהודי חדל להיות "עם לבדד ישכון", הורע מצבו. כל זמן שַחיִּ

ץ   ידע את מקומו. מרגע שהַחיִּ גבוה ניצב בין היהודי לבין שכניו, כל אחד 

הי ולצאת  נפל, לא ארכו  והמוגן  ביתו החם  לַפנות את  נאלץ  והיהודי  מים 

 לדרך הנדודים ואל הסערה והקור השוררים בחוץ.  

 ג. המערכון המוקדם והשפעתו על היצירה המאוחרת 

ההגות   עיקרי  אגוז  כבקליפת  מקופלים  זה  מוקדם  שבמערכון  מתברר 

רבה ביאליק    הלאומית של יצירת ביאליק לתקופותיה. אמנם בשירה לא הִּ

  –בסיפור ובאגדה    –גויים, אך יצירתו בפרוזה  -לעסוק בגלוי ביחסי יהודים

תיאר ביאליק לא את    ַבַעל גּוף"   מלאה עד צוואר בנושא טעון זה. ְב"ַאְרֵיה

לית של היהודי הגלותי   מין יעקב יושב אוהלים, אוהב    –דמותו הארכיטיפָּ

בפנינו יהודי  תורה ומתרחק מכל הנאות העולם הזה. אדרבה, הוא העלה  

ו" גשמי ומגושם )שמו "צפיר" מעיד על תכונת הש עירות    –ממין חדש   "ֵעש ָּ

טיר שטוף זימה ונהנתן, השקוע במיני הנאות אפיקּוריות,   שלו ועל היותו סָּ

חושניות(. לפנינו טיפּוס תאוותן וּולגרי למדיי, הנהנה מאכילה ומסביאה,  

סתם של אחרים, מביצור  מהשתלטות כוחנית על רכושם ועל מקורות פרנ

חדש   בית  מבניית  אביהם,  של  קריקטורה  אלא  שאינם  בניו,  של  מעמדם 

כדי להתנאות בפני הקהל. הפיכת הפירמידה ההפוכה של הקיום היהודי  

לומר   בלי  מִּ זה  בסיפור  ביאליק  טען  חפוזה,  במהפכה  תיעשה  לא  הגלותי 

יישא ואריה  שלם,  דור  של  יסודי  חינוך  דרוש  מפורשות.  מאותם  זאת  ר 

דבר האחרונים"   יהודים הסרוחים על צרורותיהם, החולמים על    –"ֵמתי מִּ

ייצא   לא  מהם  וגם  יתבוללו  כבר  בניו  והבצלים.  השומים  ועל  הבשר  סיר 

האומה. לתקנת  ב"ֵמֲאחֹוֵרי  7דבר  ֵדר  גם  בשם  ַהגָּ גנוז  בסיפור  גם  )כמו   "

בתו החיה  העצים,  מפרוור  סוחרים  משפחת  מתוארת  שני"(  ך  "פסח 

ערבוביה ומהומה ועיפוש. בנם, ילד יהודי בשם נח, שאינו יודע מה בין צלב  

הוא   ישראל.  בני  בנערי  במלחמותיהם  הערלים  לילדי  מצטרף  לף,  אָּ לבין 

החזירים   רועת  ה",  ְקצָּ ְב"ׁשִּ מתאהב  חיל,  בן  כקוזק  מהיר  סוס  על  רוכב 

יו בהגיע  כאסופי.  בנו  את  לבדה  לגדל   אותה  ומשאיר  הגדר,  ם  שמאחורי 

יהודייה   נושא  אם  כי  למרחקים,  מרינקא  עם  בורח  הוא  אין  ההכרעה, 

כשרה, בת מוכסן עשיר, בחתונה מסורתית, כדת משה וישראל. מסוס פרא  

של   החברתיות  המוסכמות  גלת  לעָּ כבול  נרפה,  עבודה  לסוס  הופך  הוא 

ים". ַהְּיהּודִּ היה    "ְרחֹוב  השכנים,  של  בתיהם  בין  המחיצות  נפלו  אלמלא 

נ ח, שייוולדו  העוול נ מנע. עכשיו, משנתערבבו היוצרות, צפויים ילדיו של 
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אלא   שאינו  מרינקא,  של  בנה  מִּ נמרצות  למכות  היהודייה,  מאשתו  לו 

 8אחיהם למחצה.

ה ה"  גם ַב"ֲחצֹוְצרָּ יׁשָּ יִּ ְתבָּ הראה ביאליק שגם כשהיהודי חי בכפר, בצמוד    נִּ

לכאור  אלא  לטבע  קרוב  הוא  אין  הגויים,  ובין  וגם  לאדמה  כאן,  גם  ה. 

בסיפור הגנוז "פסח שני", ששימש לו תקדים, היהודי הוא סוחר עצים, אך  

ֵתר ובכל רגע עלול למצוא את   ביתו בית ארעי ושאּול, שבֹו הוא יושב בלא הֶּׁ

זכויות   למשפחה  ַמקנה  אינו  בצבא  הבן  של  ֵׁשרותו  ממנו.  מגורש  עצמו 

האבסּורד את  מדגיש  הוא  אדרבה,  כלשהן.  היהודיים    אזרחיות  שבחיים 

כרית   הנָּ בחצוצרה  היהודי  הכינור  את  שהחליף  הבן,  שמואליק  בגולה. 

ושימש מחצצר בצבא הצאר, זכותו לא תגן על משפחתו בהגיע יום הגֵזרה  

כאילו לא התגייס לצבא הצאר.   והוא יגורש מהכפר עם כל בני משפחתו,

בידי   הבית  מפתחות  את  ומפקידה  הנדודים  לדרך  יוצאת  המשפחה 

כרייה, ממש כשם שמגורשי ספרד השאירו את מפתחות ביתם   האומנת הנָּ

עומד   הפרגוד  מאחורי  אליו.  לשוב  עתידים  הם  אחד  שיום  בהאמינם 

המַחבר המובלע ורומז לקוראיו שזוהי אמונת שווא שלעולם לא תתממש.  

מה יעלה בגורלה של משפחת המגורשים? מצד אחד, נרמזת איזו "יציאת  

אך מצד שני, הן אבי המשפחה משאיר את המפתחות    מצרים" מודרנית,

את   ולערוך  לביתו  לחזור  בדעתו  האם  הגויה.  המשרתת  בידי  למשמרת 

לרשות   הבית  יעבור  שמא  או  השכנים?  לבת  בנו  בין  המיועדת  החתונה 

ובניה   לגבירה,  תהפוך  ועתה  יהודים,  בבתי  ששירתה  לאדוני     –הגויה, 

בערפל, לּוט  המשפחה  של  גורלה  את    הבית?  מזכיר  המפתחות  סיפור  אך 

שובם   יום  על  שחלמו  ספרד,  מגורשי  של  שבסיפוריהם  המפתחות  מוטיב 

ביאליק     –בהסתמך על תקדימי העבר     –לביתם בעבֹור הזעם. לעומתם, 

היא   לביתם  לחזור  גיבוריו  של  ששאיפתם  תי"   אמִּ "בזמן  נכון  אל  יודע 

לומ זה שהיהודי אינו  רומז בסיפור  ד את לקחי העבר,  תקוות שווא. הוא 

ובכל דור ַמפנה את כל כוחו ומרצו לא ליעדים הנכונים. הוא מנסה להיות  

מכאן   קירח  ויוצא  יושב,  הוא  שבתוכה  הנכרית  ולאומה  לאומתו  נאמן 

פנה אותם ליעד הציוני,   ומכאן. בלי מילים נאמר כאן בין השיטין, שאילו הִּ

ג  דיה היהודית לא  ולא זרה את כל כוחו לרוח, בשדות זרים אפשר שהטרָּ

 הייתה חוזרת על עצמּה דור אחר דור. 

בסופו של הסיפור, שאלת התם של הילד ליד שולחן הפסח )"והחצוצרה?"(  

הבא   בדור  שגם  הדטרמיניסטי,  הרעיון  את  שלאחר    –מבטאת  הדור 

בצבאות   ששירתו  ליהודים  אכזבה  שהנחילה  הראשונה,  העולם  מלחמת 

תר על  ויקר  כבוד  לקבל  וקיוּו  ל"מולדת"  ֵנכר  צעירים    –ומתם  יוסיפו 

והבטחות   החצוצרה  ברק  אחר  שבי  ללכת  תמימים  איֵדאליסטיים 

בן  החדש,  היהודי  שגם  להם  רומז  ביאליק  המשכיל,  -הלאומים.  המערב, 

רעהו   וגם  בזכויות,  לזכות  ומקווה  האזרחיות  החובות  כל  את  הממלא 

גרסיבי, שנותר מאחור באפלה, בין "  נֹוהרֶּׁ יֵקי נֹוׁשָּ ת  " ו"יֹוְׁשֵביתַמֲחזִּ וֶּׁ ",  ַצְלמָּ

היהודית   גדיה  הטרָּ היא  עצמה,  גדיה  טרָּ לאותה  דבר  של  בסופו  נקלעים 

ַקב העולם הנאור   עָּ פנה המאה  הנצחית שאין ממנה מנוס. ואכן, בשנות מִּ

יהודי קצין  של  גורלו  שאת  -אחר  שות  רָּ אותה  של  מידיה  שלקה  צרפתי, 

בגאווה. נשא  הסיסמאו ַמדיהָּ  שכל  הוכיח,  תש  גורלו  מנציפטוריות  האֶּׁ ת 

היהודי   בעולם  ששרר  ההלם  עומדת.  לעולם  האנטישמיּות  וכי  כוחן 

בעקבות פרשת דרייפוס היא שעוררה רבים, ובהם יהודי מתבולל למחצה  

קדימה   המבט  את  ולהפנות  לאירופה  עורף   להפנות  הרצל,  כתאודור 

 9וֵקדמה.
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ביאל של  דמותו  בן  העברי,  המשורר  מרו  האין  באָּ בגזענות  לוקה  יק, 

" פּוןבסיפורו   ַהסִּ יׁש  " אִּ המַדבר  איש  בספינה  שאין  ם",  דָּ אָּ ְבֵני  ׁשֹון  "  ְבלָּ

ידיש(, או כשהוא מנסה לזהות בכל אחד את "הנקודה   ויִּ )כוונתו לעברית 

של   בחיקו  נפלה  כֵׁשרה  ישראל  בת  כיצד  מתפלא  כשהוא  וכן  היהודית", 

ל ביאליק רומז, שכל רעיון צריך שיידון  המלח הערל המבּוש ם? סיפורו ש

בהקשרו, תוך חידוד ההבדלים בין תופעות הנראות לכאורה דומות זו לזו.  

כנפיה   אמנם היהדות מתבדלת מַעמי הארץ, אינה מקבלת כל אחד תחת 

התבדלות   מתוך  נובעת  זו  עמדתה  אך  המשפחה,  טוהר  על  ומַדברת 

ֵכר גזעיי ער וצבע עיניים.  תרבותית שאינה קשורה בסימני הֶּׁ ם, כמו צבע ש ֵ

שיוצרת   גדיות  טרָּ מיני  למנוע  הרצון  מתוך  נובעת  היהדות  עמדת 

ההתבוללות, כגון ילדי תערובת, חסרי שורש וזהות )כמו שתי ילדותיו של  

איש הסיפון ושל אשתו היהודייה, שהאחת מהן קתולית והשנייה בת בלי  

"טו  לרעיון  פנים  בשום  דומה  זה  רעיון  אין  הנאצים,  דת(.  של  הגזע"  הר 

היהדות   אמנם  ולהכריתו.  הזר  את  לבזות  כדי  ובראשונה  בראש  שבא 

מַדברת על עליונותה )"אתה בחרתנו"(, אך זוהי עליונות מוסרית, הנקנית  

בעמל רב והדורשת מבעליה מאמצים מרובים, ולא "עליונות" אוטומטית  

ר )הרי אין די  הניתנת לו לאדם מראש, מיום ֵלדתו, מבלי לתבוע ממנו דב

זכות במעמד של   לִּ ער זהוב, כדי  וש ֵ בתכונות מּולדות, כמו עיניים כחולות 

" של  ההתבדלות  הרי  לא  השיטין(.  מבין  כאן  נרמז  עליון",  י  "אדם  ְבנִּ

ה העם,  -דעת, כדוגמת אחד -נפש ואנין -", למשל, מיסודו של יהודי אצילמ ׁשֶּׁ

חסרת   התנשאותם  כהרי  הרוחנית,  הציֹונּות  אספסוף  מייסד  אותו  השחר 

היכתב   בעת  כי  לזכור  ראוי  הארי.  לגזע  בהשתייכותו  שהתגאה  גרמני 

הרשימה ראה ביאליק את חלאת האדם שהגיעה מן הביבים והאשפתות,  

הפיזית,   והגבורה  היופי  שוחר  העליון,  לגזע  בהשתייכות  התגאתה  אשר 

ק". יָּרָּ וארוחת  בּוס  אָּ "שור  ביצירתו  תיאר  התופעה  ב  10ואת  כל  ני האם 

אחד הזהיר  נחמה",  "חצי  במאמרו  שווים?  הכללות  -האדם  מפני  העם 

בני לאומים מסוימים,   וגורפות באשר לאופיָּם הייחודי כביכול של  רמות 

רמה וכדומה;   שההסכמה הכללית הפכתם לסמל הקמצנות, הרמאות, העָּ

פייניות   אָּ תכונות  ויש  יש  כי  יומו,  בערוב  להודות  נאלץ  ביאליק  ואולם 

סוימים ולבני לאומים מסוימים, ואלה מתבלטות בעיקר בעת  לטיפוסים מ

צרה, סערה ומלחמה. התבוננות בנוסעי האנייה מלמדת כי יש בהם כאלה  

היהודים(   )כמו  שמעדיפים  ויש  וציפורניים,  טלפיים  לחשוף  שממהרים 

ביאליק   ביקש  לא  מעולם  הזעם.  יעבור  עד  בפינתם,  ולהתכנס  להתגונן 

ין עמים לגזעים ולהביא לידי ביטול ייחודם, אך להפיל ביצירתו מחיצות ב

כדי   ביניהם,  השוררת  האיבה  של  לביטולה  אפשרית  דרך  כל  ביקש  הוא 

דֹות "ַאגָּ , שחיבר  ַהְקדּומֹות"  שייווצר מרחב מחיה ומרחב פעולה לכל. רק בָּ

י ַהּיֹום"תחת הכותרת   , השיא עלם עברי ועלמה ארמית, ואמר לדבק  "ַוְיהִּ

תים, טען בנאומיו, יש שדווקא סמל  טוב, כבתקופת   האבות והמלכים. לעִּ

ביניהם   הנכרתת  שלום  ברית  לַסמל  יכול  שבטים  בין  ואיבה  פירוד  של 

בנאומו   לדורות.  אותם  ּיּותומאחדת  ֵאל" "ַהְשנִּ ְשרָּ את  ְביִּ ביאליק  הסביר   ,

"חוק של שעטנז" כֵזכר לאיבה בין הרועים הנוודים לעובדי האדמה יושבי  

כבר גילו שבחוק הזה יש    איבה שהפכה לימים לסמל של אחדּות:  –הקבע  

ובין    –שהיו לובשים בגדי צמר    –ֵזכר לשנאה הגדולה ששררה בין הרועים  

בגדי פשתן; והתערבות שני המינים בלבוש   עובדי האדמה, שהיו לובשים 

אחד הייתה עלולה להביא את האדם הלובש מלבוש כזה לידי סכנה, מפני  

]...[  שבני שבטו הי עליו  ולהתנפל  לבן השבט הזר  יכולים בטעות לחשבו  ו 

הציצית עם פתיל התכלת מוצאה מתקופה יותר מאוחרת ומצוותה דווקא  

אחד    –בשעטנז   ל"עם"  שהתחברו  השבטים  בין  שנכרת  השלום  סמל 

בסיפורו "איש הסיפון", לעג אפוא ביאליק    11והכירו באחדותם הלאומית.

שמים בכל הדורות. היהודים אינם גזע, רמז  לכל כללי הגזע שקבעו האנטי

 ד. גזענות מהי? 
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יהודים   יש  לגביהם.  ממש  כל  הגזע  תורת  בכל  אין  כן  ועל  השיטין,  בין 

הדומים לסורי הנוצרי שעל סיפון האנייה ויש יהודים צפוניים מפטרבורג,  

עניינים   הם  אותם  והמאחד  השוודי,  המלח  של  היהודייה  אשתו  כמו 

ינים פיזיולוגיים, כצבע שער ועיניים.  ולא עני   –אמונות ודעות    –שבתודעה  

לו   שטוב  מילים  ללא  נאמר  הצרפתית  שבאנייה  הטֵרפה  מאכלי  בתיאור 

ק"  יָּרָּ "ארוחת  על   ליהודי  בּוס"  אָּ מ"שור  זרים  בחסדי  לו  נתונה  שאינה 

ובמעגל ֵנכר.  הבשר,     שולחן  סיר  את  לנטוש  ליהודי  מוטב  יותר:  הרחב 

צאת את ערי אירופה המעטירות,  להסתפק ביישוב קטן ודל שכולו שלו  ול

על החדשה  היהודית  העיר  שם  "מה  רבן.  מקִּ אותו  יפו?",  -המקיאות  יד 

-שיחו המשורר העברי, ומה שנזרק כאן בחטף וכבדרך-שואל המלח את בן

אגב הוא למעשה עיקרו של הסיפור: הפיכת החזון והאּוטֹופיה שבספרים   

השיכור   הגוי  בתיאור  ופועמת.  ממשית  בּואה  למציאּות  בָּ וההפכפך, 

סמלו    כאמור,  הפך,  אהסוור,  או  )אחשוורוש,  אחשוורוש  של  קריקטורית 

להניח   היהודי  שעל  ביאליק  רמז  האנטישמים(,  בעיני  הנודד  היהודי  של 

סוף סוף מידו את המקל והתרמיל ולהתיישב ישיבת קבע. כחצי יֹובל שנים  

"תל הפכה  הסיפון"  "איש  לכתיבת  מֵׁשם-קודם  אּוטֹופי,  של   אביב"  ספר 

המשורר   בנה  שבּה  ממש,  של  לעיר  לעג,  של  לקיתונות  פרסומו  עם  שזכה 

את ביתו. לראשונה בחייו חש עצמו ביאליק "יהודי חדש" החי על אדמתו.  

לראשונה בחייו היו לו בית משלו וגן משלו. בתחילת דרכו לעג לחזיונותיו  

הספרות  האּוטֹופיה  כי  ראה  יומו  בערוב  אך  הרצל,  הייתה  של  שלא  ית, 

מחלום   והופכת  וגידים  עור  קורמת  באוויר,  פורחים  גדלים  מִּ אלא  בעיניו 

ֵאיפֹורית  -פי -על-פורח למציאּות פורחת. אף כן, אין כאן עדות להתלהבות 

בו   ונוטעת  עיניו  לנגד  ונבנית  הולכת  חדשה  עיר  אמנם  החלום:  מהגשמת 

לראשונה השם   כבספר יחזקאל שבֹו נזכר  –תקוות לעתיד טוב יותר, אך  

הוא    –אביב"  -"תל אף  מרגיש  המקראי,  הנביא  כמו  המודרני,  הנביא 

ולהיחרב; שחלק   עומדת לשקוע  ש"נינווה" המערבית  בחושיו המחודדים 

שמחת   על  מעיבה  זו  ותחושה  לשַמים,  מתחת  להישמד  עומד  מַעמו  גדול 

תיאורים   ביאליק  כלל  המוקדמות  ביצירותיו  אם  וההתחדשות.  החידוש 

הרי  א -אוטו ולפשפשים,  לעכברים  הדומים  יהודים  ובהם  נטישמיים, 

גוי   מתואר  ובה  עמדתו,  את  שינה  הסיפון"  "איש  המאוחרת  שביצירתו 

במחילות התת מזוהם המתרוצץ  כשרץ  היורד לקרקעית הספינה  -שיכור 

קרקעיות, בעוד שהיהודי האליטיסטי מהלך על הסיפון העליון ומחשבותיו  

ם ברשימתו המוקדמת "סוחר" תיאר ביאליק  מרחפות אל שפריר עליון. א 

את  החוטם היהודי הארוך,  המרחרח בכל פינה, כבקריקטורות טיפוסיות  

נאצל   יהודי  תיאר  המאוחרת  שברשימה  הרי  האנטישמית,  לעיתונות 

הגדר"   ב"מאחורי  אם  בהתרפסות.  לפניו  מכרכר  הגוי  שהמשרת  ומעודן, 

במראם  ל"שקצים"  הדומים  יהודים,  נערים  הרי    תיאר  ובמנהגיהם, 

היהודי   של  הטיפוסית  לדמותו  הדומה  גוי  תיאר  המאוחרת  שברשימה 

ובמאמר   רגליו.   מתחת  אדמה  לו  שאין  הפרצופים,  אלף  בעל  הנודד, 

הקריקטוריים   תיאוריו  שכל  היטב  ידעו  שהקוראים  מאליו  מובן  מוסגר: 

גם תיאוריו ה"אנטישמיים" של מורהו   ה"אנטישמיים" של ביאליק, כמו 

כיום,  מנד אך  בונה;  ביקורת  ומתוך  כואב  מלב  נובעים  ספרים,  מוכר  לי 

ציֹוניים, בין  -מודרניים ובתר-משנשתנו המושגים, מתעלמים מבקרים בתר

שבשוגג ובין שבמזיד, מן המגמה הרפורמטורית של הספרות הלאומית, זו  

פצעי   "נאמנים  בחינת  לשינוי,  לדרבנו  כדי  העם  את  להוקיע  המבקשת 

ז עם  והמעודן  אוהב".  האליטיסטי  היהודי  דווקא  הסיפור,  בסיום  את, 

תמרור   לנו  הרי  הנקלה.  הגוי  של  סליחתו  את  ומבקש  גסה  טעות  טועה 

להיות   העלולות  גורפות,  מהכללות  להימנע  ליהודי  המאותת  אזהרה, 

ראינו   היהודים.  על  הגויים  שמשמיעים  מההכללות  פחות  לא  מסוכנות 

ומית הפורשת את מסכת ההבדלים  שאת דרכו החל ביאליק באלגוריה לא
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ישראל   שנאת  של  התהוותה  שלבי  את  והמגוללת  ו  לֵעש ָּ יעקב  בין 

החל   בזמן  ובו  זה,  בשם  פזמון  כאמור,  כתב,  יומו  בערוב  גם  המודרנית. 

ו   ֵעש ָּ בני  את  תיאר  שבֹו  "יתמּות",  האחרון  שיריו  מחזור  את  כותב 

א ומטמאים  פיהם  את  מנבלים  אביו,  בפונדק  האווירה  המתגוללים  ת 

ה". בתוכם עומד האב, מין יעקב   ת תֹוֵעבָּ ֵלי ְקט רֶּׁ ים ּוְבַעְרפִּ גּולִּ ך פִּ סֶּׁ "ְבֵאֵדי נֶּׁ

תרגומו לפי  ים",  לִּ א הָּ )"יֹוֵׁשב  בכוס  ולא  בספר  עיניו  ושם  אוהלים,  -יושב 

יעקב   אולפנא"(.  בית  "משמש  יז:  כה,  לבראשית  אּונקלּוס  של  פירושו 

"מ מוזגת  האחת  שידו  השנייה  הלמדן,  וידו  לערלים  האדום"  האדום  ן 

ר ְצֻהב ים", נאלץ לשבת יום יום בין  נחשים ועקרבים,  -מדפדפת ב"ֵספֶּׁ ילִּ ְגוִּ

מוצאות   במותו  שפתיהם.  ברוח  ולהתגאל  שיכורים  של  פיהם  הבל  לגמוע 

ה ְבַיד   יו, ֲחרּותָּ אׁשֹותָּ ה ְמרָּ רָּ ת ְקצָּ עצמותיו מנוחה מתחת לציּון עץ דל "ּוְכת בֶּׁ

מָּ  ר'". המילים "מראשותיו"  ל א אָּ ם ְויָּׁשָּ יׁש תָּ ה: 'פ.נ. אִּ נָּ ֱאמָּ יו נֶּׁ לָּ יד עָּ עִּ ן, / תָּ

ו"איש תם" בשורות הסיום של השיר מעידות נאמנה ששיר זה מעמת את  

במערכון  -יעקב כמו  הֵׁשכר,  אוהב  ו  ֵעש ָּ עם  האוקראיני,  הגוי  עם  ישראל 

הצר, במעגל  בוֹולֹוז'ין.  הלימודים  בתקופת  שנכתב  שיר    האלגורי  לפנינו 

מסכת   כאן  נפרשת  הרחב  במעגל  אך  המשורר,  של  אביו  על  אוטוביוגרפי 

עם ובין  לאלוהיו  העם  בין  והבעייתית  הסבוכה  לבין  -היחסים  ישראל 

יף    העולם, בעת החדשה ובכל הדורות. -אומות הֹוסִּ ְול א  ַפל  "נָּ המילים 

נושאות בחּובן  הנביאים,  גדולי  לנבואות הזעם של  מסר   קּום", השולחות 

 אקטואלי להפליא בהתחשב במועד כתיבתן: 

ת ְמעּו אֶּׁ ֵאל.  -ׁשִּ ְשרָּ ה ֵבית יִּ ינָּ ם קִּ י נ ֵשא ֲעֵליכֶּׁ נ כִּ ר אָּ ה ֲאׁשֶּׁ ר ַהזֶּׁ בָּ ה ל אַהדָּ ְפלָּ -נָּ

ל א  ת ִיְשרָּ ה ַעלתֹוִסיף קּום, ְבתּול  ְטׁשָּ ַמר ה'  -; נִּ י כ ה אָּ ּה. כִּ ימָּ ּה ֵאין ְמקִּ תָּ ַאְדמָּ

ף   לֶּׁ אֶּׁ ַהּי ֵצאת  יר  עִּ ְלֵבית  הָּ ה  רָּ ֲעשָּ יר  ַתְׁשאִּ ה  ֵמאָּ ְוַהּיֹוֵצאת  ה;  ֵמאָּ יר  ַתְׁשאִּ

ֵאל. ְשרָּ  ג(.  -)עמוס ה, א יִּ

בני   בקרב  שנחשב  המשורר,  ניבא  השלושים  שנות  בראשית  כבר  משמע, 

עמו לנביא מודרני, חזּות קשה לעם ישראל. הוא חש וניבא שעתיד עם זה  

נתחי ולאבד  אנושה  מכה  ספורות  שנים  תוך  מבשרו.  לספוג  נכבדים  ם 

של   כרה  זִּ את  במקביל  מעלים  קּום"  יף  הֹוסִּ ְול א  ַפל  "נָּ המילים  ואולם, 

לעם   וישועה  העולם  לאומות  קשה  חזּות  הצופה  ידועה,  נחמה  נבואת 

לפיה, דווקא האנושות תוכה מכה אנושה, ואילו עם ישראל יוכל    ישראל. 

שבֹו קוסמי  אסון  מתארת  זו  נבואה  בגאון.  ראשו  את  תנּוע  להרים  נֹוע   

" ְול אהארץ כשיכור  ה  ְפלָּ ַעלת ִסיף קּום-ְונָּ ה  ְיהוָּ ְפק ד  יִּ ַבּיֹום ַההּוא,  יָּה  ְוהָּ  .-

ְוַעל רֹום;  ַבמָּ רֹום  ַהמָּ א  ַעל-ְצבָּ ה  מָּ ֲאדָּ הָּ ה.-ַמְלֵכי  מָּ ֲאדָּ ה,   הָּ נָּ ַהְלבָּ ה  ְפרָּ ְוחָּ  ]...[

ה: ַהַחמָּ ה  י ּובֹוׁשָּ ּיֹו -כִּ צִּ ְבַהר  אֹות,  ְצבָּ ה  ְיהוָּ ַלך  יו  מָּ ְזֵקנָּ ד  גֶּׁ ְונֶּׁ ִּם,  ַל ירּוׁשָּ ּובִּ ן 

בֹוד" כג(. ביאליק הבין אפוא כי ההרס והבניין כרוכים זה  -)ישעיהו כד,  כ כָּ

בזה, וכי הבן ימשיך את אביו המת וישלים את שליחותו עלי אדמות. הוא  

הש ק   את  מעליו  להסיר  ההֵפכה,  מתוך  לצאת  העם  של  בכוחו  כי  האמין 

חדשים  חיים  ולכונן  חדש והֵאפר  חדשה-כעם  תרבות  המטפח  ן  נה  -יׁשָּ יׁשָּ

נה.  -בארצו החדשה   היׁשָּ



 17 

וו ) .5  . 1763ין )תרס"ח(, סימן ; בערנשטי235(, סימן 1950סטוטשקאָּ

 . 352(, סימן 1901גינצבורג ומארק ) .6

גן   .7 לי  "יש  בפרק  אריה    –ראו  בסיפור  'היהודי החדש'  של  דיוקנו 

בתוך   גוף",  במעגלותיהםבעל  ביאליק  סיפורי  עלילה:  באין  תלספרי   ,-

,  שםעולם הפוך",    –. ראו בפרק "מאחורי הגדר  71  –  39, עמ'  1998אביב  

 . 103  – 72עמ' 

התנפצות סיסמאות ההשכלה בסיפור    –בפרק "לא זה הדרך!  ראו   .8

 . 137  – 104, עמ' שם'החצוצרה נתביישה", 

אות   .9 של  קוצה  "על  בפרק   ברשימה    –ראו  ופוליטית  פואטית  הגות 

 . 257 – 220, עמ' שם'איש הסיפון'", 

 מג.   ', כרך א,  עמפה-דברים שבעלח"נ ביאליק,  .10

 

 

 הערות

 . בראשית רבה ס"ג, ובעוד מקומות. 1

היהודי2 העיתון  של  הראשון  גיליונו  את  פתח  פרוג  ש"ש  של  שירו   .-

, אחרי הפרעות "הסופות בנגב". בראש  1882של שנת    ראזסבייטסובייטי  

ויס  זו השפיעה  השיר בא המוטו "דבר אל בני ישראל  עו", וקריאת עידוד 

 על בני ביל"ו. 

)שורה  3 פתן"  ראש  "לרוצץ  ו  ֵעש ָּ של  איומו  למשל,  הגנוז(    201.  במערכון 

השרת   מלאכי  סייעו  המדרש  לפי  עה.  רבה  בבראשית  את המסופר  מהפך 

ו.   ליעקב לרוצץ את ראש ֵעש ָּ

 . 263(, סימן  1957י"ל כהן )  .4




