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ן!;כל~ים,חידות!רןערסתןם,~עןל~ן

רואה')ובאיןאחדאחד'(

במיוחד-חלקםשירים.כשמוניםמונהביאליקשלהילדיםשיריחטיבת

ביקורתיתלהארהתמידראוייםאינם-והמעובדיםהמתורגמיםהשירים

כולםשנכללומשל,דרךהדכרים,ספר(כבשיריל~תיםבהםישכן Wופרשנית,

מסויימותלחטיבותהאופייניתהסכימטיותמןלילדים)ופזמוכותשיריםבתוך

הדברים,יתרלכלהאופיינייםהעיבויומןהריבודמןולאהרך,לגילבספרות

בכינוייםלילדיםשיריואתפטרעצמוהמשוררביאליק.שלעטומתחתשיצאו

הקאנוניתמיצירתוחלקבהםראהולאעט",ו"מפלייפרורים"כדוגמתמזלזלים,

אף-על-פי-כן,קפא).עמ'ב,כרךאיגרותמתרע"ח;פרישמןלדודמכתבו(ראה

לילדיםביאליקשלהמקורייםמשיריווכמהכמהכיבוודאי,תגלהבוחנתעין

יצירתומחטיבותיותראף-והאינטלקטואליהרגשי-הפנימיעולמואתמאירים

אתגר,והחוקרהמבקרהפרשן,לפנימציביםהללוכןועלוהנערכות,הנחשבות

ליותרהראוייםמורכבים,שיריםהםאלהשיריםבמיטבם,ב~דו.רבששכר



בתוכםמכיליםאףאלהששיריםישוהארה,פירושוהתובעיםאחתמקריאה

המפתיעותואחרות,פוליטיותפסיכולוגיות,בלשניות,פואטיות,אבחנות

,ונשאלתילדשללהשגתומעברהואאלהמאבחנות,חלקובדקותןבמורכבותן

בכתיבתוולאלילדים,יצירתובתוךאותןלכלולהמשוררראהטעםמההשאלה

לענותהספרפרקיינסוואחרותאלהשאלותעללמשל,למבוגרים,העיונית

ומקוריים,מרובדיםשיריםשבמרכזםהאחרונים,הפרקיםשני(במיוחד,

בלבד),לילדיםלאאךלילדים,אמנםשנועדוהירק:ו'בגינת'המכונית'כדוגמת

מרמזיםרמזיםשלוהמקורייםהילדיםמשיריבחלק;נללביאליקלמעשה,

שלו,הפוליטי-חברתי-אסתטימאמין"ה"אניעקרונותאתהמאיריםשונים,

מתגליםמשהםוחופשיותלבגילויוביתר~נותביתרכאןמתגליםאלהעקרונות

לאשביאליקמשוםשדווקאלהנחה,מקוםאוליישלפיכך,אחרים,במקומות

שנהגמאמציםאותםבהםהשקיעולאיצירתו,פסגתאתלילדיםבשיריוראה

מאילוציםבהםלהשתחררלעצמוהתירהואהקאנונית,ביצירתולהשקיע

הרגשיעולמוועלחייועלצפוניםסודותלננתיםבהםלחשוףואףומתכתיבים

מןתמידאינםשכאמוראלה,בשיריםלמצואניתןפרדוקסלי,באופןוהרעיוני,

סמוייםהותירשאותםהכמוסים,הנפשייםה~טימוניםאתשביצירתו,העידית

הקאנונית,ביצירההעיןמן

לאאמנםביאליקזאת:אףלהעירראויאלה,שיריםשלהערכישיפוטםלגבי

נחותשיריכבסוגבהםונהגיצירתו,שבמרכזז'אנרשלוהילדיםבשיריראה

בכנות,(ספקבערכםכאמורהקלאףהואהקאנונית,המערכתשבשוליבמקצת,

יימפלבשםאותםוכינהגאווה),שלמקורטיותרבושישבביטול-עצמי,ספק

הכינויאולם,אשתקד'),'גבעולישבשירומזמרה':"מפללצירוף(במקבילעט"

שאלהמשורר,שלה"מרשיעה"עדותואוגנאיכינויבהכרחאיננועט"יימפל

שירישלהתהוותםלדרךזהבצירוףרמזשביאליקייתכן,גפל,שירילוהם

האסיףמלאכתאגבמרובים,כתיבהחבליללאידותחתשנאספושלו,הילדים

רבניצק,ישללנכדתוהקדשהבשיר-אחרבמקוםפנים,כלעליצירתו,של

דביר,הוצאתלילדים,ופזמובות(שיריםשלוהילדיםשיריספרעל-גבישנרשם

אותםוכינהלחלוטין,אחרתבנימהאלהשיריםעלכתב-תרצ"ד)תל-אביב,

עקביותגילהלאעצמוביאליקמשמע,ושהמי",וספירישירי"מבחרבשם

האמנותי,ושיפוטםשלוהילדיםשיריהערכתבענייןנחרצת

לגביהאמתכיביטחון,שלאחרתאוזובמידהלקבוע,שניתןזאת,עםדומה

שהשמיעהזלזול,הערתאתתואמתאינההאסתטיושיפוטםאלהשיריםהערכת

המליצהאתתואמתאינהואףהדעת,ובזחיחותבהומורלפרישמן,ביאליק

שיריםהספרעל-גבירבניצקילנעמיבהקדשהעליו,לבוכטובשכתבהנפרזח,
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ל~תיםמתעליםוהתמימה,הפשוטהחזותםחרףאלה,שיריםלילדים.ופזמונות

שאינהובהשתמעויות-לוואי,בדקויותעשירהאמנותיצירתשללמדרגה

ספרהחותמיםהפרקיםבשניהקאנונית.ביאליקשירתאתבמורכבותהמביישת

גםאחתלאבמיטבומכילהמקוריהביאליקאיהילדיםשירכילהוכיחאנסהזה,

ועםהעבריתהשפהמחדשיעםדיאלוגיםילד:שלמעניינולל fשאינןסוגיות,

וחריזה,משקלבענייניהתלבטויותשונות,פואטיותמשמרותבנימשוררים

בינובהםהשתעשעשביאליקאפשרוכהנה.כהנהועודהלכתיותהתדיינויות

ואפשרתחשפם;לאילדשעיןמראש,ידעשעליהםדברים,בתוכםו~לללבינו,

ביאליקכאןמציץכביכול,אלה.בשיריםלוהיתהפדגוגית-דידקטיתשכוונהגם

ניתןשבההדרך,בדברשלומאמין"ה"אניעלומצביעהשיר,שיטימביןהמורה

הסבוכיםהענייניםאתהילדיםילמדונועם:בדרכיידעלתלמידלהקנות

מושכתתמונהבעזרתקשותסוגיותהממחישיםקלים,שיריםבאמצעות

יוכלומסובכים,תאורטייםענייניםשלללימודםויכשרוולכשיתבגרוומאלפת;

שבשירים.ההמחשותבאמצעותלכךעצמםהכשירוכברשכןלרכשם,בנקל

אםכיהשירים,כללגבייפהאינודרכו"פיעללנערייחנוךשלזהכללואולם,

האחרוניםהפרקיםבשניכאןהנדוניםהמקוריים,שיריו(כגוןשלהםלעידית

שתורגמומהםאלהרקולא-השיריםהםמעטיםלאזאת,לעומתבפירוט).

מפגיניםואינםהשתמעותמישורימכמהמרובדיםשאינם-הלעזיםמןושעובדו

ביאליקליצירתהאופייניסמנטי,עיבויואותוסגנוניתוירטואוזיותאותה

במיטבה.

בין-וזאתאחידה,רמהכן,אםמגלה,אינוביאליקשלהילדיםשיריקובץ

ומתוךמזו,זורחוקותשונות,יצירהמתקופותנאספושהשיריםמשום-השאר

לבני-ומהםלילדיםהמיועדיםמהםהרך,לגילהמיועדים(זגהםשוניםכתבי-עת

מטרותולמעןשוניםמניעיםמתוךנכתבוהקובץשיריועוד,זאתהנעורים).

(עלהבלתי-אחידהרמתםועלההטרוגניטיבםעלהשפעהלכךואףשונות,

להלן).ב'סעיףראהלילדים,יצירותיואתלכתובביאליקאתשהניעוהמניעים,

ומשעשעיםמענייניםאטיודיםמעיןגםשירי-ילדיםבכתיבתראהביאליק

ביותר,אותוהעסיקהואשאףהפדגוגי,ל~דםבנוסףוזאתנאיבית,ביצירה

לוקסםשונות.הגותיותבסוגיותתכופותשהתחבטמחשבות",ייבעלכמשורר

ילדיםשלמחשבתםואורחסגנונם(חיקויואי-התחכוםהתחכוםשביןהפער

האותנטיותשביןהפערוכןומתוחכמות),מורכבותשירבדרכינאיביים

לשון-~םשאיננהבלשוןאותנטיים,ילדיםשירישלסגנונם(חיקוילמלאכותיות

ובבית,בגןהילדים,בפישגורהשאינהקפואה,ספרלשוןעודנהאםכיטבעית,

מסורתשביןבפעריסודולביאליק,שקסםנוסף,פרדוקסלילדיהם).הוריםבין
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דורות,בנותחינוכיותמסורותעלמבוססשיר-הילדיםשלהז'אנרלחידוש:

שייווצרעדיעברודורותנולדה.אךשזהביצההיאהלאומיתהתחייהואילו

מקדיםוביאליקבארץ-ישראל,עבריחינוךדפוסישיתגבשוועדעבריפולקלור

ישתגרואם,שספקהמוכןמןופזמונותשיריםהעבריתאלומביאהמאוחראת

מןלהעבירםשעשויה"המשובשת",האשכנזיתבהגייהכתוביםהםכיבכלל,

להיווצרם.סמוךהעולם,

ביצירהכוחוהמנסההעברי,הסופרשלבדרכוהעומדותהללו,המכשלותעל

כתבה"חיים",שפתמשהיאיותרה"ספר"שפתהעבריתהשפהבעודלילדים,

לילדים,ספרים(הוצאת'אופיר'ייסודלרגלשניסחהפרסום,בדףביאליק

רוידזיידמן-הזוגבניעםבשיתוףהמשוררשיסד'מוריה',להוצאתהמסונפת

השפהמגבלותחרףכיאמונו,אתהביעזהבמניפסט .) 1922בשנתבברלין

שאתהטבעית,הלשוןאינההיא(תרתי-משמע:אםלשוןשאינההעברית,

כיידישעבורואיננהואףהראשונות,בשנותיוהרךהילדרוכשכלליה

ילדיםספרותלכתובניתןהאמהות"),"לשוןבשםבפי-העםשכונתההמדוברת,

השפה.שלותהאי-טבעיעלהמחפההמסוגננת,האמנותבאמצעותוזאתטובה,

שכןהאמנותי,הסגנוןהחסרעליפצהבשפה,טבעיותחסריםאנושבובמקום

יצירהמאשרוטובה,אסתטיתאךיימלאכותית",יצירההילדלפנילהביאמוטב

הטבעישלזיווגםסודאתאזמצטרםביאליקוצורמת.גרועהאך"טבעית",

כזה.זיווגלשםהצורךדינתגמשהלאעדייןשהעבריתוהאמיןוהאסתט,י

לנוניתןההיסטורית,הפרספקטיבהמיתרוןליהנותיכוליםכשאנוהיום,

"הקלוקל",משקלםבשלשיריויישכחופןביאליקשלחששושלמרותלהיווכח

מקוםוישמחברם,ממותשחלפוהשניםבעשרותחיותם,עלאלהשיריםשמרו

לעומתרבות.שניםעודשירי-הילדיםמאוצרחלקלהיותימשיכושגםלהניח

טשרניחובסקישיריובכללםביאליק,שלמדורושירי-הילדיםרובזאת,

עולהומאליהובתי-הספר.הילדיםגנישלב"רפרטואר"שרדולאלילדים,

אמנות,יובסגנוןאשכנזיתבהטעמההכתוביםשירים,הפכוזהכיצדהשאלה:

שלברזלצאןלנכסי"קשה",אוצר-מליםוהמכיליםהחדש,הזמןטעםלפישאינו

כלולאעיקר,כלקלהאינהזושאלהעלהתשובההעברית?הילדיםספרות

בגןאלהשיריםשלהמרכזימקומםגרידא.ספרותיים-אסתטייםמרכיביה

שהואביאליק,שלהמייחדמעמדובזכותגםהשאר,ביןלהם,ניתןובבית-הספר

מצאהחינוךשמשרדהציונית,והתנועההספרותמתולדותהאישיםמביןהיחיד

אלהשיריםדיברואלמלאזאת,עםהולדתו.תאריךלציוןיוםלולייחדלנכון

איןהיום.ועדהשלושיםמשנותבפיהםלשמרםהיהניתןאםספקהילדים,ללב

בלבד,לילדולאליל,דהאופיינייםנפשבמצבינוגעיםאלהשיריםכיזאת,
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במשחקהניצחוןשמחתלרכושו,המקנאילדאתר:ובכלדורבכליפהשכוחם

חדשבצעצועילדשלגאוותוולמפלה,לתבוסההמתלוויםוהאכזבה,והכעס

מבניימשפחתוילדשלופרדהלילדהאםאהבתעונש,ומפניכישלוןמפניופחדו

ביאליק,שירייתיישנו.אשלעולםהאוניברסליים,המצביIכמןהםאלה

נזכרלאשטעמםהילדים,משיריעליכןהםוברגש,בדקותאלהמצביםהמעלים

השנים.במרוצת

הביקורתבראיביאליקשלשירי-הילריםב,

לעםיזאתליתיחשבאוליהאמת,אתלכםאומר

שלושהאפילוזהברגעעוליםאינםלביעל-הארצות,

לאנכתבו,גםאםעליכליפנים,-מאמרים,וארבעה

זוכרהייתיבוודאיכן,לאשאםביותר,רישומםניכר

אותם,

בן-צייו)ש'שללזכרידברים(מתיך

כיאףלכתוב,והחוקריםהמבקריםהרבולאלילדיםביאליקשליצירתועל

לשונית,ובווירטואוזיותמוטיביםשלבעושראלהבשיריםשהבחינובהםהיו

הבוגר,הקוראיםלקהלשנועדההיצירהכמוממשמדוקדק,למחקרהראויים

לילדים,ביאליקשיריעלבהרחבתימהשכתבהראשוןאולישהיהפיכמן,יעקב

ולמשמעלמקרא-קשובומאזיןבןידורקורארשמי-רשמיועלסיפר

ייריתמוסמהם:עולהונגינהותנועהעבודהשהדביאליק,שלשירייהילדים

חדשה,ילדותשלצעדיההשמיעבשירתנו,כמותוהיהשלאזה,ופזיזקלחדש,

'שירת(בפרקלגדולים"שיריםמכמהיותרחדשה,חייםהתעוררותשל

ביאליק).שירתבספרוביאליק',

ולב,בלבביאליקשלהילדיםשירילבחינתניגשכישהודהאברונין,אברהם

לגלותהופתעכלאחרייד,שנכתבופשוטים,שיריםהםשאלהלתומוסברכי

נאהלשוןשלאוצרות(ו)גם-ומנגינותצליליםופלאים,מראותשלייעולםבהם

כלעלוהמחזור,הסידורהתלמודהמקרא,מןביטוייםוגדושהונעימה

בספרושירייהילדיםעלהפרק(ראהשבהם"הלוואיצלילייכלועלנעימותיהם

ויליינ),ביאליקבלשוןמחקריםאברוניןשל

לאהאחרונות,לשניםועדאברוניןושלפיכמשלספריהםאורשראומיום

זה,בתחוםמקיףמחקרנתגבשלאואףלילדים,ביאליקיצירתעלהרבהנכתב
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סוג'יתסדןדבשלבספרוהיידיש,מןהמעובדיםהשיריםעלמאלףלפרקפרט
היוופזורות,שונותבאכסניותאורשראוהמאמרים,מןביאליק.כמסכתייריש

בשירשהתמקדומתודולוגי,אופדגוגיכיווןבעלימבקרים-מחנכים,משלרבים

 .אחראוזהבאספקטאחר,אוזה

הילדים:ספרותחקרבתחומילכתמרחיקותתמורותחלוהאחרונות,בשנים

כתחוםלגיטימציהקיבלאףוהתחוםונוער,ילדיםלספרותכתבי-עתהוקמו

אוריאלד"רהפדגוגית.האוריינטציהמןהמנותקיםאקדמיים,ולהוראהלמחקר

ספרישלמחברםולסוגיה,לדורותיההילדיםבספרותבר-סמכאשהואאופק,

שלוהראשונההמונוגרפיהאתהקדישהילדים,בספרותולקסיקוניםהיסטוריה

הילרים,כספרותכיאלי,שללו (Iפוח"נ:גומותספרולביאליק.זהבתחום

ספרותבתחומיביאליקשלעשייתואתביסודו,יכרונולושהואבסדר,מתאר

(ביצירהולפעילויותיהוכו')מופתתרגומיאגדות,(שירים,לסוגיההילדים

לבחינהמוקדשהספרשלעיקרוובמו"לות).בתרגוםבעיבו,דמקורית,

שונות,מו"ליותבמסגרותלילדיםהיצירותשלכתיבתןנסיבותשלמדוקדקת

ביבליוגרפיחומראצורבספרהבודדת.היצירהשלטקסטואלילניתוחולא

במקורותשקדניובילושרבעמלהמחברמןתבעשאיסופווחשוב,רבועובדתי

אףביאליק,עלהיחידההמלאההמונוגרפיההפליאה,למרבההוא,הספררבים.

היצירהמערכותמביןבלבדאחתמערכתשללבחינתההמוקדשתמונוגרפיהכי

כללאתולאהילדים,ספרותאתבוחנתשהיאהעובדה,ולמרותהסופר.של

השונותהתחנותאתבחטף,גםולולהאיר,כדיבהישהביאליקאית,היצירה

יסייעגםהספרלפטירתו.ועדהספרותבשדהצעדיומראשיתביאליק,בחיי

הכרוכהוהחיוניתהקשההמשימהאתעצמועלשיטולמישלבידיובוודאי

כתיבתהמחבר:פטירתבשלשנקטעלחובר,שלהחשובמפעלובהשלמת

יצירותיו.ומכלולביאליקעלההשלהמונוגרפיה

היצירהבתחומיביאליקשלצעדיוראשיתאתסוקראופקאוריאלשלספרו

הוצאת,למעןבני-הזמןיהודייםמספריםמשללילדיםספרוניםבתרגוםלילדים:

אתסוקרהוא'בבי-משה'.ואגודתרבניצקיי"חשלומיסוקטן''עולםהספרים

כתבי-עתעורכיועםמו"ליםםביאליקשלוהמסונפתעפתהמסיחסיומערכת

מכשוליםרצופהכדרךמתגלהלילדיםהכתיבהאלביאליקשלדרכוים.ליל

לבני-(מאסף'האביב'מעןשיריםיבתבכוכו ,ביסכאשרגםגעים.ו

הוחזרושנים),וכמהכמהנתעכבהשהופעתורבביצק,יי"חשבעריכהנעורים

התקופהאתסוקרהספרולנוער.לילדיםמתאימיםומצשלשירים,כמהלו

בתורתהספרותיתובפעילותולילדיםביאליקשלבשירתוהשהחה,החד

המאה.בראשיתבאודסה,המשוררשלהשתקעותועםבית-דפוס,ובעלמו"ל
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פניאתהקובעתהמרכזית,לדמותבהדרגהביאליקהיהכיצדלמדהקורא

ולנוער,לילדיםהרך,לגיללימודוספרימקראותבעברית:הילדיםפרות

אלהכל-העולםספרותוממיטבהמקורמספרותההווה,ומפרותהעברםנכסי

הילדיםספרותאתשהעשירה'מוריה:הוצאתשלה"פרוגרםה"םעיקריהיו

כנראהנכתבו'ספיח'פרקימקצתאףוסדרות,כריסטומטיותספרונים,בעשרות

אורראושבההסדרה,לאותהולעם':לבני-הנעורים,מוריהה"ביבליוה.קלשם

ומספריםשפירד"ברייזין,בן-עמי,עליכם,שלוםםנדלי,משלספרונים

בסגנוןבהווה,יהודייםילדיםשלחייהםאתשתיארואחרים,ריאליסטיים

ספרותמםבחר'מוריה'הוצאתשלסדרה-'תורגמן'הסדרהלמעןפסידו-עממי,

'סיפוריקישוט.'ל'דוןשלותרגום-המופתאתביאליקתרגם-בעולםהילדים

היוהללו-הנעוריםלבניישראל''שירתהאנתולוגיההאגדה:ספר'המקרא:

שלהתרבותנכסיקירובלשם'מוריה'בעליעליהםשנטלועריכה,עבודות

ובםקראות,בספרי-לימודהחסראתלמלאוכדיהילדלנפשהאומה

ביאליק,שלתל-אביבתקופתואתברליןתקופתאתגםכמובן,סוקר,הספר

ידעהשלאלשיאיםהילדיםספרותבתחומיהמשוררשלפעילותוהגיעהשבהן

(הוצאתלילריםופזמובותשיריםהקובץבהוצאתזופעילותשלופסגתהאז,עד

כול,בפיהיוםעדשגוריםמשיריושרביםתרצ"ד), ,תל-אביב ,דביר

שיריההדרתלשםאספתישאותםוהנתובים,העובדותעלםתבססספרי

כץבמכוןונערכתההולכתשיריו,שלהאקדמיתבמהדורהביאליקשלהילדים

 ,רביםנתוניםעלוכןתל-אביב,שבאוניברסיטתהעבריתהספרותלחקר

ותשתיתמסדכאןמשמשיםאלהנתוניםאופק,אוריאלזpלבספרוהכלולים

כמובן,ייכלל,לאואףאופקאוריאלשלבמונוגרפיהנכלל,שלאנדבךלהוספת

אחרלהתחקותהניסיוןאגבבודדות,יצירותשלניתוחןהאקדמית:במהדורה

אתלחשוףספרימנסהכן ,לילדיםבשיריוהמשוררששילבוחידות,סודות

דיוניםגםבונכלליםלפיכך,יצירתו,לכלללילדיםביאליקיצירתשלזיקותיה

עמוקהזיקהאךלילדים,שיריםשאינםו'זוהר:'צפרירים'ועלמדבר''מתיעל

למעןלהיכתבהחלהמדבר''מתיהפואמהלילדים,ביאליקשלליצירתולהם

חיבורה,אגבלילדים,אגדיתפואמהלכתובנתבקששביאליקלאחרילדים,

הכוונהמןםעטיםלאמשקעיםבהשרדואבלכיווניה,אתהפואמהשינתה

והםביאליק,שלהגנוזיםהילדיםבשירילהםמקור-הצפריריםהראשונית,

הילדות,עלהמתרפקבוגרספקילד,ספקהואהדוברשבהםבשירים,שולבו
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גםשהםלרוחות-צפרירים,שהיושבשירי-הילדים,ובשעירים,בגדייםמקורם

אינםהספרפרקילמעשי-משובה.הילדאתהמדיחיםזעירים,צפירי-עזים

מסרטטיםואינםביאליק,שלהילדיםביצירתכרונולוגייםבתהליכיםמתמקדים

אוריאלשלבספרונדוניםאלהעניינים .הילדיםשירישלהקורפוסהתהוותאת

ונשלמת.ההולכתהאקדמית,במהדורהיידונוועודאופק

מוקדםביןהמפרידותדיאכרוניות,אבחנותגםלפעמיםבושישאףספרי,

הריבודתופעתאתבמיוחדמדגישבשלות,לביןבוסרוביןמאוחרלבין

ופשוטים.סכימטייםשיריםולאמורכבתיצירהשלפנינו,המלמדתהסינכרוני

קאנונייםשיריםביאליקשלשירתוכללעלמסתמכיםכאןהכלוליםהמחקרים

יצירתוחטיבותמכלטיעוניהםלביסוסהראיותאתומושכיםגנוזיםושירים

וכהנה.כהנהועודשלולשוןחקרינאומיו,מסותיו,איגרותיו,ביאליק:של

ספק,לכל,מעלליהוכיחואלהבשיריםורעיוניותמבניותתופעותשלבחינתן

ושלפעמיםרצינית,לחקירההראויתחוםהיאביאליקשלהילדיםששירת

ומאחרמעמיקה.חקירהללאכללמתנחשאיננושקיומםתהומות,בהמתגלים

הריהומקצתם,אתאםכיביאליק,שלהילדיםשיריכלאתבוחןספרישאין

זה.בתחוםנוספיםלמחקריםנרחבכראףמותיר

שירי-ילדים?לכתובביאליקאתהניעמהג,
חדשות:חינוךשיטות , 1

שאיןתרבותייםצרכיםלנוישזוראשונהבשעהגם

 .בלעדיהםלהתקייםלנואפשרואילדחותם

לפת'חתנ'אל'קשלגאופו(פתוך

נ'רושל'ס)הענר'תהאוג'נרס'שה

בתחומיביאליקשלשבפועלודומהלילדים?הכתיבהאלביאליקאתהביאמה

פרגמטיות-וסיבותאידיאולוגיות-לאומיותסיבותחברווהנוערהילדיםספרות

בבדבדתחומים.והבלעתגבוליןטשטושלכדיעדבאלה,אלהונמסכואישיות

רוויזיהגםהחלההראשון,הציוניהקונגרסוהתכנסותהלאומיתהתחייהעם

ביאליקשלדעותיווהדוגמטי.הישןאתהדרךמעללסלקוקריאההעבריבחינוך

הרפורמטוריותהמגמותעםאחדבקנהעלוהעבריתהילדיםספרותבנושא

 .בן-הזמןהעבריבחינוך

בסוסנוביץ,"מלמדות"שנותאחריבאודסה,-1900בשהשתקעביאליק,

ניסהואותןהרצויות,החינוךדרכיבענייןלמדימוצקותדעותלעצמוגיבש
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עצמוושהואהחינוך",ייחברתמטעםבאודסהשפעלהמתוקן",ב"חדרלהחיל

המתקדםהלאומיהחינוךאללמשוךנועדהמתוקן"ה"חדרמוריו.חברעםנמנה

היההישןהנוסחמןשה"חדר"המתבולל-למחצה,ואפילוהמשכיל,הציבוראת

העושהסאטירית,מגמהבעלשיר,ביאליקכתבדרכובראשיתעודלזרא.לו

המתקדמים:החוגיםבעיניחנושסרהישן,ה"חדר"אתולקלסללעג

:כאי?נ;ת~~ים ה~כ;:

ביב. $I!;(רחי ,ק;ר~(!לה

תורהל;מד ד.ל~. 7~ל

W ,א.רלת,שחוק,~שועים

ע:;נרי,ילדטרח,~זכל,

תו~לת.עם\?רח~זכל,

:כרצו(!העםךז;ני~םעל

 ,ן~ Wזעםיו כz~קtנ;:ו

:;נלתייכשוףר~םע;זגד

 ,ן~ Rטליתr;ות;גים, IJ ו::

ולפידיםק~ףיז וי(;!

;נטים. W;ך:;כין;ויהםדל

יימחזיקישלהאופייניסגנונםאתחיקההאילנות')נאים('כמהזהגנוזבשיר

מפרקיהמימרהברוחהטבע,מיפיליהנותליהודימתיריםשאינםנושנות",

נאהומהזהאילןנאהמהואומר:ממשנתוומפסיקושונהבדרך"המהלךאבות:

כאןכלולה .)ז,גאבות ,ש"ר(בנפשו"מתחייבכאילוהכתובעליומעלהזהניר

ייהנהלבלהעברילילדייהטפה",באמצעותשמכברהחינוךדרכיכנגדסאטירה

הרודההרצועה,עםהרבישלטוריתקריקתמונהובאמצעותהטבע,מיפי

אלה,תמונותתוחלת.וללאתכליתללאוטרחה,שינוןמהםודורשבתלמידיו

החינוךשיטתשלמקומהואתהעולם,מןובטלותהולכותבסמוי,ביאליקאומר

השעה.לצורכיהיפהחדשה,חינוךשיטתיורשתהנושנה

הפגיןובישיבהב"חדר"המקובלותהלימודשיטותעלהנחרצתביקורתואת

הסרקמאמציאתבלגלוגהמראההמלמד',בבית'הגדיהילדיםבשירגםביאליק

המלמדמתגאהזהבשירהישנה.השיטהלפיבלתי-פוסק,לשינוןשהוקדשו

בבואה(מעיןלשמהדעתתאוותמתוךלייחדר"שבאגדי-הנבחרבתלמידו
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יופסולפדבבורותו),נשארהארבעיסשנתושעדעקיבא,רבישלקריקטורית

בתורה:גדוללתישהפךכיעדייפה",להשפיעוליל

הגזיל;לוכד;י~ה

י. I;!פא;ו;וי;ת~רוף

לתיש,ויהירסלפ,ד

שיש.פ~חונרזל,קר~יו

גזןריס,בראשובהתהלכו

;;וריס!ע;קרבאצבע:פראיס

~אהפרקוז?~ןל,נ; Rז

את~אה.זהו:;ונ:רלז,ניזי

ל~גןליזכוהימב1מד

 .;;וגןז,ניד 7זוה~וכןזוי:;וי

יכ:;כוכת-~ה-להל~ה I:tנפש

לה. 9~ן $Iלה,ה .pנזון

בבגרותודופהפפלפדו,ספיכהלכתבוזכהליפודיופרקאתשהשליסהגדי,

ושופרפגודל,בזקןפתהלךהואובפוסקיס.בש"סכרסושפילאישיבה,לתלפיד

זוכההואאילפת,כנפשלחכפיס".שתיקהו"יפהבסלע"ייפלהשלהכללעל

ויהירס("לפד,לבגרותבהגיעותיאורווהגינותו.חוכפתועלפרוביסלשבחיס

גדוליסרבניסשלתיאוריהסאתפזכירשיש")פצחוברזל,קרניולתיש,

יליס" )I "ייתרשישיס",כגוןרבולייס, 'pהיבכינויי-שבחשכונוחכפיס,ותלפידי

ישיבה).ראשכלופר,פתיבתא,רישר"ם,שלהופופוןהוא "סר"(וכדופה

לחייסהפתעוררבן-הישיבהשלוהקלילהפבודחהתיאוראתגספזכירתיאורו

חורף':ב'פשירי
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ל: rנרזועי~ה Wה~ה

 ) ... ( ! 1קרנ .Vר~הרלי 1ז;רנ

I$ ~~אנ,י ה~יש;-ן!;: ם

שי,ד~נילג, Wז,נ~חי

~ברז:ויזה,:;!חרף ,ן~

גלי.ןשריוןתחתנrכ

הרצינייםלשיריוובדחניקלילמשקל-נגדביאליקהציבאלהבשירים

שמקריבהקורבןמוצגשבהםועוד,'המתמיד'העניים','מבניוהמרוממים

והמרוממיםהרצינייםבשיריםגםאולם,התורה.מזבחעלה"מתמיד"הלמדן

באותןלריקמתבזבזתרבהאנרגיהכיהקיים,עלביקורתמתוךביאליק,מטעים

למטרה,נפשכוחותאותםהוקדשואילווכיהגולה",בתפוצותנכחדותייערים

ממצבועצמוולקומםהמלךדרךעללעלותהיהיכולהעםהרי ,ממשבהשיש

ה"חדר"תקופת-העבריהחינוךשלהתקופותבשתיראהביאליקהמושפל.

העם:בחייתקופותשתישלמוקטנתבבואההמתוקן"ה"חדרותקופתהישן

הלאומייםהכוחותהתעוררותעםהלאומית.התחייהותקופתהגלותתקופת

ואתהישנותהחינוךשיטותאתלזנוחישהגדולה,התחייהלמלאכתהרדומים

החדשות,למטרותוהמרץהכוחותכלאתולהקדישהמסורתיתהלמדנות

העם.שכםעלהמוטלות

הקפואיםבחוקיושמרדספרותי,ברנסנסגםכרוכההיתההלאומיתהתחייה

הקלסיציזםשלהנוקשיםבערכיושדבקר, 1החמהמשכיליהרציונליזםשל

לרגשותליצרים,דרורהקוראיםרומנטיים,בערכיםהמיראלהאתהאירופי.

נודףשמרנותשלשריחדבר,לכלובזיםוכלליםמוסכמותהפורציםולדמיון,

ממנו.

ביאליקהשמיעהבלתי-אמצעיתהקונדסותשלבזכותהס;איסטיים 1רדברים

'מעשה-בדפוסשבאשלוהראשוןבשיר-הילדיםמרומזבאופןהזמןבאותו

כללממהרושאינוממיטתולצאתשמתבוששנער,מתארזהשירילדות'.

דווקאזוכהאםכילגינוי,הראויכעצלן,בשירמוצגאינוזהנערללימודים.

המובלע.המחברשלמ~דוומתחשבאוהדליחס

שלאבאיגרתלרבניצקי,ביאליקכתבוהחדר",החייםביןסתירהייאין

שעשההשקודות,העריכהבעבודותשיקעזהבכלל-ברזלאמונוואתנשלחה,

לאותה'מוריה'.בהוצאתשותפיוועםהמתוקן"ב"חדרלהוראהרעיועם

אתהקוצריםהילדים,ביןהמשווההקיץ','עברהגנוזהשירגםשייךהתקופה
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שיר,זהושדהף,תבואתאתהאוסףלאיכרהלימודים,שנתבסוףפרי-עמלם

שבוהמתוקן",ב"חדרהתעודותחלוקתלטקסהנראהככלכתבושביאליק

שלריחממנונודפתוהורים,מוריםלפנילדקלוםשנועדומשוםלימד,

המאמיניםמבוגרים,אותםלפניחןלשאתשנועדהלמדי,דוגמטיתדידקטיות

וה"בדוקות":הישנותבשיטות

;ךגנףן- 17;: ם;' j:נאסףנחנוגם

ע,~לנף,~רי~ת~ןנף,תבואתאת

מןה, 1רים j ~ W:הורינוףל~יגי

~עבוןה,ההףאבקיץ~~אנף

!רענו,נף, f}!סינו $Iגםיראף:

~אנף, 1ואלמותצרנו Rובר~ה

סלכנו,ל·אוריקשעשועיםאחרי

חנו, 1אילדיםכיאף

ניסהלאואףגנזושביאליקזה,בלתי-בשלהזדמנותשירכילגלות,מפתיע

להתפתחהיושעתידיםהמוטיבים,מןכמהמכילכלשהו,בכתב-עתלפרסמו

כך,ביאליק,שלהידועיםוהילדותהטבעבשיריתנופתםמלואאתולקבל

תחתםולרקדבצלםלהתענגהילדיםאתהירוקיםהפריעצימפתיםלמשל,

כשעירים:

ה~~ירים,הירוקיםהפריעציגם

 ) .. ,(:;כ~נןירים!רקדףלכוקךאףנף:צלםאל

-הזp~דיםעציגםאוסנףפתףלא

ילדים!אנחנוכיאף

שלפיתו~םחטיפת-הילדים,עלובפרקהצפריריםעל,בפרקלהלןשנראהכפי

עומדהידועהבפואמה(גםב'המתמיד'הטבעשלפיתויואתרקלאמזכירהעצים

אתגםאםכיהרוח),שלההדחהלדברישועהואינובפיתוי,הלמדןהנער

הילדאתהמפתיםטבע,כוחותה"צפרירים"משמשיםשבהםהשירים,קבוצת
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שאנסהכפיה"צפרירים",הברכה.ואלהשדהאלאחריהםלצאתלווקוראים

רוחותרקאינםביאליק,בשירתהצפריריםעלבפרקלהלן,בפירוטלהוכיח

שעיריםגםאםכיבביקורת,בדרך-כללשנתפסוכפיותמימות,קלותבוקר

עםאחדבקנהעולהאינהשמציאותםתחתיות,משאולושדיםשטופי-זימה

וב'זוהר'.ב'צפרירים'כביכולהמצוירתהתמימה,הילדותתמונת

עמדת-הקיץ''עברהשירשמציגוהקו.דקטיתהשמרניתהעמדהלעומת

שירמציג-הוריהםבעיניחןיישאתלמידיושלשדקלומםהרוצהמורה,

החינוךשיטותעלתיגרהקוראתקונדסית,עמדהילדות''מעשההילדים

ב'מעשההילדוהבטלה.החלוםהחופש,בזכותומדברתוהכפייתיותהשמרניות

ביאליקשלהרומנטייםהטבעבשיריהאני-המשוררשלמקבילוהואילדות'

הנעראוהילדשלוכןועוד)החורף''משירי'הברכה','זוהר',('צפרירים',

בכלועוד).אבא''בביתהגדר','מאחורי('ספיח',ביאליקשלהחניכהבסיפורי

המבוגריםשעולםודמיונות,חלומותבעלילדשלדמותביאליקהציגאלה

שלהתלבטותהתלבטלאכללביאליקלמעשה,ממנו.נחתרווהאינוהמעשי

אתהכובלתזולביןובטבעיות,בחופשהדוגלתהחינוכית,הגישהביןממש

בושאיןט, Kפלאלאאינוהקיץ''עברהשירכןועלובחוקים,בכלליםהילד

ביאליקביקראינסופי,שינוןהילדמןשתבעוהישנים,החוקיםאתכנות.

שנכתבהבזורקולאלמבוגרים,ביצירתוגם-וגיבוריובשאט-נפש,

בזכותהמדברותרוסואיסטיות,לגישותהדגמההםהצעירלקהל-היעד

הצבועה.החברהשלהקפואותממוסכמותיההשחרורובזכותהטבעמןהיניקה

העבדיתהילדיםעיתונותשלניצניה . 2
לילדיםהמו"לותושל

אלאקוראים,איןהגגבעלייתהבזתים''מכתביאת

 .) ...בהם(ומשתכריםבצמאשותיםמוצצים,מלקקים,

הניד')יצבעהצפידה('המליץ,

בתחומיפועלושלאחדצדרקמבהירוכמחנךכמורהביאליקשלתפקידו

היוהםגםלבקריםלהופיעאזשהחלוהילדים,עיתוניעםקשריוהילדים.ספרות

'האביב'עורךרבניצקיכאמור,ילדים.שירילכתיבתשהניעוהוהמניעים,אחד

אתשהדפיסעדילדים,בשירתשלוהראשוניםהניסיונותאתלביאליקהחזיר

הופעתאתהמבשרשירוגםטבעשירגםשהואביאליק,שלאביב''פעמי

בשיריוכתבי-העתלשמותלרמוזהעתבאותהנהגביאליק'האביב'.כתב-העת
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של'הדור'למעןשנכתככעם:'למתנדכיםכשירהדור!"ייהקימוהכריזגם(כך

להוסיףיש'האכיכ:למעןשירלכתיכתהללוהניסיונותלסדרתפרישמן).

(תרתי-משמע),האכיככואאתהמכשרתראו:'אלהגנוזהשיראתגםכנראה

לרוכ:קטניםילדיםוסכיכו

מ;ל.ר:::זח,רף Wהךאו~ל

-ל Wמ;;גנו א~~ו::;ונ;גד
ה;ל.רא,::;וי;גנוה~ה:;כי

ל. Wכ;~ך;פ,ה~חגהוו:;נ~ל

;גא,קט~יםךךדיםז;רליא~ם

ה: rQבךךגי Kו:;נבזל~זגי:;נזיו

ז,כ~~א-א;ר:::זנקרי~ד

ה. Q~ךנ:ר~~רליארף,חז:::

גלגולמעיןשהואומפשפש:'עומדהגנוזשירואתכתכאףהעת,כאותה

הספריםאלופונההדוכרעומדוכוהספרים:ארון'לפניהנודעשירושלראשון

למראשותי"הכרכחרףשעשועי,וגןפרדסיהייתם"כקיץנרגשת:כקריאה

ולגןלפרדסרקלאוכוונתוככתכ-היד),אמנםנמחקושעשועי"ייוגן(המלים

ופרנסוהרוחואתשהזינוו'פרדס:שעשועים''גןלכתכי-העתגםאלאכפשוטם,

היוורכו,שהלכוהילדים,עיתונישלהעורכיםתכיעותועלומיו.נעוריוכימי

לכתיכתממרצוחלקלהפנותכמשוררשהאיץחשוכ,מדרכןגורםהםאף

לושהייתההקשרים,מערכתעלמלאהדיאכרוניתסקירהלילדים.יצירות

שלכספרוהקוראימצאעורכיה,ועםהעכריתהילדיםעיתונותעםלכיאליק

כיאליק.שירישלהאקדמיתלמהדורהכמכואוכןיין nנומותאופקאוריאל

... 

גדולחלקלהאירכדיכוגםישומו"ל,מהדירכעורך,כיאליקשלתפקידו

הרגליועללידידיוכאיגרותיולהתלונןהרכהכיאליקולנוער.לילדיםמיצירתו

מתירמישראלהאדםאיןלעצמוספרים:כרכישתהיהודיהציכורשלהנפסדים

לילדיו,ספרקנייתלשםרקותפילה.תורהכספרהמדוכראיןאםספר,ייתק

היהילדיםלספרימקום,.מכלחוטםכעקימתזאתואףארנקו,אתפותחהריהו

פניאתלשנותהמחנךכיאליקשללתכניותיוכמקכיל-זהוכיקושרכ,כיקוש
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כפי ,"םינאל(;!"אולמכביר,מו"ליותתכניותהולידו-בדורוהעבריהחינוך

חלקלאור,וההוצאהההדפסהבתחוםשהגההרעיונותאתלכנותנהגשביאליק

התבגרותוותהליכיאביובביתשמואליקשלנעוריועלהגנוזיםמסיפוריוגדול

'מוריה'"ביבליותקההסדרהצורכיאתלמלאניסיונותבוודאיהםהנפתלים,

ישבהצעירהמו"לוביאליקמרובה,בתכיפותיצאושספרוניההנעורים",לבני

שנוצרולילדים,הארוכיםמשיריוגדולחלקהחסר,אתלמלאכדיבניים, $Iהאל

דחופים,מו"לייםבצרכיםכןגם,מקורםברליןבתקופת

ה"כינוס"תכנית , 3

::ז~דרלה!ל~כןהיז;וןו א~-~בכ:הרי,

 !הל';~ף, W ~ז:::כרי א~-הל';~

:כר:;וים!:כארריםברת IW;::ה-~א 9נחi;י

כעםי)(ילמתנדכ'ם

לבושגםלבשוופרגמטייםממשייםמו"לייםצרכיםתליא:בהאוהא

לרגלברמה,אזשנשמעוהתביעות-ולהיפךה"כינוס",רעיוןבדמותאידאולוגי

האומהשלהרוחקנייניאתלאסוףהראשונים,הציונייםהקונגרסיםהתכנסות

מןהמקרא,מספרותעיבודיםבדמותמו"ליתממשותגםלבשוהדורות,מכל

לגלותגםהקהלהחלכך,בתוךימי-הביניים,ומספרותבתר-מקראיתההספרות

מאבבעל-פהשנמסרכפיהאחרונים,הדורותמןהיהודיבפולקלוררבעניין

בספר,אזעדנרשםולאלבן,

אנתולוגיהלאוריצאהחלקיים,וגישושיםניסיונותכמהלאחר , 1901בשנת

עלעשתההאסופהומארק,גינצבורגבעריכתיהודיים,לשירי-עםמקיפה

והןהקאנוניתבשירתוהןמהרהעדנודעוועקבותיהרב,רושםביאליק

וחסרנועזמעשהזההיהשלו),הילדיםושיריהעם"(יישיריהמשנייםז'אנרים

שירי-היומיוםלצורכישירי-ילדיםלכתובביאליק:שלמצדוכמעטתקדים

מדוברתשאינהבשפה-וכדומהסעודהשירימשחק,שירינדנדה,שיריערש,

ושיריהעםשיריביןהגבולקונדסי,ואפילומענייןאתגרבכךראהביאליקכלל,

ופזמונותשיריםלקובץדרכםמצאוהעםמשיריוכמהתמי,דתחוםאיננוהילדים

ראותלפיאםגם,נכללוהילדיםשיריבקובץשכונסושיריםולהיפך,לילדים:

העם",יישיריבמדורעורכים,שלהחלטתםלפיואםהמשוררשלעיניו

המחבר,פטירתלאחראורשראובמהדורות
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קיבלשלהם,שירי-העםקובץאת-1901בומארקגינצבורגהוציאוכאשר

חיקוימקוריים,ייעממיים"ושירי-ילדיםעם""שיריליצירתחזקדחףביאליק

מוטיביםאמנםשולבואלהבשיריםהאותנtייים,ולשירי-הילדיםלשירי-העם

אמנותייםבמבניםהוטמעוגםאלהאךהנאיב,יהפולקלורמןרטורייםודפוסים

העממיתהיצירהשלהחספוסומןהנאיביותמןבהםשאיןמשוכללים,

חופשישימושביאליקעשהומארקגינצבורגשלהקובץבשיריהאותנטית,

פיהם,עללהפכםאוהמקובליםהדפוסיםאתבהםלנפץחששולאובלתי-מאולץ,

שינוייםלרובבוערךכלשונו,עממישיר-ילדיםאושיר-עםתרגםכאשרגם

מעמדלתרגוםהמקניםמעובים,לשוןבחומריבווהשתמשמתוחכמיםרטוריים

ומרובדת,מורכבתקאנונית,יצירהשל

בתורתביאליקעבד ,) 1901 (ומארקגינצבורגאסופתלאורשיצאהבזמן

בעיקרלילדים,שיריםכמהבעיבודכוחווניסהבאודסה,המתוקן"ב"חדרמורה

אודסה,'מוריה:(הוצאתחזמירבספראזהשתתףכןפדגוגיים,שיקוליםמתוך

ביאליקפרסםזהבספרהחדש,העבריהחינוךמחלוציפינס,נוחשלתרס"ג)

ילדות.'ו'מעשהבעיר''גדודלילדים:שהועידהשירים,מראשונישניים

עממייםשיריםשלכתיבתםלקראתובגישושיםבניסיונותגםהחלבמקביל,

העשורבמרוצתלכתובהיהשעתידוהפזמונות,המזמוריםבמתכונתאםקצרים,

פזמון,שלבמתכונתואוהמערכון,במתכונתאוהעשרים,המאהשלהראשון

ועוד),ירד''אדוהכתף:'האופהקורח:אוצרות('למיקייםללחןשהותאם

רעיוןשלכמימושגםלתפוסישביאליקשלשירי-הילדיםשלהאריחלקאת

לשםהאמנות,יועיבודםיהודייםושירי-עםשירי-ילדיםשלאיסופםה"כינוס":

תחתעברואלהשיריםהמתחדשת,התרבותמןלחלקוהפיכתםלדורותשימורם

ניסיתיחלקןשאתומעניינות,רבותטרנספורמציותביאליקשלהקסמיםמטה

שעובדואושתורגמושירי-הילדים,אתחגלות,משוררחצרצרבספרילהאיר

במסבתיי,ישסוגיתבספרוסדןרבכאמורהאירהלעזים,ומןהיידישמן

 ,ביאליק

כיאםאידיאולוגיים,מטעמיםבעיקרלילדיםלכתיבהאפוא,נפנה,ביאליק

המו"לית,בפעילותוהקשוריםפרגמטיים,טעמיםגםלעיל,כנזכרהתלוו,לאלה

שירישלכתיבתםחייבוהציונית,למהפכהשהתלווהעבר,יבחינוךהתמורות

למייןלאסוף,יששאותוהפולקלור,מןחלקביאליקראהבהםשגםילדים,

המלחמהבשנותנכתבוביאליקשלהילדיםמשיריגדולחלקולהחיות,

ביצירתוביאליקאזשערךיסודית,"כינוס"לפעולתבמקבילוהמהפכה,

(הוצאתטסמשיריהחוברתאתלאורהוציאאלהבשניםלסוגיה,ה"עממית"

'מוריה:(הוצאתלי,טרשלוהיידיששיריקובץואתתרע"ז) ,אודסה'מוריה:

22 



שירי-עםשלעיבודיםהםאז,שכתבמשירי-העם,חלקתרע"ח).אודסה,

שעםההכרה,מתוךנעשההעיבודהשונות.באסופותמצאשאותםיידיים,

ז'אנריםגםהעבריתהשירהאללהביאהשעהכשרההעברית,השפהתחיית

העברי.שיר-הילדיםאתובמיוחדאז,עדבהנשתגרושלאעממיים,

בדרכותחנת-מעברין Vכבמבברלין,ביאליקישבכאשרשנים,כמהמקץ

הוצאותשלושיקומןהמו"ליתפעילותוביסוס(לשםלארץ-ישראלמרוסיה

סדרתערךלתל-אביב),להעביראמרשאותןבר', Vו''דביר''מוריה',הספרים

הראשוןהגרעיןשהיהלילדים,שירי-עםקובץשללאורהוצאתולקראתהכנות

תוםעםבשיתוףאורלראותאמורהיההקובץלילרים.ופזמובותשיריםלקובץ

הדבריםבזכרוןמרהיבי-עין.איוריםשלסדרהלספרשהכינהזיידמן-פרויד,

ילריםשיריtנשרההקובץנקראזיידמן,הזוגבנילביןביאליקביןשנחתם

להיכללאמוריםהיוילדיםשיריאלולנחשניתןששרדוהאיוריםומןאיריים,

שלבספרובברלין"'ייאופיר'בפרק(ראהנתממשהלאלאורשהוצאתובקובץ,

שלהבדלהבדיללאשביאליקמלמד,הקובץשלשמו .)ב"חגומותאופקאוריאל

ראהאלהשיריםחטיבותבשתישלו.הילדיםלשירישלוהעם"יישיריביןממש

עלמבוססיםאלהמשיריםרביםואכןעממיים.מחומריםשנבנתהיצירה,

שלעיבודהואהנביא''אליהוומארק:גינצבורגבאסופתהכלוליםשירי-עם,

ערש''שיר ;) 458סימן(גינצבורג-מארק,מורשה''משהבשםיידיעםשיר

סימןומארק,(גינצבורגוויגעלע'קינד'סדאס'אונטערהיידיהשירעל-פינכתב

אאיך'האבבשורההפותחנפוץ,יידישיר-עםעלמבוססיד'אמן'מיכה ;) 66

לושישבשיר-עם,מקורוהשער''מאחוריהילדיםושירמיכלקה'קליינעם

אחרות.אירופיותובשפותבגרמניתביידיש,נוסחים

בתקופתשכברמעידיםידועים,משירי-עםהמעובדיםואחרים,אלהשירים

לילריםופזמובותלשיריםהגרעיןביאליקבידיהיהלה,קודםאףואוליברלין,

תוםשלשבאיורהבקובץלצאתהיושאמוריםהשירים,מןחלקשלו.

שלהילדיםשיריבספר , 1933בשנתרקנתפרסמופרויד,זיידמן-פרויד

בזמןלמשורר,שישיםבמלאותרקונתממשההתמהמההשהוצאתוביאליק,

בהטעכההכוטעכיםשירי-ילדיםבכתיבתכוחוניסהכברשביאליק

כעידיםהציירתשלבארכיונהששרדוהאיוריםאולם,הארצישראלית.

גם,ייתכן .) 1924-1921 (בברליןשעשהבתקופהביאליקבידיהיושהשירים

שלברוסיהשהיטלטלאחר-וקרלסבדקושטאדרךלברליןבאאשרשביאליק

בשנישכתבםשירי-ילדים,שלקבוצהבאכתחתועכוהביא-הכהפכהשבות

בין .שלוהעם"ליישיריבכקבילהעשרים,הכאהשלהראשוניםהעשורים

רבותזיקותלעיל,כנזכריש,שלוהילדיםשירילביןביאליקשלהעם"יישירי
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מתוךידועיםרטורייםודפוסיםמוטיביםעלהתבססוהז'אנריםושניומעניינות,

אותנטיים.עםשירי

כ"מסכה"הילדיםשירי .ד

לגדולים,נפלאיםרעיונותצפוניםאנדרסןבסיפורי

לילדים.גםמכשירםיעטםאשרהדמיוןשמעטהאלא

יג)עמ'א,כרך(אינרות,

יישירימפרסונלייםהאיהז'אנריםאלביאליקפנהשבגללהנוספת,סיבה

עדלבאליההושםשלאאישית-פסיכולוגית,סיבההיא-הילדיםושיריהעם"

האישיעולמולביטוילהשנייהשאיןמסכהלביאליקשימשואלהשיריםכה.

היום''ויהיובאגדותהילדיםבשיריהעם",ב"שירישיחזרלכאורה,והייחודי.

ועלעצמםעלהמספריםפיקטיביים,גיבוריםשלדבריהםאחרים,משלדברים

יחסכלפיהםומגלההצדמןעומד-הפרסונליה"אני"המחבר,-והואעולמם,

בחטיבותגילהלמעשהאולם,בו-זמנית.ואירוניה,אהדהשלאמביוולנטי

עלהיום''ויהיואגדותהילדיםבשיריובמיוחדיצירתו,שלהפסידו-עממיות

היצירהלרבותשלו,הקאנוניתהליריקהבכלמשגילהיותרעצמו

לאמעולםולמעשה,קוראיו,לפנילהיחשףמוכןהיהתמידלאהאוטוביוגרפית.

לוכתבוביאליקתולדותיו,אתלכתובמביאליקביקשקלוזנריוסףממש.נחשף

כאןייעדכתב:לנישואין,וכשהגיעוהנעורים,הילדותתקופתעלבתשובה

אדםכלשלתולדותיועיקרלדעתישהןאלוו'הנסתרות',שבתולדות,'ה'נגלות'

האיגרתשלג'(נוסחבהן"מסיחיןואיןהלבשלמכיבשונוהןהרי-

 .) 243עמ'גבוזים,קלוזנר,כתביםליוסףהאוטוביוגרפית

הצד,מןכביכולהמחברעומדשבההאימפרסונלית-כביכול,ביצירהדווקא

ביותרהכמוסיםהסודותמןכמהמתגליםובלתי-מעורבת,משועשעתבעמדה

במקומותבגלוימלכתובנמנעשעליהןזאובססיות, Iמןוכמהביאליקשל

בליריקהבגלויכתבלאשעליהםמשלו,לילדיםגעגועיועלכך,אחרים.

ביצירתואמנם,עקיפיןבדרכיפעמים,וכמהכמהכתבשלו,הקאנונית

בשיר-הילדיםלמשל,העם"):וב"שיריהילדים(בשיריהפסידו-עממית

בדידותו.אתשיצהילבן-בלי-אב,זעיר,לידידהדוברכ~השבו'אצבעוני',

תיאורובאמצעותאלה,געגועיםעלביאליקמכסהלו'יש'פלוניב"שיר-העם"

בנותיהששאותומקיפותושםשכנתו,לביתחשכהעםההולךמאוכזב,בעלשל
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עלמספרהואבראשית''ספרהכמו-עממיתבאגדהגםאהבה.עליוומרעיפות

להוכיח,קשהלאנחטף.שלימיםקטן,ילדימיהםבערובלהםשנמצאזקנים,זוג

ביצירהלשקעמוכןשהיהממהנפש,סודותיותרכאןשיקעשביאליק

שהיהממהיותרנחשףהבידיוניותהפרטונותשלהמגוננתבחסותןהקאנונית.

 .שלובליריקהלהיחשףמוכן

ביצירתומאשריותרהפסידו-עממיתביצירהגילהחייועלרקלאאבל

אךהיאוארבעה'שלושה'אגדתלמשל,האידיאי.עולמועלגםאםכיהקאנונית,

בדרךלגלותהיהיכולשלאמהאתביאליקהסתירשמאחוריוחצוני,מעטה

להרשותלמשלהיהיכוללאהקונצנזוט,בסימןשעמדלאומי,כמשורראחרת.

עמדותביןאזנקרעהיישובכיהפוליטיות,דעותיואתבפומבילגלותלעצמו

תחושההרגישביאליקההבלגה.וחסידיהאקטיביזםחטידיביןויוניות,~ציות

השנויותבטוגיותבפומבילהתבטאיכולואינובעמדת-עלשעומדמישל

שלושה'אגדתשלהמורחבתבגרטהלנאומיםאוזנושיכרהמיאךבמחלוקת;

ניתןכיצדדעתואביאליק:שלהמדיניתתפיסתואתבהםיגלהוארבעה'

לגלותאופןבשוםהיהיכולשלאמה .עויניםשכניםביןהשמי,במרחבלחיות

ידועהאגדההדמים','שלשלתגם .אגדהשלבמסווהגילהבנאום,אובמסה

עקרונותאתהיטב,בההמתבונןהקורא,לעיןמסגירההיום','ויהימתוךפחות

וייצמן.שלההבלגהבמדיניותצידודואתביאליק,שלהפוליטימאמין"ה"אני

קטןביישובלחיותהבחירהובזכותלארץהעלייהבזכותהאישיתהכרעתועל

אבוס'שורב"אגדה"בטמויביאליקכתבמעטירה,אירופיתבעירולאודל,

לציבורהמלצהגםהיאהאישיתשהכרעתוהנמנע,מןזהואין ,'קר~וארוחת

לונתונהשאינהדלה,~רקבארוחתולהסתפקהבשרטיראתלנטושהרחב

אינהלילדיםהאגדהבמטווההללוהמטריםשלהתחפשותםהזולת.בחסדי

אלה.אמתותלטשטשצריכה

לילדיםביצירתוביאליקשלהפואטיקהמעיקריה,

קצתקשיםאגוזיםלפצחשיניהםאתהילדיםילמדו

ה,ותתחזק

נט)עמ'ג,כרך(איגרות,

בספרובהרחבהשנדוןנושאהיאביאליקשלהילדיםשירתשלהפואטיקה

ואוסיףבו,הובאושכברדברים,בקצרהכאןאסקורכןועלאופק,אוריאלשל

ניסחשלוספרות-הילדיםתורתשלעיקריהאתבהרחבת-מה,אחריםעליהם
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העמידולאולעורכיו,לידידיובאיגרותיובעיקרשם,זעירפהזעירהמשורר,

אתלהביןניתןשזרה,המעטיםה"פרורים"מתוךגםאךממש,שלסדורהמשנה

וחמורים",קליםמושגיםאםכיוחמורות,קלותמליםייאיןשהנחוהו,העקרונות

המליםאוצראתלפשטסירבזועמדתוובשל ,-1898בלרבניצקיביאליקכתב

ופשוטות,שגורותבמליםיחידאיות,מליםאוקשות,מליםולהמירבשיריו

אתירחיבוכךהקשרה,מתוךהמלה,אתלהביןבדרך-כלליוכלהילדלהערכתו,

בפיו:השגורותבמליםרקאליוולדברהילדאלליירדת"איןהמילולית,כולתו

שהםבסגנוןלאאךמבינים,שהםבסגנון(לילדים)לכתובלהתאמץייעלינו

מלותיה"וברכישתהשפהבידיעתלעולםיתקדמולאכןלאשאםיודעים,

"ילמדוכתב:'עדן'האמריקאיהירחוןלעורכיקיב),עמ' , 1כרך(איגרות,

עמ'ג,כרך(איגרות,ותתחזקנה"קצתקשיםאגוזיםלפצחשיניהםאתהילדים

המלהאתהאמור:אתהילדיביןלאפןלחשושואיןלהתיילדשאיןללמדםנט),

להיעזריוכלהןבהבנתההילדיתקשהואםהקשרה,מתוךללמודניתןהקשה

ביאליקסלדהילדותילטעםהחנופהומןהילדלפניההתחנחנותמןבמבוגרים,

מאודו,בכל

כתבהילדים,ספרותשלהפואטיקהבסוגיתביותרהמפורטה"מניפסט"את

העומדיםהמכשולים,עללהרצאהוכןבכתבלפרסוםשנועדהבהערה,ביאליק

הסופראתהמאלציםהטעמים,אתבהםהסבירביאליקהעברי,האמןשלבפניו

שבובמקוםלדבריו,לילדים,לכתובבבואוהצרופה,האמנותאללפנותהעברי

חשיבותםמפאתהמגבלות,עללחפותהאמנותבאה"טבעיות",חסרה

והןביאליקשלהילדיםספרותתורתלהבנתהןאלה,דבריםשלהעקרונית

נביאבכלל,הלאומיתהתחייהבדורהילדיםספרותשלהפרובלמטיקהלהבנת

באריכות:הדבריםאת

לקטביםואמנותספרותדברייצירתשלהפרובלמה

שבעתייםוחמורהלשון,בכלהיאחמורה"סוגיא"

כלומר,-לבטריםכאלהדבריםיצירתאםבעברית,

-רבםבביתהלשוןדעתלראשיתלהםקנושכברלאלה

טוברצוןובמעטודעתכישרוןבמעטהתלוידברהוא

לקטביםטכטיתספרותשליצירתההנהטהורה,וכוונה

יותרתלויכזהדבר-ממשהאםלשדןשאיבהכלשון

שמים",ייברחמיכמעטייבמזל",

חסריםאנושעהשלפיזו-הגמורההטכטידתבמקום

צריכה-כרחנועלהקטניםשלהעבריתבלשוןאותה
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לברואבכוחהשישזוהגמורה,האמנותכאןלבוא

במקוםאפילוילדותיתטבעיותשלאילוזיהבקסמיה

מאין.ישבחינתשאינה,

מןלהיותאפואמחויכיםעבריםלקטניםספרותדברי

נקייה.םלת-האמנותיתהבחינה

ספרותשהיאהעברית,הספרותשללייחודההסברביאליקהציעלהלן,

כתיבתהכך,משוםומדוברת.חיהלשוןשאינהבלשוןייהספר",בלשוןהנכתבת

לעמודהאמןשלבכוחותיושאיןמשימה,היאבעבריתטבעיתילדיםספרותשל

בה:

הלשוןלהקל.אפשרממש,חיהאחרת,לשוןבכל

משלהואמתחייםשליפהמנהחותכתעצמההיאהחיה

כוחרקכאן,בעברית.כןשאיןמההיצירה.דברילעצם

החיותרקטהורה,שבאמנותההוכחהוכוחהאמת

ויכוליםשצריכיםהםהםגופה,שבהוהטבעיות

וטבעיותהמא~תהגםעצמםאגבהילדלנפשלהקנות

שלה.חייהומאמתחייהמטעםולהטעימוהלשוןשל

במכשולהעבריהאמןפוגעזהבמקוםדווקאואולם,

שלכוחומידתאחרת.לשוןבשוםבוכיוצאשאיןגדול,

קריאהלידיבההגיעאםאפילו-העבריתבלשוןהילד

שעהלפיהיאהרי-אמובסיועאועצמובכוחקלה

צריךואיןהאםבלשוןשלטונוממידתהרבהקטנה

העברי,האמןהכללית.מהתפתחותוקטנהשהיאלומר

שהואישעבר,ילילדספרותיתיצירהדברלתתבבואו

לאיןעדהמיצריםביןנתוןכךבשבילעצמואתמוצא

ולדרישותלכישרונונאמןלהישאריאמראםמוצא.

שלהלשונימכוחולמעלהשהואדבריתן-האמנות

למדרגתו"להסתגל"כדידרגאירדואםהילד:

רוחוחותםאתבכךשיזייףדילא-הילדשלהלשונית

אלאערך,שוםהאמנותיתהבחינהמןלושאיןדברויתן

שהואדברממילאשיתןלפימטרתו,אתישיגלאגם

,ונמצאהילדשלהכלליתהתפתחותוממדרגתגםלמטה

לבטלה.עצמוזייףשהסופר
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שאינומעשה-נסים,דביאליק,אליבאהיא,ספרות-הילדיםבתחומיהצלחה

הפלאים",ייכתובאותוהשלישי",ייהכתובאתלמצוארהסועליום,בכלקורה

לעורכיבדבריוכמוזו,אתזוהסותרותהרבות,הדרישותכלכלולותשבו

הילדאללילדיםהסופריםירדולבלביאליקשלהמלצתוכאןגםכלולה'עדן',

 :ומתחנחנתילדותיתלשוןבאמצעותבעיניוחןלשאתינסוולבל

ומתוקןנאהדברזהבמקצועלתתהבאשלתפקידו

המוצאאתמה,ויהי ,למצואעליוצד,מכלאפואקשה

שונותדרישותביןלהשליםעליוהמיצרים,מן

צודקתמהןאחתשכל-סגנוניותפדגוגיות,אמנותיות,

זו,אתזועל-פי-רובסותרותיחדוכולןעצמה,מפני

אותוהשלישי","הכתובאתמה,ויהילמצוא,עליו

הרבים,הכתוביםביןהמכריעהפלאים",ייכתוב

 ,) .. ,(זהאתזההמכחישים

הילד,אללרדתכללהילדיםספרותמתעודתאין

מעט,מעטלהעלותוקומתו,אתלהגביהלהיפך,אלא

לפתוחהיאצריכהההתפתחות,בסולםדרגהאחרדרגה

מדעתוושלאמדעתובוולהכניסלבואתבחשאי

קריאתלכן,קודםלונודעושלארוח,וקניינימושגים

לימודגםאםלימוד,משוםבהישהיאאף-בספרהילד

אםרעכלאפואאין ,תענוגמתוךלימודמדעת,שלא

לטעמולהסתגלאפואלנואל ,מעטהילדאתנטריח

ונעלהנאנמשוךולהיפך,הילד;שלולבערותוהפגום

אלינו!הילדאת

הילדיםסופרשלשבדרכוהמכשלות,עלהדיבוראתאפואהרחיביאליק

קוראיולביןבינופעורהותהוםולקהלולוטבעיתשפהאינהששפתוהעברית,

אולהתיילד,העבריהסופרנאלץזו,תהוםעל-פנילגשרכדיהצעירים,

שאתדומה,ולמטרתו,ליעודוחוטאהריהוהמקריםובשניבלתי-מובן,להישאר

לז'אנרבפנייתוחז"ל,לאגדותבעיבודיוביאליקמצאאלהלמכשלותהפתרון

לתביעות,נענהוכן ,סופרי-הילדיםבפניהעומדיםהקשיים,רובאתעקףזה,

אוצרותאלהפנייהחינוכית,וגםאמנותיתגםטבעית,גםלילדיםהיצירהשתהא

שבהםוהפדגוגיות,האסתטיותהתביעותלכללהיענותביאליקעלהקלההעבר

הלשון:בעיתאתלעקוףלועזרהוכןלילדים,היצירהבדרך-כללנתבעת
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הןבאגדהו"טבעית"."חיה"לשוןשאיננהבלשון,לילדיםיצירהשלכתיבתה

חז"ל,אגדתסיפוריאתסיפראכן(וביאליקארכאיתבלשוןלשימושצידוקיש

בו"ותכופותבהםוהשתמשמקראיים,תחבירייםבמבניםהיום',ב'ויהי

ישןביןצרימותבושאיןהומו~ני,עבריסגנוןליצורניתןובעיבודהההיפוך),

ועלוההווי,המציאותפרטיעלכהוויתם,החייםעלמספרתהאגדהחדש.לבין

והפנטסיה,הדמיוןמןגםבהישואף-על-פי-כןהחיים,מןמנותקתהיאאיןכן

כיהילד,אל"יורדת"אינההמעובדתהאגדה .הריאליסטיהתיאורמןרקולא

התפתחותולדרגת(וכןוהרגשיתהשכליתהתפתחותולדרגתמתאימהאם

החיה,הלשוןעלמאשריותרהספר""לשוןעלאמוןהואשהריהלשונית,

כךומשוםהמבוגר,לקוראוכןולנוער,לילדיםמתאימההאגדההמדוברת).

אל(נטייתולילדיםלכתובבבואוביאליק,עינילנגדשעמדלמודלהתאימה

גםאםכימשמעות,שלשוניםרבדיםרקלאהמכילההרב-רובדית,היצירה

שיגדלוככלה"פשט",רובדאתממנהיביןילדשונים:גיליםלבנימתאימה

לפנים).ממנושנסתרונוספים,רבדיםבהלחשוףיוכלכןתפיסתו,ותעמיק

ניתןלעיל,המצוטטתבהערתוביאליקדיברשעליהןהמכשלות,כלעלבקצרה,

דווקאכילציין,גםמענייןהמעובדת.האגדהאלהפנייהבאמצעותלהתגברהיה

ה"אנימעיקריכמהבולכלוללביאליקלואפשרהזההאימפרסונליהז'אנר

ואישיותלאומימשוררבתורתשלו.ביותרוהכמוסיםהאישייםמאמין"

השנוייםבענייניםישירותלהתבטאהיהיכוללאהראשונה,המעלהמןציבורית

הפוליטיות,דעותיואתלהביעלעצמוהתירהאגדה,במסווהואילובמחלוקת,

כ'מסכה'".הילדיםיישירבסעיףלעיל,להוכיחשניסיתיכפי

כתוביםשבוה"קלוקל",המשקלעלביאליקהיצרכתיבתו,בראשיתכבר

ישתגר~לאשלוושירי-הילדיםשירי-העםפןחששואתוהביעשיריו,

משוםבשיריוישכיהמשורר,הודהעין-חרודלילדיבמכתבבארץ-ישראל.

לילדייתנוארץ-ישראלשמשורריתקוותו,אתהביעאףהואהמשקל".ייסילוף

ניסיונותיורטז).עמ'ג,כרךאיגרות,(ראה:משקל"נכונייישיריםהארץ

טע 1 'שלו:בשירי-הילדיםכולםכמעטנעשוהארצישראליתבהטעמההמעטים

שלהסופיבנוסחוכןהירק','בגינת'המכונית',והמלאכה',העבודה'שיראל',

ופזמונותשיריםבספרשנדפסלאחרתיקנושביאליקגדיי','גדישיר-הילדים

נתפרסםהמתוקנת(ובצורתוה"ספרדית"להטעמההתאמתולשםלילרים,

ביאליק,שלבשירי-הילדיםהפרוזודיותהתמורותבנושאילילדים').ב'דבר
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בשיטותוהתפתחויותלבטיסשביטעוזישלהדיסרטציהמפרקיכמהעוסקים

משנית,כבמערכתלילדים,בשיריוכימתבררביאליק.ביצירתובניבהמשקל

כבראזזנחשאותםצייני-סגנון,אללפעמים"לסגת"המשוררלעצמוהרשה

שלונשירי-הילדיםהשתמשלמשל, ,כךהקאנונית.בשירתולחלוטיןכמעט

בשיריונטששכברלאחרמלאה,ובחריזהמדוקדקטוני-סילביבמשקל

ואולם,המקראי.החופשיהמשקללטובתהמדוייקתהפרוזודיהאתהקאנוניים

הבטחונותאלבשירי-הילדים"לסגת"נטייתולעומתכילהוסיף,ראוי

מןכמהדווקאהפוכה:מגמהגםלילדיםבשירתוניכרההישנים,הפואטיים

הארצישראלית,ההטעמהאל(המעברשלובפואטיקההמהפכנייםהחידושים

באותה,שנוצרחדשנימליםבאוצרהשימושוננסים,ובאסבדיסוננסיםהשימוש

למבוגרים.בשירתוולאשלו,בשירי-הילדיםביאליקחידשבארץ-ישראל)העת

היהלאשבהםלילדים,בשיריםיותררבחופשלעצמוביאליקהרשההסתם,מן

נתקבלווהמחודשהחדשוגםה"מיושן"גםמחייבת.נורמטיביתלמערכתכפות

שירהוביכלתו,בכוחוובטוחבוגרמשוררשלשירהזוהיטבעיות.ביתרכאן

ומאילוצים.מתכתיביםהמשוחררת

ביאליקשירישביןהזיקהנקודותמודגשותזה,ספרמפרקישוניםבפרקים

ביןאכן,מזה.האותנטיהפולקלור,ולביןמזההקאנונייםשיריולביןלילדים

בפישהושרורבים,שיריםישהיהודיים,שירי-העםבאסופותשנכללוהשירים,

אינםושיר-העםשיר-הילדיםביןהגבולותכשירי-ילדים.שזוהואוילדים,

בקובץלהיכללאמוריםהיוביאליקשלמשירי-הילדיםוחלקהיטב,תחומים

הז'אנרים,שניביןהגבוליןעירובבשללאור.להוציאשתכנןלילדים,שירי-עם

שבמהדורההעם","שירימדוראלגםדרכםאתשיריםמספרגםמצאו

לפיאוהמחבר,קביעתלפילילריס,ופזמובותשיריסהקובץאלוגםהקאנונית,

האותנטיהפולקלורלביןשירי-הילדיםביןהזיקהומו"לים.עורכיםשלקביעתם

ביאליקבמסכתיירישסוניתסדןדבשלבספרורבהלהדגשהגםזכתה

(תשכ"ה).

דווקאלבודדולנסותהתמונהאתלאזןאףישהזיקה,נקודותמשהודגשו

ומןמזההעממיתהיצירהמןלילדיםביאליקשירתאתהמייחדיםיסודות,אותם

לשירתהאופיינייםהיסודותשלמדוקדקתבחינהמזה.הקאנוניתהשירה

לששביאליקמוכיחהשיריו,חטיבותמיתראותהוהמייחדיםלילדים,ביאליק

במיוחדועידנםריככםשונים,ממקורותשאלשאותםהתשתית,חומריאת
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השירים,לאותם(פרטאבדהוכמעטהיטשטשההמקוריתאיכותםכיעדלילדים,

הםשאלהליל,ים,ופזמוכותשיריםהקובץבפתחבמפורשהצהירשעליהם

הלעזים).ומןהיידישמןתורגמואושעובדושירים,

לילדים,שהועידהשירים,מןלנטרלהמשוררשלמאמציוהעתכלניכרים

ולבלהצעירהקוראי~בךלבלדיסאוריינטציה,ושלסתירהשלמצביםמיני

הםמרוביםלמבוגריםבשיריולמשל,כך,כיוונים.אבדןשללתחושהייקלע

מסריםאללכאורהחותריםשירי-הילדיםואילוהאמביוולנטיים,המצבים

לשוותביאליקשלמאמציואף-על-פי-כן,וערפול.סתירהבהםשאיןברורים,

לאמגליםאלהשיריםפרי.נשאותמידלאובוטחתבהירהחז~תלילדיםלשיריו

אלהשונות.לאינטרפרטציותהפתוחיםומעורפלים,דו-משמעייםמצביםאחת

הקוראמןהתובעיםומעניינים,מורכביםלשיריםבעינינוכיוםאותםעושים

מכולכלתכוונהפריהואנןרפולםאםהוארבספקאךופענוח,פרשנותמאמצי

בהירהבדרךלכתובהמאמץניכרהשיריםברובהוא,נהפוךומחושבת.

ובלתי-מביכה.

למשל,כך,רבים.דו-משמעותמצביאלהבשיריםישכאמור,ואולם,

מעורפלת"דמות"היאהירק''בגינתבשירהמסכןהאפ~ןשליידמותו"

שלב"דמותו"המדובראםבבירורלדעתשאיןכך,מעוצבתהיאומאביוולנטית.

לעולם.יבשיללאשכברמזדקן,שלב"דמותו"אוהבשיל,לאשעדייןמתבגר,

המסתפחיםדחויים,יהודיםספקהםזהבשירוהבצלהשוםשל"דמויותיהם"גם

וטרדניים,קטניםילדיםספקולרוחם,להםהזרההחוגגת,ההמולהאל

השמחהבשלאותםמגרשיםושאיןהמבוגרים,המחולליםרגליביןהמתלבטים

שיר-ילדים").שלאנטומיה-הירק'"ייבגינתבפרקזהבשירדיון(ראההכללית

יל,דספקהואשונות:לפרשנויותהפתוחהדמותהואב'אצבעוני'הדוברגם

לושנקרההקטן,ליצורדאגתו(ואגבסגרירביוםשינחמוקטן,לידידהכ~ה

המתגעגעעריר,ימבוגרספקלעצמו),ממששלדאגהמגלהאףהואבאקרא,י

(בספרהשטרןדינהשנתנההפירושלפיכך,אצבעוני.גםולומשלו,לילד

ליאץ-כי("לאוהמלאכיםשרהלסיפורלרמיזהומושיט)שטןבכור-אצבטוכי

השלום,לבשורתהרמיזהנקשרתכאילוטו),יח,בראשיתהשווה:שחוקי";

זה.מקראישיבוץשלהעמוקההמשמעותאתלוכדאינוהאצבעונ,ינןמושמביא

ביכרשעליווכמוס,אישילענייןלהתקשרעשויהשרהשללשחוקההרמיזה

שנעשהלנס,נקשרתהיאופריון.עקרותועניינהבגלו,ילהתבטאשלאביאליק

ב"אגדהלמסופרזהנסלהשרות(וראויביתואתפקדקטןכשילדלדובר,לו

בילדזוכהערירייםזקניםזוגשבה-בראשית''ספר-ביאליקשלהמדרשית"

מגרסותיוברבותנקשראצבעוניסיפורמחיקם).נחטףזהילדולימיםקטן,

31 



נואששכברבשעהערירי,זוגאוערירי,אדםניחןשבהפלאית,למתנת-חסד

לאינטרפרטציותפתוחהב'אצבעוני'הדוברדמותלפיכך,בפרי-בטן.מלזכות

להתרועעקטןידידהמחפשמשועמם,ילדשלדמותבהכרחהיאואיןשונות,

עמו.

'נדנדה'.הפשוט-לכאורהבשירהמעוצבהמצב,גםהואואמביוולנטימעורפל

שמתוךתיקו,שלמצבספקואחווה,ידידותשמתוךשוויון,שלמצבספקלפנינו

זואמירה-לשמים"הארץביןבמאזנים,שקוליםיישנינוועוינות.יריבות

מפיוגםאךידידו,עםושוויוןשיתוףתחושתשחשילד,שלמפיולהיאמריכולה

שלההבסהלניסיונותתוקףבכלמתנגדאויריבו,אתלהכריעשמנסהילד,של

לשיר-הגותילדיתגרסהמעיןזהבשירשטרייטש'ראהבאקראילאיריבו.

ומכוונתעמוקהפילוסופיתנימהאין"והאםבחיים:והמורדותהמעלותעלרציני

מאיוב:פסוקהלבעלמעלהזההגותפזמון ) ... ('נדנדה'בשירהתינוקותלרוח

הילדים',"משוררבפרק(ראהתדען"מהמשאולעמוקהתפעל,מהשמים'גבהי

 .) 66עמ'שני,ספרהםפרות,פנישטרייטשלשבספרו

להיותיכולותבנות','שתילכאורהוהסכמטיהפשוטשבשירהבובות,שתי

להלןכךעל(וראהניגודיותדמויותוגםרא,יתמונתין .vכבמזה;ת,תאומותגם

עמדהלהיותיכולהבשירהדוברעמדת .השניות")בסוד-וגיליייציליבפרק

תורה"ל"דיןבאהואשאליהםהמבוגרים,לפניהתחטאותושלנחיתותשל

 .ובוזעליונותשלעמדהלהיותיכולהגםהיאאךעצה,מבקשהואושמהם

בהםשיתבונןלמיייראושהםכפיובהירים,ברוריםכהאינםהשיריםבקצרה,

ערפולשלמצביםרצופיםוהפשטנית,התמימהחזותםחרףאלה,שיריםבחטף.

כדיוהמאיים,החידתיאתמהםלסנןניסהאמנםביאליקורב-משמעות.

ואתהסתירותאתבהםתגלהבוחנתעיןאךהצעיר,הקוראיםלקהללהתאימם

המבוכה.

שאלשאותםהמאקאבריים,היסודותעלגםעברווריכוךסינוןשלתהליכים

שהכשירורבות,טרנספורמציותעריכת(אגבוהטמיעםהפולקלורמןביאליק

היסודותביאליק,שלהילדיםבשירשלו.הילדיםבשירילקורא-ילד)אותם

מןמעורר-החלחלהומחול-המוותועודנ~,רוככווהמאקאברייםךמוניים.ה

שב;עליז,חתונהלמחוללילדיםופזמונותבשיריםהיההאותנטיהפולקלור

דיון(ראהותוףחצוצרהכינור,שלשאונםבקולהרחובאתהמנגניםממלאים

בשיריסמוייםמאקאברייםיייסודותבפרקנוגנים''מקהלתבשיר-הילדים

שימרהואלמבוגרים,ביאליקשכתבידו-עממית,הפבשירהאגב,הילדים").

(ראהלילדיםכבשיריו~טרלם,ולאמחול-המוותשלהמאקאברייםהיסודותאת

ניתןהנגינות').על'למנצחהגנוזושירוהמחולות'על'למנצחהכמו-עממישירו

32 



ראוייםלביאליקלונראושלאיסודותשאותםולקבוע,להכלילאפוא

מערכתולפיבכלל,התקופהשלהפואטיותהנורמותלפילשירי-ילדים,

אלאמהםהותירושלאריסון,תהליכיעברובפרט,לעצמושקבעהנורמות

 .המקורשל~לוצלומעומעמת,מטושטשתבבואה

בשירהמלוא-חופנייםלושנמצאוה~רוטיים,ביסודותביאריקגםנהגכך

היואלהיסודותלילדים.בשיריוהטמיעדפוסיהשאתהאותנטית,העממית

ביאליקולפיכךבת-הזמן,הילדיםספרותשלהפואטיקהלפיייטאבו",בבחינת

אלהיסודותלחשוףניתןרבבקושיכיעדבשירי-הילדים,ועידנםריסנם

ה"פרוצים",הארוטייםבשירי-העםהמקורייםהקשריהםלביןבינםולקשר

עממימשיר-פיתוייייסודותבפרקכךעל(וראהמקור-השראהלביאליקשהיו

ב'"אצבעוני'").

מיתרלילדיםביאליקשירתאתהמייחדנוסף,גורםעלאתעכבלסיום,

עלילתמסתיימתסיפורי,יסודהמכיליםהקאנוניים,שיריובכליצירתו.חטיבות

האופציהלהתרמזעשויהשממנופתוח,בסיוםאוטראגי,בסיוםהשיר

ב"סוף,המסתייםאחדשירול~ביאליק,שלהקאנוניתבשירתואיןהטראגית.

אופטימי,בסיוםלכאורההמסתיימיםהשירים,מקצתאפילוכפשוטו.טוב"

עיניים.אחיזתאלאאינוה"טוב"וסופםאופטימיים,שיריםאינםלמעשה

מעט,נאיבייסודוהמעוגלהטובבסיוםביאליקראהלמבוגריםבשירתואם

לעשותומבשרי-רע,מטרימיםברמזיםאואירוניה,שלבקורטלתבלושצריך

ב"סוףלסייםלפרקיםלעצמוהרשהלילדיםשיריואתיותר,ומענייןמורכב

ורב-אנפין.מתוחכםלעשותוניסיוןכלללאכפשוטו,טוב"

למראהילדשלהתרגשותואתהמתאררכרי', I;: 'בשירנהגלמשל,כך,

לולהנחילגםכהרף-עיןיכולאךונצחונות,כיבושיםלמסעותשיצאסביבונו,

העושרולמראההניצחוןלנוכחהשיר,בסוףהיל,דשלשמחתוומפלות.תבוסות

ייסוףמשוםבהישנכסיו,מכלשירדהיריב,כישלוןומולבחלקו,שנפלהרב,

למבוגרים.ביאליקבשירתורעאחלושאיןואמיתי,טהורמובהק,טוב"

בניגודטוב",ב"סוףמסתיימתביער''הנערלילדיםהסיפוריתהפואמהגם

הפואמהגיבורהנער,יונהלמשל.החייט','יונהשיר-העלילהשללסופו

בושתלולהוריו,נעלםלילדים,הפואמהגיבורהנער,משהכמולמבוגרים,

הפךשלאוסופוהצבא,לעבודתנחטףיונהאולם,בגדולתו.לראותורצותקוות

לנפשועלוב,ענילחייטאלאומוריו,הוריולושניבאוכפיבתורה,גדוללרב

ודעת,תורהלקנותחפץשלאהעצל,הנערמשהלעומתו,החיים.משולירצוצה

ימיוכלואכלטובים"ולמעשים"לתורהשגדלוסופולבית-הוריו,הוחזר

שזואלאאירוניה,נטולאינוהביאליקאישיר-הילדיםגםוחרובים.צמוקים

33 



בשיריווטראגית.מרירהאירוניהולאסלחנות,ושלט~ב-לבשלאירוניה

ילדים"חטיפתהפרקמןהדין.במידתולאהרחמיםבמידתביאליקנהגלילדים

לי\?רלייםהשיריםהםיםשרלהיווכח,"ניתןודימוממשות-ביאליקבשירי

ה"חטיפה"שיריאולםילדים.חטיפתעלמרומזיםסיפוריםשבהםומטפוריים

ב"סוףולאמרומזות,האפשרויותכלשבופתוח,בסיוםמסתיימיםלמבוגרים

ילדשלחטיפתולילדים,ביצירהזאת,לעומתוחד-משמעי.מוחלטטוב"

ייסוףשלתפניתמקבלתבראשית')'ספרביער',('הנערבלתי-נודעיםלמחוזות

לגדולה.עולהואףהאוהבתמשפחתוחיקאלהילדחוזרשב;מובהק,טוב"

ל~טהגיבורשלסופואתבדרך-כללביאליקהותירלמבוגריםבשירים

אחתלאמפורש.בלתיטראגיגורלמתרמזרביםשיריםשלומסיומיהםבערפל,

ככלביאליקהאמיןכךלילדים,בשיריםמריר.זדוןשלשמץאפילומהםעולה

מותירואינוהעלילהאתהמעגלוהמרגיע,הטובהסיוםאתלהטעיםישהנראה,

כיוונים.באבדןאובחרדהבמבוכה,הילדאת

לילדים,ביאליקביצירתשונותבסוגיותכן,אםעוסקים,הספרפרקי

מבדיקתםשעולהכפיאלהשיריםבמיטבם,ולהערה.לעיוןראויותשנמצאו

אותהגםרובדי-משמעות.שלריבויהמגליםמורכבים,שיריםהם-המדוקדקת

'קןהשיריםכדוגמת , INURSERY RIIYMES (הרךלגילהועידםשביאליקהשירים,

היצירהרזיאתמגליםפרחים',ו'עציץנוגנים''מקהלתבנות','שתיציפור',

וכדומה)ז'אנרייםהקשרים~בנה,עקרונותתמטיים,(דפוסיםאיתביאליקה

ומדוקדק.מעמיקלעיוןראוייםהםכןועליצירתו,חטיבותמשארבהירותביתר

להאירכדיבהםישעצמם,מצדרבי-משמעותשאינםהשירים,שאותםמתברר

מהוויםהםולפיכךביאליק,יצירתשלהקאנוניותבחטיבותיהשוניםאספקטים

שלהוצייני-הסגנוןלילדיםהיצירהשלנושאיהולחקירה.לעיוןמושאלפחות

זויצירהראויהאח.דבמחקרלמצותםיהיהשניתןמכדיומגווניםרביםהם

והןלמבוגרים,ביאליקליצירתזיקותיהמצדהןבה,ולהפוךלהפוךשיוסיפו

חרףשכן,ביאליק;שליצירתוחטיבותמיתראותההמייחדיםהסממניםמצד

שלהקאנוניותחטיבותיהעםאלהלשיריםשישוהמעניינות,הרבותהזיקות

,שיחשוףנפרדלעיוןגםוראוייםמשלהםתכונותגםמגליםהםביאליק,יצירת

הרך,לגילובראשונהבראשהמיועדיםכשיריםוהבידול,הייחודקוויאתבהם

ולנוער.לילדים
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ציפור''קןהקונצנטריים:המעגליםתבנית

רקיעים!כמהשמשות!כמהאלוהים!~ל

בקרבו!ושמשאגםאגם

 )'ח'פס'(

ביאליקמשירירביםלהבנתיסודתבניתא.
העממית,החשיבהפריהעממית,השירהמןבטלשביאליקהיסו,דמתבניותאחח

ביצירתןתבנית-יסודהפכהאףואשרשלו,הילדיםשירתבתוךוהטמיעה

והנאיביהפשוטהשירשלהקומפוזיציובליתהתבניתהיאולחטיבותיה,לפלגיה

 :ציפור' ן~'לכאורה

ל~פ;רקן

 ,:כ~~ים:;וין

לה~~קן

:;וי~ים.זVלש

- ה~יו;:-ל~ג;:~

-נכנןיר!~ן ,סז:::
; W ל;ן

 .!נןיר ו:ו;ר?!~

תשומתאתהממקדיםרבים,ושירי-ילדיםשירי-עםבמתכונתבנויזהשיר

ההתרחשות.מוקדשללבולבאלהמרכז,אלהמאזיןשלאוהקוראשללבו

הירקרקים:העצים'ביןבנוסחממקד,בציון-מקוםפותחיםרביםשירי-עם

אתהקטן,הפרטאתהמציגיםציונים,באלהוכיוצאהרך:בביערש'תחת



שעכרזה,ומכניתימטידפוסאותו,המקיפיםהריאליהפרטיכתוךהסינקדוכה,

('מעכרשלוהיידישושיריהעם""שיריכיאליק,שלהילדיםשירימקצתאל

ועוד),כוימעלעך'נינקעגרידי'אונטערחידקל',ונהרפרתנהר'כיןלים',

לעצכו,היהניתןשכהכיותר,והמוכהקתהכרורהכדרךציפור'כ'קןמתכטא

מעגליםכאמצעותלסרטטניתןהשירשלהקומפוזיציונליתתכניתואת

קונצנטריים:

יםצע

 """פציז i:נ

קטנהכוכהשכקרכהיותר,קטנהכוכההמכילהרוסית,פולקלורכוכתכמו

שלמשיריוכמהכנוייםכךכתווך,הנמצאכיותר,הזעירלייגרעין"עדיותר,

המעגליםתכניתהזו,העממית-הילדיתהתכניתעל-פישנכנוכיאליק,

גםאלאהכמו-עממיים,לשיריםרקלאכיאליקכיצירתאופייניתהקונצנטריים

עממייסודכסמויק 1:'המכיליםכיותר,ה"רציניים"הקאנונייםהשיריםמןלכמה

ילדי,אואגדיאו

שללה Wוהכהכוגרתשירתושללכהכרכה','ההידועההפואמהלמשל,כך,

פתיחתהאתציפור','קןשלהמתכונתכאותההכנויהכסכימה,פותחתכיאליק,

אתהמוכיליםקונצנטריים,מעגליםשלכתכניתלסרטטכןגםניתןהפואמהשל

הממוקד:למרכזעדהחצונייםהשולייםמןהקורא
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ו;ג~~ר~ער,י;ז~ י~~

אחת:~נ~נןה:;נר~הי;ז~ י~~

--::וע;לם,ז;נןה Wפר~החרש,בעכי
מה-בל~~ה.י;דעואין

כרכהוכתוכויערזו:יכמתכונתכנויההפואמהשלה~קספוזיציהרקולא

כימי"ואניכמליםהפותחהפואמה,שלהשניחלקהגםאלאסוד;וכתוכה

אלמפליגהנערהקונצנטריים:המעגליםכמתכונתכנויזהחלקגםנעורי."

ושםשכיער,הקודשיםקודשאלהזהכמוקשייןועוכרפוסחהיער,מעכה

קטןעולםכעין ) ... (דשארפודידק,קסןייאיהוארואההנןלים,לפרוכתמכעד

הדכירכיפתוכאמצעצאלים",כיןמוצנעשאנן,קדשדכירעצמו,כפני

שמשות.שניקכועות,כדכודאכנישתיהכרכהוכאמצע

מדומההעציםכצמרותהמוקפתהכרכהכיזה,כהקשרןלציאףמעניין

לאיכרוכעיקראםכימים,מעייןכמוכןלייעין"רקלאוהכוונהפקוחה,דכת-עין

גלגלכתוךאישוןהקונצנטריים:המעגליםכמתכונתכנויהואשאףהראייה,

קטןעולםכעיןהכרכהמתוארתכךכריסים.המוקפתהעין,כלכנתהמוקףהעין,

דשאמסגרתכתוךכסףראי ) ... (קטנהתכלתכפת-ייתקרתוצאליםכיןמוצנע

זהכתיאורהמוצנעה"~רס-פואטי"הרעיוןשני".עולםקטן,עולםעודוכורסכ,

כתיווכהליייצירה",ה"עולם"שכיןהיחסרעיוןכאמנות:המימזיסרעיוןהוא

שהמראותכשםממשאותו,ומשקפתה"עולם"את~חקההאמנותהאמן.עיןשל

למראותאיןהראייהחושכלאהאדם.שלעינודרךקפיםמשהאינדיפרנטיים

המראות").("לשוןלמראותפהלשמשהואהאמןשלותפקידו ;ממשאלה

אךמגרמנית,מעוכדשיראמנם(שהואהתחתון'עדן'גןשיר-הילדיםגם

כנוסחהפתיחה,ותשאכאמצעות'הכרכה:שירותכניתאתלוהקנהכיאליק

הממשי-דמיוניהמקוםאלמתוודעהקוראזו:כמתכונתכנוי 2יודע?"),מיייאחד

חלוניהםאלמתקרכ ,כתיהכיןמשוטטודלתיה,העירשערידרךהזה

ה~ריפריהמןמשהגיע .והכישולהרקיחההאפייה,מעשיאחרעוקכותריסיהם,

פעולתמתחילהכיותר,הזעיריםהפרטיםאלעינועדשתאתומיקדהמרכז,אל

המקום,אתהמקיפההחומהעלמסופרי,עתהשוליים:אלהמרכזמןההתרחקות

ארםועדייממצריםוהסתמי:המוכללציון-המקוםכא-ולכסוףהחומה,שערעל

מןדו-ז,וטרית:פעולהפועלתהקונצנטרייםהמעגליםתכניתכאן,נהרים."

השוליים.אלהמרכזומןהמרכזאלהשוליים

היאועטיפותיו,קליפותיוכתוךהניצוץאוהגרעיןחכוישכהזו,תכנית
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כאןשלארבים,שיריםמקפתוהיאביאליק,יצירתשלמתבניות-היסודכאמור

השיריםאחדשלניתוחומתוךזותבניתאדגיםכולם.אתלסקורהמקום

קונצנטרייםמעגליםשלבסכימההמציאותתמונתבנויהבושגםהקאנוניים,

השוליים)אלהמרכזומןהמרכזאלהשוליים(מןדו-t;כטריתפעולההפועלת

הכללברשותביותר,הרחבבמעגלפותחההפקר'מןבאורזכיתי'לאהשיר

ליבאלא("אףהמשפחתיבמעגליותר,מצומצםבמעגלממשיך ;)"רקפה"(

שבתוכולבו,תוךאלחודר ;)"ינא"ה(הפרטברשותממשיךמאבי");בירושה

לעיל).שסורטטהציפור:'קןלתבנית(בדומההקטןהאחדהניצוץמסתתר

האישיאלוהאימפרסונליהכללימןהפרט,אלהכללמןהליכהשלזהתהליך

שלהראשוניםהבתיםבשנימתרחשהקטן,אלהגדולמןוהאינדיווידואל,י

מןהשוליים,אלהמרכזמןהפוךתהליךמתחילהאחרוניםבשנייםהשיר.

מתמלטבשיר,מתגלגלהלב,מןועףניתזהניצוץוהציבורי.הכלליאלהאישי

היאהמתכונתכאןגם 3גדולה.בערהומבעירהקוראיםציבורשלללבבם

שיריולולאיותר,מרומזתהסכימהשכאןאלאהקונצנטריים,המעגליםמתכונת

בבהירותעולההיאשבהםהסכימטיים,העם"ו"שירייותרהפשוטיםהילדים

הקאנונישבשירהעובדהלאורבמיוחדזו,בסכימהמבחיניםהיינואםספקרבה,

עלהמבוססותנוספות,סכימותעםהזוהקומפוזיציונליתהסכימהמצטלבת

המעגליםשלהסכימהוכיאסטיות.ישירותתקבולותועלליניאריתהתקדמות

ולאהמבנית,המורכבותבתוךביאליקשלשיריובמיטבנבלעתהקונצנטריים

לזהותה.קלתמיד

'משיריהמחזורמסיוםלמשל,גם,עולההקונצנטרייםהמעגליםתבנית

סדןטמוניםהיערבעביהיער.מעבהתוךאללבואתהדוברנושאשבוחורף:

בסיפורהילדים.כבאגדותהסדן,גביעלמושםהחזה,מןנשלףהלבופטיש;

לביצועכאותהבת,שללבהאתלהביאהציידמןהחורגתהאםדורשתשלגייה,

ותחתלחופש,יאותהמשלחהיער,מעבהאלהילדהאתלוקחהציידמזימתה.

מקומואלהקורנס,עלשחושלהלב,מושבכאן,חזיר-בר.לבלאםמביאלבה

ידעלאשאותםחדשים,כוחותמלאהלבעתההוא,נהפוךלו.אונהלארעוכל

כאןלובשתהמושלגים,החורףנופילמראההמוגברת,הלבהלמותמעודו.

חרשאוציידשלבכליומחושלהחזה,מןהנשלףלבשלמיתית-אגדיתתמונה

הסדן,עלהמונחהלבמקום,מכלשבעתיים.ומוצקחזקהגוףאלומושבברזל,

המעגליםלסכימתהנעניתתמונה,יוצרהואאף-היערבמעבההחבוי

והמעוגנתוהילדיתהעממיתהיצירהמןהקנויהסכימהשהיאהקונצנטריים,

הנאיבי.הילדושלוהפשטניהפשוטהאדםשלהסכימטיותהחשיבהבדרכי

היצירהמןללמודניתןהסטרוקטורלית,הבחינהמןכיאפוא,מתברר,
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הילדיםבשיריהקאנונית.היצירהעלומענייניםחשוביםסודותהילדית

הסכימטיות,והסבוכים.המורכביםהשיריםשלהעומקמבניבנקלמתגלים

סודותיהאתבאחתמסגירהושיר-העם,שיר-הילדיםשללז'אנריםהאופיינית

המורכבת.הקאנוניתהיצירהשלהכמוסיםהקומפוזיציונליים

המעגליםתבניתשלהפסיכולוגיסטיותההשלכותכ.
הקונצנטדיים

ואופייניתמיסודהסכימטיתתבניתשהיאהקונצנטריים,המעגליםתבנית

איכותהקאנוניתבשירהמקבלתהילדית,ולחשיבההעממיתלחשיבהכאמור

'קןשלוהרעיוניתהקומפוזיציונליתהפשטותמןהרחוקהומעובה,מורכבת

עצמה.סכימהאותהכאןוגםכאןגםלפנינוף-על-פי-כן,וציפור',

'ביןהעם"ב"שירגםלמצואניתןהקונצנטרייםהמעגליםסכימתעלוריאציה

החשיבהפרינאיבי,פולקלורשירשלבמתכונתהבנויחידקל',ונהרפרתנהר

הקוגניטיביותשפעולותיו 4הפשוט","האדםשלוהתמימההפרימיטיביסטית

תשומתאתהממקדכלל,ימקוםבציוןפותחזהשירגםיל.דשללאלהדומות

שעליוהדקל,מיתמרשעליוההר,ממוקםשב;הארץ,קטעאלהקוראשללבו

'קןבשירכמוהואהשיר,בראשהמדוייק,המיקוםהגדרתהדוכיפת.מקננת

שלושהנזכריםציפור''קןשבשירכשםהעצים").ביןלצפור(ייקןציפור'

נהרב'ביןגםכדקן),בתודביצהבתוד(אפרוחזהבהודזההמצוייםעצמים,

ועליודקלועליו(הרזהגביעלזהעצמים,שלושהנזכריםחידקל'ונהרפרת

דוכיפת):
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עגולים(שלושתםלזהזהדומיםציפור''קןבשירהעצמיםששלושתכשם

כךאמו),במעיכעוברבתוכה,המקופלואפרוחביצהקן,זה:בתוךזהומכונסים

מזדקרהדקללזה:זהדומיםחידקל'ונהרפרתנהרב'ביןהעצמיםשלושתגם

לכפותהדומהבציצה,מעוטרתהעץעפאישביןוהדוכיפתהנישא,ההרמעל

יצירותמתארגנותקרובות,לעתים 5המיועד.החתןשללבלוריתווגםהדקל

זההמתארגניםעצמים,שלושהבתבתבניתפולקלור,יצירותגםכמולילדים,

'מתיביאליקשלשירולמשל,כך,זה.אחרזהאוזה,מעלזהאוזה,בתוך

קומפוזיציונלית,סכימהלפיבנוי 6לילדים,לכתב-עתבתחילהשנועדמדבר',

הפואמהשלסיומהזו.אחרזובאותוהאימתניותהמלכותיותהחיותשלוששבה

ליצירות(האופייניתהאגדיתלתבניתריאליסטיתהנמקהכמתןלהתפרשעשוי

שהקנהשמיאפשרות,מכלללהוציאאיןשהריהילדים),ולספרותפולקלור

אתחבורתולבניהמספרהמוסלמי,הישישהואהסכימטיתתבניתואתלתיאור

 ) ... (ושותקיםערביאיםשומעיםאמרתו;הישישיגמרייככההמתים:אגדת

גביהןעלמזהנשאוכמוהבהירבמרחקונעלמונעותאטהגמליםודבשות

המדבר".יעמדועריריכשהיתההדממהושבה-אחתעודעתיקהאגדה

עלתהשלאלילדיםביצירהשראשיתההחיות,שלוששלהסכימטיתהתבנית

הכמו-העממיתבחשיבהותירוצההנמקתהאתלקבלאפואעשויהיפה,

פרילהיותעשויהמבנהכלומר,הערביים.השבטאנשישלפרימיטיבית

הידועיםהמדבר,ערבייישישלהפריזמהדרךהתיאורשלההשתקפות

שלושהבתסכימטית,מאגדהשלהם.הסכימטיותהחשיבהובדרכיבגוזמותיהם

לאגדההיצירההפכהדמיוניים,תיאוריםשוחרילילדיםשנועדהפרקים,

המסגרת,מסיפורהריאליסטיתהנמקתהאתהמקבלתרומנטית,אקזוטית

השרועותהענקיםבגופותבדרכםהפוגעיםהמדבר,דריהערבייםהםשגיבוריו

יובלות.עליובלותזהבשמש

* 

הקונצנטריים,המעגליםבתבניתהמתארגניםציפור',ב'קןהעצמיםשלושת

ביציםובתוכוקןהקל":אלהכבד"מן-הגודלהתמעטותשלבסדרנזכרים

קודםנזכרחידקל'ונהרפרתנהרב'ביןגםכךזעיר.אפרוחמהןאחתכלובתוך

מןהדקל:עלישביןיפורהולבסוףמעליוהמיתמרהדקלאחריוהמזדקר,ההר

בסדרמקומועלמעידהאינההאחרוןשלקטנותולזעיר.ועדהגדולהפרט

האפרוחדווקאבמעמ.דל"פיחות"עדותאינובגודלוה"פיחות"החשיבות,

מןפחותחשובאינופנימה,הלבבתוךהמסתתרהקטןהניצוץכמוהזעיר,

אותו.המקיפיםהעצים
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שכתבהאוטוביוגרפית,האיגרתשלמנוסחיהבאחדביאליקהתוודהכךעל

בניביןחלקומנתשהיואי-האהדה,ואתהבוזאתבתארוקלוזנר.ליוסף

עצמו,אתלהקיףהשכילשבההקשה,הקליפהעלסיפרעירו,וכנימשפחתו

שלהאינסטינקטייעל-פיקודשיו:קודשאתותסאבזרידבותמשמשלבל

הלב,שלחדריםבחדריי Wקודקוד!.קיאתולהחביאלהסתירלמדתייונשמרתםי

הוקףברייתו,מתחילתוהענוג,הרךשביהיתוךימשלהםכאחדבגלויואהי

הטמא,פיהםמהבלנשתמרובכךשיניו,אתשוברהפוצעהשכלקשה,קליפה

ךבתוכם".שישבתיהבריותשלהמסואבתידםוממשמושהרעהעינםממבט

אינוהקונצנטריים,המעגליםבסכימתביותרהקטןהפנימי,הגרעיןשלמעמדו

טפלות,קליפותאלאהללואיןולמעשההחיצוניים,המעגליםשלמזהפחות

עלאםשלכרחםהזעיר,האפרוחעלביצהכקליפתרע,מפניעליולהגןשנועדו

שכןהקליפות,בתוךהחבויהניצוץאוהגוזלעלנאמרתעיר",פןייהסעוברה.

עד ) ... (תעוררוואלתעירו"אלהקובעתהבדוקה,העצהלפי-ביאליק

אחד-העםשל,וכתלמידומלאכותיזירוזתהליכיםלזרז,שאיןהאמין-שתחפץ"

כל .אבולוציוניתאטיתהבזvלהלהבשילהתהליכיםלכללתתשישגרס,

-הירקייייבגינתבפרקלהלןכךעלוראהמרידות-נפל,הןבשיריוהמרידות

ילדים".שירשלאנטומיה

חידקליונהרפרתנהריביןושלציפורייקןשלהללוהסכימותשתילמעשה,

 ) BULB (הנקביייפרוידיאניים":סמליםשנישלטרנספורמציהגםלשמשיכולות

עובר,שבקרבואשה,שלכרחמהכמוהציפורייקןתבנית .) PIIALLUS (והזכרי

כמוהדוכיפת,שלההדורהציצתוובראשודקלשבראשוהמזדקר,ההרותבנית

מגלהזהבשיר 8הגברית.רוברטיותהאקססמלהיאהתרנגול-הגבר,כרבולת

כילד,וכמוההארוטיות,משאלותיהאתחסר-סייגיםלבבגילויהתמימההנערה

הליבידינליים,ה"פרוידיאניים"לרמזיםמודעואינושחלםחלוםהמספר

פאליתחלוםתמונתהיאהשיר,שבבסיסשתמונת-הנוף,כשםבחלומו.הגלומים

עדותגםכךנישא,ירמעלהמיתמרדקלמעלהמקננתציצה,בעלתציפורשל

תבניתבמתכונתהבנויהרחם,דמוית ,נקביתתמונההיאעצמהעלהנערה

הנעול.הגןשבתוךהעץעליביןהחבויפז,רימוןהקונצנטריים:המעגלים

לסימבוליקהגםכאןהופכתשיר-השיריםשלהמקראיתהמטפוריקה

אתהנערהמגלהשבובהקיץ,חלוםשלאומשאלה,חלוםשלייפרוידיאנית"

המינית.בשלותהאתולממשלהינשאלהיטותה

יסודואתהנשיותיסודאתהמייצגיםה"פרוידיאניים",בסמליםהשימוש

סדן,זכהדגיםשכברכפיחטיבותיה,בכלביאליקבשירתרווחהזכריות,

מתואריבנכריהילדיםבשירלמשל,כ,ך 9קודשוי.'ומשמרת"החורשבמאמרו
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חלומו:אתהואאףהחולםלולב,ולידוישריםשנתישןאתרוג

ער, םג;::ג;::ל~ש~יהם,~ים Wוי

f ממקומו.חל;םחולםזזסדל

לב-הגר,~תיודעז;ךי ,הז;:

חלומ;?את-סודיגידזה~מי

הוד,גניעלהז;רההחולמים

ל;גם?נצ~רימולדתז;כי Wעל

~נד;ד,לנודנפשםעיפהאם
 : T •דד

א;גם?הוביש~עי~ם,הכה~זף

סג,פס $Iכייחתםחלוםאו

 :ם~~זמ!·לםלמ~~ררקכי

ג, 9וריסםהתרר Wהק

 .ם~~~רה;ןם~מרמראיהם

ובדרךבסמויהמכיליםביאליק,שלרביםובשירי-ילדיםב"שירי-עם"כמו

הקשרעלהמדברזה,שיר-ילדיםגםכאובים,ביוגרפייםרמזיםאוטו-אירונית

דמויתמוארכת,דמותלביןאתרוג,דמויתונשית,מעוגלתדמותביןהמאכזב

ונטוליהבוגריםהנישואיםחייאתלשקףעשויזה,בצדזהנים Wהילולב,

נשית,ישותביןהמורכבתהיחסיםמערכתתיאורנפגם.שהודםהאשליות,

לרגליהמתרפסתהברכה(כגוןעליהומסוככתעומדתזקופהגבריתשדמות

חטיבותיה,בכלביאליקבשירתהואגםמצויראשה)שומרהפארות,רבהאלון

לעיל.הנזכרבמאמרוסדןדבשהראהבפי

תבניתשל "ה"~רס-פואטיותההשלכותג.
הקונצנטרייםהמעגלים

ציפור','קןשיר-הילדיםהיטבמדגיםשאותוהקונצנטריים,המעגליםמבגה

בדמותהשיראתראהביאליקביאליק.שלהשירלתפיסתו;רשלגםלשמשיכול

לדעתישמטעמווליהגותתוכואללהגיעשכדיקליפות,בהרבההעטוףאגוז

בוישרב-רבדים:הואביאליקשלהילדיםשירמקליפותיו.ולקלפולפצחו

צריךשאותםסמויים,רבדיםוכמהכמהועודוילד,ילדלכלהמובןגלוי,ייפשט"
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רבדיםלפניוייחשפוכןחיים,ניסיוןויצבורשיגדלוככללחשוף,הקורא

לוהיש.ןזעיר,אפרוחכאותוהקליפה,מאחורימסתתרהסמויהמסרנוספים.

העת.בבואכנפיים,ולפרושמחבואוממקוםלצאתאוליועתידהביצה,בתוך

איןשונות,בהזדמנויותביאליקשלה"ארס-פואטיות"התבטאויותיולאור

זעיר,אפרוחחבוישבתוכהביצה,עלזהנאיביששיר ,אפשרותמכלללהוציא

מלאכתעלוצפונותסודותהמגלה"ארס-פואטית",אמירהגםבתוכומכיל

 10 •היוצרהאמןשלהנפשמבנהועלהיצירה

בנאוםלהסביר,כשבאלמשל,ביאליק,השתמשוה"קליפה"ה"תוך"בדימויי

ו"צורה"ייתוכן"שביןהגומליןזיקתאת ,הבינייםבימיהעבריתהשירהעל

האמנותית:ביצירה

 ) ... (והתוכןהצורהביןהגבולאתלסמןקשהובכלל

הנתוניםבצליםכגלדילשניהםמשמשתאחתטבעתכי

לנווקשהלחברתה,תוךמשמשתאחתוקליפהבזהזה

בנקודתתלוישהכולמפניהגבולים,אתלסמןזהמטעם

משאנויותרהתוךמןנהניםשאנומכיווןאנו,המבט.

לנקודהלעיקר,התוךאתחושביםהקליפה,מןנהנים

כךלאשנייה.לנקודהלטפל,הקליפהואתראשונה,

'תורתלעצמןוערכוהקליפותעמדואלמלאהיה

תוך,ולקליפהקליפה,לתוךקוראותהיוהןהצמחים',

מדברינוהיוצאאחרת.מבטנקודתלהןשישמאחר

ואוליידועים,בתנאיםתלויהוהקליפההתוךשהגדרת

 11 •תוךהכל-וקליפהתוךכללאיןבאמת

והפנים,החוץשבתפיסתהיחסיותאודותאלה,כמו-פילוסופייםהרהורים

תבניתאתגםמאיריםוהשקפה)אינטרפרטציהתלוית(שהיאוהצורההתוכן

הביצהבתוךהמקופלהאפרוחביאליק.שלבכתיבתוהקונצנטרייםהמעגלים

מןיותרחשובהקטןהואשדווקאייתכןאךביותר,הזעירהמעגללמעשההוא

העיקר,אתבודווקאלראותשישייתכןאותו.המקיפיםהגדוליםהמעגלים

ההסבריםאחדגםנעוץשכאןייתכןהמציאות.ולבהמרכזשהואמשום

וישויותקטניםעצמ'םלעיצובלנטייתוביאליק,ביצירתהשקף"לייהקטנת

ב'לאהלבבתוךהחבויהניצוץשלמעמדוגםהואכזהונידחות.חבויותקטנות,

נהפוךערכו.מיעוטעלבהכרחמעידהאינהשקטנותוההפקר',מןבאורזכיתי

אתלהציתהכוחגלוםגםובועליונה,חשיבותחשיבותוהקטןהואדווקאהוא,

הגדולה.הבערה
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עלהבנוייםהקאנוניים,השיריםבמרביתסרית, Pהדו-התנועהגםמכאן

אלהתוךומןהתוךאלהחיצונההקליפהמןהקונצנסריים:המעגליםעקרון

הגדרתביאליק,לדברישהר,יולהיפך;-לשולייםהמרכזמןהחיצונה;הקליפה

הרבדים,אוה"קליפות",ריבויההשקפה.בנקודתתלויהוהקליפההתוך

שלהמוצאבנקודתהכולהתולההיחסיות,ועקרוןביניהםהגבוליןסשסוש

שיריולרבותביאליק,שליצירתולכללהאופיינייםסממניםהםהמתבונן,

לילדים.

הערות

, 197B (שטרנברגמאירשלבספרוראה . 1 (STERNBERG , 235-203עמי . 
 .שורות-הפתיחהבמפתח ,) 1957 (כהןל"'שלבספרווראהרבים,בשירי-עםרווחתזופתיחה . 2

המחזיקמעטבבחינתשהוא ,זהקצרשירשכןמרבות,אחתרקהיאזואינטרפרטטיביתאפשרות . 3

יכולהמהןאחתוכלומצטלבות,מקבילותקומפוזיציונליותסכימותכמהבתוכומכילהמרובה,את
היטב.השירשלחלקיוכלאתללכד

בספריראהביאליק,בשירת ) VOLKSTYP (העממי""הטיפוסאוהפשוט","האדםשלמעמדועל . 4
 .) 50-34יעמ(תשמ"ו,הגלומשוררהצרצר

ואם ) ... (בלוריתבראשושיש("עוףבלורית""בשםגםבמקורותמכונההדוכיפתשבראשהנזר . 5

היאואפילולעולם,זולתהאחרתאישהבעלהיאהבלאבצוארההשמאליעינואתהאישהתתלה
פרחון).לר"שהערוך(מחביאמת"והואיוןכמיוניסוכחמהיפהרואהזוהריכעורה

 ."לילדיםבלתי-גמורהפואמהשלייגלגולה :מדברימתייעלבפרקלהלן,ראה, . 6
 . 244עמיגבוזים,כתכים.ד

B . שמירלמשל:ראה,ביאליק,בשירתהגבריתהאקסטרוברטיותכסמלוכרבולתוהתרנגולעל
) 19BO , 145-144עמי (. 

 .) 42-36עמי , 196B (סרן . 9

המשוררעלהמדבר ,) 344-343עמיגנוז,ס'(כתכיםשלוהחמישיםליובלביאליקשלנאומוראה: . 10
עולם.שלטבורוכעל

שכטל·פה,רברים ,תרע"גבשנתבאודסה,עברשפתחובביבאסיפתהלויייהודהרבייבנאום . 11

 .קסועמיבכרך
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ב'אצבעוני'עממיפיתוימשיריסורות

תכניסיניןמאריניטשקא,הגןאל

אכניסה.נוי,אכניס

ליןתתניותפוחים

שתרצה.כמה

הגדד')('מאחךדי

לשיר-ילדיםפולקלורביןא.

תחומיםגבולותקובעיםאינםביאליקביצירתהעם"ו"שירשיר-הילדים

בספרהן('המכונית')משיריואחדכללעצמוהמשורראפילולעצמם.ומובחנים

מתוךשירי-עם)",(מעין-ופזמונותיימזמוריםבמדורוהןשלוהילדיםשירי

לפזמוןמודללהציבשפיה:'לבנותהעם"ב"שירכמוזה,שבשירשביקש

כללומותו,לאחרומתהווים.ההולכיםהחדשיםלחייםהמתאיםמודרני,

המלכה''שבת'בגכר:השער:('מאחורישלומשירי-הילדיםכמההעורכים

לאחר :')םעשירי(מעין-ופזמונותיימזמוריםבמדורוהמלאכה')העבודהו'שיר

הפולקלורמןלחלקוהיוהעםבפינשתגרוהאחרונים)השניים(במיוחדשחלקם

ומתהווה.ההולך

בפישהושרויידיים,שיריםוכמהכמהועיבדתרגםביאליקכיראינוכן

ועשההכירשביאליקהעם,שיריבאסופותנכללו(חלקםאירופהבמזרחהילדים

בפתחלגביהםהעירשביאליקהשירים,עללהתעכבבדעתיאיןשימוש).בהן

שונים,עםפזמונישלעיבוד"מעשההםכילילרים,ופזמובותשיריםהספר

מקורותיהועלאלהשיריםקבוצתעלהמדוברת".היהודיתבלשוןידועים

לנסותבדעתיכיאליק.יכמסכתיירישסוגיתבספרוסדן,דבהדיבוראתהרחיב

שאתשירים,באותםדווקאהעממית-היידיתהשירהמןיסודותכאןלחשוף

ילדיםשירינחשביםוהםמפורשתבהצהרהביאליקגילהלאהיידישאלזיקתם

מקוריים.

מוטיבים,'אצבעוני:השירכדוגמתמקור,יבשיר-ילדיםישלמשל,כך,



הדוברביןדיאלוגכלולזהבשירידוע,עםשירמתורשלמות,שורותואפילו

לדרכו:החומקהזעיר,והיצור

 ) .. ,( "?י~;לו::r~לד;פקז.ה"מי

~ה W (:וליל~ריר, Q"~:;גליל

 ) .. ,( "?ה~י~ ב~~ו'Iסלין,~י!כה

W מ:;כ~רק?הP ג;:ה W ,רי), .. ( 

ק~,י f!ת בו:;!קרן,

~תנןירי~י,עי~יI'ו~קח

משיר-העםמילוליתכמעטמתורגמותהמפורט,הדיאלוגמתוראלה,שורות

באסופתהכלול ,)'!ילפתחיטוק,('טוקמיר!'עפעןקלאפ,'קליפהיידי

 2ומארק:גינצבורגשלשירי-העם

מיר!עפעןקלאפ,קליפ

צודעקעןזעראירזאלוואסמיט ) .. ,(

אופוועקעןדארמירוועטוועראון

צודעקעןדירוועטבויםפוןבלאטדער

אופוועקען,דירוועטזונןפוןשטראהלדע

ובתרגום-פרפרזה:

 /יכסךמטץטלה /יטירכיומי /אתכסהכמה ) .. ,( /לי!פתחיטוק,טוק

תטירך,שמשקרן

דלתעלהאוהבמידפקסרבנית,לאהובהפיתוישירשהואהייד,יבשיר-העם

מנסההאוהבההפצרות,מןומתחמקתדלתיהאתלפתוחהמסרבתוהיאאהובתו,

אינההיאואילוהקור,מןמסתורמקוםלושאיןבנימוקרחמיה,אתעליולעורר

שטראהלדערצודעקעןדירוועטבויםפוןבלאטיידערלו:ועונהמשתכנעת

זאתוכלתעירר"),שמשקרןיכסר,מעץ(ייעלהאופוועקען"דירוועטזונןפון

שלבשירוהרעות,הלשונותאתנגדהלעוררשלאוכדיתומתהעללשמורכדי

עצמן,המליםבאותןשימושתורבתכלית,שונהסיטואציהמעוצבתביאליק

לחברה,לושיארחכדילמעונו,לסורהנעראתלפתותמנסההדוברכאן,

בשרולכיסוימעץלה Wבלושדיבנימוקלהפצרה,המסרבהואוהנער-האצבעוני

אתביניהםמחליפיםבשירוהנמעןהדוברבוקר,עםשתעירנושמשובקרן

והמסרב,המפצירתפקידי
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אלנערי,'בואה,ביאליקשלהגנוזשיר-העםאתגםמזכיראגב,זה,שיר

אתינאזqבנערי,ייסורההאצבעוניהנעראלהפיתוישורותובמיוחד 3קיטוני',

\F העממיים,האהבהשבשיריהארוטיקהרוויהפיתוימןמפתי",זקבעמכוסי,תה

הילדותיתההפצרהאל'אצבעוני'שלובשיר-הילדיםהדגשאתביאליקהסיט

לסורלתחנוניונעתרשאינודמיונ,יאוממשיזעיר,בחברמשועמםילדשל

אתדוחקוהואהעממ,יהפיתויבשירעליו,תכףשיצרוהאוהב,במקוםלמעונו,

נערביאליקיצר(תרתי-משמע),דלתיהשתפתחאהובתולפניומתחנןהקץ

הדובר,דווקאהואהמתחנןדרכו,לוואצהדחוקשזמנואורח-פורח,שהוא

שבהןהמשועשעות,הביטולמלותולחוויה,לחברההכזגהבחדרו,הספון

משמשותסעור-היצרים,אהובהשלתחנוניובפניהמתגוננתהנערהמשתמשת

לדרכו,לומלפרוחהאצבעוניהאורחאתלעצורהמנסההדאוג,הילדאתכאן

ידידושללגורלואמיתיתדאגהגםהיאדאגתושונות,מתחבולותבתחבולות

הנערהלעומתוידי.דרעללאלבדוייוותרפןלעצמו,דאגהגםאךהזעיר,

הנערכאןנפשו,עלהמתחנןידידה,הפצרותכנגדקשוחהעמדההמציגההברה,

שללהפצרותיושועהואינוקשוחה,אגוצנטריתעמדההמעמידהואהזעיר

ולעניין,לחברההכזגהידידו,

ובעיבודיםכאןביאליק,הצליחכיצדמראה'אצבעוני'בשירהיוצרותהיפוך

זאתועםבמלה,מלהכמעטולתרגמםהמוכןמןבחומריםלהשתמשאחרים,

גלם,חומראלאאינושברקעההיידיששיר-העםומקורית,חדשהיצירהליצור

ובומכאן,האותנטיתהעממיתהיצירהמתכונותהמשמראמנות,יחיקוילפנינו

המקורנוסחעלפארודיה-דקהאירוניהובעלתמורכבתיצירהשלסממניםגם

פולקלוריסטייםבחומריםשימושביאליקעשהשבהםאחרים,כבמקריםמכאן,

היססולאבקיים,ובלתי-מאולץחופשישימושביאליקעשהכאןגם 4המוכן,מן

תרגוםגיסא,מחדכאן,ישפיהם,עללהפכםאוהמקובליםהדפוסיםאתלנפץ

מןמפליגיםשינוייםגםכאןישגיסא,ומאידךמוכר,משיר-עםקטעשלכלשונו

היידיהמקורשלמעמדוכיעדהרטוריים,התפקידיםהיפוךבשלבעיקרהמקור,

פארודיה,לצורכינרמז,טקסטכמעמדהוא

אוליניתןמאופיין,אינולמעונו,לסורהאצבעוניאתהמפתהשהדובר,מאחר

ערירימבוגרגםאלאמשלו,לידידהכזגהומשועמם,בודדילדרקלאבולראות

תכופותנדרשהאירופיהפולקלוראצבעוני,גםולומשלו,לילדהכזגהוגלמו,ד

הבלתי-פוסקתשכמיהתםהמזדקנים,ההוריםאוהמזדקן,האיששללדמותו

יצורספקזעיר,ילדשלהפלאיתהופעתועםסיפוקהעלבאהמשלהםלילד

הכמוסעולמואתביאליקגילהאחתלא 5דמיורגית,ברייהספקממש,שלאנושי

הפסידו-הילדיםובשיריהעם"ב"שיריהאימפרסונליים,הסיפורייםבשירים
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ב"אגדהלמשל,האישית,הליריתביצירתומאשריותרשלו,נאיביים

שזכועריריים,הוריםעלהיאאףהמספרת ,בראשית''ספרשלורשית"המד

ביאליקהביעהוריו),חיקאלוהוחזרהילדנחטף(לימיםלזקוניםמשלהםבבן

אמנםישבהשאףהלירית,בשירתומשהביעםיותרמשלולילדגעגועיואת

ועקרות,ערירותרמזי

העממיהפיתוימשירמוטיביםשלגלגולםב.
לסוגיהביאליקביצירת

מןרטוריותבמחוותביאליקהשתמש'אצבעוני'שבשירלמשל,ראינו,כך

היהודיים,שירי-העםבאסופתהכלולארוטי,משיר-פיתוינטלשאותןהמוכן,

מפניבומתגוננתשגיבורתוארוטי,משיר-פיתויבחומריםלשימושהצידוקמהו

למראה?תמיםבשיר-ילדיםסעור-יצר,אוהבשלהפצרותיו

להניחמוכןואינויצרואתלכבושיכולשאינוהאוהב,ביןההקבלההסתם,מן

אתלהדחיקיכולשאינוהילד,לביןממנו,ולחמוקתירוציםלתרץלאהובתו

בעדולעכבתירוץבכלמנסהוהואלו,שנזדמןהחברעםלהתרועעתשוקתו

כאוהב,והילדכילדהאוהבאלה,בחומריםלשימושהצידוקהיאמלחמוק,

ואתסיפוקה,עלבאהשלאעזה,תשוקהאחוזיםשניהםעליו,תכףשיצרו

המשאלהשלשבאי-מילויההתסכולבידם,תאוותםוחציהשירמותירשניהם

נעוץבוואףהעממי,ולמקורולשיר-הילדיםהמכנים-המשותפיםאחדהואאף

לכאורה,ונאיביפשוטילדיםבשירארוטימשירחומריםשללהטמעתםהצידוק

לוהמכנה-המשותףאזגםבודד,ילדולאערירי,מבוגרבדוברנראהואם

סיפוקה,עלבאהשלאהשניים,שלתשוקתםהיאמשיר-העםהלהוטולאוהב

יסודותאךביאליק,שלהילדיםבשיריייטאבו"בבחינתכמובןהיאארוטיקה

בלבדמתרמזהמקוריאופייםכיעדועידון,סינוןשעברומרוככים,ארוטיים

ביאליק,שלראותומנקודתלגיטימיים,רקלאהםבטקסט,מוחששאינווכמעט

ורצויים,טוביםאףאלא

כנראהונכתבנעוריםאהבתעלהמספרהגדר','מאחוריבסיפורראיה,והא

שלהנעורים'לבני'ביבליוהקההסדרהלשםלבני-הנעורים,כסיפורמלכתחילה

רוויההלשוןזאתועםאח,זגלויארוטיתיאורגםולואין'מוריה',הוצאת

הנועזיםמןארוטיים,יסודותבמרומזמכיליםוהתיאוריםמסותרת,ארוטיקה

 6 ,הזמןבתהעבריתהספרותשידעה

מתוארבסיס,כנראהלוושימשהגדר'ל'מאחורישקדםהתבגרות,בסיפור

דודובתהיאהנערהנערה,אהבתשלטעמהלראשונההטועםשמואליק,הנער

רוויההתנהגותהשכלוהעבותה,השחורהה\קערמחלפתבעלתשרה'ניו,
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מתוךדפוטבאותושימושעושההמתבגריםביוהשיחהוגלויה,טמויהארוטיקה

'אצבעוני':לכתיבתבטיטששימשהיידי,שיר-העם

הלילהןתליוואיפה-

 .. ,בחוץ ..יודע,איני-

הגו,בטוכתפה,ליו-

ואביון-

יראךולאתשכיםמחרישנים,הכלכשיהיושעה,בעודושובמזהלךעתה-

כרןלךהאוציאאיש,

 7אבא')('בבית

מחוייבתשבהםורום,הדקלכלליבניגודכביכול,מתנהגת,שרההדודנית

בלילה,להתרחששעתידותהתרחשויותעלמרמזתהיאשכוכשרה,ישראלבת

אביהאתלהונותכביכולמוכנההיאהשמרנים,ההוריםשללציפיותיהםבניגוד

הכשרהלבת-ישראלבניגודגנה,בטוכתהשמונה-עשרהבוהבחוראתולהליו

תוקףבכלומטרבתההפצרותבפניהמתגוננתהייד,ימשיר-העםוהתמימה

ושמואליקהמבחו,רגעמגיעכאשראולם,אמותיה,בדלייתאוהבהאתלהליו

מתשוקההלוהטתשהנערהומקווהחטא,הרהורירוויביתה,דלתעלמתדפק

אכזבה:לונכונהבטדינה,מעוטפתדלתה,אתתפתח

באצבע:ושתייםאחתדופקואני

שרה!-

קול,איו

אני,מתחנו- ..לי,פתחישרה'קה,-

 ..עונה,איו

באגרוף,אניטופח-שרהפתחי,-

 8קשב,איו-הדלתאלאוזניאתאנימדביקגמורה,שתיקה

חרףכשרה,בת-ישראלשהיאהגנוז,הסיפורמושרההפכהבמקרהלא

הגויה,למארינקאאודותיה,המחברשזורעהמטעיםהמטרימיםהרמזים

דלתותיהאתלנוחלפתוחהמוכנהוקידושים,חופהללאלאהבהביםהמותרת

וכרטהשרהאתהבחורשמואליקעזבאילושיחפוץ,ככלגנה,רות 1'!מלוולתת

שלהטראגיבטיפורולמשל,(כמו,טראגיממדמקבלהטיפורהיהשיניה,ביו

וכללמדיקלילהטוףזאת,לעומתהגדר',ב'מאחוריהרב'),'בתשטיינברגיעקב
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מלכתחילה·עמושהביאהנורמות,ומערכתהמוסריהקודלפייקבלוקורא

ה"שיקצה"שלידהמאחיזתניצלשנוחעלרווחהאנחתייאנחהשמרניהקורא

נוחלמראהפיואתיעקםפחותשמרניקוראעמה.וברחהגדראתעברולא

נוחהמסולפים.אורחותיהואתהיהודיתהחברהמוסכמותאתעצמועלהמקבל

וחסר-חןרגילעבודהסוסהפךוכללים,מוסרותשוברופראי,אצילסוסשהיה

לשאתמעתהשתיאלץל"שיקצה",נוראעוולעשהגםהתמסדותוואגבכאביו,

טראגדידבסיפוריראהאחדקוראלאאףלבדה.המשותףילדםגידולעולאת

סיפורשלסיומוופחד.חמלהשלקתרטיתבהשתחררותשסופהאמיתית,

הדורות,גורלעלהיסטוריוסופייםלהרהוריםהקוראאתמעוררהזהההתבגרות

קוצרועלויפת)(שםהאנושיהמיןגורלעלאומות-העולם,ובניישראליחסיעל

כלשליהודיוהופךמתבייתבהוריו,המורדהמהפכנ,י(נוחמהפכותשלימיהן

שלהמרגודלהכולם").ייכמווחן,אצילותחסרסוס-עבודההשנה,ימות

שלדאשנידהיותרלכלמזמיןבן-בלי-אב,היולדתהממזרת,מארינקא

ביאליק,שלהגנוזבסיפורוהיהודייה,הנערהלא.ותובצער,השתתפות

הבטחות,מבטיחההיותרלכלהגדר:מ'מאחורימארינקאשלמקבילתה

מתממשות,אינןהןאךארוטיים,ממדיםהבחורשלהסעורבדמיונוהמקבלות

המבחן.שעתבהגיע

העםשירימתוךזהבמוטיבביאליקהשתמשהגנוזבסיפורשגםמתברר

הבחור,אצל(וגםהקוראאצלמסוימותציפיותהמעוררומחוכם,מענייןשימוש

האסור,הפרימןהטעימהאתבהמשך.אלהציפיותומפריךעליו)תכףשיצרו

אהבהעללסיפורהעבירכשרה,יהודייהנערהעלבסיפורלממשיכולהיהשלא

שללהיטותהכאן,היהודית.החברהשללמוסכמותיהמחוץהגדר':יימאחורי

העלילהיותר.טבעיתהיאמתפוחיהולהטעימולגנההנעראתלהכניסהנערה

ולממשםלפתחםלביאליקלוהיהאפשרשאידרמטיים,וז,נפניםתאוצהמקבלת

 .הגנוזבסיפור

לסו;יה,ביאליקליצירתאפוא,חדרו,קלאפ''קליפהעםשירמתוךיסודות

הנערהשלדבריהאפילוה"עממיות".לחטיבותיהובמיוחדובסיפורת,בשירה

היאורקבגןאישאיןוכיישניםהוריהכילאהוב-לבבה,המבטיחהגן:ליב'יש

ומנפצתהיהודיתבחברההמקובליםה"ךקורום"כלליאתשוברתערים,ולבבה

בש"ראלה.כלליםשללתכתיביהםהנענההייד,יהעםשירשלמוסכמותיואת

כשדהישראללבתכיאהתומתה,עלהחסודההנערהשומרתהאותנטיהעם

היידיים,והשידולהפיתוישיריבכלהעממית.האהבהבשירתכמקובלותמימה

שלהפסידו-עממיתבשידתו 9המתגוננת.היאוהאשההמפתההואהגבר

מתחמקאומתבוששדווקאוהחתןהלהוטההיאהנערהזאת,לעומתביאליק,
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אינהארוטיקהכאמור, .)'ןגלי'ישחידקל:ונהרפרתנהר'ביןישראל:('בת

המשתמעיםביאליק,שלהפואטיקהכללילפיילדים,לספרותהיאהנושא,

לעצמוהתירביאליקאולם,עצמם.השיריםומןהחוץ-ספרותיותמאמירותיו

ביןהשווהשטרייטשלוםמרוככים.ארוטייםיסודותשלוהילדיםבשירילכלול

,בשיראכן 10מעמי.'את'הולכתביאליקשלהקאנוניהלירישירולביןזהשיר

העם"ו"שירהנעלם''לנתיבך(לרבותביאליקשלאחריםפרדהבשיריכמוזה,

הפליגוהפזיזהנאהבהיצורואילולנפשו,נעזבלבדו,הדוברנותר'ציל-צליל'),

גלוייםארוטייםיסודותאלהפרדהשירירווייםהקאנוניתבליריקהלמרחקים.

(קיטוןהקיטוןבזוויתהחומקניתהאהובהמותירההנעלם:ב'לנתיבךוסמויים.

ערך,ופעוטיקטניםחפציםהבית)מחדריחדרכלולאדווקא,שינהחדרהוא

הילדיםבשירי .שדעכהבשריםלאהבתעדרתלמשל),משי':של(יינעלכביכול

תהליכילמדי,מרוככיםהםהקאנוניתבליריקהשגםהארוטיים,היסודותעברו

כמעטניטשטשמקורםכיעדעידון,ושלסינוןשלנוספיםטרנספורמציה

שלבמלותיומדוייקשימושלפעמיםהילדיםבשירישנעשהלמרותלחלוטין,

המקור.נוסח

הערות

(תשכ"ה).סדן . 1

 .) 137-136סימניס , 1901 (ומארקגינצבורג . 2
 . 145 'עמנכוזיס,כתביס . 3
 .) 93-80עמ' ,(תשמ"ושמיר . 4
 .) 52עמ' , 1985 (שטרןדינה . 5
 .) 23עמ' ,(תשמ"השמיר . 6
 . 185עמ'נכוזיס,כתכיס.ד
 . 186עמ'שס, . 8
שלהמוקדסב"מחזהו"גס"מככביס"ומפותהמפתהשלובליסהמקבתפקידיהסוהאישההגבר . 9

שבההנימוסיס,קומדיתבנוסחהכתוב ,) 27-26עמ'נכוזיס,(כתכיסוהנחש"ייחווהביאליק

למתרחשועיוורצייקןזקן,קרנייסלושהצמיחווהבעלואדיב,שנוןצעיר,גברהואהמפתה
לאפו.מתחת

 .) 67עמ'שנ,יספר ,(תרצ"טשטרייט . 10
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השניותבסוד-וגיליצילי

בשבוענס:אירעשבזיטומירכתוב,היוםשלב'המליץ'

אפרוחתרנגולתביצתמתוךבזיטומירנתבקעשעבר

 ) ... (ראשיםשניבעלאחד

('סןחר')

עין:;ונותגםשהןבנותא.

עין~בותגםשהן~בות

הילדמעידשבוזוטא",ב"משפטביאליקפתחבנות''שתישלוהילדיםשיראת

יפהש~מוהבובותמשתימיהקשה:בסוגיהשיכריעודודיו,אתנאמנים,עדים

יותר:

;;בנ;tוים,ים, IJ ~~נ;ת

-פה~מיר~ילי~לי

י;נרר, ה~~ז,כזtfיי;ךןז,כי

ז;זא;ז;ן;דים:א~רו,

שמותשלצמדאלאבחרלאלכאורה,וגילי"זייציליבשמותדווקאבחרמדוע

מהם.עולהסמויהמשמעותשגםאלאהילד,לאוזןונעימיםחורזים

למשל,וראה,הפעמון.שלענבלוגםהשאר,ביןפירושה,ייגיל"המלה

גבישומצילותזכוכית"ומנענעי :'א,פרקשנינוסחוארבעה',שלושהב'אגדת

בעופאיכנזמיםתלוייםפנינים,וגיליהםקטנים,זהבופעמוניאחלמהוענבלי

ייגיל"המלהשלהמשמעיםבריבוישימושתכופותעשהביאליקהעצים".

כיעליז,צליליםצירוףרקאינםהמצטלצליםהשמותוכאןלסו;יה;יביצירתו

-ייגילי"מצילה;אוצל-(ייצילי"סמנטיעיבויבעלותממש,שלמליםגםאם

הפעמון).ענבלאושמחה



בהןשגםעטו,מפריעם""שירשלורות 1L 'גנזשביאליקכאן,להזכירמעניין

 2בנות:שתיעלמדובר

1'1W לית,~מר ןח-ן!::~ :~שלי;ננ;תי;

:::ו~ז;נאלית.~יניז;היז;נ~ית,~י~יזו

המלהמןגזורההיאבן-יהודה;אליעזרשלחידושוהיאייבובה"המלה

שדרכוהפתחהעין,(אישוןו;נבה(עין)בתהמלהמןגםאך , POUP€Eהצרפתית

ולייבבה",לייבת"ייבובה"המלהאתהסמיךביאליקגםהאור).קרניחודרות

בנותשתי(שהןהגנוזהעםמשירהבנותשתיאתשלוהילדיםבשיר-הפךוכך

 3בנות.שתיגםשהןבובות,לשתיהעין)

לאירועיםזירהנפשוואתגופואתהופךשביאליקהיחידה,הפעםזואין

לנסחאפשרהדרמה.שלהפועלות"ל"נפשותאבריוואתחיצוניים,דרמטיים

והפנימםחיצונייםאירועיםלקחשביאליקולטעון,אחרתמזווית-ראייהגםזאת

בתוךאנפיןבזעירמתחוללתממדים,רבתשלמה,דרמהכאילושלו,גופולתוך

גופו.בתוךאונפשו

השאר,ביןבנוי,ההפקר'מןבאורזכיתי'לאשהשירהביקורת,הראתהכבר

פיעל 4פרוג.תשידרךביאליקלשירתשנתגלגלפרומתאוס,סיפורעל

הנענשהואשהדובר,מסתברהמיתולוגילסיפורפרוגשללגרסתוההקבלה

המענישגםאךהניצוץ),אתגנבשלאאףעללסלע,הכבולפרומתאוס,(מעין

רבתדרמהומכליותיו).מלבומסלעו,הניצוץאתהמנקרתטרף,כציפור(כמוהו

אירועיםשלהפנמתםאגבהדובר,שלבנפשומתרחשתוממדיםעוצמה

החצנתםאגבלהיפך:(אופנימההנפשבתוךהתרחשוכאילוותיאורםחיצוניים

מוחשיים).דרמטייםכאירועיםותיאורםנפשתהליכישל

מדבר:כ'מתיואימפרסונלימוחצן~פישיראפילובהמשך,שניווכחכפי

מתחילת-למעשהנועדלירי,דוברשלמנוכחותולחלוטיןכביכולהמנותק

הדובר.נפשהינההתרחשותםשזירתפנימיים,אירועיםדווקאלתארברייתו

השירלהבנתפתחהפותחיםמחוקים,טוריםנרשמוהשירשלהטיוטהבנוסח

מרידת-נפל.בושהתחוללהכז,נדבר,ה"אני"נפשאהמתארלירי,כשיר

גוףכלומר:דנציות':ה"קורספועקרוןלפיתכופותבנוייםביאליקשירי

ב'לאשראינוכפילפיכך,החיצון.העולםשלמיקרוקוסמוסמ~יןהואהאדם

הדרמהמןהכבולוהגיבורהמנקרתהד:ההסלע,ההפקר:מןבאורזכיתי

היחי.דבנפשבמוקטןמשתקפיםבמקרוקוסמוס,המתרחשתהפרומתיאנית,
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הראשון,בפרקדוברשעליוהקונצנטריים,המעגליםבעקרוןלראותאףניתן

העולםבתפיסתאולישמקורוה"קורספונדנציות",עקרוןשלגילוי

עיקרוןלפיכאמור,מתארגנים,ביאליקמשירירביםהתלמאית,ה"מיושנת",

עולמווהשקפתה"מיושנת"העולםתפיסתביןסינתזהיצרביאליקאולםזה,

הסכימה,שבמרכזהמיקרוקוסמיליסודוהעניקמיסודה,הרומנטיתהמודרנית,

בעצםהםהמצומצםועולמוה"אני"העליונה,החשיבותאתהקונצנטרית,

 5והגדול,החיצוןהמעגלולאהעיקר,

אווהאקסטרוברטית,החיצוניתבדרמהוגיליציליביןהדוברשלהבחירה

אפואהיאוהאינטרוברטית,הפני.ןניתבדרמההשמאליתלעינוהימניתעינובין

חברתה,עלאחתעיןיעדיףלאשאדםכשםממש,בהשאיןאבסורדית,בחירה

עלאחתבובהיעדיףלאהדוברגםכךהמידה,באותהלויקרותשתיהןכי

כהשמותלבובותהדוברבחרלחינםלאעינו,כבבתלושתיהןכיחברתה,

ביניהןלהכריעיכולשאינוהילד,בעיניהזההמעמדןאתהמדגישיםדומים,

להפכיביטויבהםנראהאםים,ונימיאנטואפילושונים,גםהשמותזאת,(ועם

הבהירהולעיןהזעומהלעיןביטויוהשמחה;הקדרותוה"גיל"ה"צל"

היסודיהעיקרוןמוצג 6היסודיהספרלביתספרותבפרקיגםהאש'),מ'מגילת

בצדהבנות,שתישביןהגמור-לכאורההשוויוןהשירבבסיסהמונחהזה,

המוחלטת,השוויוניותחרףנפרדת,אישיותהיאאחתכלביניהן:השוני

 ) .. ,("שתיהןופה", ) .. ,(ייפהוזו", ) .. ,(ייזוכמומליםבשימושיהמתבטאת

מילהחליטכאןהמתבקשיםה"שופטים",בדודיםהילדשלבהתגרותושתיהן",

שהריולהכריע,לשפוטהאפשרותאינרמזת(שממנהיותריפההשתייםמבין

שלוהמחשההמחזהמשוםגםישהמידה),באותההילדשלללבויקרותהשתיים

הואיצירתו,תחומיכלעלהשלכותלושישביאליק,שלהפואטיקהמעיקריאחד

בסימןעומדתומישוריה,תחומיהבכלביאליק,שליצירתוכלהשניות,עקרון

שלהמארגן,והעיקרוןההיכרתוהיאהאמביוולנטיותולמעשההאמביוולנטיות,

היאהיאשהשניותאפילו,ייתכןמושתתת,היאשעליההיסודוכןביאליקיצירת

אחדסופרלאאףאיןהעברית,הספרותאלעמושהביאביותרהעקרוניהחידוש

רבדיהלכליצירתו,שכלממשיכיו,מקרבלאואףביאליק,שלקודמיומבין

 7ביאליק,כיצירתבחותמה,וטבועההשניותבסימןעומדתומישוריה,

(אתהדואליזםאתשהמירההרומנטיקה,שלתוצרהיאהאמביוולנטיות

אהבהשביןהמתמדתבהתרוצצותמנוגדים)כוחותביןהסימטריתההתלבטות

בכלהניכרתהזו,האינהרנטיתהאמביוולנטיותוכדומה,וזלזולהערכהוסלידה,

זוששירהמלמדתלאידיאולוגיה,ועדודיההפרוזלמןהביאליקאי,הטקסטרמות

שבהםפולריים),(ניגודיםצירמניגודיאםכיבינריים,מניגודיםבנויהאינה
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העמדותמקוםומכלשכנגד,הקוטבאלמחלחליםקוטבמכליסודות

רבות.דרגות-בינייםמכוילותשעליואחד,רצףגביעלמצויותהאופוזיציוניות

כלשלסכימטישיקוף(שהיאלגיליציליביןההתחבטות-כביכוללפיכך,

יכולהדוברשאיןמשימההיאביניהם)להכריעשישדברים,שניביןהתחבטות

משתיאחתבשליותר"),יפותשתיהן(יישתיהן,תיקושלבמצבאלאלסיימה

כנזכרשמות-נרדפים,השארביןהןו"גילי"(ייצילי"זהותהבנותהסיבות:

זולתה);עלולוותראחתלבחורלאדםלושאי-אפשרבבות-העיןכשתילעיל,

הקודרהצלצדאתמייצגת(ייצילי"לזוזוומנוגדותשונותהןההיפך,ואולי

אחלצדשייטהלאדםלואפשראיאזוגםוהאופטימי,השמחצדאתו"גילי"

כיהבינרי,הניגודעלמבוססתאינהביאליקשירתשכןשכנגד,הצדאתויזנח

מגלה'נדנדה'הילדיםשירהזו,הבחינהמןהכרעה).בושאיןהניגודעלאם

אי-היכולת-ביאליקשירתשלהיסודסודאתלה,שנייהשאיןבהירה,בצורה

"הארץ"ביןלבחורוהמוחלט,האחדהכיווןאללנטותניגודים,ביןלהכריע

שביןהאמצע,בשבילאובתיקולבחוראלאלייאני"לונותרלא"לשמים".

המנוגדים.הקטבים

וקנייניוהאדםב.

לילדיס,ופזמובותשיריסמשירישירים,לקבוצתגםשייךבנות''שתיהשיר

ליחסהדימינוטיביתהמקבילהשהואלצעצועיו,הילדשביןביחסהעוסקים

בסיפוריובשיריו,ביאליק,אתתכופותהעסיקזהנושאלקנייניו.האדםשבין

שהיאזו,במסה 8וקנייניו'.'האדם-מיוחדתמסהלוהקדישאףוהואובמסותיו,

לטריאסט,באניההנסיעהבזמןנכתבהזובלתי-גמורה(מסההאחרוניםמדבריו

קנאתשביןהדמיוןאתביאליקהטעיםשב),לאשממנוהניתוח,אללוינהבדרכו

לאשתוהאדםקנאתלביןייקניין")המלהנגזרהלדבריו(שממנהלרכושוהאדם

בבעלותהקשורמיני,גווןבעלדתי,מושגלדבריוהואהקנייןולאלוהיו.

ייקונההאלוהיהאפיסטואתייבעל"המושגאתגםביאליקפירש(כךובבעילה

וארץ").שמים

השיריםגםשייכיםוקנייניו-צעצועיו,ילדשבמרכזהזו,שיריםלקבוצת

'עגיל','סחרחרת','מרכוף',וצעצועיהם',ותדי'מושיועגלתה','בובה

שלמשחקשיריהםו'המכונית''פרש'השיריםשגםייתכןו'כרכרי'.'אופניים'

שנעשהלשיר,גוטמןנחוםשלמציורו(כמתקבלסוס-צעצועעלהרוכביל,ד

אגבולומדבמכונית-צעצוענוהגאוהמשורר),שלהפקוחהעינותחתבוודאי

 9בדרכים.הזהירותכלליאתגתונהי

הענייןעלרקלאמלמדביאליקשלהילדיםשיריבתוךזהנושאשלמרכזיותו
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השיריהפוטנציאלעלגםאםכיוקנייניו,האדםבנושאלמשוררשהיההרב,

המתרברבהגיבורהאלאזון,דמותברכושו.ילדשלב"התפארותו"הגלום

מגיבורירביםוגם 10ביאליק,שלהדמויותבאינוונטרדמות-קבעהיאוהיהיר,

וברכושם.בעצמםהמתברכיםאלאזונים,הםה"קניין"שירי

עיניהםבמויראוןלמעןה"דודים",לפניהנאותהבנותשתיאתהמציגהיל,ד

קבועהאלאזון(דמותהאחשוורושאתרקלאמזכיריותר,יפהמהןמיוישפטו

היפהאשתואתלהציגשרצהשפיל"),ןןה"פוריםבמחזותהעממיתבדרמה

וצילהעדהנשותיושתילפנישהתייהרהרברבן,ללמךגםדומההואלראווה.

בשיר-ה"בנות"שמותאתבמעטמזכירותנשותיו(שמותמעלליועל-

יולנשותהמקנאבעל,בתורתהדוברשלדמותואתנפרשאם 12הילדים).

לאהדודיםלראייתפתחנפתחאף(למך),לפניהןמתפאראו(אחשוורוש),

כעלמיםצעירים,כאוהביםאלאסמכות,ובעלימבוגריםמשפחהכקרובי

שהגיעוויפות-עין,מראהטובותעלמותשתיעלדעתםלחוותהמתבקשים

ל~רקן·

המקנאכבעליםרקולאלפניהן,מתפאראולנשותיו,המקנאכבעלרקלא

המקשקשותאהובות,בנות-צאןשתיבחיקוהנושאכרועהגםאלאלרכושו,

בנותיושתיבעבורשעבדבעלומיו,יעקבסיפורגםהדעתעלעולהבפעמוניהן.

נהלאה,כבשהלאהרחלה;-(רחלצאןבנותכשמותשתיהןששמותלבן,של

משמעותגםכאמור,נושאים,ו"גילי""צילי"השמות 13העדר).אחרהמפגרת

אחדנעלםשורשהמקנהגםוהריוהמקנה.הצאןלפעמוניהדוענבל,מצילהשל

'האדםביאליקשלמאמרולפיהמופשטת,והקנאהומריההקנייןעםלו

וקניינו.'

היאגםיותר")יפהמשתיהן(יימיהסעיפיםעלהדוברשלכביכולפסיחתו

מקונןשתים''אחת,העםבשירחטיבותיה.בכלביאליק,שלביצירתויסודדפוס

לבחור,בת-זוגבאיזושלוהמתמדתההתלבטותעלה"שלימזל"הדובר

הדוברעומדהמדרש'ביתסףב'עלהעולם."עדזקן"רווקאותושהותירה

לשניהםואםלחרבנ,יאבךאםלחרבנך,ייהאבךלנקוט:עמדהאיזוומתלבט

שלהיסודמעקרונותכאמור,היא,והשניותההתלבטותואספודה?".אבךיחדיו

מעיןשלבהמחזתודרמטיים:באמצעיםממומשתהיאוכאןביאליק,יצירת

ריק.ככלימציגהואשאותםהבוגרים,ל"שופטים"הילדשעורךזוטא",יימשפט

דובר,שלדמותמייצגריק,ככליה"שופטים"אתהמציגהילד-הדובר,

לידיתכופותבאהקאנונייםבשיריםביאליק.שלהקאנוניתלליריקההאופיינית

אותםמשפיללבסוףאךנמעניו,לפניהמתרפס-כביכולמתחטא,דוברביטוי

חשפוהאפרתיויוסףפרישמנחםזה,רטוריהיפוךהעליונה.עלוידוויוצא
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מאין-כמוה:וכהירהסכימטיתכדרךכאןניכר 14כיאליק,שלשיריוכמיטב

מתוךכהםמאיץוהואממנו,ומנוסיםגדוליםלעצתככיכולנזקקהילדתחילה

זקוקהואואיןפח,להםטמןשלמעשהמתגלהכהמשךרקמדומה;תאוות-ידע

וכלבטיו,כמבוכתולהדריכויודעיםאינםהדודיםולעצתם.לניסיונםכלל

הכנותמןהיתהלאהעצהככקשתכלשהו.פתרוןאלהללבטיםאיןולמעשה

לראותשמכקשמישלהערמומיתההיתממותמןאםכיהתם,הילדשלהנאיבית

האופיינית"אתם","אני"האנטגוניסטיתהעמדהכקלונם.נמעניואת

הילדיםכשירמרוכהכצלילותאפואנחשפתביאליק,שלהקאנוניתלליריקה

ה"פשוט".

סוגישניאלהלכתשומתמופנית 15היסוו',לכ'ת"הספרספרותכפרקיגם

 .)א(ביטוי:לידיזהכשירהבאיםהילד,לעולםאופיינייםהתמודדות

כיצדהמבוגריםלפניהילדמפגין(כאן,אחיםכיןאפליהרגשותעםההתמודדות

משאלהמילוימעיןואי~האי~הללאואוהב,טוביחסכנותלשתילהעניקניתן

והסימולציה).המשחקכדרךהמבוגריםעולםלפנימפגיןהוא,שאותהילדשל

עליהםכיצדהמבוגריםאתמלמדהילדהפוך":ייעולםהואכאןהמעוצבהעולם

כללכדרךהמפגיןהמבוגרים,עולםעםההתמודדות .)כ(כילדים.לנהוג

כגמולו,המבוגריםלעולםמשלםזהכשירהדובר-הילדהילד.עלעליונות

מורהוהילדומכוכתם,כאיוולתםהנותריםהםהדודיםעליו.עליונותומפגין

ללאהנותרותסוגיותשישמלמדם,הוא(למעשה,החידהפתרוןאתלהם

פתרון)·

מעידיםושניהםלילד,אופיינייםקונפליקטיםשניעםאפוא,מתמודההשיר

גםוכהתנצחות.עליונותכרגשותהמתחלפיםלטנטיים,נחיתותרגשותעל

להבדילהפסיכולוג,אוהחינוךאיששלהמוצאמנקודתכשיר,כזוהתכוננות

הנעדובר,מציגהשירדומים:ממצאיםמולידהספרות,איששלהמוצאמנקודת

אחדכאןגילהביאליקכמשים,שלאאוכמשים,והעליונות.הנחיתותקוטביכין

יצירתו.שלכיותרהחשוכיםהנפשייםהאטימוניםמן

הזומםלגזזהרטוריתהקריאה-זוזים!"ייאמרוג.

כקלונם,ולהתכבדריקככליכךאחרלהציגםכדילעזרה,לדודיםהקוראהילד

הקורארופאים:'חושוהגנוזכשירהדוברשללזודומהעמדהמציג

מיטתועלהמוטלהאנושהחולהאתשיצילוכדילעזרה,לרופאים-המנהיגים

מקדחת:לוהט
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אנושח;להר;~אים,חושו,

 .תהו 9מ~לפהש;כ.ב

מ;סדי ה!~~קדחת~ש

 ) ... (ותלהטהו.ביב 9ג.ו;

 ) ... (תקרהישאםר;~אים,א/?רו,

ידכם תל!~ז::תחשו,ה ?7ד
ארכהןל;להעל;ת

ומחשידתיגרעליהםקוראואףבעצתםדורשברופאים,הדוברמאיץכאןגם

דודיםחה-חה, ,יודעיםאינכם-דודיםייאמרוהילדים:ובשירבאזלת-יד.אותם

עמדהלפנינוובאווירה,במודוסשינוייםלמרותולא!".לאיודעים,אינכם

נחיתותבהשישמזלזלת,תיגרבקריאתמהולהעזרהבקשתשלדומהרטורית

אחת.ובעונהבעתוהתנשאות

שלועמדההתחטאותשלעמדהסותרות,רטוריותעמדותששתיזו,קריאה

לאמביוולנטיות,נוספתעדותהיאאחת,ובעונהבעתממנה,עולותהתנשאות,

ורוב.דרובדבכלכבריח,ביאליקשיריאתהמבריחה

השירכלנשאריםהםאךבדודים,מאיץהילד-הדוברכילהיווכח,מעניין

לדוברמענהכלבפיהםשאיןרופאים',ב'חושוהרופאיםכמובשתיקתם,

דפוסהיאגםאילמיםעדיםאלנרגשתפנייה 17לעזרה.אותםהמחישהנרגש,

'אלבדפוסשבאשיריוראשוןלמןביאליק,שללשירתווטיפוסיאופייני

השירלמעשהאךקולה,להצהילהמחשהבציפורהדוברמאיץשבוהציפור',

מןזיכרון','מצבתבאפיטףגם .מענהלושאיןדרמטי,מונולוגהואכולו

מלאךכלפיהדוברמעידהנער,ביאליקשלביותרהמוקדמיםהגנוזיםהשירים

דוממות,אבניםשתיהמצבה"):וגזדהשהדותא,("יגראילמיםעדיםשניהמוות

אותהאלנרדפותאמירותשתיאלאאלהאין(ואוליפיהןלפצותיכולותשאינן

פנייתוגםהיאאילמיםעדיםאלפנייההמנוח).שלקברושעלהאבןעצמה,אבן

תחשו("מדועהספרים'ארון'לפניהשירבסוףהכוכביםאלהדוברשלהנרגשת

שלפנייתההיאכזואני").עצבכיאל,כוכביענוני, ) ... (תחשוזלמהאתם,

העדיןזכים,(ייעביםחידקל'ונהרפרתנהר'ביןהשירבסוףלעביםהנערה

ייהיאהשירבסוףלשיבולים,הדוברשלפנייתואואיןז"),לבביבחירדודי

-תאחראםבי:וענושלומישאולרחלהגבעולים,("שבלים,לחלוןיושבה

ביאליקשלוהשגורותהבדוקותהרטוריותמדרכיואחתזוהיבמקומי").ומתי
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והאילפים,הדופפיםהעדיםאלהפנייהשניות:ושללבטיםשלאפקטלהשגת

הדוברשלהאפוסטרופהפענה.כלללאהפתלבטהדובראתלפעשההפותירה

ייסוףנשארהאפוסטרופהשלסופהועופדת,תלויהנשארתהקאנוניתבליריקה

הסיוםבפקוםפוטנציאליות.פרשנותאפשרויותוכפהכפההפותירפתוח",

הפתוחהסיוםאתשיריובפיטבביאליקהעדיףהחד-ערכי,הסגור

בשירהרקלאאבלזו.אתזולפעפיםסותרותהךאפילושונות,לאינטרפרטציות

גםפענה.להשאיךהרטורית,השאלהלתחבולתביאליקנזקקהקאנונית

הנערהשלפנייתהאתהפזכירהבאפוסטרופה,פסתייםגדיי''גדשיר-הילדים

הגדיהישוב /-דוםא~חל("ופאזחידקל'ונהרפרתנהר'ביךבסוףלעבים

כיבבירור,לראותניתךהגדין").ישובאיפתי /לי:אפרוחס,דאנשי /הלוםן

פרוככתבשירשהאיפהאלאטרפינלי,ואפילוטראגי,גורלזהבשירנרפז

יהיהשהסוףולהבטחהלהרגעהזוכההקורא-הילד)גם(וכפוהווהילדופעודנת,

שונותלפרשנויותהפתוחאפביוולנטי,סיוםהותירביאליקזאת,עםטוב.סוף

פנוגדות.ואף

הערות

 .) 1979(שמיר,הנעלם''לנתיבךבשירוגילך':"ופעמוןלמשל,ראה, . 1
לו'יש'פלוניהשירשלהגנוזהלגרסתובנות''שתיאתוהשווה . 145עמ'גנוזים,כתבים . 2

 /לביובסתר /-זהבדינראחת /סובהאבןאחת / /רכות.בנותשתייש /דבורה("לשכנתנו
יותר").אוהבאיזו /נאהיותראיזו /פותר:איןאך-שואל /לביובסתר / /אוהב.יחדשתיהן
 . 146-145עמ'גנוזים,כתביםראה:

תשמ"ב.סיוון, . 3

 .) 142עמ' , 1974שקה(בתוך:ופריהאפרתי . 4
לילדים").בלתי-גמורהפואמהשל("גלגולהמדבר''מתיעלבפרקלהלןראה . 5
(תשל"ה).בן-יוסףא' . 6

-פרחים'"'עציץבפרקלהלןראהביאליק,ביצירתהאינהרנסיתהאמביוולנסיותתופעתעל 7.
 '.''ם''חה'ובין'הספר'ביןהלבסים
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ספרות.'ידבריבמדוראורראתהזובלתי-גמורהמסה . 8

למודרניזם".ביאליקשלתשובתויהמכוניתי:הילדים"שירבפרקלהלן,ראה . 9

ביאליק".שלהילדיםבשיריהרברבןהגיבורדמותהחלום:ממרומי"הנפילהבפרקלהלן,ראה . 10
אלהפסידו-עממיתהשירהמןהיאלאזוןידמותשלגלגוליהבקינה:"התפארותהפרקגםוראה

 .) 65-51עמי(תשמ"ו,הנלותמשוררהצרצרבספריהקאנונית",השירה
דיאלהקומדיהשלהדמויותמאינוונטרונלעג,קומיפנטלונהכמעיןב"משחקי-פורים"שהוצג . 11

הנימוסים.קומדיתשלאוארטה,
אישתיאזלפצעי"וילדהדובר:מקונן ,) 23עמיננזזים,(כתכיםהציפורייאלשלהגנוזכנוסח . 12

והאיירון-האלאזון-הרכרכןדמותנשותיו).לפנילמךשלהתפארותולדברי(בדומההמליטה"

בהרחבהכךעלוראהאחת,ליישותביאליקשלהפסידו-עממיתבשירתוהותכההמקונןהשלימזל
 .) 65-51עמיתשמ"ו,(שמיר,

שלמילוליתרגוםלחלוןי:יושבההיאיייבפרק:וראה ,) 309עמינניזים,(כתכיםמליםיחקרי . 13
 .) 93-80עמי , 1986(שמיר,מקורן"יצירתאייידישיר-עם

 .) 149 117-עמי , 1974שקד,(בתיך:יביאליקשלהשירהאמנותמתכוניתכמהיעלבמאמרם . 14
לעיל. 6העיראה: . 15

 . 54עמיגניזים,כתכים . 16
 .) 171-161 , 1980 (שמיר . 17
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פרחים''עציץ

ייהחיים"לביןה"ספר"ביןהלבטים

ו~נם;דרעל!ל!לל; ח~~

~ככי;:ש.ןנה

זלזל')לן('צנח

בינייםילידיואנוא,
מצבים,לעצבהרבהביאליקכיראינו,השניות"בסודוגילי"ציליבפרק

ליואוימיוצרילי"אויבחינתהמנוגדות,האופציותביןלהכריעאיןשבהם

עינולטובתהימניתעינועללוותרלאדםלושאי-אפשרכפיממשמיצרי".

וקונפליקטיםדיסאוריינטציהמצביהחייםרצופיםכך ,להיפךאוהשמאלית,

שבהםבלתי-אפשריים,בחירהמצבירצופההקאנוניתיצירתוחסרי-פתרון.

חשהואשכןלחברתה,אחתאפשרותביןלהכריעיכולאינוהמתלבטהגיבור

שיריאפילואחת.ובעונהבעתודחייה,משיכהוסלידה,אהדהשתיהןכלפי

לקוראלגרוםשעלוליםממצבים,בדרך-כללנמנעהואשבהםשלו,הילדים

כך,פתרון.חסרימקונפליקטיםמנוטרליםאינםכיוונים,ואבדןמבוכההצעיר

גםאלאלא,ותובדידות,שלמצבתוארלאפרחים''עציץהילדיםבשירלמשל,

אלואי-שייכותשייכותתחושתוחשהגדר"עלש"יושבמישלולבטיומצבו

כאחד:העולמותשני

 ן;לכrו.::מן

~ציץ?רח

כל-ה';ם

:ציץ· ה~גו.::

-חבריוכל
T T" -: 

נגן,זfם

לבזוהוא

~אן.ע;מד



למצבומאין-כמוהוהולםסמלהואהחלון,אדןעלהעומדבעציץ,הנעוץפרח

בשעתששרוימישלאוהפנים,וביןהחוץביןהגבול,עלשעומדמישל

הצדמןאךבקרקע,נעוץהואהאחההצדמן . INrERREGNU ~ 1ובעמדתדמדומים

הקרקעאלושורשיבריאחיבורהמחובריםהטבע,מפרחיהואאיןהשנ,י

צרבוהמחיהשמרחבבעציץ,אםכיבאדמה,שורשמכההואאיןהטבעית.

שלהקאנונישירולביןזהשירביןהקבלהשלקוויםנמצאובאקראילאומוגבל.

ביאליק,שלבית-המדרששירילכללשייכואףניתןולמעשה 1'לבדי:ביאליק

-מעוצבאלהבשירים'המתמיד.'והפואמההמדרש'ביתסף'עלהאודהלרבות

מנקודת-תצפיתולפעמיםפנימה)הבית(שמתוךפנימיתמנקודת-תצפיתלפעמים

שלאוהגיבורשלהקונפליקט-החוץ)מןהביתאלששבמי(שלחיצונית

פניםביןההתחבטותבהםמעוצבתשונות,בווריאציותעולמות.שניביןהדובר

ספסלימחובשייושב-אוהלים,"גיבור"שלעיצובובאמצעותלפעמיםחוץ:ובין

הבית.שבתוךה~ליםהגוויליםאלגםאךהטבע,אלהנמשךוביהמ"ההישיבה

אלהחלון,אלכז.כההואואילוזרים,בשדותלרעותויצאוהסףאתנטשוחבריו

בחוץ.ולשכמותולוהמחכיםוהמעקשים,הסכנותאתיודעגםאךהאור,

גםהעולמותלשבישייךואינוששייךמישרוישבההאמביוולנטית,הסיטואציה

ביןשנמצאבכלוב,הציפורעלהיידיהשירבבסיסגםהמונחתהיאיחה

עממי:משירהעתקהספקפרי-עטו,ספקוהואביאליק,שלכתבי-היד

שטייגלאאיןפענצטערביים

געזעסןפייגעלעגעפאנגעןאאיז

גרייטספולסאשיסעלעאפוןאון

געגעסן:

פיק.פיק,קערנדלעך,דיפיק-פיק

צווייגלאאויףדערנעבן

צווייטסאפייגעלעא

געוועןהונגעריקשטארקאויסזעט-

צוגעזעןקנאהמיטראסהאט

געזאגט:זיפצעלעאמיטאון

גליק,אבאשערטאיזאיינעםאזאך"אך,

קעסטגרייטעאויףשטילרויקזיךערזיצט

פרעסט.און

פארמאגטערוויפלאון

זיך)(ווילטאיםמעראלץנאךאלץ
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טעגגאנצעאיזוויי,אוןאךאיינער,און

געדעריםאיינגעשרומפענעמיטאוםפליט

איםאןקומטקערנדליעדעראון

ווערים".גרינעמיט

אפגלייךענפערט-מקנא?מירביסט

-פייגעלעערשטעדאס
שונאים!מיינעאלעאויף

שווייג,בעסערשווייגאיינער,נארדו

לייד?מייןאויךזעסט,דושפייזמייןזעסטדו

בתרגום-פרפרזה:ובעברית,

כלוב,בתוךהחלון,ליד

קטנה,ציפורכלואה,ישבה,

לפניה.המוכנהמלאה,קעריתמתוךואכלה

פיק!פיק,הזרעונים,פיק!פיק,

העץ,ענףעללהובסמוך

אחרתקטנהציפור

מא.דעדרעבההנראית

בקנאה,בכךהתבוננה

אמרה:ובאנחה

המזל,מתמזלכשלאחדאח,"אח,

לפניו,מוכןומזונוובנחת,בשקטלויושבהריהו

 .פיומלואממנואוכלוהוא

לו,שיהיהוככל

ועוד.לעודמתאווההריהו

תמימים,ימיםלו,אבויוהאח,ד

מצומקים,וקרביומתעופף-מתרוצץהוא

לויעלהזרעוןוכל

ירוקות.בתולעים

וביהמניהלההשיבהבי?אתהמקנאה

הראשונה.הציפור

65 



שונאי!כלראשעל

דום!שתיאלמילךמוטבשכמוך,טפשה

סבלי?אתגםאתרואהכלוםמזונותי,אתאתרואה

רוב'נשט"ו)אל'עזר(תרגם:

וביסוריםבמאמצים,הבאדברלתיאוריידיניב-ירוקות""תולעיםהערה:

מרובים.

"החיים"לביןייהספר"ביןב,
הואלעיל,המצוטטהיידי,ובשירפרחים''עציץהילדיםבשירהקונפליקט

קונפליקטקיבלביאליקשלבית-המדרש.בשיריחוץלביןפ:יםביןקונפליקט

שביןללבטיםביטויגםוהפךבטיבו,וקולקטיביאימפרסונלינוסף,ממדזה

אלהבשיריםמגלםהפנים"החיים".לביןייהספר"ביןל"אנושיות","לאומיות"

הרואהמשכיל,בעמדתגםאליהםנדרש(שביאליקוהמסורתהיהדותערכיאת

להפיחבידושעולהתשובה","בעלבעמדתוגםהמתה,האותשלקיפאונהאת

מישלעמדתובתוכם;שקפאוהחייםאתלתחייהלהשיבהבלים,בגוויליםחיים

הסף,עלשעומדמייפת).שלותויפיפיפניעלסבא""ישראלערכיאתשמבכר

מגלםב'לבדי',כמוהחלון,אוראלשכז,נהמיאוהמדרש',ביתסף'עלבשירכמו

והפשוטהסכימטיהילדיםכבשירממשלחוץ,פניםביןהקונפליקטאתבמצבו

פרחים'.'עציץ

ה"אנושיות"אל-העולמותלשניששייךמישלהקונפליקטאתלעצבכדי

מפוכחים,שיבהשיריכמהביאליקכתב-שבפניםה"לאומיות"ואלשבחוץ

חסיד,שאינוחילונימתבונןשלבעיניוהמסורת,עולםאלשבהדוברשבהם

עולםאתשעזבומנוסה,בוגראדםאלאשבספרים,והדיניםההלכותשלשוטה

גםהיאהישןהספריםארוןואלבית-המדרשסףאלשיבתואליו.ושבהמסורת

האותיותביןלהבחיןניסיוןמתוךוגםשבחוץ,העולםמןהיוואשותמתוך

'עומדהגנוזבשירוהדורות.לאבקמתחתהמפעפעיםהחייםבזרמיהמתות

שהערכהיחסזקנו,שבארוןהספריםכלפיואירוניאוהדיחסגילהומפשפש'

סינתזהלמצואהצליחלבדוהואבערבוביה.בומשמשיםואיבה,אהבהוזלזול,

באותלמצואידעכילאומיות,לביןאנושיותביןהבראיזם,לביןהלניזםבין

לאמנותאולטבע,נזקקלאהואוהפלסטי.הויטליצדהאתוהקפואההמתה

הטבע,עולםכלאתעבורוגילמוהספריםכייפת",שלליייפיפיותומסהמשלמת

שבחוץ.העולםמןנופלשאינועשיר,פנימיעולםלעצמובראומאותיותיהם

באינטנסיביותוהחייםהטבעאתלחוותידעובתיווכםהספריםבאמצעות

מרובה.
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אפולו'פסל'לנוכחטשרניחובסקישללשירוביאליקשלתשובתוזוהי

הצרצרבספרילהראותשניסיתיכפימייצג,שהואהניטשיאניתולאידאולוגיה

שביטאלדעות,הסכמהשמתוךתשובהגםזוהיאולם, 2הגלות.משורר

שםתרנ"ח.אבב,חוב',דכרך('השילוח',הערכין''שינויבמאמרואחד-העם

נגדאחד-העםיצאזהבמאמרהיום').'לשאלותהכותרתתחתהמאמרנדפס

הניטשיאניותהדעותברוחערכין""שינוישדרשווה"צעירים",ברדיצ'בסקי

עלהיופיאתהרוח,עלהחומראתהספר,עלהסיףאתשביכרוה"הלניסטיות",

למעשההמורכבתהיהדות,רוחאתמרדדיםהםכיכנגדםטועןאחד-העםהמוסר.

כברמצויהעליון"ה"טופסרעיוןוכיכאחת,הדיןוממידתהרחמיםממידת

מןלקחוהחדשיםהסופריםסגולה"."עםשלהרעיוןבדמותביהדות,

זקנה,לעתלתקנועמםאלבאוובעזרתוהארי,היסודאתרקהניטשיאניות

להחיות.ולאלהמיתשעלולהמהפכנית,בדרך

השיבהבשירשאמראתלומרניסהאחד-העם,מורודעתאתשקיבלביאליק,

לילדיםשיר-אגדילהיותהיהשאמורמדבר',ב'מתיגםומפשפש''עומדהמפוכח

זרמילביןהכתובההאותשלהקיפאוןביןהמופשטהקונפליקטקיבלושבו

ה?ליםהכתביםאתקונקרטי.מוחש,יביטוימתחתיההמפעפעיםהחיים

וקפאושהתאבנודבריםרוח,ענקישלמהגותםהמכיליםהמתות,ואותיותיהם

שמרדוענקיםשלמיתית-אגדיתבתמונההלבישבשנים,יובלותעליובלותזה

המיתיהמפגשגםפעם.אחרפעםויוכנעו,ימרדוועודוהוכנעומרדווהוכנעו,

מפגששלקונקרטיתבבואההואומלכותיות,מזיקותאימתניות,חיותשלושעם

הניטשיאניותאתגםכיהמוכיחהמסה,באותהאחד-העםשלדבריוברוחאידא,י

חסידיהאותהמטמיעיםשבהבדרךלאאךישראל,בתורתלהטמיעאפשר

 .זותורהשלהשוטים

תמונהגםהיאהבא,בפרקלהוכיחשאנסהכפימדבר','מתיהפואמה

(מ'אלהבליםהכתביםשללילדים)בתחילההועידה(שביאליקקונקרטית

שנכתבוביאליק,שלהאחריםהאידאייםומשיריוהמדרש'ביתסף'עלהאגדה',

ייהודמפניהנרתעותהחיותאחד-העם).שלהגותווברוחפרוגשירתברוח

המורההרוממות,יראתשלהרגשאתלומדותהמתנמנם"העוזותפארתהשלכה

כיהדובר,מכריזהמלאך'ישאלב'ואםלגעת.הוארשאיבכללאכילאדם,לו

נזדעזעו".עולםמתיזקניספריובארוןהקרו,חייםשיריהמתותייבאותיות

שגלגלמישליותרמאוחרתשיבהמתוארתהספרים'ארוןב'לפניזאת,לעומת

מולידאינוהמפגשעתה,העתים.חליפותאחריהבלים,הכתביםאלהחזירוחייו

בכתביםאםבו,ם /oהאאםתוההוהדוברמדבר,מתישלותחייההתעוררות

המתים:
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כבדה?אם-אזניכהתההעיני
: T ~ T T T T 

עולם,מתיאתם,ר~בוףם )_:I-;א

 ) ... (ח"סכארץע;דלכםאיןו~ריד

מןאליושבאמישלאוהמדרש,ביתסףעלהמפתן,עלשעומדמישלמצבו

ובהירסכימטיביטוילונתןשביאליקואמביוולנטי,מורכבמצבהואהחוץ

אחרהפורח,הגןשליופיואחרשבחוץ,חבריואחרנוהה'.הפרחפרחיב'עציץ

אךומנחיתות,מבדידותסובל(תרתי-משמע);ה"חדר"לעולםהמנוגדיםהערכים

ואתהחיובאתולהכירהעולמותשניעללהשקיףשיכולמישלמעמדתונהנהגם

שבשניהם.השלילה

ואקזיסטנציאליאוניברסליקונפליקטג.

לאומי,לקונפליקטהקאנוניתבליריקהשהורחבקונפליקט,רקלאלפנינואולם,

יימלאכה"(אוו"אמנות""טבע"ביןאוניברסליפואטיקונפליקטגםאםכי

ARI VS NArU ~. [-ו"מלאכותיות") R מאזהשירהמחשבתואתהשירהאתשהעסיק

זו(אףביבשהדגושלבכלובציפורשלכמצבהפרחים,עציץשלמצבוומתמי.ד

שביןגבולין,מצבהואביאליק),שלבשיר-ילדיםהמתוארתטראגית,סיטואציה

הציוויליזציה,פריהאמנות,האמן.שלבידיווהמתתולהקפאתוהטבעיהמצב

למשל,ומכניסה,הבלתי-מרוסן,הטבעעלוקפואותמלאכותיותתבניותכופה

לצמוחשטבעוהפרח,כלוב.שלגבולותיואלוהשירה,החופשסמלהציפור,את

פרח-עציץ-הללוהגבולמקריעציץ.שלתבניתובתוךמוצבובגן,בשדה

ובעונהבעתוהקפואההמלאכותיתולתרבותלטבעשייכים-בכלובוציפור

מיסודגםבהישאךהטבע,אתהמשקפתהמימטית,לאמנותומשלסמלהםאחת.

מציציםהקרחהשרביט,גם . ARIIFICה-שבממלכתומצמיתהממיתהקיפאון

להיותואות-גדרעלנושרזלזל',לו'צנחביאליקשלהליריבשירוומפרחים,

ביניהם.לבחוריכולהואשאיןעולמות,לשניהשייךגבול,מקרה

ואינוששייךמישלסיטואציה-בעציץהנעוץהפרח,שרוישבההסיטואציה

הסיטואציהגםכאמור,היא,-החוץועולםהפניםעולםהעולמות,לשנישייך

לה,רבותהשלכותזוסיטואציהוינום.גדרעלשנשרהזלזל,שרוישבה

למצבבבואהגםהיאאךו"ארס-פואטיות",קולקטיביות-לאומיות

בולטבדידותוועצבובדידות,תלישותשחשמישלאוניברסלי,אקזיסטנציאלי

ה"אני"שלאוהזלזל,שלעליבותוהסואן.ההמוןשלרקעועלשבעתיים

באביב:המחודשתהפריחהרקעעלשבעתייםבולטתלו,המקביל
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לבדיי~ככי~ביב,י~רחישוב

-~נ;ול.ה!!ל-גזעי
ופרח,ל;ציץליאקרי:ו,שרביט

ולא-~לה,א-פריל

הבוד,דהאפוןשלמצבואתמזכירזהבשירועומ,דהתלויהיחיד,שלמצבו

בפרקלהלןזה,בשירדיון(ראההירק''בגינתבשיר-הילדיםמקלועלהתלוי

בסימןעומדהכולכאן,וגםכאןילדים"),שירשלאנטומיה-הירק'"ייבגינת

שסוחףהלבלוב,עלומשקיףהצדמןלותלויהבודדהאחדורקמחודשת,פריחה

אוהגדר,ועקר,ריקהואשהריומלנכוליה,נחיתותעמדתמתוךהכול,את

מסמליהיאהגדרלפיכך,עולמות,שניביןהחוצצתהיאשבצד,הגינהמשוכת

ריחההמלאמביוולנטיות,סמל-חטיבותיהבכלביאליקיצירתשלהיסוד

ורבדיה,מישוריהבכלכבריח,אותה

הערות

 .) 123עמי , 1984ופרוכסמו,ברוך(בתוך:הראלשי . 1

 .) 139-134עמי(תשמ"ו,שמיר . 2
 . 546-544עמי , CURr), 1953ן USקורציוס(למשל,ראה, . 3
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גמורהבלתיפואמהשלגלגולה-מדבר''מתי
לילדים

;ךקרו,rכי-םשיךי::וז,פתות~אותיות

נזד~זעו.עולםז.כzויזקניס~ריו:;נ~רון

המלאך')'שאל('ואם

ספרותיתכ"תאונה"מדבר''מתיא.

במעשהולאספרותית,ב"תאונה"כידוע,מדבר:'מתיהפואמהשלהורתה

המתיןביאליקתחילה".במחשבהמעשה"סוףבחינתומכולכל,מחושביצירה

לאורשהוצאתו'תושיה',בהוצאתהראשוןשיריוקובץלהופעתהעתבאותה

ש~חדהאודסאית,הסופריםבחבורתהתערותואגבהמצופה,מןיותרהתמהמהה

שלוה"מלמדות"תקופת(לאחרהמתוקן"ב"חדראזהורהמחבריהכמהעם

שיריוקובץלאוריצאבינתייםהתרבות).ממרכזימנותקהיהשבהבסוסנוביץ,

'תושיה',הוצאתשני,חלקומנגינות,(חזיונותטשרניחובסקישאולשלהשני

אתשאיבדכמיומרירות,תבוסהשלתחושהחדורהיהוביאליקתרס"א),ורשה

א"לשלו,המו"לאתבמעטלאהאשיםובכךממנו,הצעיררעהולטובתכתרו

בן-אביגדורהאיץבינתיים,הראשון.ספרובהוצאתנזדרזשלאבן-אביגדור,

ש"לגיסועםיחדערך(שאותוקסן''עולםשלוהילדיםלעיתוןלשלוחבביאליק

נעתר,וביאליקאגדישתוכנולילדים,שירובעריכה),במו"לותשותפוגורדון,

טינהששמרמתוךגםולב,בלבונשנותהחוזרותולהפצרותיולבקשותיו

שלהמאוחרתלהופעתושנתלוותהעגמת-הנפשעללוסלחולאלבן-אביגדור

בירךובן-אביגדורביאליק,שלספרואורראהתרס"בבחנוכהספר-ביכוריו.

הפואמהבדברהבטחתך"עלהוסיףובההספר,הופעתלרגלבאיגרתאותו

 lמראש".רבהתודהלךמביעאניקטן'ל'עולם

 ,'ט(כרךב'השילוח'פרסמהתרס"בובאדרהפואמה,אתלכתובהחלביאליק

הגדולים,והגבורההמרדמשיריכאחדבציבורבתקבלהוהיא ,)א"ב-'בחוב'

באותהשעבדשביאור,זלמןהצעירלידידוכתבואז 2העברית:הספרותשיזעה



'מתיהפואמהאתכיגורדון,ליבלשמואלנא"מסור'תושיה':בהוצאתהעת

 3'שיצא".מהיצא ...שטןומעשהקטן''עולםבשביללכתובהחילותימדבר'
לנווI:יtלהצעיר,הקוראלמעןמדבר''מתיאתלכתובאפואהחלביאליק

מיצירותיואחתאתה"תאונה",תוצאתאתלנתחבבואנואףזאתלשכוח

ב"מבנילפחותבה,שרדומורכבותהשחרףביותר,והחידתיותהסבוכות

הסכימטיותמןמעטיםלאשרידיםהעומק"),מ"מבני(להבדילשלההשטח"

מחנהאלזואחרבזוה~אותמלכותיות,חיותשלושלילדים:לאגדההאופיינית

ערבייםשיירתעלבמדבר,פרשעלאקזוטיסיפורלאחור;ונרתעותהענקים,

כבאגדות;:זאוף,וילהלםשלהילדיםכבאגדותהשבט,חכםשלדבריוועל

אחרותרבותובאגדותגרמניממקורעיבדפרידברגשא"שדוד,לכ\תז\כרונות

בלב.דבהולאהגרמנית,ברומנטיקהאזשרווחוהקדום,המזרחעל

מאינוונטרהםאףהנטוליםהענקים,את-הפואמהגיבוריאתלשכוחואין

שלבדמויותהעשירותבפרט,הילדיםאגדות(ושלוהאגדההמיתוסשלהדמויות

שהעלהאחרלמכביר).על-טבעיים,יצוריםשארושלענקיםושלגמדים

זעירים,נוקטורנלייםיצוריםאותםהליל,גמדיאתהמוקדמתביצירתו

עםונעלמיםמטמוניםחופריםוהםשבהקיץ,בחלוםספקבחלוםספקהמופיעים

אתהממלאיםהזעירים,הבוקרשדוניאת-הצפריריםאתשבראולאחרשחר;

הענקיםאלהיפוכם:אלפנהערב,עםונעלמיםה"אני",שלפנימיותוואתחדרו

ספינקסיםכאותםבישימון,יובלותגביעליובלותזההשרועיםהדוממים,

התרבותקורותאתמליםללאהמספריםקדומים,אבןומזבחותקדמונים

פרסומולשםלילדים,התקינוכיביאליקהעידליל''גמדישירועלגם .האנושית

משירי(להבדילהילדותשיריאתשמילאוהצפרירים,אתוגם 3ב'האביב',

אתששיבץלאחר 4שלו.הגנוזיםהילדיםשיריבהשפעתיצרשלו,הילדים)

ופתוכיםאחוזיםושלילהשחיובהללו,והדינמייםהזעיריםהשדייםהיצורים

אלפנהוב'זוהר'),(ב'צפרירים'הניגודיםביןהגבולותהבלעתלכדיעדבתוכם

הזעירות,הבריותלעומתבאבן.כאילוהחצוביםסטטיים,ענקיםשלעיצובם

לפעולה,אותוומעוררותוהנרפה,הנרדםה"אני"שלגופונקיקילכלהפולשות

חזותםמאחוריאמנםמפעפעיםנעלמיםחיים(שזרמיסטטייםיצוריםכאןלפנינו

לתיאורמעניקיםבהםהמתבונניםהיצוריםורקרבצם,עלהשרועיםהקפואה),

שלתזזיתביצירתכוחואתביאליקניסהב'זוהר'אםכלשהי.דינמיקההסטטי

באמצעותוהמרובעים;הכפוליםמגזרותפעליםריבוי(באמצעותותנועהצבע

משמעותכביכולטעוניםשאינםסתמיים-כביכול,אובייקטיםשלקטלוגים

ילדשלוהמקריתהסלקטיביתתמונת-עולמואתכביכולומבטאיםסמלית,

סטט,י~סלשלבעיצוב-הראשונהבפעםולאכוחוניסהמדבר'ב'מתיתמים),
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בכללה.האנושיתהתרבותושלהאומה,אוהיהדותהמסורת,שלסינקדוכה

שבהםשירים,שלגדולהקבוצהבולטתביאליקשלהמוקדמיםשיריובין

משהשלדמותולמשל,התרחשות.שלדינמיקהבלאסטטית,תמונהמוצגת

עלהניצב ,לס,?כמעיןהראל',ראשב'עלבמפורששמואזכורללאמתוארת

 .לרגליוהמובסיםהענקיםאלמושפלומבטועלאלמורמותידיורמה,פסגה

מחוטבתכמווגבוהה,מרוחקתכדמותושגב,סטטיותבמיןמעוצבתזודמות

מתוךאמנם-המוצגתהתורה',ב'באוהלהלמדןשלדמותוגםכך 5בשיש.

ואינוממקומומששאינוכ?סלדומם",כ"אבן-בלבדהערצהמתוךולאביקורת

והמולתבפינתו,וכיתדכמסמרהתקועהמתמי,דגםכמוהוהעתים.בחליפותחש

ציוני-הזמן,כביכולתורמיםאלהבשיריםהדינמיקהאתוהלאה.ממנוהחיים

נותרתלמעשה,אך,וחורף),קיץוערב,(בוקרהתקדמותשלאשליההיוצרים

שלתודעתודרךמשתקפתוההתרחשותבעיקרה,סטטיתהגיבורשלדמותו

 6הדוממת.בדמותהמתבונןהדובר

מע.יןחלמיש,כחצובימוצקיםחילגיבורישלפסליםסותתומדבר'ב'מתיגם

השמשזריחתהעתים.חליפותבכלהעומדיםשמיר,בלוחותשנחקקותבליטים

סערותהתפרצותהשנה,עונותחילופי ,המדברחיותשלגיחתןושקיעתה,

ותמורה.התפתחותשלתחושהיוצריםאלה-ושכיכתןמדבר

קדומיםגיבורישלרבותבדמויותגםמשובצתביאליקשלהמוקדמתשירתו

בת-המלךדמותרווחתביאליקשלהמוקדמתהאלגוריסטיתבשירתושנרדמו.

סמלהמת-החי,דמותושלבמערהשנרדםדודשלמקבילתוהאבודה-הרדומה,

שנקברהאבודה,מלךכבתהאומהעלמסופראבות'קברב'עלבגולה.היהודי

והנחש'ב'חווה .להתחוללהעתידההתחייהעלבקברהוחולמתישנהאך

מןשטעמההילדים,מאגדותכשלגייהה"נפילה",לאחרהגיבורהמתוארת

אתבהלשלוחממשיךהנחשואף-על-פי-כןמתה,לארץונפלההמורעלהתפוח

לסדרתהיאאףהמצטרפת ,בלתי-גמורהאגדיתבפואמהוארסו.לשונו

סיוםלידיולהביאהסיפוריתפואמהלכתובביאליקשלהכושליםניסיונותיו

ספקשהואבמערה,המלךדודאתשפיראק"אבעקבותביאליקתיאר 7והשלמה,

והיא ,שנתכשפה"קדםמנימלכהכ"בתמתוארתהברכהגם 8וקיים.חיספקמת,

יצירתובכלנראה,כךאף,נתגלגלזהדפוסמתרדמתה.שיעירנהלגואלהמחכה

שלושהל'אגדתגםבעקיפיןדרכואתומצאולסוגיה,לתקופותיהביאליק,של

ומהותיים.רביםבשינוייםכיאףוארבעה',

 .הטקסטברצףגםניכרהמליםבאמצעותל" 9"לפאו"לצייר",הניסיון

שלכמיפויותלת-ממדי,לציורקואורדינטותכסימוןבנויהענקיםשלתיאורם

המאונךא~נםעםהענקיםמתואריםלמשל,כך,פניו.עלתבליטלהנחתשטח
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רוחבביןכידונםלראשיהם;םתחתהצורחרבותלגרפם;םתחתלכתפם,

קוויםשנקבעובחול,נעוצותוחניתותיהםבחגורתםהחציםאשפתכתפיהם;

שלהגוףחלקיביןוהיחסיםםםדיווםשנקבעוה"תבליט"אוה"ציור"שלהיסוד

אלהפרופורציותםקביעתל" 9ה"פאוה"צייר"נפנההשרועים,הענקים

םתעכבהואבעיקרשיצר:לייסקיצה"ריאליסטיתםלאותשיווילשםהפרטיס,

םקבלותהשערקווצותאפילוובוובפירוט,בהדגשההםעוצבהפניס,קלסתרעל

בושיש(תיאורנחשיםנפתוליכקבוצתוםתוארותבאבן,נחצבוכאילו~פח,

שלאזםלו,תחתבאבןשקפאהדינםיקהזוהיתהכאילוכאחת,ודינםיקהסטטיקה

 9 ,)ל 9הפ

הםותכופותהאלגורי,בםודוסשכיחיסיצוריסכידוע,הס,והענקיםהננסיס

כך,םתחלפיס,נפשםצבישלוכהםחשותכםיםושיסתפקידיס,ביניהסםחליפיס

וכךהענקיס;שלבארצםוגםדהליליפוטיס,שלבארצסלענקגוליברהופך

נתונה,היאשבהסוההקשר,הרקעלפיםםדיה,אתהפלאותבארץעליסהםשנה

עליונותרגשותשלכהםחשהלהתפרשכםובן,יכולה,הגוףםםדישלהשתנותס

פסיכולוגיתהנםקהנבקשאסבטבע,היחסיותעקרוןשלוכםיםושונחיתות

הענקיס,שלבעיצובס 10הילדיס,שבאגדותהפלאיותלתופעותוריאליסטית

זאתולאייתלת-םםדית"סטטיתדםותבעיצובשהתנסהבלבדזולאביאליק

וםועצםיס,ןןקולוסלייסותודעהנפשלםצביוםוחצןםוםחשביטוישנתןבלבד

כאןתצפית,ונקדוותראייהזוויותבהחלפתוירטואוזיתרגילביצעגסאלא

םתוךבםוקטן,ביצירתושתוארההםציאות,אותהכילראשונה,אוליגילה,

לעיצובגםניתנתובהנםכה,בזלזולגםשהתבטאה-ורוחניתפיזית-קרבה

ורוםםות,גובהענק,םםדיהםתוארתלםציאותהםעניקהשונה,תצפיתםנקודת

להנםיךלהעצים,אולהקטיןכרצונו,העדשהאתלכווןיכולהואכיגילהכאן

לרוםסאוםנםיכהסאטיריתבראייהלעצבלהרחיק,אולקן"בלהגביה,או

הסאטיריתבכתיבתוביאליקנזקקאחתלאאםנם,חזונית,םיתיתבראייה

אחתולא 12הםרוםםת;האודייתכתיבתואתשפרנסוהנושאיםלאותםהםוקדםת

כאןאולם, 13ומרוםם;רצינילשירפארודיאוסאטירישירשלאופיואתשינה

באםצעותוהםרוםםהרציניאלהסאטירי-פארודיםןהםעבראת~רךלראשונה

~גדלת,לזכוכיתםקטנתםזכוכיתהשקף","הגדלתאוהעדשה,החלפת

מדבר'ל'מתיומפשפש'מ'עומדב.
הראשוןספרולהוצאתביאליקהםתיןשבההתקופה,םןטיוטותבםחברת

היהשעתידהבכורהקובץשלהענייניםתוכןאתגםוהכוללת'תושיה',בהוצאת
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מענייניםקשריםהמגלהשיר,מצויהתמהמהה, rכאמורוהופעתו,להופיעאז

 14ומפשפש'.'עומדהגנוזהשירהואמדבר','מתילפואמה

שלכתב-הידגביעלגמוריםבלתינוסחיםבשניכתבושביאליקזה,שיר

משקלםהדקטילי,ההקסמטרבמשקלהסרואיתהפואמהכמוכתובמדבר','מתי

שלהמפגשמןנולדזהגנוזששירהראה,שביטעוזיקדומים.אפוסיםשל

ל'לנוכחמענהמעיןבוושישטשרניחובסקי,שלהדקטילייםשיריועםביאליק

 15מדבר'.ל'מתיותקדיםאפולו'פסל

ובוזקנו,סבאספריארוןאלהדוברה"אני"שלשיבתומתוארתזהבשיר

שנפלו ,"תו?/זבוביייהמוןבפגריהמעורביםנשמתן,שפרחהאותיות,פגרי

חיים:רוחמבליבאלפיהם

זקני: א~~ס~ריבאר;ןאניפ.ש fIl\ו~ע;מד

נש/?נ:ין,~ר~ה Wרב;אששיםם 1fא;ת";ת ,ת;"ת;א

ה, eצמחלךי/?ותזבובי~מ;ןפגרי

 ,םב.ז~ו::הח,רףבz:יחלת~ם a ~ה 9 ?/לעת
~לו, a~לו, aפלו, aור;ב;ת~לפיםמאליסם

~ל-~יתו!וית~מו/?הה e~ל-פובססר

לים, 9מופ~ריהםהננ:יליםעל-גביJ.:יים Il\f ו::וב.ין

~~ביש,~קורימג;ללים ,ק?~~לים 9מו~עוכים

 .--. ., ~.: . . ...חי,יםרוחמבלי-המטאטאאליוצפוים

7 ~ W ~?י,~לאטעם,בליאיש~בון ה:rלח,בלארי

 Iע;לםל Wרב;נ; ..נ;דף·מ~קריחרק

שתמונתםלזבובים,המדומותאותיות,הםהזההפארודיהאפוסייגיבורי"

המוזנחבחדרהמוטליםזבובים,פגרישלהריאליסטיתהתמונהעםמתאחה

לפנינו.וגבורהעלילהשירכאילוקרב,במונחימתואריםואלהוהמאובק,

-ייצינה"שלהומוניםגםאךקור;-("צינה"צנה"כ"חללימוצגיםהפגרים

פגריכמספרהואהפגריםמספרהקרב.בשדההמוטליםמגן),כלי-מלחמה,

תכונת 16במקורות).מצריםיוצאישל(וכמספרםמדבר''מתיבפואמההענקים

חלליתמונתהמעלהנפלו",נפלו,"נפלו,המקוננתהאמירהמןגםעולהמלחמה

משירתהמשפתיים""ביןאת(המזכירהשפתיים""ביןהצירוףמןוכןקרב,

קטלשדהשלתמונהשלפנינומעידות 17אחרות,רבותוכןאלה,ראיותדבורה).

רקלאשלפנינוומאחרהמובסים.לליםהפגריבוונותרוהמלחמהשתמהלאחר
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מתות),(אותיותמטפורייםחלליםגםאלאזבובים)(פגריממשייםחללים

אםכייימערכת"),של(ריבויבלבדספריםשלסדרותאינןהספרים"יימערכות

יימערכה").של(ריבויתרבותמלחמותגם

מאוהלשיצאמיגםאםכיתורה,שלבאוהלהעצמושהמיתמירקאינוהדובר

המתות.בהלכותלפשפשכדיאליווחזר-ה"חיים"אלה"חדר"מן-התורה

-והןהענקהואכאילוובעליבותן,בקטנותןלפתעלונגלותהתרבותמלחמות

נקודתאתביאליקהחליףמדבר'ב'מתינשמתן.שפרחהאותיותזבובים,פגרי

ענק,כחללי-במוגדלהמתותהאותיותאתותיארהעדשה,עצמתואתהתצפית

וגםכאןהארי.כרעמת-ראשםו~ערכנחש,גודלהז~נםמשערותשערהשכל

זולאמשלו:עצמאייםחייםמקבל ) VEI1ICLE (הסימןשבוהו~רי,דימוילפנינוכאן,

מתרחשת,שלמהמערכהאלאקרב,לחללימדומותהמתותשהאותיותבלבד

בעתי.דלטלטלהצפוייםחיים,רוחמבלילמעצבה,הפגריםמוטליםובסיומה

אפוסלגיבוריהופכותהאותיותשבושלם,לסיפור-עלילההופךהדימוי

ב'מתימתוארזיעור,שלבטכניקהומפשפש'ב'עומדשמתוארמהשהובסו.

והעצמה.הגדלהשלבטכניקהמדבר'

ובפואמהה"נמוך"הסאטיריבפרגמנט-היצירותבשתישלפנינולנומנין

כדיהתצפית?ונקודתהמודוסבהחלפתעצמה,תמונהאותההמרוממתהמיתית

בתוךוהקאנונית,הגנוזההיצירות,שתיאתלשבץעלינוזשאלהעללענות

שירועלכתגובהכאמור,נכתב,ומפשפש''עומדנוצרו.שבתוכוהרוחניהעולם

ההלנייםהערכיםאלהדוברחוזרשב;אפולו',פסל'לנוכחטשרניחובסקישל

החיים",מורדי-אנשיםייפגריבידישהושחתוהגבורה,ואלהיופיאלהזנוחים,

שלבמורדיומרדהואשירוהתאולוגיה.בכבליהטבעייםהיצריםאתשכבלו

שלחייםלדרךהעםאתשהובילהוהרבנית,הפרושיתביהדותאפולו,פסל

שהיוהמקוריים,הטבעייםהערכיםמןכמהלעםלהחזירוניסיוןעקרה,רוחניות

שמקדם.מולדתוואלארצואללשובנערךשהואבשעההזקין,טרםבו

אךסטטי,אובייקטאלהדוברה"אני"חוזרביאליק,שלומפשפש'ב'עומדגם

המסמלהנושן,הספריםארוןאלהבלים,הגוויליםאלאםכיהלניסטיפסלאללא

ודוחה,מושךועלוב,נערץאובייקטהםהבליםהספרעליישראל.מסורתאת

לגביכלוליםלמעצבה,זוויתבקרןהמוטליםאלה,ספריםאחת.ובעונהבעת

ביוונותמחפשה"גוי"שטשרניחובסקיוהגבורה,היופימןגםמהכול:דידו

מעודי:היחידעולמיהייתםלבדכם("אתםוהיופיהשמש~לאפולו,ובמייצגה

האנושיותוהמוסר,היופידמיוני").תאךתי, ) ... (ושמשיירחישמי,שמיאוירי

הקפואה"ספר",עולםשלנציגיוהללו,הגוויליםבתוךכלוליםוהיהדות,

ומפשפש''עומדבשירהמתותהאותיותכלפיהדוברשליחסוכביכול.והמאובן,
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עולםאל,השבחילונימתבונןשלפיכחוןבוישעיקר:כלפשוטיחסאיננו

וזלזול,חיבהלשעברהעריציםה"מורים"כלפיהמגלהבוגר,כאדםהמסורת

וסלידה.אהדהוהסתייגות,משיכה

בלבד;טשרניחובסקישללשירואינהומפשפש'ב'עומדהתגובהלמעשה,

שלעולמםהשקפתעםהמזוההעולמו,השקפתכלעלקריאת-תיגרהיא

יישינויבשםשבאווחבריו,ברדיצ'בסקיאחד-העם.מתנגדיה"צעירים",

מהפכניםלביאליקלונראווהגבורה,היופידגלאתוהניפוהניטשיאניהערכין"

מביניםואינםלמסובב,סיבהביןלהבחיןשוכחיםהתלהבותשמרובנלהבים,

קיפאונןאלאשאינםכביכול,קפואיםבערכיםמורדיםהללומורדים.הםבמה

אלאמורדיםהםאיןאחרות,במליםעברו.בימיםשהתחוללומרידותשל

שהםהחדשים-כביכול,הערכיםאתדנאמקדמתהמכילהביהדותבעצמם,

אתםמביאיםשהללווה"מהפכניות",ה"חדשות"הדעותכלדגלם.עלחורתים

כברמצוייםערכין",יישינויבאומהמחולליםשהםהאמונהמתוךהיהדות,אל

קמחלמעשהאליהמביאיםה"מחדשים"והמורדיםועידנים,עידןמזהביהדות

החזיק,ביאליקבקצרה,עם-ישראל.לרוחהזרהארית,בתוספתהמעורבטחון,

לפיהדטרמיניסטית-קוהלתית,עולםבהשקפתוממסותיו,משיריושעולהכפי

שעשוימהשלקיפאונואלאאינוומיושןן /1fישנראהומההשמש,תחתחדשאין

כחדש.להתפרש

הצר,האקטואליבמעגללהתפרש,עשויהמדבר''מתיהפואמהלמעשה,

חוב'הכרךב'השילוח:(נדפס 'ערכין'שינויאחד-העםשלמאמרועלכתגובה

שלאמונתםאתאחד-העםתקףזהבמאמר .היום')'לשאלותבשםתרנ"ח,אב ,ב

אלאאינועתהועדהנביאיםמימיעם-ישראלחיימהלךשכלה"צעירים':

עלצערואתהביעאחד-העםומיידי.יסודיתיקוןהצריכהארוכה,אחתשגיאה

הגשמיותערכיעלהחדשהבנייןאתלהשתיתחצעיריםהמרדניםשלשאיפתם

ן /1fהיאתאחתידבמחילהרוסרצונםשמתוךמבינים,הללושאיןוטעןוהכוח,

אומתםשלקיומהבסיסאתמשמיטיםהריהםהחדש,אתלאלתרולבנות

הזהותאתזהבמאמראחד-העםהטעיםעוד .ההיסטורינשמתהאתוממיתים

ניטשהשלמתורתויסודותכיהוכיחזאתועםדעותיהם,שלהניטשיאניתהגויית

מבחוץ,ערכיםאחרבלהיטותםה"צעירים"וכיישראל,בתורתלמעשהטבועים

כןועלומפוכחות,ביקורתיותבעינייםאלהערכיםבוחניםאינםזרים,משדות

ניטשהתורתאתכהלכהשלאמפרשיםואףלישן,חדשביןמבחיניםאינם

עצמה:

בערבוביאהנשמעיםוהמשונים,השוניםהקולותבין

 ) ... (ובזעףברעשחדשות""משמיעאחהישנו ) ... (
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ולאישמעהגדולהרובמא.דזררושםבלבבותויעשה

לדרכו,לווילך-אחדרגעמשתאהיעמודמה,עדיבין

הקולמהיכןלפחותומבינים,שומעיםסגולהיחידי

וילכוראשבמנודיפטרונוזאת,שמביניםולפייוצא,

 ,) .. ,(לדרכםהםאף
 ) .. ,(אנוצריכים ) .. ,(הערכין"יישינויהיא;המלה

בנו,השולטיםהמוסרייםהערכיןאתלשנותכולקודם

ההיסטוריהבנייןכלאתאחת,בבתחמלה,בלילהרוס

השגיאהיסודעלנבנהאשרמאבותינו,שנחלנו

החומרעלהרוחערךיתרוןשלהזאת,המסוכנת

מוסרייםלחוקיםהאישייםהחייםוהשתעבדות

יסודעלמתחילתוהחדשהבניןאתולבנותמופשטים,

עלהגשמיותמעלתירימואשרחדתין",ייערכין

חייםהחפצההנפשמעלהכבליםאתיסירוהרוחניות,

להשיגורצונה,כוחהלתגבורתיתרהחיבהבהויעוררו

 ,מוגבלתבלתיבחירות ,בזרועמאווייה

יירעיון-לכאורההסותרותהאידאותששתיזה,במאמראחד-העםטעןעוד

הדמוקרטיבעמים",ישראל"תעודתורעיוןמטיבו,האריסטוקרטיהבחירה",

אלאדבר,כאןמחדשניטשהואיןיובלות,עליובלותזהביהדותמצויות-מטיבו

הניטשיאניבמרד ,לפיכךהיהדות,לרוחהזרהארי,היסודאתהי~ןעלמוסיף

יכולתבלאהישן,המתתבוהטמונהוהסכנהאיוולת,משוםיש "ה"צעיריםשל

שהומתה;בנשמהחדשיםחייםלהפיח

אתרקממנהולקחוהעיקריחידושהאתעזבוהם

בהשהכניסה"אריי"היסודואתהחדשה"ייהמלה

זקנהלעתלתקנוישראל~מםאלבאוובאלהיוצרה

ן!·חדתיערכין !הערכיןשינויצועקים:והתחילו ) .. ,(

ייהחיה-הנביאיםותחתייהסיף",יבואייהספר"תחת

האחרונה,בשנההזאתהצעקהרבתהביחודהצהובה"!

עדייסתירה"צריךעולמנוכלכייום,יוםשומעיםואנו

אנואיןאבלמחדש,הכוללבנות"'מנתעלהיסו,ד

היסודאתאחתבנשימהסותריםאיךזה,עםשומעים

חייםלעםבוניםואיךיומין,עתיקעםשלהלאומי
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אתוהמיתומהותועצםאתשסתרולאחרחדשים

ההיסטורית.נשמתו

לאחרעין,כהרףלוותרהעםשלביכולתואי-אמונואתהביעאףאחד-העם

הלאומייתרונועלולוותרערכיואתלשנות-שמקדםערכיועלאלף,שנות

ברדיצ'בסקיכיטען,עודהסיף.בעולםלאריות""זנבלהיותכדיהמוסר,בעולם

אתהכופתיםהקפואים,החוקיםועל"הספר"עלמלחמההאוסריםוה"צעירים",

יותרהרבהעמדותיהםאתמקציניםהתפתחותם,אתועוצריםהאומהואתהיחיד

"האדםעלשגםמופשט,מוסרשלבחשיבותוהאמיןעצמוניטשהרבם.מניטשה

וביה.מניהובסתירהבהרסולאלמרותו,לסורהעליון"

שלוה"ונתאוננים""המורים"אתבאהבהובזכרם

חוקיםלפניהחיים""עוזלהכניערצושלאהמדבר,דור

קשהבעולהמצריובצלהבשרסירולהמירמופשטים

ללכתמרחיקיםהאלההסופריםמוסריות,חובותשל

חיבתובכלעצמו,ניטשהמרבם.יותרהרבהבזה

הואחושבהמוחשיים,החייםועוזהזרועלכוחהיתירה

עללהשיגשאפשרגדולההיותרלשלמות"הצדק"את

 .) ... (הארץ

'שינויהמאמרמתוךואחרות,אלהראיותבעזרתבנקללהוכיחשניתןדומה,

שיריתתגובהגםהצר,במעגלהשאר,ביןהיא,מדבר''מתישהפואמהערכין',

שלהרוחעולםאתשהעסיקהיכתבה,זמןשלהאקטואליהמןקונקרט,ילפולמוס

הניטשיאניים,ה"צעירים"בת-הזמן.היהודיתהאינטליגנציהושלאודסה

ואילווב"ספר",במשההמורדיםאתנסעלהעלווחבריו,ברדיצ'בסקי

המוסרותורתאישיותולצדמשה,שללצדוהואלומר,צריךאיןאחד-העם,

אחד-העםשלגישתוייחודו.עלושמרהעםשרד-חשבכך-שבזכותהשלו,

הרוחבכוחשהאמינהבגויים",ישראל"תעודתשלהקלסיתהגישהכידוע,היא,

לנוכחשאט-נפשבהבעתאחד-העםסייםמאמרואתהסיף.בכוחולאוהמוסר,

שבקדףשה.ענייניםאלבגישתםהחדשות",ייהאידאותמאמינישלהמצחעזות

אתשישללומוטבטען,מייצג,שהואהערכיםואלהעבריהספראלהניגש

המזוהמות:ידיואתוירחיקרגליומעלנעליו

לבקשצריךאיניאבלהאלה,הדבריםהםקשים
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יצאו,מלבילאשלנו:"הניטשיאנים"מןעליהםמחילה

דבריםשכתבהואניטשההיא,רבםביתתורתאםכי

הספראלהרוממות"יייראתבליהניגשיםנגדאלה

הקודש!כתביאלהעברי,

אחדרגעמשתאה"יעמודכגוןובשיר,במאמרהחוזריםדומים,לשוןצירופי

וכו:הרוממות"יראתשל"הרגשהחיים",עוז"להכניעלדרכו':לווילך-

לרעיוןומוחשידרמטיביטוילתתניסיוןשלפנינולמחשבהפתחפותחים

שניתןייתכןומורו,רבושלהרעיוןלשירותביאליקשלהירתמותתוךמופשט,

ריבואשישיםאותןשלומוחצןמועצםמימושבמדבר,השרועיםבמתים,לראות

בשירומפשפש,''עומדהגנוזבשירכחלליםהמוטלותנשמתן,שפרחהאותיות

כגודלהקאנוניתובפואמהזבובים,פגריכגודלהצינה"ייחללישלגודלםהגנוז

העדשהאתלעיל,כאמורעליהם,מלחמתםוכלילארץשנפלואדירים,נפילים

ומעצימהמגדילהבעדשהביאליקהמירהמזלזלתהראייהואתהמקטינה

ומרוממת,משגיבהובראייה

שפרחההאותיותשלהמחשהגםהשאר,ביןאפוא,להיות,יכוליםהמתים

מתבטליםמשמע,הכתב,לאותיותמדומיםגםהםאךמתה,תרבותשלנשמתן,

קסמיםמעגלבמנויןלעצמומדומהוהסימןלמסומן,סימןביןהגבולותכאן

האותיות,שלומוגדלמועצםמימושהםבמדברהשרועיםהענקיםטאוטולוגי,

מדומיםגםהםאךכולה,התרבותשלאוישראל,מסורתשלסינקדוכהשהן

מצבותשעלככתבוכתבתן,חרבותפתוחיוהדמח,החץ("חרטלכתבביצירה

יציגמשללכתב;המדומיםלמתיםהמדומהכתבאפואכאןיש 18וכו'),האבן"

הפךמדבר'ב'מתילחברו,דומהשבתמונההדמותכיויטעןחברושלתמונהאדם

נשמתןשפרחההאותיותאתדימהומפשפש'ב'עומדאםהיוצרות:אתביאליק

בלאבלבד,הפיגורהאתהותירכאןהמאובק,בחדרהמוטליםהזבובים,לפגרי

עולםשלהמחשהבעצםשהםלומרבלאהמתים,תמונתאת(כלומר,מסומניה

ממשותלפיגורהשהעניקולאחרמשמעיו),כלעלוה"ספר':ה"כתב"

אותהדימה-משלועצמאייםחייםהמקבלהומר,יבדימויכמו-אוטונומית

אתאפוא,כאן,החליפווהמסומןהסימןהכתב,לאותיותכלומרלמסומן,

תפקידיהם,

כיבלב,דפיזילכוחפיזיכוחביןמפגשאינוהענקיםעםהמפגשגםועו,דזאת

לוטשהבשרלתרבות,תרבותביןאולכתב,כתבביןמפגש-ובעיקר-אם

השאר,ביןהם,ונוצה(ציפורןמנוצותיואחתעליהםו~שירהמתיםכנגדציפורן

ה"זנב"(גםהחרטומיםבכתבהמנומרכעמודמתוארהנחשכתיבה),מכשיריגם
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אותיותשעניינוהסמנטיהשדהמןמשמעיםהשא:;ן, Jבימכילים,וה"עוקץ"

שליסודישכ;ביכול,מבחוץ,המתיסאל nהבא~במהויותגםכלומר,הכתב).

ביןחלחולבושישמפגש-לכתבכתבביןהואזוחיךתעםפגש Pוה"כתב",

כמובן,ניתן,ה"כתב"מהותאתלזה.זהדומיםגםאךלזה,ז.;ךנכוגדיםיסודות

קצוותלהןשישקונקרטיות,כתנכאותיותהפשטה:ש.ושונותברמותלתפוס

המסורתשלכסינקדוכהוזי.זיס;וויםנחשיםוכידונים,חניתותדמויותות jlוקוו

התרבותכלשלכסינקדוכהגםאךישראל;נצחושלהאוןנהתולדותכלושל

שלוהמצולקתהמחורצrךחז~תיlנימינו.ועדוrך.;ךאנוששזורלמוכולה,האנושית

בשברו")קולמוסים ך:~כ"משקל:(עלנשברךרמזייiכ"כמההמערדההיאהןכו:ןים

השמיר".ללחותאלו.ביאלהאלה,הלבבות;בtוריאל /נפצוקשתבניומספר

הכתב".עםאבותהם"והםהפרש:באוזנידבריואתמסכםהמוסלמיהישיש

נזכרוהואכמטפורה,והןכמציאותהןביצירה,מרכזי"טופוס"אפואהואהכתב

עקיפין.בדרכיממנהעולהואףבמפורשבה

מיוצגתוה"כתב"ה"ספר"יהדותבאחת:כאןמותכיםפרדוקסיםוכמהכמה

היוהקדמוניהמדבךמדורהמתיiכואולם,לעגקים.המדומות.אוףיות,באמ('עות

הכוחיהדותאתשייצגואלההיוהםכלומר,וב"ספר",במשהשמרדואלהדווקא

בו.שמרדואלהבאמצעותכאןמיוצג ':ה"ספרמשמע,הרוחיהדות~תול~

אזכביוולנטיוהואוהיפוכודברכן,אםמכ~ל,-מדברמתי-כאן~נבחרהסמל

ומאובןוי\,ליותמלאכאח,דושליליחיוביכאזרד,ומי~זכימיתיהוארמרתיו:בכל

הרבהכוחהואבמדברהשרועיםהמתיםשלהבולטתתכונתםועוד/זאת.כאח.ד

אחתומהותכוח,שלבמונחיםכאןמוצגותרוחשלזנהויותכד,ואםנסם;האצור

תכופותביאליקנהגלמעשה,הגמור.היפוכהכאמצעותלכאולהכןאמו~גת

אולם, 19ב'המתמיד').למשל,(ראה,כוחבמושגירוחנוותמהויו:תלתאר

בלב,דהפיגורטיביבמישורחיללגיבוךהרוחגיבור.הופךלמשזי,זכ'ה~תיr.נד

הו~רי)(ככדימוימשלועצמאותהפיגורטיביהמישורמקכלמדבר'ב'מתיואילו

מןסמויונשארהציהמסולקהליטרליהמישורואיל,היצירה,חזיתאתוכרכש

המתיםשסיפורהרוח,חייסיפורדהיינו,-הפשוט"ייהסיפוראתהעין.

עלשכןהשיטין,מביןלחשוףיש-שלוחבתרו ?iמטפורהאךהואהקולוסליים

פיזית.גבורהשלתמובהורקאךלפנינוהשטחפני

הכוחמןגםהנמרד;;ךיסודמןוגםהמורדסןדיה,מןגםכענקיםאפוא,יש,

באמצעותהדינמי.היסודמןוגr;נהס~טיהיסודזכוג/;ג {' 3הרוחמףהכוחוגםהפיזי

עםהןנתים-החייםשלהמפגשיםכיב~רומז,כאןלטעוןעשייביאליקעלילתם,

ממילא;בכוחביהדותבההקיימים ,ודות.יסשלמחדשהארתםאלאאינוה"חוץ"

רוטטיםוכתוכומעטהושתחתקרוש,.כיסודמרדאלאאינןשמכפניםהמהפכות
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במצבשרוייםהםישנים,כשהענקיםדווקאשקפאה.קודמתמהפכהשלשרידיה

יורדתמתעוררים,וכשהםהאנרגטית,רמתםהעלאתשלכוחות,צבירתשל

להתעוררותכוחשיצברוכדיולהירדם,לשובאותםומחייבתהאנרגטיתרמתם

דוגמתו(שאתמובילה""פרפטואוםמעיןעלבנויהכולההיצירהמחודשת.

עליותשלנצחתנועתעל'נדנדה'),הילדיםבשירלמצואניתןהסכימטית

יוצרלנקוםהמתעורריםמדבר,מתיהןואחרית.ראשיתלהשאיןוירידות,

במעגלשוב,ונופליםשובקמיםוהםונרדמו,בעברמרדוכברנקמתם,אתעולם

שלהנצחלתנועתמקבילסיפורםלמעשה,ואחרית.ראשיתלושאיןקסמים

במצביםהידלדלותהועלרדומיםבמצביםאנרגיהצבירתעלהבנויההיקום,

דינמיים.

בנאומוביאליקהשמיעהדורות,בכלישראלעםשלמצבובדברדומה,רעיון

שלנצחתנועתהמציגלט-מה),א,כרךשבtנל"פח,(רבריםבישראל''השניות

מתפשטהריהוהגלות,אליוצאכשהעם("כינוס").צמצוםושלהתפשטות

נוצריםמאלהרוח.נכסישלצבירתםלטובתעליהם,ומוותרשלוהחומרמנכסי

חומר.נכסיוליצירתכינוסלפעולתשובהגורמותמהפכות,המזיניםאידיאלים,

ביאליקהביערכג-רל),א,כרךשכtנל"פח,(רכריםזו''בשעהבהרצאתוגם

האומהשלהתפשטותהבדברשד"ל),מכתביעדותו,על-פי(ששאל,הרעיוןאת

טעןנדודיה,דרךאלהאומהשלבצאתהלגלות.לכתהעםהחומר,נכסימכל

נכסיהמשאכלאתאתהלקחתלההיהאי-אפשרשד"ל,בעקבותביאליק,

ההלכותאתרקבידיה,והשאירהבמטעןוחיסכוןצמצוםנהגהכןועלהחומריים,

היהדותשהתפשטהבזמןאחי.דצביוןלהםומשוותחייהאתהמארגנותהיבשות,

אתוריכזהצמצום,שלמנהגנהגההחומר,נכסיאתעצמהמעלוהפשיטהבעולם

לאקומפקטי,כהרוחנימטעןעםהמוח.בתוךהגולגולת,בתוךמלחמתהכליכל

ב'מתיגםהתרבויות.כלואלהעמיםכלאללחדורהאומה,מןממנה,נבצר

מפגששלופריקתה,אנרגיהצבירתשלהנצחתנועתאתביאליקהציגמדבר'

השיר,היכתבובזמןהעתיקהבעתהתרבויות,כללביןישראלנצחבין

ועדוהפנימיהאישימןלנצחי,ועדהאקטואלימן-וגדליםהולכיםבמעגלים

 .ולקוסמילכללי

ישדאלנצחחזירוג.

אוהנצחי,היהודידרמתשלוכמימושכהמחזהמדבר''מתיאתלהציגאפואניתן

ביןישראלנצחחזיוןשלכהמחשה-יותרגבוהההפשטהוברמתהמת-החי,

במעגלכולה.האנושיתהתרבותשלכסיפורהכלומר,העמים:תרבויות

במסורתה"צעירים"שלמרייםכיכאןהראהביאליקהצר,האקטואליסטי
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שחתרומרידות,שלבשרשרתנוספתאחתחולייהאלאאינההפרושית-כביכול

מראשנדונותשהוא,מרדככלאלה,מרידותומבית.מחוץזו,מסורתלמוטט

תישארהמהפכהאתשהזינהשהאנרגיהייתכןלאשהריולרגיעה,לכישלון

לצבורלימיםשתוכלכדיולהירגע,לשכוךחייבתתסיסהכללנצח.בעינה

שוב.ולהתפרץלהתרומםכוחות,

עלגםללמודניתןביאליקושלאחד-העםשלבהגותםוהמפורשהנגלהומן

אםכיולמקומה,לזמנהצרה,אלגוריהפניםבשוםשאינהביצירה,הסתום

ועל-זמניות.ספציפיותוא-היסטוריות,היסטוריותתופעותשלמיתיתהמחזה

כללהציבאי-אפשרהמתיםעםהמלכותיותהמדברחיותשלמפגשןסיפורכנגד

ניתןהמשוואה.צדישניאתושלמה,עקביתבצורהשיאיר,סמוי,אידאיסיפור

שלרישומוהמתיםבענקיםככזה.רקלאאךעויין,כמפגשזהמפגשלתאר

ותיותהמלבחיותנוצה);עליהםמשילשהנשר(אףניכרשאינוכמעטזהמפגש

אתבקרבםמכיליםהמתיםהענקיםלמעשה,שנאה.אוהשתאותמולידהמפגש

(שערםאליהםהניגשותהחיות,שלתכונותיהןאתגםאלהובכללהיסודות,כל

ופניהםהנחשיםנפתוליכקבוצתמתפתלותזקנםקווצותהלבאים,לרעמתנדמה

לוחותאלגביאל ) ... (נשברורמחיםכמהיגידוהיורד"לנשרהמחורצות

לחלחולומביאהקרבהכןאםיוצרתוהחיותהמתיםביןהפגישה 20השמיר").

רתיעה.שמתוךריחוקיוצרתגםאךיסודות,

פיתחהזרותהתרבויותלביןהאומהביןהמפגשבדברהזההרעיוןאתגם

הטעיםבישראל'ב'השניותלעיל.הנזכרותההרצאות,בשתיבהרחבהביאליק

היאהאחד,הצדמןהאומה:שלקיומהבתשתיתהמונחהפרדוקסאתביאליק

כלהשני,הצדומןעמן,ולהתמזגהאחרותבתרבויותעצמהאתלהבליעשואפת

לכלמסתגלזאתועםגטולעצמוהבונהעםעצמה.בפניברייהלהישאררצונה

מקוםלפיפנים,אלףהלובשעםיושב;הואשבקרבוהעםשלהחייםצורות

ב'בשעהיתחשב".לאובגוייםישכוןלבדד"עםלעולםנשארזאתועםמושבו,

וכתוצאההעתיק,העולםתוךאלחדרודלקטןעםכיצדביאליק,הראהזו'

גםיצרזהמפגשכולו.העולםאתשסחפוותרבויות,דתותנוצרוזהממפגש

כמוות:עזהשנאהוגםוקרבהמשיכה

הפחותלכלהודוהיהדות,מןיסודותקיבלוהגויים

היהדות,להםשהביאהוהתרומותהמתנותבקבלתבפה

לאלהעזהשנאהבאהוכ"גמול"מזהכתוצאהאבל

היהאוליהזאת.התרומהאתלהםוהתורמיםהמעניקים

"אונס".מעשהעלמדעתושלאמדעתנקמהמפעלכאן
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העולםאתשהכריחהבעולם,כזאתקוניוקטורההיתה

אבלומעיקריה,היהדותמיסודימשהולקבלהאלילי

ליהדותזה"אונס"בעדשילםשלהםהאליליהטבע

כמוות.עזהבשנאה

אךגיסא,מחדוקרבה,השתאותהואאףמולידהמתיםעםהחיותשלמפגשן

הכתביהדותכיבתרדמתם,נשאריםהמתיםגיסא.מאידךושנאה,רתיעהגם

תדבקהיותרולכלמבחוץ,רדיקלישינוילקבליכולהאינההנוקשותוההלכות

אתלהבהירכדיבואיןוחלקחדאלגוריסטיזיהויכלבכלי~.הנשרמנוצותנוצה

ומיתיריאליסטיעיצובכאןמעוצבותאלהחיותוהאריה.הנחשהנשר,סמלי

(הנשרוסותרותרבותומהוירתתכונותמייצגתמהןאחתכלאחת.ובעונהבעת

המרקיעהתורניהגאוןשלגםאךהרוסית,הצארותשלוגםרומישלסמלההוא

הקדמונישכנחגםכאןהמוצגהנחש,גוזליה;עלהמגוננתהאלוהותושלשחקים

הואהחרטומים,בכתבהמעוטרמצרים,כנחשוגםא-מימטית)מיתית(כברייה

השבטיתהאיקונוגרפיהאלנקשרגםהואאךוהשפלות,הרועהערמה,סמל

כמו-הואשיישרף",בשםכאןמכונהאףוהואדן),שבטשל(סמלוהיהודית

סמלןהוארזוהאכהיפהההאריבתורה.גדולחכם,תלמידשלכינויוגם-"נשר"

"החיהאלשרקנהואובמיוחדרבות,אידיאולוגיותושלרבותותימלכושל

השבטיתהאיקונוגרפיהלאגםנקשרהואואולם,הניטשיאנית;הצהובה"

בצדיקים"מעשים(והשווה:בתורההגדוללאדםשם-נרדףהואואףיהודית,

אריותמרום,מישבתקיפיםופלאים,שמותאנשי ) ... (עולםיסודיוחסידים

הצדמןכן,אםנקשרות,הללוהמלכותיותהחיותכלהחייט').ב'יונהולבאים",

העבריהעםבתוךלמהויותהשני,הצדומןולדורסיה,האומהלאויביהאחד,

"הספר".יהדותהרבנית,היהדותובתוך

ומעגליים,ליניארייםורחבי-היקף,מצומצמיםשונים,תהליכיםלסרטטניתן

ביאליקשסרטטכפיימינו,ועדהאנושותמשחרו~-היסטוריים,היסטוריים

משלהשאר,בי,לשמש,אזעשויהנשרבישראל'.'השניותעלבהרצאתו

ופתחהקיומומעגלאתשחתמהרומי,שלבסמלההמיוצגהקדום,האלילילעולם

לדתותמשללשמשעשךיהנחשהאנושות.בתולדותהבאהפרקאת

בלתיאיבהומעגליהאנטישמיות,ארסאתשהפיצוהעוינות,המונותאיסטיות

לאידיאןלוגיהומשלסינקדוכה-האריהליהדות.אותווקשרפןסקים

בדתותהמתגלההאפוליניביסודשמרדההשפנגלרית-הניטשיאנית

היסודואתהפיזיהיופיאתנסעלוהעלתההיצר,מדכאותהמונותאיסטיות

האליליותהדתותואלההלניזםאלהאנושותאתשהחזירוהיצרי,הדיוניסי
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אחדבמעגלגםבעצמםהמתארגניםמעגלים,שלושהאפוא,כאן,ישהקמאיות.

אליו.ושבהיצריהאליליהעולםמןהיוצאגדול,

גדוליםהיסטורייםתהליכיםרקמייצגותאינןהחיותשלושולמעשה,

המפגשהמתים:עםמפגששלאופנויותשלושגםאםכיומצומצמים,

היצרי-הליבידינלי,המפגשהנשר;בדמותהמתגלםהאידיאולוגי-הרוחני,

בדמותוהמתגלםואסתטיקה,כוחערכיהממזגוהמפגשהנחשבדמותהמתגלם

מעניקיםהללוהמפגשיםשלושתוכאמור,האריה.שלוהמפוארתהשמשונית

מבטונועץהנשרמתחלפות:ראייהזוויותעםלהתמודדהזדמנותגםלמשורר

כדיגוולזקוףלהתרומםוצריךגחונועלזוחלהנחשממרומים,המתיםבמחנה

התמודדותהמחנהעםומתמודדנכחומבטמישירהאריההמחנה,אתלראות

שווים.מולכשווהאלאנחיתות,מתוךולאעליונותמתוךלאישירה,

בין-לייפנים"'ייוץ"ביןבמפגשיםלהתגלותיכולףתהללוהאופנויותשלוש

להתגלותגםיכולותשהןאלא-העבריהעולםוביןהעוייןה"גויי"העולם

יייהדותשלוהקפואההקבועההמסורתביןהעברי,העולםשבתוךבמפגשים

הזריםהערכיםבאמצעותמנסיםוהםמבחוץ,ערכיםששאבוכוחותוביןהכתב"

מהפכניים.שינוייםהכתב"ב"יהדותווחוללפיהעלהקערהאתלהפוך

שלושלדוגמה,אתר.ובכלזמןבכלשונים,מסוגיםלהיותיכולותהמהפכות

ההשכלהסגנונותאתהמצומצם,במעגללגלם,יכולותהתנהגותןודרכיהחיות

תוךלולהביאו"אנושיות""יהדות"למזגשניסוהתשע-עשרה,במאההשונים

המליציתההשכלהאתלגלםעשויהנשרחיצוניים.ערכיםהספרעולם

העוקצנית,הסאטיריתההשכלהאת-הנחשברלין;שמרכזהבת-השמים,

וילנה.שמרכזההריאליסטית,ההשכלהאת-והאריהגליציה;שפרכזה

היהילייגשכןהניטשיאנ,יהאריאתו~בשרמטריםהיל"גיהאריולפעשה,

רוחנילתיבהעםאתשהשקיעההפרושית,היהדותאתשהוקיעהראשון,אולי

שיני'בין(ראהושריריםסיףשליהדותבזכותהפיז,יהכוחבזכותוייבריתרה,

-אלהכלודעת").בתבונהפלחמהלאסר /לפדוךלאכיישראליישחתךאריות':

נצחשלהדורותספרעלחרתולא-אחד-העםברוחבעקיפין,ביאליקאופר

ישראלתרבותארלהביאהניסיונותכלממש.שלשרטתאוחרטישראל

לאחורנרתעותשהןסיפןהחיותכלכלום.בלאמסתיימיםמבחוץהשפעות

בהאיןהחוץמןשאילהוכלכישלון,סרפו-מרדכללמאורתן.אולקנןופורשות

היפיםשלמהפכניםIל:גםהנצח.תפונתעלמפששלהשפעהשתשפיעכדי

הזרוע-בכוחשצידד-המתלארי-לילייגלפשל,(המקבילים,האחרונים

והיבשה),הנוקשהבהלכהובדבקותוהעםשלהיתר-:רברוחניותרבIכךחפ:ר

יזירתאתיפנוזחדר Iitלשייסוגוסופםביטשיאנ,יאריהברעפתר'ם i:iהמIר
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שביאליקמוכיח,הצעירה''שירתנובמאמרעיוןהנצח,לפעימתההיסטוריה

אתואףהדורותבכלותרבותההעבריתהספרותגליאתדומהבמטפוריקהתיאר

וישבמעופה,כציפורמלמעלה,דואותאלהשתופעותישבנות-זמנו:התופעות

דורואתוסגנונה,אחתכלטורף,כאריהסבך,מןבסטיאליזינוקמזנקותשהן

לאהגאולהופעמילנצחעליוסגרשהמדברכדור,בנקללתארניתןילייגשל

ביאליקהיהעשויהפואמהלכתיבתהראשוןהניצוץאתואגב,עדיו,הגיעו

והמסתייםמחברופטירתלאחראורשראהיל"ג,שלבלתי-גמורמיזLירלקבל

-נפלוהםכלםענקיםבניורםגדולעםאשימהפניהמדבר"ולדור :בטורים

עדיגיעלאובכדונועליהםהערביבעבורהיוםגםראשיהםתחתחרבותם

 21 ," ..קרסלם,

ישראלבתרבותונצחיותהיסטוריותתופעותאפוא,מסרטטת,היצירה

שלבחלל-"לימנו"במעיןמתרחשתהיאכןועלכולה,האנושיתובתרבות

גםלארץ-ישראל,מצריםשביןהממש,יהמדברגםשהוא-כרונוס, I5ו~-טופוס

וריקנות,שיממוןשלנפשימצבוגםלציון:הבכא"ייעמקשביןהעמים","מדבר

שנגזרומיתיותנדודיםשנותארבעיםאותןלגאולה,גולהשביןמקולל, NILאותו

 22נשמתו,ועלעליורובצתהדורותשמארתהמת-חי,דמותעל

דווקאולאופנימה,הנפשבתוךלהתרחשאףיכולהמדברמרדכלועו,דזאת

החצנהוהקטנתו,השקףהגדלתלפנינוושובלהם,ענקשממדיהישימון,ברחבי

שלבארכיונוששרדההשיר,:בטיוטתהמשוררשלבחירתולפיוהפנמה,

מרידתשכלכך,עלהמעידפסיכולוג,יאישיבחיוויהפואמהפותחתביאליק,

המשולההדובר,שלבנפשולהתרחשהייתהעשויההמדברנפילישלהנפל

ה~תים:בחליפותלמדבר

ע;זז?ףחלל~ל~סד א~~ 9~ק 9ליהיה~זpר~ש

אחרת:ובגרסה

ע;זז?ףחלל~ל~סד א~~ 9~ק 9ל ה~~~pז~~מים

לכאורההמנותקמדבר',כ'מתיואימפרסונלימוחצן~פ,ישיראפילומשמע,

דווקאלתארברייתומתחילתלמעשהנועדליר,ידוברשלמנוכחותולחלוטין

יכולההעלילהכן,ואםהאדם,נפשהינההתרחשותםשזירתפנימיים,אירועים
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לממדיולהתרחבלהתעצםויכולהה"אני",שלהפרטברשותנפש,עלילתלהיות

יהאוהמצומצםהפנימישהמעגלהכרחכלאיןביאליק,ביצירתוכרגילאין-סוף,

האפרוחאוהלב,בתוךהשוכןהזעיר,הניצוץשדווקאייתכןבערכו,הפחותגם

בבואנואותו,המקיפותהקליפותולאהעיקר,הואהבניצה,בתוךהישןהזעיר,

הנזכר,בנאומוביאליקטעןעמנו,תולדותאתוסופיהיסטוריסיכוםלסכם

ביותרהקטןדווקאלעתיםטפל:ומהעיקרמהלהחליטאנומתקשיםזו','בשעה

גםכולן,התופעותמתפשטותוממנובמרכזהואשכןביותר,החשובהוא

בראשיתן:קטנותשהיולתופעותענקממדימעניקההזמןפרספקטיבת

קטנותמהלהבחיןיודעיםאנחנואיןשבכללחושבני,

שישבואבותינו,אבותשגםספק,איןגדולות,הןומה

קטנותיוצרשהיהמאד,קטןעםהיוהזאתבארץכאן

ותפסהעולםבמתעלבסופוהופיעהזההקטןוהעם ) .. ,(

הגדולהמקוםאתאוליהאנושיתובהכרהבעולם

הזמן,מבחינתגםאלאהחלל,מבחינתרקולאביותר,

זובצורההעסיקהפסק,בלירצופות,שניםאלפיבמשך

אתאהבהמתוךאושנאהמתוךאם-אחרתאו

חללשלביותרגדולשיעורמלאהישותוהאנושיות,

אפילו ) .. ,(בעולם,אחריםעמיםבתוךוהמקוםהזמן

לעולםבסופןשנראובתנ"ך,הזההעםשיצרהדמויות,

בזמנןנראוודאיהןגםמא,דוכבירותכשגיאות

היו-עמוסישעיהו,יעקב,יצחק,אברהם,כקטנות,

שדיברומהדיברווזמנם,עמםבניאנשיםספקבלי

ענייניםובשםוזמנם3.ימםביתם,לצורךשעשומהועשו

הזאתהקטנהשהארץמהפלא!ראוזאתובכלקטנים,

ובחשבוןלדור,מדורמאליווגדלהולךכאילומוציאה

כגדולנראההכולוהעולםהזמניםבחשבוןהאחרון,

מאו.ד

ודלקטןעםשלהתפשטותופלאאחת:ובעונהבעתכאןנבחנותתופעותכמה

תופעותעלהעובריםהמגניפיקציהותהליכיכולה,האנושיתהתרבותפניעל

לעקרוןכפופיםהגודלמושגיישורנה,מי-ואחריתןמצ~רשראשיתןקטנות,

מעגלדווקאכגדול,ממרחק,דווקאלהיראות,יכולקטןשנראהומההיחסיות,

הטפל,ולאהעיקרילהיותיכולפנימה,הפרטשלבלבוהמתרחשהקטן,הקיום
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בשניגםביאליקהפגיןהיחסיותעקרוןאתוהפחות,השוליולאוהחשובהגדול

בשינויעצמהתופעהאותןבחןשבהם-מדבר'ו'מתיומפשפש''עומד-השירים

הזעירים,הזבוביםפגריאתבחןבאחדהמציאות:שיקוףומודוסהראייהזווית

 23המדבר,במרחביהמוטליםהנפילים,פגריאתובשניזווית,בקרןהמוטלים

לילדים-ביאליקמשירירביםכמואפוא,בנויה,מדבר'י'מתהפואמה

,מןלכלליועדהאישיהמעגלמןהקונצנטריים:המעגליםבמתכונת-ולמבוגרים

הולכיםבמעגליםבנויהאידאיהרובדרקלאואולם,לנצחי,ועדהאקטואלי

ב:כפים,המוקףבמדבר,שרועיםהמתיםבשיר:הריאליהגםאלאומתרחבים,

אפשרותמכלללהוציאאיןכגיגית,עליהםהכפויההשמיםבכיפתהמוקפים

ליניאריות,סכימות-זהבשירנוספותקומפוזיציונליותסכימותשלסימונן

ואיןסכימות,כמהכאןמצטלבותביאליק,בשיריכרגילואחרות,ספירליות

אחת,בכפיפהעמהדרהאלאחברתה,אחמוציאההאחת

תוצאותיהואלהכוונהזו.ד

הפליגה-מחברהבמחשבתבראשונהשעלתהכפי-שהיצירהכן,אםראינו,

מאגדהמלכתחילה,שיערםלאכללשביאליקורחוקים,שוניםלכיוונים

תופעהלנוכחוהשתוממותפליאהבהםלעוררשנועדהלילדים,סכימטית

רבת-אנפין,היסטוריוסופיתלחידההיצירההפכהומונוליטית,חידתית

ההפכים,כלשבקרנםחידתיים,ענקיםבדמותהמתגלמת

המקורית?הכוונהמןבפואמהבהשרדמה

עלאפוסלכאורה,לפנינו,הא,פית,התבניתבהנותרהובראשונה,בראש

והמספרטילי,הדקההקסמטרבמשקלהכתובהקדומים,הגיבוריםעלילות

הזההז'אנריהזיהוימןכברואולם,ובאל,בשמייםיאניפרומתמרדשלקורותיו

התיאורי,ליסודטפלמדבר'ב'מתיהסיפוריהיסודראשית,קושיות:כמהעולות

יישירשלפנינופיכמן,יעקבהבחיןכברשנית,הקלאסי,באפוסכמקובלשלא

ואף 24כאח,דלירי)שיראלגיה,(כלומר:ושיר-תוגהאפוס)(כלומר:תפארת"

שפתחוהמחוקות,בשורותששרדה(כפיהפואמהשלהראשוניתשכוונתהראינו

הפואמהשלהז'אנריתזהותהלפיכך,לירית,כוונההייתההטיוטה)בנוסחאותה

 25המבקרים,בההתחבטובמקרהולאוניגודים,סתירותורבתמטושטשת

שמקורהסכימטית,בהירותמין-השטחעל-פנל-בפואמהנותרהשנית,

שלושה'לעיל,כנזכרבה,ישלילדים",אגדייישירל-יצורהראשוניתבהתכוונות

-בתורהאחתכל-הנרתעותואכזריות,מלכותיותחיותעםהמתיםשלמפגשים

הקבלהגםיששבאו,כלעומתלמקומןוחוזרותהמתנמנם"העוזייתפארתמפנ'

תמונתשרשרת,כבתגובתהמתפרץהמתים,למרדהמדברמרדכיןסכימטית
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לעביםשממעלגבוהצוקראשאלסוסואתמדהירהשיירה,מןהמתרחקהפרש,

מקבילההיאאףהשיירה)אלוחוזרלאחורנרתעהוא-תהוםעל-פז-(שם

השיר,שלסיכומווהמתים.החיותלמפגשהאנושית,בספ.ירההפעםסכיiנטית,

היאאףהחבורה,זקןשלסיפורומתוךהחידתיתהתמונהלנאורהמתבהרתשבו

,לבללהיפתרוהחידותלהיקשרהחוטיםצויכיםשבהלילדים,ליצירהמתאימה

החידהפרדוקסלי,באופןואולם,כיוונים.באבדזאובמבוכה'הילדיישאר

מהכללמפרשאינוהמספרלמעשה,עיקר.לכפתורהאינהכביכולשנפתרה

גבהיםשפחדייתכן,לעבים.שממע~הגבוההצוקמראשהנועזהפרשראה

שביןהרב,הריחוקובכלל,אימה.בושעיררמעורפל,מראהראהואוליתקפ;,

אתלתרוםיכוליםמסביבהשוררהערפלוכןיראה,כושעוררלמרו:tה,הפרש
נוודשלהסברוהואלתופעהשניתןההסברהתמונה.שללאניגמטיותתרומתם

המסופרכלכיייתכן .המזרחיהדמיוןפריהאגדה,מורשתאתהנושאזקן,

חכםשהואערכ,ישבטזקןתןןעת-תודעתודרךלמעשה,משתקף,בפואמה

שביילךהילדהקוראראייה:כפלעלנן,אםבבויה,היצירהכאח.זופרימיטיבי

הקוראבמדכר;דקמוניםנפיליםשלבמציאותםויאמיןוהדמיוןהפנטסיהאחר
התרוממותםאתפלאית:תופעהלכלית 8ריאליסהקהנמימצאוהספקניהמפוכח

אתמדברית,סערהבזמןאבקעננישלכהיתמרותםיפרשמרבצםהנפיליםשל

יונח,הגאהפסגהמןלרוכבלוהנראיםכתעתוע~םנ,שריפלפרששנשקףהמראה
העדו!ואיננההשבטחנםשלעדותךדבר,שלבסופוו~מרוiדק1ו.הגבוהה

שהריערעור,בלאלהסתמךמי'ודרני oקורא'וכל Irשעליהביותר,הזכחימנה

אפוא,יוצא,ודמיון.פתוסעתירתת,;יב b ~פרימעולםתפישתגםכהמעורבת
כתקבולותמתבררותוהתקבולותפולר-כעמתבררתיהסכימטיתשהבהירות

I:_t .פתרון.ל'לאחידהנותרתהחידה-סימטריות

םיהמעגלבתבניתגםהשאר,ביןשראינו,כפיבנויה,מדבר'ב'מתיריאליההי

השמיים.בכיפתהמוקפיםיבגפים,המוקףבמדבר,המוקףמחנה,הקונצנטריים:

בביצה,המוקףזעיר,אפרוח Yציפור''קןתבניתלכנוJרהשניתןזו,תבנית

והסכימטיות,טות iהפשהתבניותמן א",העצים)בין'הנמצאבקן,המוקפת

באמצעותהשחזרשביאליקייתכןואולם,הילד'ם.ולספרותלאגדההאופייניות

שהקוסמולוגיההשבט,חכםש'לביסטיתהפרימיטהעולםתפיסתאתאף

מענייןכלח.יהןלעאבדש ';תמיתדיתמונותעלנסמכותשלווהקוסמוגוניה
למשלמשוחזרתההכמו-פרימיטיבית, l .תהאגדיהמציאותתמונJרכילראות,

שעליונהרות,שניביןר~המ'ת(הרחידקל'ונהרפרתנהר'ביןבשיר-העם
חוזרתהדקל)ותפ~ 9דומהשציצתהדכדיפת,מקננת~פותיושביןדקל,מיתמר

לתפיסתצידוקלי'כוכבאיןשבהםביאליק,שלהדיסקורסיבייםבדבריואף
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אולסון,א'הציירמאתסי~יהרשלציורבתארולמשל,כך,הסכימסית,העולם

בתוךבאמצעו,הס~ף,יםזרועותשתיביןהחבוקהאיייבחציביאליק:כתב

המראהזהמהם,ואחדחלמיש,וצוריעוזהררימתנשאיםוערבה,צייהמדבר

ההרעלמשה','הרכלומר:מוסה','ג'בלהערביםבפינקראשלפנינובציור

משמע, 26סיניו",'הרהואוהוא"לישראל,התורההמסורה,לפיניתנה,הזה,

בדיוקלילדים:כבאגדהממשההרסביבותשלהסופוגרפיהאתראהביאליק

הוא"הואהרם,ההרמתנשאים"סוף,זרועותשתיביןהחבוקהאי,חציבאמצע

יצירותיהםבשוליהאלה,ההסבריםאתאףחיברשביאליקייתכןסיני",ייהר

העולהוהנאיבית,הסכימטיתהתפישהומכאןילדים,למעןנודעים,צייריםשל

התיאור,שיטימבין

מתוךלקוחמדבר")מתילךאחווי(ייתאהפואמהשלהמוסוכילשכוח,ואין

בבדיותשהפליגחנה,ברבררבהשלגוזמותיוזכראתומעלהבתרא,בבא

עוברייישיחותבסעיףהאגרה,בספרסיפוריואתכללושביאליק ,ובהפרזות

קורחמדבר,מתיבמשה:המרדסיפורי(ביןהכרונולוגיבמקומםולאדרכים",

בהעצמהתופעותלבחוןההשראהאתלביאליקאףנתנואלהסיפוריםועדתו),

דמיוןביןהגבולותכלנבלעיםאלובגוזמאותשהרילחלופין,ובהקסנה,

עוףוראינובספינהמהלכיםהיינואחת("פעםלגמרינזיליםוהממדיםלמציאות

'מתיבפואמהגםוכו'),ברקיע"וראשובמיםקרסוליועדעומדשהיהאחד

ב'עומדמקסינה(מעדשההעדשהאתביאליקהחליףשראינו,כפימדבר',

להתקסןלתמונהונתןזווית"הראייה,אתסופהלקראתהרחיקואףומפשפש')

ולהימוג,

גםחנהברבררבהשלבגוזמותיוהשתמשביאליקכיכאן,להזכירראוי

בדברחנהברבררבהשלסיפורואתעיוותלמשל,כך,שלו,הילדותבשירי

הנפרזתההיפרבוליתההעצמהאתבווהחליף ,)ב"עכב,(תעניתאופל"ייקרן

מתפלליםמאימתיבשאלהעוסקתתעניתמסכתמעודנת,מסונימיתבהקטנה

וישכשךאופלבקרןאדםשיעמודייכדיאומר:אליעזרר'הגשמים,לעצירת

ייקרןששמוגבוה,סלעשןעדהמבולמימגיעיםכאשררקכלומר,רגליו",

התפילהלתחילתהאותניתןבמים,רגליולשכשךעליוהעומדאדםויוכלאופל",

אופל,קרןראיתיייאניהוסיף:הגוזמאיחנהברבררבההגשמים,לעצירת

ונראהבידיורומחואוחזגמלעלרוכבכשהואאחדערבי(עליו)שעמד

לעומדלונראיםרכובווסוסשהרוכבעדגבוהכההואהסלעמשמע,כתולעת";

ההעצמהמיסודכמובן,יש,זובגוזמהתולעת,שלבגודלהסלעלמרגלות

כתולעתקסןנראההערביוהפרשבממדיועצוםהסלעלפיה, :כאחדוההקסנה

המתבונןהפרש,תמונתרקלאהנראה,ככלנוצרה,זהמסיפורבו,למתבונן
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קרןגבעלהרכובההציפורת,תמונתגםאםכיגבוה,צוקמעלהמדברבמתי

חלומות:בעלילדשלילדותתמונותהמעלההמלאך',ישאלב'ואםהזהב

ב, ryה!קרןבול-גבר ?iננר~~ה~בום

ry ל;וry אים,ניןטל~נינת?~קשל~הpהרז

מקוםשהואאופל",ייקרןהצירוףאתהנראה,ככלכאן,פירקביאליק

(בהוראת"קרן"המלהאתלרכיביו:האגדה,בעלישלהטופוגרפיהמןקונקרטי

מאיר"):מגוףהבוקעאור,"קו(בהוראתייקרן"במלההמירסלע")שןייבליטה,

מתוךוהמופרזת,המוגזמתהתמונהזהב,פז,-בהיפוכההמירייאופל"המלהאת

אופלקרןעלהרוכבתהדמותתמונתהבדאי,חנאברבררבהשלסיפוריו

בלשונו(ייציפורת",קטןפרפרבתמונתכאןנתחלפהכתולעת,מרחוקונראית

במקוםהזהב,קרןגבעלכאןהרוכבתולע,אלאאינוהואשאףביאליק),של

קטנהעבעלסיפורלפנינולהפסיקו,כיצדיודעיםשאיןמים,מבולעלסיפור

המגמהאתהדשאים,ביןויחידהאחתטלפנינתאחרחיפושיםועלברקיעאחת

המירהנפרזים,הגוזמאותמסיפוריגדותיו,עלהעולההשפעשלההיפרבולית

הגוזמאותבסיפוריהשתמשמדבר'ב'מתיוצמצום,הקטנהשלבמגמהביאליק

דרךמשתקפיםהםשכןריאליסטית,הנמקהכביכוללהםהעניקאךהללו,

דורות,מדוריהזאתהמסורתאתשקיבל ,עשירדמיוןבעלערבישלתודעתו

התיאור:למושאיהתקרבותמתוךובהעצמה,בהגדלההפואמהשלראשיתה

בהתרחקותלעבים,שממעלהר,פסגתשלמגובהההתסונהבראיית-סופה

באופק,ובהיעלסותההסדברמעסקיאלהשיירה

שנכתבההאגדית,הפואמהמןבולטיםכהיסודותבפואסהבהשרדואם

המגסהאתהשכיח,אוביאליק,שכחזהסדועהצעיר,הקוראלסעןבתחילה

לאאםוהסושלמות,הבוגרותסיצירותיואחתסדבר'ב'סתיוראההראשונית,

היצירה,שלהרבהבסורכבותההבחיןביאליקכיזאת,איןשבהןןהסושלסת

להטעותעשויהסדבר''סתישלהמונולוטיותיל.דשלסתפיסתולסעלהשהיא

המרוביםסשסעיההיא,ולאסכימטית,יצירהשלפניותחושה,לקוראולגרום

ונצחית,קבועהאחתחוקיותשלניסוחהאלגיוונם,לסרותחותרים,היצירהשל

שרויההיצירהפשוטה,יצירהשלפנינוולהביןלטעותאיןאךלה,רבותשפנים

סקוםהגבולות,כלקורסיםוסת')'הציץבשירוביאליק(כדברישבהבספ.ירה,

התעלוסה,תחושתאתכינהברזלהללבשורשם",יתאחדוייההפכיםשבו

לשון"תהיסה",בשםסישוריה,ובכלצדדיהסכלהפואסהאתהאופפת

 27ייתהום",
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שלוהאינסופיותהחיתדיותתחושתאתאמנםליכדברזלהללשטבעהמונח

אישימושגהכלככלותהואאךהתיאור),מןהמתרמזתההגותשלייהתיאור

הייתיהביאליקאי.בלקסיקוןלוששורשיםהעובדהחרףואידיוסינקרטי,

שלגלשטבעהמושג,אתאופתוח",יימשלהמקובלהמושגאתפניועלמבכרת

ללאאלגוריהדהיינו,אי~גוריה"; 9 "-בצרפתהספרותבחקרדווקאוהמקובל

ה~ר.דלבליבאלהאלהאחוזיםוהנמשל,המשלוהמסומן,הסימןשבהמוצא,

מקביל,סמויסיפורלהעמידאפשראישכנגדהסגורה,מערכתהיאהטאוטגוריה

חזיתאתכמוהווכובשהגלוי,הליטרליהסיפורבתוךאחוזהסמויהסיפורשכן

מותירהוטאוטולוגיה)אלגוריההמצרף(מונח-כלאיים,הטאוטגוריההיצירה.

הכרעהיכולתללאושונות,רבותלפרשנויותופתוחהחידתיתיחסיםמערכת

ביניהן·

גישות,שתיביןהקלעבכףנקלעשביאליקנרמז,ותוצאותיוהמרדמתיאור

אתגםראהזאתועםלשתיהןנמשךעצמוושהואהתקופה,בתבהגותאזששלטו

אתשהמשיכהאחד-העם,שלגישתוהיאהאחתהגישההשתיים.שלחידלונן

והמוסר,הרוחבכוחוהאמינהבגויים",ישראל"תעודתשלהקלאסיתהגישה

אתגםועיצבהההשכלה,בתקופתמקובלתהיתהזוגישההסיף.בכוחולא

שלהמוקדמתשירתועלרבהבמידההשפיעהששירתופרוג,שלעולמוהשקפת

שפנגלרניטשה,ולהאוזן,ילייג,שד"ל,שלגישתםהיאהשנייההגישהביאליק.

ה!)~וויזםאתהעולםמןונטלההיצראתדיכאההיהדותכישהאמינהואחרים,

העלואחד-העם,מתנגדיה"צעירים",המלתעות.ואתהציפורנייםאתהטבעי,

ה"ספר"ביהדותהמורדיםואתהאומהשלהקדומיםגיבוריאתנסעלכאמור

בחרתנו'".'אתהשלכ"אמונת-השוואשתוארהובמה

המונוליטיתה!צירהאתבנהש-עליווהסתירות,הלבטיםסבדאתידעביאליק

עיןבעלשהיהאחד-העם,שללשיפוטווכשהביאהבשיש,כאילוהחצובההזו,

וברח,כתב-הידאתמסר-רבהביראהזאתעשהלהפליא,וביקורתיתבוחנת

איןרט).שני,ספרשכטל·פה,(דבריםדעהוחוותאסלשמועלבואחששואף

שלדרכהבעתידאמונהשגיןבתחןםהמסוכןנגעלראשונהכיידע,כיזאת

מס~כוייההיוואשותלביןהמדיניים-המעשיים,פלגיהעלהציונית,התנועה

לאגודתבהשקפתוקרובשהיהביאליק,הנצח.של;ןקסמיםtגעגלי~ת,לפרו'!'

רוישיםנהאהאקסטר",ןגנטייםבגיב-וניםזלזלמשה",ייבביולאגודתישראל"'~צח

W 1רל.J בכליםשהתהדרוהביטשיאבייס,ה"צעירים"שלהזריםבות 13ן:;רע~ל

רדןותם Tוחרףאליהם,ובוכשיוהיופידןנגבורהמולמשתאהעמדגםאךשאולים;

 ,ו.§ת~ rבקר:גו:ןתr:ןןללו &11לקובפליקטיםוזרמטיזבוע~סביטוינrךן 'ךבד>:/jב~תי

לכתובהמקוריתכוובתואתהשליםילואפתרון.ללאבעינה,הותירהחידה
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אתהדעת,אתמניחפתרוןבלאאותהמותירהיהאםספקלילדים,פואמה

במבוכההילדאתמותירשאינומעוגל,בסיוםלסייםנהגלילדיםשלוהפואמות

אמביוולנטית,סיגורבשיטתחתםמדבר''מתיאתואילוובאבדן-כיוונים,

בעינה,החידהאתהמותירה

במערה'המלך'דודאפילוג:ה.
ונסתייםבתוהו,אפואעלהלילדיםאגדיתפואמהלכתובביאליקשלניסיונו

בעיניהפיוטיתדיוקנודמותאתשקבעההגדולות,משירותיואחתשלבכתיבתה

כוחוניסהוהואביאליק,שלדעתונחהלאאף-על-פי-כן,העברי,הקוראיםקהל

שאיננהילדות','מעשההפואמהאתכתבהעתבאותה .לילדיםפואמהבכתיבת

ילדשלמחייוקטניםפכיסהמעלהאפיזודלית,פואמהאםכיסיפורית,פואמה

בומאיציםהמבוגריםבעודבמיטתו,להישארהמשתוקקודמיונות,חלומותבעל

פנטזיות,בעלילדשלתיאוריוהלימודים,ברתמתאותוולתתראשולכוף

באידיליותהילדיםדמויותמעיצובאולי(שהושפעוהמבוגריםעולםעםהמתנגש

'ספיח' ,'הגדר('מאחוריביאליקשללפרוזהלימיםנתגלגלוטשרניחובסקי),של

'יונההפואמהאתלהשליםכנראהניסההזמן,באותוהגנוזים),לסיפוריווכן

הפואמהאתלהשליםניסיונותיו(אתהתשעיםבשנותזנחכתיבתהשאתהחייט',

ספריםהוצאתחברתודסליתייתכנישכותרתופרוספקט,גביעלביאליקרשם

(לימיםלילדיםזהבשלבהועידהזוהפואמהאתשאףייתכן 28 ,) 1902מוריה"

מקום,מכלילדים),בעיתוןדותוליימיאתיונהשלויאורתאתבארץפרסם

שחלקילדים,למעןכתיבהשלבעיצומ:ךנתוןביאליקהיה 1903-1902בשנים

נוחעםתרס"ג),אודסה,ולמקרא,לזמרהילדים(שירי 'רימהזב'נאספומפרותיה

שבטאתממנוחסךלאוהלהשיריו,בענייןביאליקנועץ ,'הזמיר'עורךפינס,

הבאים:ריםבכדספיננוחתבכילדות','מעשהעלביקורתו,

חיסרוןבוישויופיובווטלכעםילדות''מעשהירךש

שיוכלו ,ילדיםנמצאאיפה ,מדיותריארוךהוא :גדול

שתייכ ,אחשובכן ),',(ךפהעלכזהגדולשירללמוד

 29 ,הרושםתאתושומחלילמותרהן 'המחברהערות'

פינס,נוחשלהמחמירהמביקורתוניקולאלילדיםטשרניחובסקיישירגם

 ) LICENך' IA POEז ICA (הפיט"תור"חילמושג ,וערפולהיגיוןחוסרריפיון,בהםשמצא

 ,פינסשלהדידקטיתמגמתו '.רי'הזמעורךשלהספרותבתורתמקוםהיהלא

 :והערההערהכלמניכרת ,גרידאהנאהלשםולאתועלתלשםספרואתשהועיד
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בזהאךמא,דרפההואטשרניחובסקישל'השמחה'

מאשרצורכו,כלמובןאינוכיהעיקר,רע;כלעודאין

להבין,כבדכןוהצמחים.הרמשיםשמותנתבארולא

עםו'הלפתהשום'עם'החזרתבמחולותתצאאיך

בחליל'.'שראשרעוף''שרףהואמה ) ... (הבצל'

לאמדוע'בגינה'.השירגםבעיניטובלאזהמטעם

לאמדוע ) ... ('צלף''כרוב','דלועים',המליםנתבארו

חרגולילק,ביןההבדלאתבהערותהמחברביאר

כיאדע,לא(אנימאלףלאחדידועהואשאוליוחסיל,

למבקרמקוםישכןזואולוגי).מליםספרליאין

רקהןהשדה,אלזוגותזוגותהדבוריםהבאותלשאול:

התוכל 1רם םן;~'לצרעההיש 1העובדתהיאהנקבה

 3ס 1לרוןהדבורה

שכתבבשעהוזכרן,פינסשלהמחמירותלהערותיואוזןכרהשביאליקניכר

ההיגיון,חוקילפיפועלתהפנטסיהגםשבוהירק'),'בגינת(או'בגינה'שירואת

אתנית,זואולוגית,(בוטנית,ריאליסטיתהנמקהגםישוענייןענייןולכל

 3ועוד).!פסיכולוגית

היאשאףבמערה,המלךדודעלבלתי-גמורהפואמהגםשייכתתקופהלאותה

גםבעורקיהזורמיםחייםשזרמירדומה,קדומיםדמותמתארתמדבר''מתיכמו

פניעלהס~טיהתיאוריהיסודגובר-מדבר'ב'מתיכמו-בהוגםמותה,לאחר

ביאליקמשלמוקדמותגנוזותוכביצירותמדבר'כב'מתיהדינמי.הסיפוריהיסוד

אגדית,כדמותהןהמת-החיהמלךדמותאתלהביןישלמשל),אבות',קבר('על

שלהגותומימושמתוךהמת-החי,היהודישלעם-עולם,שלקולוסליכסמלוהן

פינסקר:ל'

ארגמןלבושקבר;במערתפזערשעל
-•••••• T -T :' ::. TT 

י~ךא.ל:~לריודש;כ.ב ן.ש~~
מ~rרהורום l)~גיא.לד 9חע;ד

ש.יב;zכךzכךיבבין ~.ש~ Wז;ו ;·ז~ו~כי~ת

ונ:ירrרףסעיר;ן~~נים~~יוק~זכי~ל
פיהופנ:יrריק Wת ry י~~~בונ:יח;פ.ף

 ...שפת;rריהוךד;::בבמנ:י~זפ,נtתוכאלו

~ך~ה A;ןלש;נ;ש.ניתניד ryול
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 ...ךנכה ?Iוזמלנכהר;~ה~ש~הזו
נמותוגםאך::זזמיר;ת!~עיםמתז.נת,::זמלך

 ...ספהו \:Iביע!~הולאאלכב;ד

 ...שמהאחריוירדמלכיםכב;דגם
: T T T 

מלכותמעטהו~~יו:אירז.נדכותהוד

ועטרתוכסא;~כ;ן ;ד:על

 ב~!כןעלמזהרתאשאבנימעלפת

צדיקמ;שלשבט ,;ב~זשרביטגם

 ...הניחלארגעהרוממהמימינו

למראש;תיוממטתוולמעלה
: T T •• -: -: • T 

וכלוי::זז'מיר;ת,נעיםכנ;רכנ;ר;,

מינכךיו;נביןתקו~הtכ~רומגלת

ר;עים~לקוטקלעוכלוי ;ד:על

כסאלי I5שנית~פויעודנווכמו

ומי:ו:פההואש;כבמלךנהדרת

 ..ע;.ד~תיאחריה~מיןלקץ

המלךדודעלשפיראק"אשלהאגדיתהפואמהבהשראתשנכתבהזו,פואמה

המת-החי,המלךדמותשללבושהופרטידיוקנהפרטיעלמתעכבת 32במערה,

המלך'דודבאגדהלימיםביאליקשכללהתיאור,אתמאדעדמזכירוהתיאור

 33היום').'ויהיאגדות(מביןבמערה'

הפואמהאתהפותחהסב,תיאוראתמזכיראףדיוקנהופרטיהדמותתיאור

תרס"ב:לשנתקטן'ב'עולםשנתפרסמהזקני:'מאגדותשל"גשלהאגדית

ההםהעיניםהפניםאזנרע;ד
-• T T .• 

אשכחםלאאשר

~ךםהמצחעל~רנים::ז~~טים

 !ם~:לןטוב ה~~
ה~ה;רמצח;על ,ה~ר~ע;דוז.נ~ל,

א;ר;ףי ';jתלתלי

 ) ... (כמעטהז;רח::זל~ןוזקנ;
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הואבמערההמלךדודעלביאליקשלששירולהשערה,פתחפותחהדמיון

הפואמהאבדןעלשל"ג/ולעורכוקטן'ל'עולםהמשוררשהועידהפיצוי,בעצם

ביאליקשלניסיונותיוכלכמוזו,פואמהגםלעיתונו.מדבר''מתיהאגדית

ביאליקשלניסיונותיורקלאכימתבררנסתיימה.לאארוך,סיפורישירלכתוב

עלהמסתמךאפוס,לכתיבתניסיונותיוםגבתוהו;עלובידיוניאפוסלברוא

'מלכתהגנוזהאגדיבשירכמוהזו,האגדיתבפואמהיפה.עלולאהמקורות,

'מלכתהארוךהאגדי(השירבלתי-גמורהצעירהמשוררהותירשאותושבא:

לאלהגיעבידועלהלאביאליק),שלביותרהמוקדמותמיצירותיוהואשבא'

הפואטיקהאתתאםלאמלכתחילה,נתוןומובהק,ברורסיגורכנראהכיהסיום,

לאואולישפירא.ק"אושלילייגשלהמודליםמןהפליגהשכברביאליק,של

שכולובארכיונו,ששרדהתיאורי,לקטעמעברלהמש,יךכללביאליקבדעתהיה

התיאוריהקטעשכןהתרחשויות,ושלאירועיםשלתיאורולאסטטיתיאור

י"גפרקאתהמסיימותחידתיות,מליםשהןעוד':~זויייאחריבמליםמסתיים

ומשמעות.עצמהבעלמסייםאקורדלכתובמעניקותוהןירמיהו,בספר

הערות

קנג.עמ'א,כרךאינרות,גם:ראה \ 378-397(תש"ד:לחו?רראה: . 1

תפפרוטלבטפר(הכלוללשעבר''המשוררבמאמרוז'בוטינטק,'שלתגובתולמשל,ראה, . 2
י'מתאתיאר hזה).במאמר 351-347עמ'תש"ח,ירושליםז'בוטינטק,'עריהוצאתואמבות,

הדור.בכיכלשללבותיהםאתשהרטיטוגבורה,מרדכשירמדבר'

קיא-קיב.עמ'א,כרךאינרות, . 3

שלהלןוהצפריר",הצפיראלהילדיםשירישלהגדי"מןבפרקבהרחבהדתיעכךעל . 4
 .) 98-93עמ' , 19EO (ש[נירראה: 5
לקראגמרעבודתומשמעות",מבנהלביאליק:'המתמיד'ייהפואמהטרטנר,שמואלראה: . 6

(טטנטיל).תשל"ותל-אביב,אוניברפיטת'ונ'א,התואר
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במתכרנת(הכתרברמפשפשייערמדהרעש:יבלילשבא:ימלכת-ביאליקשלהטיפרר"םשיריר 7.

ידעלאשביאליקמשרםבעיקרבלתי-גמררים,נרתרר-במערהיהמלךידרדהח"ט:יירנההאפרט),

ברררכההטרףשבההיל"גית,הפואמהשלהמרדלאתפטלשביאליקמאחריוליכם.טוףלאיזה
הטיפרריותיצירותיוכלאתהותירהואואידאית,פואטיתבמבוכהשרוישהיהומשוםונחרץ,

להתרתו.הגיעטרםהקונפליקטשבוהשלב,באותו
ביבכרךאורלראותעתידרהראגנוז'ם,כתכ'םשיריביןמהמשוםנכלללאזהבלתי-גמורשיר . 8

ביאליק.שיריכלשלהאקדמיתהמהדורהשל
 .) 108-74עמי(תשלייד,האפרתייוטףבהרחבהעמדבפואמההתיאורדרכיעל . 9

"קטמןבטלה"םבררנושלבטפרוראהנפש,תהליכישלכהחצנההילדיםבאגדרתהאירועיםעל . 10
 . 1980רשפים,הוצאתוו'דן, E USES OF ENCHANד MENT (אגדות"של

בתוך:המכונטביאליקי:שלהשירהאמנותמתכונותכמהייעל(במאמרםופריהאפרתיהראוכבר . 11

טיפורעלהשאר,ביןבנר,'ההפקרימןבאורזכיתיילאשהשיר ,) 22העי , 142עמיתשל"ד,שקד,

המיתולרג,'לטיפורההקבלהעל-פיפרוג.שירתדרךביאליקלשירתשנתגלגלפרומתארט,

המעניש,גםהואואולם,הניצוץ.אתגנבשלאאףלטלע,הכבולהנענשהואשהדוברמטתבר

רבתדרמהמלבבי").וחצבתיונקרתיווצורימטלעי("כיוכלירתיולבואתהמנקרכנשרוכמוהו

התרחשוכאילוחיצרנ"םאירועיםשלתיאורםאגבהדובר,שלבנפשומתרחשתוממדיםעצמה

מוחש"ם).דרמט"םכאירועיםותיאורםנפשתהליכישלהחצנתםאגב(אופנימההנפשבתרך

 .) 202-185עמי , 1980 (שמירלמשל:ראה, . 12

 ) 33-22עמי(תשל"ו,שמירראה: . 13

 . 136עמיגנרז'ם,כתכ'ם . 14
 .) 143-134עמי(תשל"ו,שמיר ;) 61-59עמי , 1978 (שביט . 15

יהברכה.'בפואמההרוחותפריצישלמטפרסגסהואריבואשישים . 16

לעיל. 15העיראה: . 17

ביאליקהשתמשהמדבר,מתישלגבורתסאתבתארוכיהבחין ) 269עמי(תשי"ט,אורבךא"א . 18

"כתובותי:"פיתוחיס","חרטי:כמווצירופיס,מליסואכן,הרוח.מעולםהלקוחיסבדימו"ס

"לוחותנשברוי:קולמוסים"כמהמשקל(עלנשברו"רמחיסייכמההאבןי:מצבותשעל"כתב
מלים .האנושיתוהתרבותהכתבתולדותשענ"נוהטמנט,'השדהמןלקוחיםואחריס,השמיר"

וטיף.בחרבמלחמהלתיאורמאשרפחותלאתרבותמלחמתלתיאורמתאימיסאלהוצירופים
 . 21.7.1978ביקורת),אמנות,(טפרות,,ימעריביהזהביגיזתבעקבותיהגיבורמאמריראה: . 19

(תשט"ו,בהטהמבקריס.מןכמהכברהבחינוהחיותלביןהמתיסשביןוההקבלההדמיוןבקווי . 20
 .) 97-95עמי(תשמ"ה,לוז ;) 30.6.1961 (צמח ;) 13.1.1961 (שקד ;) 31עמי

 .) 401עמי(תש",ןלחוברראה: . 39-35עמיהשיריס"),(ייש"ריהיספרגורדון:י"לשירייכל . 21

ינצחבטפרהכלולזהלביןמדבריבימתיהמדברעיצובביןהקשרעלהעמידניפ"נגולדב"ע . 22
מפרג.המהר"למאתישראלי

הרחיבבהן,המתבונןשלהמוצאובנקודתהרא"הבזוויתתלותןועלתופעותשליחטיותןעל . 23
קסו).עמיב,כרךשכ!נל-פה,רכרים ; 344-343עמיגנוזיס,(כתכיםבנאומיודיבורואתביאליק

 .) 4עמי(תש"ו,פיכמן . 24

עללהעמידההאפרתייוסףשלוניסיונובביקורת,הוכרעהלאהפואמהשלהזיאנריתזהותה . 25
החזותי.הפלטטימצדהבמשקלונופלשאינוהאידא,'בצדהמתחשבאינובלבדהתיאור

 . 304עמיגנוז'ס,כתכים . 26
 .) 15-14עמי(תשמ"ו,ברזל . 27

 .) 155-152עמי , 1986 (שמיר . 28
לאועד"ןביאליקבארכיוןהנמצאת , 1730.3.1903מיוםלביאליקפינסשלאיגרתמתוך . 29

 .התפרסמה

לעיל. 30העיראה: . 30

ילדיסי.'שירשלאנטומיה-הירקי'ייבגינתבפרקלהלן,ראה . 31

יצירתשלזיקתהועלבמערה,המלךדודאגדתשלבעיצובהלשפיראביאליקביןהקשריםעל . 32
וגסהאדמוניהמלךדוד(גםברברוסהפרידריךאגדתאתשעיצבההגרמנית,לשירהשפירא

 ,)"ס"קו"חיבבחינתשעודםכמיעמסבנישלהלאומיתבתודעהנקבעוהזקןאדוסברברוסה
תשל"ט.יסיף,עליראה:

 .) 359-354עמי , 1974שקד,(בתוך:יחזקאלבןמרדכיראה:זו,אגדהשלמקורותיהעל . 33
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והצפרירהצפיראלהילדיםשירישלהגדימן

הילדיםבשיריומקורםביאליקשלהילדותבשיריה"צפרירים"
שלוהגנוזים

נ~ןיים,ויר~ד~יJ;יל~ד~
ילדים.צהלתוצהל~

: -: T - T: T T : • 

ליל')('גמדי

מנךן,?"צפריר"א.

גיל' ,'אשנה('הדור','צפרירים'שירואתהראשונהבפעםביאליקפרסםכאשר

רוחות-'ייצפרירים'מפרשת:הערהבשוליוהוסיףתרס"א),באדרכ"ג , 12

מייצגים,שהםהמהויותיתרביןאפוא,הםהצפריריםהמקובלים".בפיהבוקר

מןכתוצאהנולדשה"צפריר"בקון,יצחקהראהוכברקלות,בוקררוחותגם

(שהגיבהטשרניחובסקימשירת-הקלההמערברוח-ה"!פיר"עםהמפגש

מןה"זפיר"אתשאלהאשרביאליק),משלנודעותשורותעלסמויבדו-שיח

הציבה"זפיר",כנגדהרומנטית.הרוסיתהשירהומןהיהודית-רוסיתהשירה

והפרוזודיות:הסמנטיותלמטרותיושהתאימהמשלו,מבריקההמצאהביאליק

 .) 180-176עמ'תשמ"ג,(כקון,ייצפרירים"

ביצירתיחדיושחברוהמהויות,מןאחתמהותרקהיאהרוחאולם,

בלה )iהמןליצירתםההשראהאתקיבלשביאליקאלה,יצוריםה"צפרירים".

החדשה,העבריתהשירהומןוהעכו"מיתהיהודיתהעםמאמונתהמעשית,

שלהמקורייציר-כפיוהםהרומנטית,האירופיתבספרותלהששורשים

רבים,יסודותשבוולשוני,מיתולוגיהי~רידמיןהםהצפריריםביאליק.

כלאתהתירביאליקרבי-אנפין.אסוציאציהבקשריבאלהאלההנקשרים

וכמהלכמההמתהפכתואידיוסינקרטית,מיוחדתאחת,למהותהרביםהיסודות

להששימשווהמגוונים,הרביםהיסודותביןהגבולותכלאתומבליעהגוונים

'משירי'זוהר',('צפרירים',הצפריריםשיריכאילובצפרירים,כאןאד~ןמקור.

אתדווקאלהבליטלחלופין,כמובן,ניתןכיאףאחת,חטיבהמהוויםהחורף')



שירבכלהצפריריםתופעתלובשתכיצדגםולהראותהשיריםביןהבידולצדדי

אחרות.פנים

שבלשונותהקלההרוחכןכ"זפיר",רקלאייצפריר"הכלהאתתפסביאליק

הקרנייםבקיעתשחר,או(בוקר,וכ"צפירה"כ"צפרא"גםאלאהעכים,

הצפריראתיהפוךלאזהכדועקרנים,בקיעתואםשכש).פרוץעםהראשונות,

קרנייםןבעללתישלצפיר,גם

בתיאורוהולל,פוחזכשעירהחורף',ב'כשיריהצפרירכתוארלכשל,כך,

לכעשה:ואובסצנילהלכהתכיםשהוא

?ן-~זי!אפ;rרז~~ריר

~~rנ~ך~יו;נ~;נר~ם זד
ננ;ידה ;ר~!דציצי·;ת 1

 .ף~~ה~ל~אידן~ם

:נפ;rרז~םכנ;ילבנט 1

 ,ה~ל~נ:-ל~ר;ע.דר;ע.,ד

-:כ;לוא.ינ;דצ.אתכ~רנ.ס

ט~ה. 7ב;הי-!עפתאם

הצירוףכןלכשל,עולה,הואאבלבכפורש,כאןנזכראינוהצפיראכנם,

בקרניו",בסבךשםיינאחזהצירוףכןוגםלתיש,אולעזהכתאיםייבן-פזיזא",

העקדה.כפרשתהאילאחרת:דקהלבהכההכתאים

כקורנן,תישוגםכשחת)יש.דאוויר;(כשברוחשהואצפריר,לפנינוואם

-תאווהשטוףשעירשלסאטיר,שלתכונותגםביאליקלויעניקלאזהכדוע

והןאדם,וחצייןתיששחצייןהכיתולוגיה,כןדכוניותבריותכאותןאחת

בזיכהןיכיהןכעבירות

לוכר,צריך(ואיןהקליפהעלוכפרכסרועדוההוללהפוחזהצפרירוכאן,

וראהרעה;אשהגםאםכיעץ,קליפתרקאינהביאליקשלבלשונוש"קליפה"

אחת"),'קלפה'העלובלי /לשלכהישנשיםייאלףלו':יש'פלוניהעםבשיר

היצר.ובתענוגותהגוףבהנאותשטוף

גםכזכורהםהצפריריםשהריעסקינן,ןכונולוגית-קבליתבכסורתואם

הואהקליפה,עםהנאבקהחורף',ב'כשיריהצפרירהריהקבלה,כןוליליןשדים

וכתסכאלעםיצה"ר,עםבכאבקולבןובכליבציציותחסידשלקריקטורהגם
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, 

כאותםייגלגולים",הצפריריםידידיוועמוהדוברעורך'זוהר',בפואמהדיליה,

 2בשלג,מיסטייםגלגוליםהעורכיםהאר"י,מחסידיחסידים

העניקכןועלהדמונית,במשמעותגםיירוח"המלהאתכאמור,תפס,ביאליק

שלתכונותגםאםכיקל,אווירמשבשלזפיר,שלתכונותרקלאלצפריר

אור),וקרניצאןקרנימשמע:(תרתיקרנייםובעלזימהשטוףשעירשלסאטיר,

וההוללותהפזיזותתכונותבשללצפרירהמיוחסייבן-פזיזא",הצירוףואגב,

כולומופזבבוקר,המפזזליצורמיוחסכשהואאחרת,גםלהתפרשעשוישלו,

ביןהוא,וה"צפיר"ה"צפריר"ביןהמשותףהמכנהמקום,מכל 3פז,בקרני

שלהנוגחותוהקרנייםהבוקרשלהנוגהותהקרנייםהקרניים:בקיעתהשאר,

ייבוקר",ייצפריר",המלים 4ביאליק,שלמלים'מ'חקרשעולהכפיבן-הבקר,

-הצפריריםלתיאוריכולןהנקשרות-ו"הפקרות"ייהפקר"ייבקר",
מ'חקרכןגםעולהכך-צפ"ר-פר"ץ-פק"ר-בק"ר-נוצרומשורשים-אחים

ביאליק,שלמלים'

מזוגיםהבריאהיסוךותכלב,
באלהאלהופתוכים

במאמרוצפרון,-קפרוןאבןהשםאתביאליקהסבירכיצדלראותאףמעניין

המכונסים,כתביובתוךספרות''דברישכמדורגבירול',אבןשליתום'בית

אתלהפיסביאליקלדעתשנועדורשב"ג,שלשורותיואתמפרשהואזהבמאמר

(תרגום"שעיר"הכיבויאתלגנאילוהעניקושמתנגדיוקפרון,אבןשלדעתו

שאיןבטענה,ורבומורואתהרגיערשב"ג 5שעיר-עזים),צפיר,-קפרוןשל

אםכישלהם,בדרשת-הדופייריביוכדבריהשלילית,במשמעות"שעיר"הו

(ייכשעיריםאותהומפרההארץאתהמרווהמטרהחיובית:במשמעותיישעיר"

מקפצות,עזים(דמויותצפרוניותבריותגםאפואהםה"צפרירים"עלי-דשא"),

בהםישלפיכך,מטר,ברסיסיטבוליםטלולים,יצוריםוגםושובבות)קפריזיות

הםב'צפרירים'ואכן,המים,מיסודגםאםכיוהאור,האווירמיסודרקלא

הצפרירהופךהחורף'וב'משירינוזלת",ייבאורהשמחליקיםכמימתוארים

בדשאיםעמולהתפלשהצפריריםבידידיוהדוברמפצירוב'זוהר' ,לטפה

ביאליקשלבלשונוו"אורה"ייאור"והריברסיסים,עמוולהזהירהטלולים

 6אחרים),מקורותולפיאיובמi:כפראורו"ענןיייתן(על-פייימים"גםפירושם

באמצעותוהמים,האוריסודותביןהגבולותהיצירהשלבעולמהנבלעיםוכך

המילולי,במישורהסמנטיים,השדותביןהגבוליןטשטוש

תחומיםגםנרמזיםוכרפרנט:כסימןה"צפריר"שלמורכבותותמהלאובכך

החורף',ב'משיריביצירתו,יחדשחברווהמים,האורהאוויר,תחומיעלנוספים
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האש.מתחומיבמונחיםמתוארהואכלומר,די-נור",כ"שביבגםמתוארהוא

בתחוםנקשריםהצפריריםב'זוהר:מים.לטיפתהאששביבהופךבהמשך,

כמוהומכילהלייצפרירים"הדומה"שברירים",המלהבאמצעותהאור,

אור(יישברירימזהשליליות-זמוניותוהשתמעויותמזהחיוביותהשתמעויות

המנצנצותהמסנוורות,האורקרניהםה"שברירים"זהרורים").ומשטחשמש

לחש-נחשבתוךגםמשמשת"שברירי"והמלהבמים,המשתקפתהבבואהמן

הלחשיםמסוג ,)"ירירי,רירי,בריר,י"שבריר,יע"א:יב,זרה(עבודה

זיפת(ייריפת,חידקל'ונהרפרתנהר'ביןהעםבשירהביאשביאליק

הטעוניםזו,בפואמהוהצלהאורמשחקיבתיאוררבותמלים .ומוריפת")

דמונית:שליליתמשמעותבמקורןמכילותונעימה,חיוביתמשמעותלכאורה

נכרכיםהצפריריםולהט".צחצוח ) ... (אורשבריריוקסםונגהזהביימי

הןובמעשה-קוסמיםבכישוףשחורה,במאגיהה"אני"-הדוברשלבתודעתו

בקסםלגביוכרוכהזוותופעה-הלשוןבתחומיוהןהחוויתיתההתנסותבתחומי

אחת.ובעונהבעתוזוחה,מושךושליל,יחיוביומפחיז,מענגרב,

גםהריהורוח"),(ייכנפימכונףיצורגםהואכןועלרוח,הואשהצפרירמאחר

אתלרגעזונחהשיר(איומזהירים"נגהבניקלים,כרובים(ייעדתמלאך

השיטין,מביןועוליםהצפיםהזוהר,בספרה"נוגה"שלהשלילייםמשמעיו

הריהו ,)ר"פצ(שמונגזרשממנוהשורשולפיהמתוקים),םהנודברילמרות

צפצוף,לקולמתעוררהזוברב'צפרירים:(פרפר).ולציפורתלציפורדומהגם

זכוכיתעלכיונים""מתדפקיםהצפריריםוידידיוהדרור,לצפצוףהדומה

ובהירות".הזכותייגפיהםאתומשיקיםאשנבו,

אוויר,אור,שבטבעהדוממותבמהויותרקלאאפואנקשריםהצפרירים

שונים,מכונפיםליצוריםדומיםהםוהצומח.החיבעולםגםאלא-אשמים,

לצאתמוזמניםהםהשדה.לצמחיגםאךתחתונים,ומעולמותעליוניםמעולמות

אתבתוכוכביכולהמאחדזה,וצירוףאורות':ב"טלבוולהתבוססהשדהאל

עלי-דשאהשעיריםואכן,המדבר.מצמחיצמחגםלמעשהפירושווהאור,המים

הנעצוציםהקוצים,הברקנים,עםמתערבליםהשדה,בצמחיגםמתערבים

דגן).שעורה,נוספת:משמעותה"שעיר"מקבל(כאן,השעירים"הדגןו"שבלי

הקטלוגאתלהביןישוה"שעיר",ה"צפריר"שלהמרוביםמשמעיולאור

באופןהצפרירלהתקשרעשוישאליהםהפריטים,כלכמנייתשב'צפרירים'

אסוציאטיבי:

תלתלים,בקוצותש~לים,ראשב~ג_ןר

;ן~לים,רציביןהמים,על-חלקת
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נ~ה, ?IרחIנtם~לב~שן,.~לדב~ח;ק
פה-פ~ה, 7בךחיר, 'p~ל-כברסיtבי

צפרת, j:ב~~ףדדים, 7~דכ~ת
ל-כרית, W~בו~הזכוכית,כ;סבככת;ת

-שיךה j:~חרו~ית, W~ח~כפת;ר

כקריבאופןשנבחרוסתכיים,אובייקטיםעלאורכתיזיםאינםהצפרירים

שלב"עולכה"אם-כלשהוקשרלהםשישכאלה,עלורקאךאלאושרירותי,

הדגן,שעורתהשעירים:אלאוהצפריריםאל-הלשוןבתחוכיואםהיצירה

לרובהכשובציםשירי-הערש;לצליליכטלההנרדםרךילדשער,קווצות

לכיניהן,ככונפותבריותבוקר,טלרסיסיועזים;גדייםטלאים,בתיאורי

תכופותכוצגתהיאאף(היפהפייהיפהפייהוכןצפ"ר,השורשכןהנגזרות

זכוכית,ושבריריאורשבריריוציפורת);ציפורבתורתביאליקביצירת

ולחרוזיזכוכיתלחרוזיגםוכתגלגליםטרנספיגורציהתהליכיכאןהעוברים

 7השירה.

הקטל;גחוליותביןהכקשרהלשוני,האסוציאטיביבחוטאי-האבחנה

(מירון,קיטששלגרועקטעשלפנינולקביעה,כירוןדןאתהביאהב'צפרירים',

זכותושכןוהערכה,שיפוטענייניעםכאןלהתווכחבדעתיאין .) 339עכ' , 1986

אלאהאסתטית,הבחינהכןחובה,לכףהזההשיריהקטעאתלדוןהכבקרשל

שרשרתעללאולהעכידוכירון,כשהבינ;אחרתהקטעאתלהביןגםשניתן

אתהופכתאכןכזו(תפיסהכתיילדאוילדיייאני"שלהילדותיותכשאלותיו

שלכטעכוילדות,חוויותשלכשחזורןאלאבלתי-אכין),לייקיטש"הקטע

משוררכשאלותשלו,בכשאלותיוהילדותכשאלותאתהכערבבוגר,כשורר

בפונקציהשיכושעושההואכשורר,בתורתהילדות.עלהכתרפקכבוגר,

הרפרנציאליתבפונקציהכאשריותר,אףואוליפחות,לאהכליםשלהפואטית

כןבאלהאלההאובייקטיםיתקשרוכזה,אינטרפרטטיביכיווןלפישלהן.

-ראוילאכקום,ככלהחוויתית.הבחינהכןכאשריותרהכילולית,הבחינה
שכחוץה"עולם"אתהכייצגיםכפריטי-כציאות,ורקאךלהבינם-לדעתי

הכאגיהבאכצעותלזהזההנקשריםכפריטים,גםלהבינםראויאםכילטקסט,

לכךלאכיילד,שלהחוויתיעולכובשחזוראכינותכאןלחפשאיןהלשון.של

היאהאסוציאטיביים,הלשונייםכקישוריועולהכךהקטע,כוונתהשיר.ככוון

שלשלתכיןהילדות;לעולםהחוזרכשורר,שלפיוטיייקאפריציו"כןליצור

כשותףששורשואישיות-כביכול,אישיותכילוליות-פיוטיות,אסוציאציות
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ובמישורהילדותית),הקפריזהלהבלטתובשעיר,בצפירנקשרות(כולןמאחדן

הרגעאתהלוכדתהאימפרסיוניסטית,הפואטיקהאתמדגימותכולן-הפואטי

קלים.כסףרציויוצרהמיםאלמתנפץאורקושב;והמיוח,דהאחדהאפמרי,

בכללגלגשביאליקמאחראחרת:אינטרפרטטיביתאפשרותלהציעאףניתן

(ראההסנטימנטליסטיתהשירהשלהמוטיביםאינוונטרעלהמוקדמותיצירותיו

אלהבמוטיביםמשתמשהואוכאןועוד),בתפילה''עצה'נושנות',שיריו

שנתחדשו ,ה;~הסיומתבעלותהמליםמןשסלדומאחררתיעה;בלאלכאורה

רתיעהללאלכאורהבהןמשתמשהואןכואילו 8הירושלמית,בעבריתאז

לבינו,בינופואטיקה,בענייניהתדיינותשלפנינוייתכןיפהפייה),(רחמנייה,

חזיונותשירתעםסמוידיאלוגכאןערךשביאליקייתכןאחר'ם.לביןובינו

ובעיצובבלשוןאלה,בסממניםשהרבתהטשרניחובסקי,שלומנגינות

אתהעבריתהספרותאלמביאההיאכיבריינין,ראובןאמרושעליהה"עולם",

אהובתו,"נשיקתהגולה:מעקתה"ספר",מעולוההתנערותהחידושסממני

בביקורתשנתפסביאליק,הגלים".רעידתהציפורים,צפצוףהרוח,לחישת

שלכיוצרהוהעוני,הסבלכמשוררולשירתו,לטשרניחובסקיאנטיפודכמעין

אתכאןמרקידבאוהל",ייהאדםשלהלבטיםשירתהקודרת,הגלותשירת

תחושהחששכלפיהםטשרניחובסקי,משירתאלמנטיםאותםעל-פניצפריריו

הכלוליםוהאהבה,הטבעבשיריעיוןדחייה.ושלמשיכהשלאמביוולנטית

עולמים','אביב'אידיאל',בשירים(ובמיוחדא'חלקומנגינות,בחזיונות

אתיגלהלעמך'),את!ר'נטעהשיר',בתתמות'לאהאדמה','ילדי'ליפה-פיה',

בדרך-כללביאליקחששכלפיושב'צפרירים',הסנטימנטליסטיהאינוונטר

העיצובאתגםטשרניחובסקיבשירילמצואניתןזאת,עםדחייה.תחושת

השורות,מן(ולדוגמה,שיריםמכמהמתרמזיםשניצניוהאימפרסיוניסט,י

בין~דחתמיםוטפתבקיר,האזובחייעםעוד"וחייתהקובץ:אתהחותמות

ולשפרירלענןרגעיפעתהשוא,רקמתרקמתיםשללואתהגיר,אבני

הערכהגםביאליקחשהמוקדמתטשרניחובסקיבשירתזותופעהכלפיהעב").

 .משיכהוגם

הילדותעולםאלהחוזרמבוגר,שלהחוויתיעולמושחזורגםשלפנינומאחר

ייהתנערה,זמני:באופןולוזה,עולםאללחזורבידושעלהעצמו,על(ומעיד

באמצעותילד,שלעולמולשחזרניסיוןרקולאמאירה"),ילדותביהתחדשה

 ) 62עמ'(תשי"ז,הלמןי"טהשיראתשהבינוכפייל,דדוברשלבריאתו

וגםיצר,יסקסואליכפיתויגםהצפריריםשלפיתו~םאתלהביןישואחריס,

ראויוזאתואולס, .) 340עמ'(תשמ"ו,מירוןכטענתילדות,יכאוטו-ארוטיזם

התנהגותשלעריות,שלחטארקאיננוהשירגיבורשלחטאוהיטב,להדגיש
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בסצינתהבאה"משקריס",הפועלצורתאמנס,מופקרת.ומיניתחושנית

ותלכנהציוןבנות"גבהוהפסוקאלנקשרב'זוהר',והןב'צפריריס'הןהפיתוי,

וההפקרות,החוצפהאתהמבליטטז),ג,(ישעיהועינייס"ומשקרותגרוןנטויות

 ,) 329עמ'תשמ"ו,מירון, ; 105עמ'תשמ"ה,(לוז,הצפריריסשבהתנהגות

לחטאיס,גסרומזתזופועלצורתאולס,רוח-זנוניס.במיןמלווהשהופעתס

בשיקורלפניךשחטאנוחטא("עלהכיפוריסיוסשלשחריתבתפילתהנזכריס

אונער,(אוילדשלוחטאויוס,שלשחריתולפנינוב'צפריריס'גסעינייס").

-לעבודהאוללימודיס-היוסכתלמלקסשאינוהילדות),אלהחוזרמבוגר

מתלווההפקרותשתחושתהמאוחרת,שבשינההמתוקה,הבטלהאתומעדיף

בניגודעלי-דשא,כשעירהטבע,עסההתמזגותאתמעדיףאףזה"חוטא"אליה.

חטאשלשיריסאפואהסהצפריריסשיריומאשריו.מוריולושהורומהלכל

נקשרתהחטאתחושתנועס.שכולההפקרותשלנעימה,ע:נרהשלמתוק,

שוניס,מחטאיסחטאיסנזכריסשבהלפניך",שחטאנוחטאייעללתפילת

חטא"עלהמבוגר:שלומעולמוהילדשלמעולמוומשוניס,שוניםמתחומים

ראשבקלות ) ... (רעבצדיית ) ... (עולבפריקת ) ... (הרעביצרלפניךשחטאנו

ונבלעיםבאלהאלהכאןנקשריםאלהחטאיםוגו'.רע" ryלרגלייםבריצת ) ... (

 .הכרלבליעדבאלה,אלה

הילדיםושיריהצפריריםג.

שלומשירי-הילדיםהילד~תמשירילכמהלפיכך,נקשרים,ו'זוהר''צפרירים'

כך,השני.העשורבתחילתאוליצירתו,הראשוןהעשורבסוףושנכתביאליק,

עצלן,ילדהמתארילדות','מעשהלשיר-הילדיםעמוקהזיקהמגלההשיר

והעבודה.הלימודיםעל-פניבמיטתו,והמתוקההבטלניתהשהייהאתהמעדיף

-העתבאותהביאליקשכתבהיידי,הפסידו-עממיבשירגםנקשרהשיר

עלמסופרשב;הירקרקים',העצ"ם('תחתביימעלעך'גרינינקעדי'אונטער

הרכים,הילדיםאתלחטוףהעלולותווינטעלעך"),נגע(ייגריקלילותרוחות

שכתב-הקיץ''עבר-דידקטיבשיר 9המפתים.לעציםמתחתלתומםהמשחקים

מפיתוייהנזהריםהטובים,הילדיםמתואריםהשנה,באותההמורהביאליק

די-הךמוני: Wהביופ:םתומתם,ועלשלמותםעלהמאיימיםהטבע,

::ומאירים,::ו:ר;קים,::ו~רי י~~;ם

 Iכשעיריםר~ד~דכ~קרא~נ~:צום~ל

ב~ש.בלנננ~ ~נ~~אב~נחנ~

קש.ב,רבבנ~ Wהקמ;רנ~~לדברי

105 



רים Eהצאחךילננ~נ~נכהליא

:j ,פים~:j ,ו~רים,השמחיםי:יפשים

-~~דים j: י~~;םארנ:ינ~פת~ליא

~לדים!אנחנ~כי~ף

הלמדןאתהטבעשמפתההפיתוי,אתרקלאמזכירהעציםשלפיתו:ם

הנערעומדהקיץ','עברהדידקטיבשיר-הילדיםכמובפואמה,(גם'המתמיד'ב

המרקדהפוחז,הרוחמפניהמזבח,קרנותכאלהישיבהביתאלונסבפיתוי,

אלה(עציםעולם''ביתבשירהאלהעצישלפיתויםאתרקולאכשטן),לקראתו

כשלאלילי,מיתולוגיאופיגםלהםלשוותכדילות", )lייהבשםבשירמכונים

שדיים,יצוריםהמתאיםהצפרירים,שיריאתגםאםכי 10מפתות),סירנות

לצאתהמתייל,דלמבוגראוליל,דהקוראיםומפתים,מדיחיםטבעכוחות

המוסכמות.ןןובכלהחובותבכלולבעוטהשדהאלאחריהם

אלאותוחוטפותלמעשהוב'זוהר'ב'צפרירים'הנעראתהמפתותהרוחותגם

עמ' , 1984(שמיר,נועםוגםמאקאבריותגםבהןשישאימה,שלתהומות

הפיתוישירתאתבתשומת-לבהקורא .) 111-110עמ'תשמ"ה,;לוז, 115-114

דברימאחוריהחבוי ,המאקאבריביסודלהבחיןשלאיוכללאהצפריריםשל

שלה,המתוקהמראית-העיןלמרותזו,פיתוישירתאיןדבר,שללאמתוהנועם.

לאדםהקוראותעולם',ב'ביתהאלותשלהפיתוימשירתיסודיבאופןשונה

ולרקב.תחתיהןלשכבנעימים~לקותבדברי

של(מקביליהםונעימותקלותבוקררוחותורקאךאפואאינםהצפרירים

שתיארםכפיקטנים,בוקרשדוניורקאךהםאיןואףהמיתולוגיה),מןהזפירים

יובלמהדורתאתשעיטרבודקו,יוסףלציירביידישבאיגרתעצמוביאליק

ה"אני"אתהמדיחיםשעירים,גםהם 12 •מעשה-ידיועץבחיתוכישלוהחמישים

שלמחובותיודעתואתומסיחיםהגוף,ולהנאותמשובהלמעשיהמשורר

תאווה,שטופיסאטיריםכאותםגםכאמור,מתוארים,הםעולם-המעשה.

השמרניתה~מדהלעומתבלב.דהגוףבהנאותימיהםאתהמעבירים

שלשדקלומםהרוצהמורה,(עמדתהקיץ''עברהשירשמציגוהקורקטית,

ילדות''מעשה-הנזכרשיר-הילדיםמציגהוריהם),בעיניחןיישאתלמידיו

והכפייתיותהשמרניותהחינוךשיטותעלתיגרהקוראתקונדסית,עמדה

"בעלילדביאליקהציגרבוביצירותוהבטלה.החלוםהחופש,בזכותומדברת

שלמקבילו(מעיןנחתממנורווהאינוהמעשיהמבוגריםשעולםחלומות",

הדגמההםאלהגיבוריםטשרניחובסקי).שלהיום''כחוםהאידיליהמןולוולה
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בזכותהמדברותרומנטיות,רוסואיסטיותולגישותחדשותחינוךלשיטות

יימחזיקישלהקפואותממוסכמותיהםהשחרורובזכותהטבעמןהיניקה

(כקון,בארג'הויכןדעם'אויףהיידילשיר-הילדותגםנקשרהשירנושנות".

הטבעלשירלושקשר ,) 327-318עמ' , 1986מירון, ; 184-180עמ' , 1983

נער,בעודוכתבשביאליקהדמעות','אחריהגנוזהסנטימנטליסטיוהילדות

הספרותית.דרכובראשית

לשיריאמנםחדרוהגנוזיםהשיריםומןהיידייםהשיריםמןיסודות

בשניםביאליקשכתבוהזוהר,האורשירישלחידושםשעיקראלאהצפרירים,

בבריאתהואהחורף'),'משירי'זוהר',('צפרירים',-20ההמאהשלהראשונות

נועםושלילה,שחיוב-הצפרירים-הללוהאמביוולנטייםהדמונייםהיצורים

וכןהבריאהיסודותכלמתערבליםושבהםבערבוביה,בהםמשמשיםואימה,

ולמכמניה.לרבדיההעברית,הלשוןמןרביםיסודות

אווירגםהןהמהויות:כלביןהגבולותכלאתהמבטלותבריות,אפואלפנינו

מכונפיםיצוריםגםהיער,שעיריוגםהשדהדשאיגםמים,וגםאשגםאור,וגם

גםידידים-אוהבים,וגםמסוכניםאויביםגםבמרעה,המקפציםוגדייםעזיםוגם

וגם ,)"םרiהצפריריזכים!כאו,אלי(ייהו,וילדותייםשמימייםתמימים,יצורים

מלאכיגםילד;שללעולמוכללשייכותשאינןויצריות,תאוותניותבריות

מעונותעונהובכלהיוםמשעותשעהבכלשהופעתם,חבלה,מלאכיוגםבשורה

גווןמחליפיםהםמסחררת.אקסטטיתלחגיגהכולםהחושיםאתמפעילההשנה,

אלוהותכמנזיןבכול,מצוייםשהםמתוךובצליל.בתנועהמחולליםוצורה,
חגיגי,זוהרהחולימיעללהעטותפלאי-פלאים:לחוללביכולתםפנתאיסטית,

הגוףאתלמשוךואףפנימה,הגוףלתוךלהיכנסאין-קץ;שמחהבלבלהשרות

עולם.שלאורואלהחוצה,

ביאליקבשירימיתולוגיהד.
באבחנהרמזהצפריר-הזפיר,שלהמיתולוגימקורועלשהצביעבקון,יצחק

המקוםאוליוזהובביקורת,נדוןשטרםביאליק,בשירתובוחמהותילענייןזו

מצטיירתמיסודה,ויהודיתעבריתלכאורהשהיאזו,שירהבקצרה.ול~בו,לדון

לשירתבניגודההלניסטית-האלילית,המיתולוגיהמןרבמרחקהרחוקהכשירה

מןהמושפעתביאליק,שלהמוקדמתשירתוהיא.ולאה"יווני",טשרניחובסקי

מבדיקתבעיקרעולהכך-רצופהוהרוסית,הגרמניתהרומנטיתהשירה

הךמונולוגיהומןהיוונית-רומיתהמיתולוגיהמןרביםיצורים-הגנוזיםהשירים

גונבפרומתאוס,נזכר'התהפוכה'הגנוזבשירולמשל,כך,העממית-האירופית.

יםשוכניהשחק,כרובינזכריםאביב'חזיון'חלוםהגנוזבשירממרומים.האש
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ויוריםהדשאוכריהשדותמןיצוריםעםהמתרועעיםקופידונים,מיןהתכלת,

מתוארתימצא?',מאין'השירההגנוזהפארודיבשירהשושנים.בלבאהבהחצי

לילותיוואתוהמסחר,הכסףאללמרקור,יומואתשמקדישכמיהמשורר

המוזות.מעייןאתבפרסותיושהבקיעהמכונף,הסוסהואלפגסוס,

מבקריםאךלמיתולוגיה,המפורשותהרמיזותכלנמחקוהקאנוניתבשירה

בצורהאםגםביצירה,ששרדההמיתולוגית,בתשתיתושםפההבחינוחדי-עין

הצפריר .) 143-142עמ'תשליי,דשקר,ראה:ופרי.(האפרתיומרומזתעקיפה

מןרבים,מיתולוגייםיצוריםשלמתכונותיהםבהשישמקורית,ברייההוא

שטופיהםהזפיר,כמוונושביםקליליםהצפריריםהפולקלור.ומןהקלאסיקה

הםהפיות;כמואורומתיזימופזיםהםהסאטיר;כמוובעלי-קרנייםתאווה

ביערותמחללוהואשעיר-עזיםשחציופאן,כמווצופריםמצפצפיםשעירים,

כמווצופריםמפתיםהםהשעיר;כמווקפריזייםמקפציםהם 13רועים;כחליל

אתהממלאיםלמיניהם,הזעיריםהשדיםכמווקופצנייםזעיריםהםהסירנות

החיובייםוהאדמה,האווירוהאש,המים(ננסיהאירופיתהדמונולוגיה

הנוקטורנלייםהיצוריםאתהליל,גמדיאתתיארוביאליקשיריוהשליליים.

הנעלמיםהזעירים,הבוקרשדיאתהצפרירים,ואתשחר,עםהנמוגיםהזעירים,

חבלהמלאכיוגםשקופות,כנפייםבעלינעימים,מלאכיםהםהיום).פנותעם

הםוחלחלה.פחדמעוררשפיתו:םמכרכרים,ומזיקיםשדיםמאיימים,

שלילייםיישעירים"וגםו~פרים)מרווים(רביביםחיובייםיישעירים"

 14עינויים).אבזריובשערבמגלביםבקרבנםהמתעללים(שדי-שחת,

מיניתהתהוללותגםאךותענוג,הנאהמקורהיאהצפריריםעםההתרועעות

יצוריםשלמתכונותיהםבהםישואסורה.מסוכנתזרהעבודהמופקרת,

ניתןשמםאךהאירופי,הפ;ניהעולםומןההלניסטיהעולםמןרבים,מיתולוגיים

לאאףמזוהיםהםואיןהחסידות,ומןהמעשיתהקבלהמן-הכולככלות-להם

נקשריםואינםהיסודות,מכלכלוליםהםבשלמות.אחדמיתולוגייצורעם

במסתוריותם,הצפריריםשלקסמםשהוא.יסודלשוםומלאהמובהקתבצורה

איןבתוכם,ובלוליםהכלוליםיסודות,מרובוהאמביוולנטית.החידתיתבהוויתם

ומובהק.ברורבאורחשהואיסודשוםעםמזוהיםהם

היצוריםאתלהשאיררצהלאשביאליקלהשערה,מקוםדומנייש

להמירםושאףהמפורש,ובשמםכצורתםבשירתוהיוונייםהמיתולוגיים

רצהכאילובכך,האומה.שלהתרבותקניינימתוךוחידתי,מסתוריבשווה-ערך

מראותאתממנווישאבהאליליהעולםאלה"גוי"טשרניחובסקילוילךלומר:

אתאני,ואילושירתו,שלהמושגיםאוצרואתהמוטיביםאתשלו,התשתית

פנתאיזםאפילוהכול,למצואניתןשבוהיהדות,ממעייןאשאבומושגיימראותיי

108 



יצוריורוחות,שדיםלברואכדיהמשורר.נפשתחפץבודווקאאםכמו-אלילי,

לשדותנדודלהרחיקצורךאיןוניסית,דיבהילולההמתהולליםושמיים,שאול

בספריהישן,בית-המדרששלהספריםבארוןאותםלמצואניתןשכןזרים,

אדםיכולה"ספר",עולםשלאמותיובדל"תגםועו,דזאתלמשל.הקבלה,

והגוף,היצרהנאותאתומנעמיו,הטבעאתלהכירעזות,חושניותחוויותלחוות

הפגניזםהיוונות,את .יווני-ניטשיאניערכין"ל"שינויכךלשםזקוקהואואין

עםפרועהדיוניסיתבהתהוללותהמתגלמיםהזרה,העבודהסממניוכל

בתוךספריו,במטמוניות-פרדוקסליבאורח-ביאליקמוצאהצפרירים,

מציעשהואהסינתזהגם-יותרגבוהההכללהברמת-זוהיעצמה.היהדות

אלהיציאהלביןבאוהלההישארותביןליוונות,עבריותביןהמתלבטלדורו,

השונישחרףהחלוצית,להגשמה-להבדיל-אוזרים,לשדות(היציאההשרה

האידיאליםאתבית-המדרש).שלספובנטישתכרוכותשתיהןשביניהן,הרב

הרומנטית,ניטשהבתורתברדיצ'בסקימוצאשאותםוהספונטניים,היצריים

יהדותבספרילמצואניתןהקמאית,ביוונותטשרניחובסקימוצאושאותם

בדרךעצמם,ערכיםאותםשהדגישהלמשל,היהודית,במיסטיקהנושנים,

ביהדותמצאהבת-התקופהשההגותהיצר,מדיכוישבורחמיגםמשלה.ייחודית

בארוןכלולשהכוללפילשדות-זרים,נדודלהרחיקצריךאינוובעבריות,

הנושן.הספרים

ניתן 15'שירתי,'הפואמהשלהמשךבראשיתהשהייתה'זוהר,'הפואמהאת

ן. f\היהיהודיהעולםשלהאמותלדל"תביאליקשלכתשובת-הנגדגםלתפוס

הזוהרשירתאתהביאב'שירתי,'והדלותהגלותשירתפרקאתשחתםאחרי

לכוחותואזהרותסייגיםברובאמנםמסוייג-שיר-:כללובההגדולה,

הפואמההגלותית.במציאותשהושחתו~וויסטיים, I5וההיצרייםהטבעיים,

יום.ודאגתמרירותוכולההקודרים,הביתכותליביןכולהמתרחשת'שירתי'

בכוחושישהמופז,בטבעהחדר,לכותלימחוץכולהמתרחשת'זוהר'הפואמה

ובנוגהבזוהרטבולשכולולחג,הרגיליםהחוליןימיאתאפילולהפוך

והמרירה,הת!:(להנגינתואתהביתכותליביןהמנגןהצרצר 16המשומר.

שבחוץ,הדשאכריביןמנגינותיוהמנעיםלצלצל,דמותומשנהב'שירתי,'

במכאוביהםעליוהמכבידיםואם,אבממוסרותמשתחררהדוברב'זוהר.'

מעיקים.משפחהקשריכלעמםלושאיןלחברים,ומתמכרובצרותיהם,

תהפוךשמאואימה,סכנהגםבהישאךומשכרת,נעימההיאההתמכרות

אובאסון,האקסטזהתסתייםשמאבלתי-מבוקרת,להיסחפותההיסחפות

וריקנות.עגמומיותאחריהשתותירבאכזבה,-למצער

עולותהקולקטיבית,הפסיכולוגיהמןאמתוגםאישית,פסיכולוגיתאמתגם
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שישוקסום,זרעולםאלהנמשכתהמתעוררת,האומהשלסיפורהבאחת.כאן

הדובר.דמותשלבאמצעותהבעקיפין,כאןעולהוסיכונים,הרפתקאותבו

המזוההודם,בשראדםגםהואהילדות,עלהמתרפקהמבוגראוהגיבוריהיל,ד

אומהשלכנההתקופה,בןליהודיומשלסינקדוכהוגםהמובלע,המחברעם

הקלים,הבוקרצפריריחייה.בוקראלשמקדם,ילדותהאלהשבהזקנה,

כנפייםובמשקבצפצופייחןלחדרוומתפרציםאליולהצטרףבגיבורהמפצירים

ממסגרתהיציאהואתההתפקרותאתהמסמלתיוון,בתרבותנקשריםנעלס,

שבשירייווןתרבות(אולם,שבחוץהאלילייהיצריהעולםאלועולההיהדות

הםהיהודית).המיסטיקהבתוךשהוטמעהיצרית,תרבותהיאהצפרירים

תחילתהעםהאנושות,שלבבוקריחייההאומה,שלבבוקריחייהגםנקשרים

כמהפימורכבתשהיאיצירה,עלתהביאליקשלשבידומובן,חדשה.מאהשל

אתבאחתהכורכיםוכלליים,אישייםיסודותמותכיםובהמשוואה,מכלוכמה

שלומצוות,תורהעולשפרקבןיישיבה,שלהסובייקטיביתתחושתו

שלם,לציבורשמשתייךמישלתחושתוואת l,ך DEFROOUEתלמידיחכם

אתיודעאינווהואעליו,עובריםפריצהיהחוצהושלהתפקרותשלשתהליכים

ובגיל.בחילרועדיםעורקיווכלואימה,שמחהמרובנפשו

הערות

בפתיתתהטבעבתיאורלמשל,כך, .דמוניתמשמעותגםתמידמכילהביאליקבשירתהרוח . 1
במסכתהמסופרזכראתהרוחות"ומספרותהדשאיםיימתלחשיםהצירוףמעלה'המחמיד,'

שמספרותרוחותשתיושמעהקברות,בביחולווהלך ) ... (אחדבחסד"מעשהע"ב:יח,ברכות,

אךלכאורה,רגילות,טבעלתופעותב'המתמיד'ביאליקהפךהמתעלסיםהשדיםאתזו".עםזו
כיצירוהרוחטבעכתופעתהרוחביודומהעירובדמונולוגיים.משקעיםגםבתוכומשמרותאלה

מושכמההמערב,'לרוח'אודהשלי,פ"בהאנגליהרומנטיהמשוררשלמשירוגםעולהדמוני
הצפרירים.לתיאוריעקיפיובדרכיאולינתגלגלובוהכלוליםהתיאורים

הגוףמהנאותעצמםמדיריםשאינםכמימתואריםביאליקשלהמוקדמתבכתיבתוהחסידים . 2

 .) 160-144 'עמתשמ"ו,שמיר,(וראה:היצרומסיפוקי
כלבוואיוישראל,לעםפריפרסטיכינוישהואפזיזא""עמאהצירוףלמשל,מתפרש,כך . 3

מעורכיטרטנר,שמואלזהב.שכולועםפירושו:אלאפזיזא,"כב"עזאגנאישלהשתמעויות
ה)ח,(דניאל,עזים"ש"צפירלכך,לביתשומתאתהפנהביאליק,שירישלהאקדמיתהמהדורה

יכסופרמוקדוואלכסנדרעלבאגדותאיל.קרניכבעלשתוארמוקדוו,אלכסנדרכהופעתמתפרש
ישראל.בניועלהמקדשעלשהגופזיזא),בו :(אופסיסאבןגביהאעל
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שלבשיאובתורתכיהןכאשררובות,האחחייובשבותשכתבמלים',ב'חקרביאליקהעירכדעל . 4
פרץשעביבםבארמית,'בקר''פקר',כמוובגח,פרץ-בקר"הוראתישראל:-בארץהלשוןועד

אורופריצתהשמשקרביבקיעתשעביבו-'בקר'גםומזהדין,ביתהבקר)- (הפקרומזהופרק.

 .) 309-308עמ'ים,זבגו(כתביםלהם"קרבייםושביהםלבגחהואאח'בגה'השרשןוכבצאתו.היום
הגבאיכיבויאתגוףבעלאריהלגיכורוהעביקם,יהצפריראתביאליקשיצרבזמןכילציין,ראוי . 5

עזיהםאתהאיכריםכלמביאיםהיושאליו ,הקהל"ב"צפירהחזיקשאביו(משוםצפיר"יי
להרבעה).

גם(והכוללתאש""רשפיאו ,"אוריירשפיבהוראתהצפריריםבשיריהבזכרת ,"ייביצוצותהמלה . 6
ביתזין"ביצוצות :(ראההמיםמתחוםיחידת-משמעותלהגםריות),קבליות-זההשתמעויות-לואי

 .)גיבידה,רגליו",על
שגורמוטיבהואהשירהמחרוזילחרוזאולאבן-חןלפביבה,הטלאגלשלאוהדמעהשלגלגולה.ד

שלושה'אגדת ,ההפקר'מןבאורזכיתי'לא ,''שירתיאם',דמעות' :וראה ,ביאליקירת lבי

ועוד.וארבעה'

שלאבטומיה-הירק'"ייבגיבתבפרקביאליק",שלהילדיםבשיריהדבוטציה"למעמדבםעיףראה . 8
סיווןד,חוב' , 12שנהובוער',ילדיםספרות'בבהולראשאורראהזהפרקן.שלהלילדים",שיר

 . 12-3עמ' ,ו"תשמ
ריבשגם .) 25-21עמ'(תשמ"ד,אופק :ראה ,'ביימעלעדגריביבקעדי'אובטערהיידיהשירעל . 9

בדומהכגדיים,המרקדותזעירות,בריותשלתיאורןכלוללילדים,בראשיתושבועדליל','גמדי
 .הקיץ'עבר'הגבוזבשיר-הילדיםהשעיריםלריקוד

מןבעץ,שברקמהאיאולה,שללסיפורהעולם'ב'ביתהאלותשלשיר-הפיתויאתהשווה . 10
היוובית.המיתולוגיה

הטבע.ביפיויתבובןממשבתויפסיקלבל ,פרקואתהשובהלאדםההוראהלהוכלאבותבפרקי . 11
מןהרבישלגישתוואתהטבעפי.חוייאתביאליקמעמתלבות')האינאים('כמהגגוזסאטיריבשיר

 .תלמידיואתומלקהברצועההאוחזהישן,הנוסח
הדמותאתלהעלותייכדאי :בודקווסףילציירביאליקכתב , 29.5.1923מיום ,במכתב . 12

השירהאלבראשובהשהביאםהואשאניהזוהרים,הפזיזים,הבוקרשדובישלהעממית-הקבלית
ליכטיקעשטיפערשע,דיפוןלדיבפאלקס-קאבאליסטישדאסשאפןצו("כדאיהעברית"

פאעזיע".העברנ/ישערדעראיןאריינגעבראכטערשטןצוםהאבאידוועלכע ,מארגען-שדלעד
שלהסיוםבקטעמתוארים"צפיר",אריההואשלוהגבאישכינויגוף,בעל-אריהשלבניו . 13

כברייהבמיתולוגיהמתוארהואשאףפאן,דמוייכיצוריםבחלילים,ששורקיםכמיהסיפור

גםהריבהוראתן,לזוזוקרובותו"שופר""צופר"והמליםומאחראדם.וחציהעזשחציה

 :הצפריריםשלהאמביוולבטיתלמהותםנוסףטעםומכאןלזו.זוקרובות "ו"צפרירשפריר""

מזה.ובהמייםיצרייםויצוריםמזה,ומלאכייםשמימייםיצורים
אםהדלתפתחהיו"ה :היהודיאתהגוימקניט ,'ועשיו'יעקבביאליקשלזהגנוהאלגוריבשירו . 14

צפיר-עזיםש;זמשמעיה:בריבויכאןמתפקדתשעיר""המלה .'אינר ) ... (משחתשעיר
באופןגםאלאנצח,ילעזאזלכשעירהיהודישללגורלורקלארומזתהאמירהומרבה-שער.

מייחסתקידושין(מסכתליעקבדווקאכאןוהמיוחסתעשיו,ביחןשבההשעירות,לתכונתאירוני

גםבקשרת"שעיר"המלהמבני-ישראל).להבדילםלגויים,אוה"ע,לבבימופרזתשעירות
ועשיו'.'יעקבהאלגוריהרצופהשבהם ,וגיהבםשאוללתיאורי

פביו.עלעור)אגודותשל(הומוביםאוראגודותשלמהצלפתןבבוקרנעורהדוברב'צפרידים'
שדונימצליפיםוכאןובמגלבים,בקלשוניםבדרד-כללמצוידיםהאירופיתגיהובדמונולהשדים

אותולהדיחכדימשנתו,לקוםאותוומזרזיםאור,בשבטהנרדםשלפניועלהזעיריםהבוקר
 .ועבודהתורהמעול ,הישר"דרד"מ

הפואמהשלחלוקתהבעתושנמחקה ,הפואמטיותהחטיבותשתיאתשחיברההשאלה,על . 15
 .) 297-293עמ' , 1980 (שמירראה:בפרדות,חטיבותלשתיהארוכה

 .) 62עמ'(תשי"ז,הלמן . 16
למרותשיד".פנישלג,-מצחיאניישיבהבןייאמנםהדובר:עצמועלמעיד 'החורףב'משירי . 17

דברממבולהביןאמנם(שניתןרברבניגבורהשירנושאהואביו,במותולאבמוחושכוחו

 .הגוייי,יהנכרהטבעביפיעיניולהזיןויוצא ,והיפוכו)
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ההרגה"לייבעיראיור :בורקויוסף



שלהילדיםבשיריסמוייםמאקאברייםיסודות
ביאליק

והנמהרהמרשחוקו ),',(חריףהיותרשירוזהוהלא

לנשמתמוחשיסמל ) .. ,(המוותשלאחרשירוביותר,

בשוםקבורהלהאין ) .. ,(הרביםונדודיהישראלבן

שאולים,תכריכים

העבר")('הספר

דא.יד?םק [Iיi+ישלדי::זת;דעיםב~כףל

 ,ם?~;ל~לרהz:י~לץ

מעפר')מתנער'ם('הם

נוגנים''מקהלתהשירשלכתיבתונסיבותא.
תל-אביב,דביר,לילדים,ופזמוכות(שיריםנוגנים''מקהלתביאליקשלשירו

בלחןמושרהואילד,לכלהמוכרועליז,מאז'ורישירהואי"ז)עמ'תרצ"ג,

הארצישראליתלהטעמההמתאיםשטרנברג,י'שלבעיבודועממי

-ביאליקשלהילדיםמשירירביםכמו-נכתבשהשירלמרות("הספרךית"),

(ייהאשכנזית"):המלעיליתבהטעמה

~נכנ;ר,י;סי

~jיףף,פ.סי

- הר~;צ~~ה Wמ

::זרח;ב,ר::ז~ה

 ה~י.r~לף:;גאף

a ף, 9 ~שים
במח;ל;תיצאף

 ,ף~רי~~אף



שלשירי-הילדיםבקובץ ,-1933ברקאמנםנתפרסםהזהשיר-הילדים

ישאךלמשורר,שישיםבמלאותרקוהתממשההתמהמההשהוצאתוביאליק,

יצאהתרפ"גבשנתלכן.קודםשניםעשרלפחותנכתבשהואהוכחה,מנזין

הודיעוובהשותפיה,עםנמנהשביאליק'אופיר',הוצאתשלחוברת-פרסום

"שירישלספרעלהודיעואלה.ביןאורלראותשעתידיםספרים,עלהמו"לים

ספרמתוךלדפוס.לדבריהםנשלחשכברביאליק,משללילדים,מעובדיםעם"

מופיעהשבוזיידמן-פרוי,דתוםשלאיורהפרסוםבחוברתלהדפיסבחרוזה

הניח,אופקאוריאלומיתר.נשיפההקשה,כליעםעיירתיבלבושילדיםקבוצת

עלהנדפסהאיורשדווקאייתכן,נוגנים'.ו'מקהלתלשירהאיורהואזהשאיור

בארכיוןאךקטון',נער'ויהילשיראיורהוא'אופיר',הוצאתשלה"ריקלמה"

והואנגינה,כליעםעיירתייםילדיםמתואריםשבונוסף,איורשרדהציירת

עם""שיריספרלהוציאהתכניתנוגנים'.'מקהלתלשירשהיכןהאיורבוודאי

הציירתבארכיוןששרדההעדותאךנתממשה,לאאמנםלילדיםמעובדים

שלו.ברליןבתקופתכברביאליקבידיהיהנוגנים''מקהלתשהשירמלמדת,

אך , 1924-1921בשניםבברלין,ביאליקשלשהותובזמןנכתבשהשירייתכן

שהיטלטלאחר-וקרלסבדקושטאדרךלברליןבאאשרשביאליק,גםייתכן

כמובאמתחתו,השיראתעמוהביא-והמהפכההמלחמהשנותשלברוסיה

העשרים,המאהשלהראשוניםהעשוריםבשנישכתבםאחרים,שירי-ילדים

יש,ביאליקשלהילדיםושיריהעם"יישיריביןשלו.העם"ליישיריבמקביל

עלרבהבמידההתבססוכאחדהז'אנריםושניומעניינות,רבותזיקותכאמור,

שביאליקאותנטיים,יהודייםשירי-עםמתוךרטורייםדפוסיםועלמוטיבים

ומארק,גינצבורגשלשירי-העםבאסופתקראםאובווהלין,נעוריומימיהכיר

 2ביאליק.עלרבותוהשפיעה-1901בשיצאה

כוחואתלנסותחזקדחףלביאליקנתןגינצבורג-מארקאסופתפרסום

לשירי-העםאמנותיתאימיטציהמשלו,מקורייםעם"יישיריבכתיבת

לכתיבתהראשוןהדחףאתלביאליקהאסופההעניקהכןהאותנטיים.

מעטלאישבו,שנכללוהעממייםהיידייםהפזמוניםביןשכןשירי-ילדים,

הז'אנריםשניביןהגבולותכשירי-ילדים.וזוהוילדיםבפישהושרועם",יישירי

שלבקובץלהיכללאמורהיהנוגנים''מקהלתהשירוגםהיטב,תחומיםאינם

שניביןהגבוליןעירוב~שללעיל.כמפורטביאליק,משלעם"יישירי

יימזמוריםמדוראלגםדרכםאתביאליקשלשיריםמספרמצאוהז'אנרים,

שיריםהספראלוגםה"קאנונית",שבמהדורהעם),שירי(מעיןופזמונות"

 3 .ומו"ליםעורכיםשלקביעתםלפיאוהמחברקביעתלפי-לילדיםופזמוכות

ב"חדרמורהבתורתעבדביאליקגינצבורג-מארק,אסופתלאורשיצאהבזמן
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שיקוליםמתוךלילדים,שיריםכמהבעיבודכוחווניסהבאודסה,המתוקן"

נוחשלתרס"ג)אודסה,מוריה,(הוצאתחזמירבספראזהשתתףכןפדגוגיים.

בעיר''גדודילדים:שירישניוופרסםהחדש,העבריהחינוךמחלוציפינס,

מספרביאליקכתבגינצבורג-מארק,אסופתשיצאהלפניגםילדות'.ו'מעשה

עיקראתאולם, 4עממיים.ומוטיביםעממייםפתגמיםשילבשבהםשירים,

'ביןשירולמן-תרס"ז-תרע"זהשניםביןכתבשלו,העם"יישירישלהקורפוס

ופזמונים'),('זמירותחtנםמשיריהקובץלפרסוםועדחידקל'ונהרפרתנהר

ושותפו.ביאליקשלבבעלותםשהיה'פוריה',הוצאתשלהדפוסבביתשיצא

נכללשאפנם(תרע"ה),ולות'הפחעל'למנצחשירואתגםכתבאלה,בשנים

שייכותואךהעם",יישיריפדורבראשהפשוררפותאחרשיצאובפהדורות

שלוהיובלבמהדורותהשיראתכללעצפוביאליקפסופקת.זושיריםלקבוצת

יישיריפדוראלמהםהוסטוהואשלו,הקאנונייםהשיריםביןג;תרצ"ג)(תר

 :)"םעשיר("פעיןהשירשלהרפרןבשוליהפשוררשרשםההערהבשלהעם",

בתפים!הכווחפים!פפים

אל-פיכם!~לילגללי!פללי,

הפרפים!פיתריכםכנ;ר;ת,רף, 9 ~

באביכם!שד:בא !ק!~א;מר:ק;ל

שיד-עם)(מעיו

והשירלשיר,ולאלרפרןשייכתעם"שיר"פעיןהז'אנריתהכותרת

פתים,קבוצתשלאוקבצנים,עדתשלקולקטיבימונולוגהואכשלעצפו

והפאקאבריותוהעליצותרבהדבקותבושישפתרונן,עוועיםבפחולהסובבת

'פקהלתלשיר-הילדיםהזההעם"יישירשלזיקתובערבוביה.בופשפשים

לחשוף.ינסהזהשדיוןהעניינים,פןהואנוגנים'

ביאליקשלדקטילייםשיריםשניעלב.
הכלה.לפניומכרכרתהפנגנתילדים,שלקבוצהפתאנוגנים''מקהלתהשיר

צדדילפרותבעיר','גדודשיר-הילדיםשלה"~רש"לתזפורתדופההיאאין

כינה,שאותוטרוכאיבפשקלכתובבעיר''גדודהפלים.בפבחרימיםויפסדפיון

דקטיל,יבמשקלכתובנוגנים''פקהלתואילו 5הפרש",ייקצבבשםביאליק

לתיאור-העיירתיתהיהודיתבחתונהה"כליזפרים"לתיאוריותרהפתאים

ביותררווחשאינופשקל,הואהדקטיליהמשקלופיזוז.ריקודהפלווהתזפורת

שרקקבע 6ביאליק',של'פשקליובפחקרובנשלום,בן-ציוןביאליק.בשירת
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שביט,עוזידקטיליים.במשקליםנשקלומדבר''מתיוהפואמה'בשורה'השיר

אתעליהםהוסיףךביאליק,ביצירתונגינהמשקלשיטותעלבדיסרטציה

אתחלקי,באופןבאהדקטיליהמשקלשבהםזלזל',לוו'צנחעם''ברכתהשירים

שיריםושניגנוזיםשיריםשניוכןהמחולות'על'למנצחשלהפזמון-החוזר

 8ביידיש.

למשלכמודקטיליים,שיריםלמצואניתןביאליקשלהילדיםשיריביןגם

בברליןשנכתבהרבת-טורים,פואמה-ביער''הנערהארודהסיפוריהשיר

שםונדפסהשנכתבה,לאחרכשנתיים'עדן'למערכתונשלחה 1922בקיץ

נכתבזהסיפורישיר 9פרק.לכלציורבלווייתהמשכים,בשניתרפ"ה,בתשרי

מןבורביםהדקטילייםהטוריםאדחליפות,אמפיברכיובדימטרדקטיליבדימטר

שלהפואמטיאופיואתהדקטיליהמשקלתאםכאן,האמפיברכיים.הטורים

השיר.

קטלקטידקטיליבדימטרדקטילי:במשקלכתובנוגנים''מקהלתהשירגם

בשורהרק .) 8,6,4,2(בשורותברכיקטלקטידקטיליובדימטר ) 7,3,1(בשורות

העממית):הקריאה(לפיטיליםהדקשנימתממשים 5

VAU LA!xASENE 'זJ 

וחופים"יימופיםהרפרןשללמשקלאפוא,דומה,נוגנים''מקהלתשלהמשקל

שקולמיסטיד ryכלשבובטור,פותחאדקטלקטי,דקטיליטטרמטרשהוא

קטלקטי:דקטיליבדימטר

~פזם! I ~ ~ 3 ~~פ'םןן Iר~פ'ם
מלמ,דן Oשירי-עםשלאחרותובאסופותגינצבורג-מארקבאסופתהעיון

הואלמעשה,לחלוטין.מקורישיראינונוגנים''מקהלתשיר-הילדיםכילמשל,

ה"כליזמרים"אלהדוברפונהשבוידוע,ןןיידיעםשירמתודרפרןשלעיבוד

בכליהם:להכותומעודדם

פידעל,דערמיטשמער'ל

באס,דעםמיטיעק'ל

ליעדעלאאוףמירשפיעלט

גאס!מיט'ןאויפ'ן
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 12הרחוב).באמצIנשירליכגכו /הבאסIנםי:נק'ל /בביכור(שמIנר'ל

ביאליקשלושירי-הילדיםשירי-העםלביןהיידיהשירביןהזיקהגילויבעצם

ובדפוסיםבמוטיביםתכופותכאמורהשתמשביאליקשהרירבותא,כלאין

הביתאולם,בשיריו.אותםוהטמיעהאותנטייםהיהודייםמשירי-העםרטוריים

מאקאבריבשיר-עםרפרןבתורתכלולהואעצמאי.שיראיננודלעילהיידי

הבנויהיינו'),טוביםאחים('עשרהגעווען'מירזיינעןברידערגוטע'צעהן

עשרהכוללהשירקטנים'.כושים'עשרההידועהפולקלורשירבמתכונת

הטעמות)שש(מכיליםארוכיםטוריהםהפזמון-החוזר,לטורישבניגודבתים,

בטורהאחיםשלמספרםמתמעטביתבכלטוני-סילבי.במשקלשקוליםואינם

העליצותאיש.מהםנותרשלאעד ,) .. 7. , 8 , 9 , 10 (יורדאריתמטי

יימחוללמסורתהאופייניתמאקאברית,עליצותאפוא,היא,שבפזמון-החוזר

קבר,פיעבריעדלמוותהנדוניםאתהשטןמרקידשבו ,) DANSE MACABREהשחת"

 13ובנגינה.במחול

זיקהמגלהוחופים")("מופיםהמחולות'על'למנצחשלהרפרשגםמתברר,

טוביםאחים'עשרהמחול-המוותמתוךהנזכר,היידיהרפרןאללמדיברורה

היינו'.

כך:השיריםשלושתביןהזיקותמערכתאתלסכםאפואניתן

על'למנצחמתוךוחופים''מופיםוהרפרןנוגנים''מקהלתשיר-הילדים .)א(

לפני(הפיזוזשירי-ריקודושניהםםדקטיליבטוריםכתוביםשניהםהמחולות'

המוות).מחולאוהקבצניםשלהדבקותמחוללעומתבחתונההכלה

פידל'מיטן'שמערלהיידיוהפזמוןנוגנים''מקהלתשיר-הילדים .)ב(

שאון.הרחובאתוממלאיםבנגינההפותחיםייכליזמרים",עלשיריםשניהם

התימטיתהבחינהמןגםהיידיהפזמוןאתמזכירבשיר-הילדיםהראשוןהבית

והסטרופית.המבניתהתחבירית,הבחינהמןוגם

שניהםפידל'מיטן'שמערלהיידיוהפזמוןוחופים''מופיםהרפרן .)ב(

אלפנייהכלולהובשניהםהמוות",יימחולבמסורתארוך,שירבתוךכלולים

הביתבמתכונתכתוביםשניהםבנגינה.ולפתוחהכליםאתליטולהמנגנים

כלמשולבשבוהשיר,אתהמאפיינתהסטרופיתלמתכונתובניגודהמרובע,

וכןהגרפית),הבחינהמןוגםההברותבמספר(גםיותרקצריםטוריהםפזמון.

השיר.טורימיתרהריתמיתהבחינהמןהםשונים

בניגוןהיוצאים"כליזמרים",חבורתאפואמתוארתהשיריםבשלושת

אוהשחת",יימחוללמסורתהמשתייכיםביאליק,שלאחריםכבשיריםוכמחול,

היידישירוהנגינות',עלו'למנצחקבצנים''חבלהגנוזים(שיריוהמוות"יימחול
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 DANSEה-למעשהשהואקבצנים","חבלהגנוזבשיראגב,ועוד),'פרעהליכס'

MACABRE במפורש,נזכריםאינםהאביוניםשלהנגינהכליביאליק,שלהראשון

שירדונביאים","חבלמשקל(עלקבצנים''חבלהצירוףמןהיטבנרמזיםהםאך

שלבמחולהקבצניםיוצאיםכאן ,)הי, ,'אשמואלוכינויר",וחלילותוף"בנבל

אחת,ובעונהבעתושמחהזעםבושישדבקות,

שמותלהםניתנוכןועללדלת-העם,משתייכיםהמנגניםהללו,השיריםבכל

רובו"נמוכים",מזלזליםכינוייםלעתיםועממיים,פשוטיםאנשיםשלז'אנריים

יאקל",יימשההשםובהםהיידי,הפזמוןשלהשונותהגרסאותמןהשמות

באיםמקור,לוששימשהיידיבפזמוןוחלקוהביאליקאיבשיר-הילדיםשחלקו

גם 14ולשוטים,לפתאיםשמות-נרדפיםבתורתסטוצ'קובשלהיידיבתזאורוס

(בהגייה"פתי"שלכמעט-הומוניםהואנוגנים''מקהלתהשירמןייפסי"השם

בחרוחופים""מופיםברפרןגם ,) S-הרפההת"ואתההוגהאשכנזית,

בפזמוןצמדי-השמותאיןאמנםהמנגנים,שללציונםמזלזליםבכינוייםביאליק

השתמעויותכלהמקוריבהקשרםלהםשאיןהמקרא,מןחורזיםשמותאלאזה

מעין-פשוטיםאנשיםלציוןזהשמותבצמדלהשתמשנהגביאליקאךגנאי,של

החיץמיטשטשהללוהשיריםבכל 15ומצורע",זבייכלאוואלמוני",פלוני"כל

והכלה,החתןסכיבהמפזזהבדחןבחתונה,הרוקדיםהאביונים,בין

עלשחתבמחולהרוקדיםוהמתיםובנגינהבריקודהמכרכריםה"כליזמרים"

בכלל,האירופיבפולקלורשרווחוהללו,המוטיביםכלקבר,פיעברי

אלהשלפנינובשיריםמתערבליםבפרט,המזרח-אירופיהיהודיובפולקלור

אחת,למסכתוהופכיםבאלה

למישוריוהמוות"ייריקודג.
המוות","ריקודאוהשחת","מחולמסורתשלבדפוסיםהשתמשביאליק

ביאליק,ביצירתכרגילוהלאומי,הפואטיהאישי,לפחות:מישוריםבשלושה

נבלעים,וגבולותיהםבזהזהאחוזיםאםכילעצמם,עומדיםהללוהמישוריםאין

הפרד:לבליעד

ה"אני"מרקידשבוהנגינות',על'למנצחהגנוזכבשירוהאישי,במישור

וכולםוזקן,צעירביןפדותבולשיםשאיןעוועים,במחולצאצאיואתהזקן

שלגופתועלמאקאברי"ייריקודהואזהגנוזשירהגורל,לאותומףעדיםכאחד

ושפתיוונבל,כינורנימימשמשותהמרוטותזקנוששערותהזקן-הדובר,

ופריטה,הקשהכלימשמשותהנובלות

עולמוכלעליוחרבכאילושחשבשעהביאליקהתבטאעצמהנימהבאותה
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אלהולךשלו)עורך-הספרותאזהיה(שהוא'השילוח'כאילוהספרותי,

החוברתאתערךכאשרלכליה.נדוןהעבריתהתרבותעולםוכלבית-עולמו

שהופעתהתרס"ה),ד-ה,חוברותטו,(כרך'השילוח'שלה"משולשת"

ייבתופיםעמולצאתלחבריוקרא , 1905שנתשלהנפלמהפכתבשלהתמהמהה

תצאזו,משולשתחוברתאחר'השילוח'עלמיתהח"ונגזרהואם-ובמחולות

ליאספוהויבך.וכיוצאכמוךצדיקיםשלכשר'מניין'במעמדבכבודנשמתו

הספים!ירעשואשרעדה'קאפעליא'כלעם'פרעהליכס'וננגןחסידיי

כלאתזומשולשתכפיפהלתוךלאסוףאנירוצהנשמה!יציאתשל'פרעהליכס'

ידכף,ימחאויחדה'נכדים'.עםהזיידעסיחדיו,וזקניםבחוריםהסופרים,טובי

 16תרס"ה).מקיץברקוביץ,לי"ד(איגרתרגלינו"תחתהארץונבקעהלי,ד

חיו, I:tעםלומאקאבריתגורלששותפותמישלהשמחה-הנוראה,האחווה

ברידערזיינען("אלע'פרעהליכס'הכמו-חסידיהיידיהשיראתגםמאפיינת

סופואתגםוליום-האחרית),כמובןוהכוונההיום",אחיםייכולם-היינט"

אתציינושהמבקרים'בתשובתי',האוטוביוגרפי-כביכולהשירשלהמאקאברי

הקודר:לתוכןבסתירהלכאורההעומדתהריתמית,עליצותו

מקדמ~:כם,שפיתםלא

- ;חן~האין ,ן~;נ ן~~

 !ם?~ר~ח~י, l}tt~כא,

 !ה~~בנ-ד~ב )iנר~~ןו

ובהם-יותרכללייםומישוריםהאישיהמישורביאליק,בשיריכרגיל

שלכלשהיבמידהלקבועאפשראיכיעדבזה,זהפתוכים-הלאומיהמישור

גבולותיהם.אתודאות

סביבהעליצותמחולעללברקוביץהאיגרתמןנרמזשכברהפואטי,במישור

ספרותיתתקופהעלגוללכחות.םעצמוראהביאליקה'שילוח'.שלקברו

על'למנצחהגנוזהמאקאבריבשירמדברהואשעליהםוהצאצאיםמפוארת,

כפלקלים)בשינוייםוחופים",יימופיםהרפרןכאמורמשולבבו(שגםהנגינות'

אמביוולנטייםרגשותהיושלביאליקהמשוררים-הממשיכים,גםהםלהם:פנים

ילדיהיגיון,לממזרישהפכושיריו,טורי-שלוהרוח"ייילדיגםהםלגביהם;

בהםמשמשושאחריםמשוםאםביןנאפופים,ופריאסופיםשתוקים,כלאיים,

חזרעצמושהואמשוםוביןונלוזות,זולותבדרכיםבהםוהשתמשואותםוסיאבו
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פניי'על'חלפהבשירוגםוהביעחזרהזה,הרעיוןאתלזרא.עדבהםוהשתמש

אליוחזרובוקר,עםמחלונוששילחהלבנות,שיוניועלהתלונןשבו(תרע"ו),

שלוהזלזולהגנאיביטוייברוחאשפתות".מלומדי"עורביםוהןלעת-ערב

וקבל:פניי'עלב'חלפהחזרהגיון",ונדחירעיון"ממזריבדברהגנוז,השיר

 Iבעצמותןהזימהורקבבעיניהןהפוךחכלילות ) ... (תופפותמליםייאפפוני
-הספרותוזוהמתהאדםחלאתורעיון".עטממזרינאפופיםילדיובכנפיהן
ריקודאתאחת.למסכתכאןהצטרפו-רס-פואטי" I5ה"והתחוםהאנושיהתחום

הקלוקלים,וחרוזיומשוררגםאלאותלמידיו,משורררקלארוקדיםהמוות

-הנגינות'עלב'למנצחהתיאוראתלהשוותראוישיריו.בטוריעצמםשרתמו
 ) ... (ומצלתים!בiוףאחיולקראתואישש~ים,מולשניםהם,מרקדיםייצמדים
ברשימההכתיבהמלאכתלתיאור-השירים"בטוריעצמםאתרותמים

מוכנים ) ... (צמדים-צמדיםאלירציםאמנםייהחרוזיםהמרש':'לממשלת

משורר,לפנינוהנגינות',עלב'למנצחגם 17במרכבתי".עצמםלרתוםומזומנים

ו"ניניו",יינכדיו"עםרוקדוהואובאשה,רקבמעליםרוחו""ילדיאתהרואה

נחתךשגזר-הדיןלאחרהשחת,מחולאתשנסתאבו,חרוזיוהשאר,ביןשהם,

ונחתם.

 DANSEה-במסורתביאליקהשתמשמופשטת-כלליתבמשמעותרקולא

MACABRE אימתכלופרטיקולרית.ספציפיתבמשמעותגם,אלאהפואטיבמישור

יימחולשללדפוסיםנדרשהואוכדיה,ריקבוןשלתופעהעיניולנגדשעמדה

תיארלמשל,כך,שחש.והסלידההמאקאבריותתחושתאתלבטאכדיהשחת",

(תרס"ט):נעימה''טעותבמאמרברנר,שלירידתואת

הואאףכשעומדברנר,אתלראותהיהמאודצרצר,

חליליהםלקולהמוותמחולאתהשעיריםםומרקד

האשפות.משערו"אמנים"יינביאים"שלותופיהם

אפשרלחלופין,הנגינות'.עלב'למנצחוממשיכיוחקייניואתתיארגםכך

שלהיפותטימונולוגמעין-ראשוןבגוףכתובשהואאף-זהבשירלראות

השניםבאותןשנחלהחבורה,זקןלפניו;משחקיםשהנעריםמנדלי,ייסבא"

במהדורתכתביואתלהוציאאומרגמרו(הללולכבדושחדלומ"נכדיו",אכזבה

היובל,בתכניותחלקנטלעצמוביאליקהבטחתם.אתמלקייםוהתמהמהויובל

לעולמו).הקשישהסופרילךבטרםהיובל,חגיגותאתלערוךב"נכדים"והאיץ

שעמדהשייתכןזו,מפרשהגםעולהתחושת-מוותושלערב-חגשלעירוב

 18הזה.הגנוזהשירבתשתית
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הקיומימצבואתהמייצגסמלי,ממדהדלפוניםלריקודהמקנההלאומי,כמישור

הגנוזבשירבולטהלאומיהממדומוות.בךיהוסבנתדלותגלות,היהוזי:של

שההשגחהעלשמים,בלפיהאשמההאביוניםמטיחיםשבוקבצנים','חבל

שחת"ב"מחולהמסתייםאחר,לאומישירגאווה.ברגלבהםבועטתהעליונה

 .מנהיגללאשנשארההאומה,שלהכאוטימצבהאתהמתאר'דבר',השירהוא

וקבר:רקבאליהמועדיםשלקולקטיבימונולוגהואהשירשלסופו

על-כתפנ~,ר;כב ;כ~ל~~-מותניךאך~ה

מתג;: ~נירr~י+1ב~

משחקים~במצהלות~ל-1+י~תיםתח~ה~בתר~~ת

~דרה.~לי-ק?ר

המחולות'.על'למנצחשלבמחול-השחתגםכמובן,יש,מובהקלאומיממד

זבקותשמתוךהחסיזיהריקודאתמזכירהאקסטטיהעממיהריקודכאן,

(במיוחדלמכבירוחסיזייםקבלייםיסוזותזהבשירישואכן,והתלהבות:

כלהנסתמו /ותהלהתפארתלאיסו,זלאהו,ד"לא 19שלו:השישיתבאוקטבה

מהכלנתקן /ובשירהכרכוריםבכרכורואנחנו ) ... (חלילה-הצנורות?

אתביאליקכתבשבהןהמלחמה,בשנותכיכאן,יצוייןבספירה").שפגמנו

ובאותן 2'הדיבוק',סאנ-סקישלמחזהותרגוםעלגםשקזהנגינות',על'למנצח

וא'רבניצקיי"תיזיזיועםויחדפולקלור,לאיסוףאףפנהעצמןהשנים

שהכרך'רשומות',בשםהיהודיהפולקלורלחקרמאסףלהוציאהחלזרויאנוב

תרע"ח.בשנתבאודסהיצאשלוהראשון

ועידוןריכוךתהליכי .ד
בית','אלףשיר-הילזיםאתובהםרבים,ילדיםשיריגםכתבהשניםבאותן

שלזיקתוה"עממית".בשירתוביאליקאזשעררהכינוס,לפעולתסמוךשנכתב

מתוךרקלאררתמתביאליק,שלהכמו-עממיתהשירהאלזהשיר-ילדים

ולקובץתרע"ז)אודסה,(מוריה,העם"יימשירילחוברתהכרונולוגיתהסמיכות

לשירמשותפיםצייני-סגנוןמתוךגםאםכיתרע"ח),(מוריה,היידיששירי

תרע"ז).אוזסה,('כנסת',הזמןבאותואורהואאףשראההמחולות',על'למנצח

(יימנצח"סמכותבעלזוברשלהוראותיוכלולותבית''אלףבשיר-הילזיםגם

יהוזיים,ילזיםשלקבוצהאלהילזים(בשיריהודיםשלקבוצהאליימפקז")או

הזובר-המפקזשלציוויו .במעגלונעיםבזהזההאוחזיםב"חדר"),הלומדים
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המחולליםאלהדוברשלפנייתואתמזכירהתחרישו")("אלהילדיםבשיר

וצהלוהצהילוופניכםמחולכםוגברוחזק"והלךהמחולות'על'למנצחבשיר

האופיומן"למעלה",המלהפעמיםמספרחוזרתכאן,וגםכאןקולכם").

מחולשלדבקותוגוברת,הולכתאקסטזהנרמזתהשיריםשנישלההדרגתי

החכםיימיכגון:בשיר-הילדיםוביתכלהמסכמיםמכתמים,הגםשחקים.מרקיע

וכדומה,אין"קמח-תורהאין"אםכמת",חשובהארץ"עםימלט",הוא-

ישבהםשגםהמחולות',על'למנצחבשירמקביליםמכתמיםמזכירים

 21חז"ל.לפתגמימעניינותאינוורסיות

הטחתוגםרגלייםורקיעתאקסטזהגםבהםשישד:!קות,מחולשליסודות

הנוראה,הקבצניםבשירתוגםהגנוזקבצנים'ב'חבלגםיששמים,כלפיאשמה

שלבולטבשינויההרגה.'ב'בעירבבית-הקברות,מושרתלהיותעתידהאשר

מחוזותאלההתרחשותזירתובהעתקתמיתי-אגדי-דמיוניבעיצובמודוס,

הקולקטיבהמונולוגמןגםדומיםאיראייםדפוסיםעוליםוהחזון,ההיסטוריה

כלפקשותהאשמותמטיחיםמרבצם,קמיםאלהמדבר'.ב'מתיהמתיםשל

העליונה.בהשגחהלמרודלהעזומחליטיםשמים

אפואמצוייםושירת-מתים,ריקוד-מתיםשליסודותכלוליםשבהםשירים,

ה"נמוכה".העממיתבשירתורקולאביאליק,שלהנשגבההלאומיתבשירהגם

על'למנצחשלהיידימקבילושהוא'פרעהליכס',היידישהשירייפלא,לאכןעל

הלאומייםהשיריםביןביאליקשלהיירייםשיריובקובצינכללהמחולות',

ו'דאסההרגה')('בעירשטאט'שחיטה'איןכדוגמתשירי-זעםעםביחדדווקא,

'דבר',לשירובסיסלביאליקששימששירהאחרון',('הדברווארט'לעצטע

 .) DANSE MACABREב-כאמור,הוא,אףהמסתיים

שינויאפילושוניםלעתים-מזהזהשוניםשיריםכילראות,אפואניתן

באורחבזהזהנקשרים-מדבר'ו'מתיקבצנים''חבלכרוגמתטוטלי,מודוס

מתים,שלמקהלהדבריכלוליםבשניהםומוטיבי:ז'אנריבקשרבלתי-צפוי,

העליונה.בהשגחהקשותהאשמותוהמטיחיםרבים,ראשוןבגוףהנישאיס

ככלמזהזהלכאורההשוניםאלה,שיריםשניביןהקשרלביסוסחיזוק-מה

הצעירה','שירתנוביאליקשלמסתובסוףנמצאלהיות,יכוליםשיריםששני

המדבר.כדורקודמיהםואתמעפיליםשלכדורהמשורריםצעיריאתהמתאר

רוחאתמחזקיםשהםטועןעליהם,ומגןהצעיריםהופעתאתהמחייבביאליק,

המקטרגים:כטענתאותו,מחלישיםולאסבא",ייישראל

הגדול'במדברלנפולאבותםדורעלגזרהנגזרהואם

אתיעזבולאהריאלהייפול.ילדיובתוך-והנורא'
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בערבותיפזרולאעצמותיוואתלבדהאביהםמיטת

ב"תכריכיהגדולרוחואתיקברולאגםהםצייה,

נשמתו,קברעלכשלדיםוירקדולאזרים"

נבליםמותוימותוזריםבשדותלרעותעמםאתשעזבואלה,לעומת

מיטתאתעוזביםאינםהצעירה','שירתנולפיהמשוררים,צעיריבמרחקים,

אתהעוטפיםהעריקים,הנכר,מןעצמותיואתומעליםישראל)-(יעקבאביהם

קבר,פיעלהמרקדיםכשלדיםכאןמתואריםזרים",ב"תכריכיישראל-סבארוח

'גסיסתרופאים','חושוקבצנים','חבל-ביאליקשלהגנוזיםהאלגורייםשיריו

במדברהנודד,כמת-חיפינסקרשלדימויו,לפימתוארהעםשבהם-ועודחולה'

לאהמעוצבתמדבר','מתיהרומנטיתהפואמהאלאפואהובילוהעמים,

האפופהואירועים,פרטיםרבתכתמונהאםכיסכימטית,לאומיתכאלגוריה

מצוייםהשחת,מחולבתוכםוהמאקאבריים,הדמונייםהיסודותואגדה,דמיון

שבהםלמראה,ותמימיםנעימיםילדיםבשיריגםלמכביר,ביאליקבשירתאפוא

היסודותעברוהילדיםבשיריכאלה,יסודותלמצואמצפההקוראאין

שמקורומאקאברי,קבצניםמחולועידון:ריכוךשלתהליךהמאקאבריים

על('למנצחלמבוגריםמאקאבריבשירשילבוושביאליקיידיבשיר-עם

בושאיןנוגנים','מקהלתבשיר-הילדיםעליזחתונהלמחולהיההנגינות'),

צבעםלפיומוות,חתונההסמיךהאירופיהפולקלורמאיים,יסודכללכאורה

'מקהלתבשירמזה,התכריכיםושלמזה,וההינומההכלולותשמלתשלהלבן

בסיסששימשהמאקאברי,היידיהנוסחמןרודימנטיםכביכולנותרולאנוגנים'

בשירנזכריםמדועזאתובכלרגיל,שיר-ילדיםלכאורההואהשירלשיר,

האיןוהכלה?החתןכללנזכריםלאהחוגגההמוןובכלוהטף,הנשיםהמנגנים,

המשוערהכתיבהמועדשלסמיכותוהאימה?מןהאקראי,אוהמכווןבהעדרם,

עשוי'הדיבוק'אנ-סקישלמחזהושלהתרגוםמועדושלזהשיר-ילדיםשל

יל.דשלמעניינושאינםאינטרפרטטיביות,אפשרויותלהעלות

עברוכאןגםשב'אצבעוני',הסמוייםהארוטייםהיסודותלגבישראינוכשם

שלהילדיםספרותתורתלפיילדשלמעניינושאינםהמאקאברייס,היסודות

המשורראתחייבוהילדיסשירלתוךהטמעתםוריכוך,סינוןתהליכיביאליק,

בשירהיל.דלקוראאותםשהכשירורבות,טרנספורמציותבהםלערוך

היסודותאתשימרלמבוגרים,עתבאותהביאליקשכתבהפסידו-עממית,

הפזפון(וראהלילדיםכבשירתונטרלם,ולאהיידיהרפרןפןהפאקאבריים

יסודותיס),ספק-פתספק-קבצנים,שלבפונולוגהכלולוחופיס",ייפופיסהחוזר

ביאליקשלזוולפיבכללהתקופהשלהפואטיקהלפילילדים,ראוייםשאינס
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למכבירהמצוייםהמאקאבריים,והיסודותהארוטייםהיסודותכגוןבפרט,

שלאועידון,ריסוןתהליכיביאליקשלבשירי-הילדיםעברוהעממית,בשירה

המקור,שלצלוצלורחוקה,מטושטשתבבואהאלאמהםהותירו

לצייראונוגנים','מקהלתהשיראתלפרשלילדלתתמענייןואף-על-פי-כן,

ליז" Vה"בשיר-החתונהמדועהמביכה:לשאלהבאשרדעתו,אתולשמועאותו,

אינםוהחתןהכלהרק-והטףהנשיםהמנגנים,-הקרואיםכלנזכריםשב;הזה,

כלל?נזכרים

הערות

 . 13.12.1982תשמ"ג,בטבתט"ויהאר:זיאופיר''.'ושמה"שותפותאוריאל.אופק, . 1
 : 17-16 : 12-11עמי(תשמ"ו,הכלותמשוררהצרצרבספריראהביאליק,עלהאסופההשפעתעל . 2

36-34 : 93-80 (. 
שיריבספרוגםתרצ"גבמהדורתהעם""שיריבקבוצתגםביאליקכלליהמכוניתישירואת . 3

השירים,מןכמההעורכיםכללומותו,אחרישנדפסובמהדורותהשנה.מאותהשלוהילדים
העבודהוישירהמלכהיישבתיבנכר:השער:ימאחורי-הילדיםשיריבספרנדפסושכבר

לשיר.משירשונההעורכיםשלזולקביעההצידוקמידתהעם.שיריבמדורוהמלאכהי

ועו.דהציפורייאלשלראשוןנוסחיונים:יתאומיועשיו:'יעקבהגנוזיםשיריוכגון . 4
יושבהמשוררריתמית.התלבטותשלמעב"ןפיגורטיביתיאורכלולהמרשיילממשלתברשימתו . 5

צמדים-צמדיםאלירציםאמנםייהחרוזיםחדש.שירבכתיבתקולמוסואתושוברבקיטובו

ישרה.רגלעודאיננהרגלםואולםבימרכבתי:עצמםאתלרתוםומזומניםמוכניםמאליהם,
והבהמתלבט,הואעודדקטיליתי.'כנגדורוקדוהשניאמפיברכיתמנתרהאחדהצמדהם,בועטים

לפניהרציםילדיםהרחובות,לאחדפתאוםבאהנחושתהבכליכולהנוצצתצבאנוגני"מקהלת
קפצווטףונשיםאנשים-עמהובאהמפוצצתושאון,הדרחבוצוהל,עליזמרשותרועתואחריה,

מתרעםהמשוררהנגינה.לקצבעובדיםהמלאכה,בעלילרבותהרחוב,כלהפתחים".אלויצאו
החרוזיםאלעיןבהעיפולבסוף,השתומםמהאדכולם,אתשסחפהההמונית,האוילותעל

כולואלאהאמפיברכיא,מןולאהדקטילוסמןלאמאוםשםאיןייוהנה-לעטומתחתשנתגלגלו
בעירייגדודשיר-הלכתכיכאן,יצו"ןהמרש".קצבשל ,כז-נקי(-טרוכי)כוריאחת:שהמ

המרשי.'"בקצב-טרוכאיבמשקלכתוב
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 ·) 71עמ' , 1974 (שקד . 6
 .) 59-58עמ' , 1978 (שב'ט.ך
על'למגצחכבש'רוחופ'ם","מופ'םר Iמון-החו Iהפ(ובוהגג'גות'על'למגצח'ם Iהגגוהש'ר'ם . 8

העצ'ם('תחתבו'מעלעך'גר'ג'גקעד''אוגטערה"ד"םוהש'ר'םומפשפש',ו'עומדהמחולות')
אתלהוס'ףלמשל,ג'תן,על'הםלבכות").אג'("מתאווהו"גען'מ'ר'ך Iו'גלוסטה'רקרק'ם')

'שדקט'ל'ותשורות .) 150עמ' ,ס' Iגנו(כתכ'סבארז"על'לות"גברובמל'םהפותח Iהגבוהש'ר
 .) 222-218עמ' , 1983בקון,(ראה:אחר'םרב'םבש'ר'םגם

שבהב'עדן',בדפסהש'ררצב).עמ'ב,כרך(א'גרות, 19 ך.. 1922מ'וםצק,'לרבב'א'גרתראה: . 9

 172-170ח,חוב'שם,שס,בדפס:השב'חלקו ; 147-146עמ'תרפ"ה),(תשר' Iחוב'א,
 ) 128עמ' , I(תשל"הרושובסק'ב'שלבמאמרומצו'ה'הוד"סעםש'ר'שלאוספ'םרש'מת . 10

 6כרך , Iנ UDAICAI'ודא'קה,באבצ'קלופד'ה , SECULAR FOLK SONGבערךכלולהבוספתרש'מה
 . 1385עמ'

 .) 130ס'מן , 1901(פטרבורג,ג'בצבורג-מארקאסופת . 11
אמ'רשע Iשפ'לבאסמ'טןבערלפ'דלמ'טן"ייאק'ל :) 409ס'מןכהן: ל"'(אחרתובגרסה . 12

לשמותפרטג'בצבורג-מארק,מגרסתרב'םש'בו"םא'ןו Iבגרסהגאס".מ'טןאו'פןל'דל
אחרת,בגרסה .כרפרןולאעצמא,'כש'רהמרובההב'תבדפסכהן ל'"אצלאךהמגגב'ם,

כלולהמגגג'ם,אלפב"ה-אפוסטרופהובמקוםהמודוס,משתגהווהל'ן,מ'וצאבעל-פהששמעת'
או'ףל'דלא'ך Iשפ'לןבאסדעםמ'ט'עק'לפ'דלדעםמ'ט"יידלהמבגב'ם:שלת'אורבה

פטרקובה).ברחובב'גוןמבגב'םהבאסעם'עק'לבכ'בור(יידלגאס"פעטערקאווע
 . 679-647עמ' , MALE), 1906 (מאלראה: . 13
 .) 340ס'מן , 1950 (ובצ'קסטו . 14
מתפקד'םצמד'-השמותכ'צ"ן ) 22עמ'(תשכ"ה,סדןדב(תרס"ח).לשון''חבל'במאמרולמשל, . 15

התופ'םשלאבוקט'ב'תלהעלאהוחופ'ם"(יימופ'םהבג'גהכל'שלאובומטופ'אותבתורתאף
מר). Iולש'ראוהממלללכ'בור Iרמ-גלל'""מלל'הרועמ'ם;

שב.עמ'א,כרךא'ברות, . 16

הש'רהואהמוקדם(שגרע'גו '''גפעל'חלפהוהש'רהמרש''לממשלתהרש'מהכ'כאן,'צו"ן . 17
גל'קסון)מ'(בער'כת'עולמבו'שלהחוברתבאותהשב'הםבדפסוהבג'בות')על'למגצח Iהגגו

וולגר"םג'לו"םכלפ' Iובוסל'דהשלהלוך-רוחבאותובכתבוה'צ'רותשת' . Iתרע"אודסה,
והמהפכה.המלחמהתקופתרוחג':אקל'םבאותו-בראהכך-ובוצרוופלבא"ם,

המסת"םהמטורףהר'קודאתלמשלוהשווהמבדל,'שלבכתב'וגםרווחהמוותר'קודמוט'ב . 18

ע'רובהמחולות'.עלבל'מגצחהר'קודלםוףרעם''בםתרבם'פורוהסלע,אלהמחולל'םבג'פוץ

 .מגדל''צ'רתשלה'סודמדפוס'הואוהלוו'ה,חתובהשלודמע,שחוקשל
צמד'ם,ארבעהשלמבבהצמד'ם.ארבעהכלאחר'בומובאהרפרןאךמצמד'ם,אמבםבבו'הש'ר . 19

בש'ר.הקבועהסטרופ'המבבההואדד)גג,בב,(אא,אוקטבהאו

 . 296-222עמ'(תרע"ט),אכרךב'התקופה',עולמות'שב''ב'ןבשםפרסםשב'אל'ק . 20
ועו.דר'מה")מרבהבשר"מרבהמשקל(עלמשא"מרבה-כסות"מרבהכגון . 21
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המלכהייליישבתאיור :ברגבריוסל

תשלייגדבירופזמובר-תיי,:יימזמוריםבתור



ודימויממשות-ביאליקבשיריילדיםחטיפת

והאימההפחךעםההתמוךךות

ומתקצפתומתמרמרתהולכתהסערהומבחוץ

עולליםאלפיכוללתוהיללה ...רעבהכ"לילית"

 ...אמותמחיקנגזליםוטבוחים,שחוטים

גבוז).ז'כדובותקטעהספד'סי(יאדוו

ביאליקשלבעולמושתייה"כ"אבןהחטיפהא.
חטיפהשנחטף,ילדשבמרכזןיצירות,קבוצתישביאליקשליצירותיובין

הבלתי-גמורההפואמההיאשבהןוהמובהקתליתהליטרמטפורית.אוממשית

לעבודתשנחטףמדלת-העם,יהודינערשלקורותיואתהמספרתהחייט:ייונה

אםגםכשיר-ילדים,מלכתחילהנכתבלאזהשיר"קנטוניסט".ונעשההצבא

אתביאליקפרסםאמנם(לימים,הנעוריםסףעלהעומדיל,זהואהראשיגיבורו

במיוחדביאליק,שלגיבוריוולנוער).לילדיםבעיתוןגםהבלתי-גמורההפואמה

לכללמתפתחיםשאינסהנרטיביהממדבעליבשיריםאוהסיפוריים,בשיריו

גיבוריםאוילדיםגיבוריםקרובותלעתיםהםממש,שלסיפוריתפואמה

החטוףיונההעניים:ימבניהגנוזההפואמהמןהנערהמתמיד,אדולס~נטיים:

יצפרירים:האוטוביוגרפיותבפואמותה"אני"גםהחייט.'ייונהבפואמה

וגםלשחזרם,ומגסהבימי-געוריוהנזכרמבוגראוגער,הואויזוהריישירתיי

אחתולאימי-ילדותו,עלמתרפקייתמותישיריבסדרתקמוט-המצחהדובר

אתגםשלובתפיסת-המציאותומערבבמבע-משולב,המציאותאתמעצב

שלו.בפואמותילדיםגיבוריםעיצבלאלמשל,ילייג,הילדית.ראיית-העולם

(פרטהסאטירהדרךעלאלאמבוגרים,גיבוריםעיצבלאלעומתו,ביאליק,

בעיקרו).אמפת,ייחסגילהשכלפיהםולאמו,לאביו

האירופיהפולקלורשלהאימהמסיפוריחלקהיוילדיםחטיפתעלסיפורים

הילדים,עלאימההילכואלהסיפוריםבפרט.היהודיהפולקלורושלבכלל,

לאזהרהטיבה,עללחלוקאולישגיתןחיגוך,שיטתגםשימשוועל-כן



להיזהרעורו,עללשמורהילדאתללמדהשאר,ביןנועדה,ההפחדהולהתרעה.

ברשימהסיפרעצמוביאליקגםומבוכה.צרהבעתתושייהולגלותמזרים

בנשמתו:היטבשנחרתהללו,הסבתא"מ"סיפוריאחדעלגנוזהממואריסטית

בילדותימחברייאומאמיששמעתיהאגדות,מכל

לאנפשי,חדריובכלבלביעמוקכהנגעהלאאחתגם

רגשותיי,ורחמיי,מעייהמוןכלאתכהעוררה

הילדדברעלכאגדהאחתפעםודמיונימחשבותיי

גיבורומה ...וברחרוזןבידשנשבההיפה,היהודי

ההוא!הגיבורהילדיפהומהההוא!היפההילד

לחלקותהיבידבקהההיאהאגדהאתשומעיומיום

נימימכלומנהמתיוצאתוהיא ...נשמתיולשירתמרוחי

יותר ...והקרועיםהמחונקיםרגשותייומכלהדקיםלבי

ודבריםספריםאלפיליוביארופירשושהגידו,ממה

היאבילדותי.ההיאהאגדהליורמזהפירשהבזקנותי,

העולמיםויגוןהצערמעמקיכלאתליהביעההיארק

יהודיהמלהאתליפרשההיארקהיאיהוד,ישבנפש

יהגהוהלא ...לדבריכולהפהשאיןמהמשמעה,במלוא

לדבר.!יכולהפהשאיןמההמנגינהותביעהכינור

הואשררה,בעלישלבידיהםונשבהשנחטףילדאוואוב,דביערהתועהילד

הואזאתשביטאכפיאוביאליק,שלהנפשיעולמושלהשתייהמאבניאפוא

נשמתי".ולשירתמרוחילחלקייותהיעצמו

בזמןשנכתבביער:'הנערהילדיםמשירמשל,דרךעולה,זהתמטידפוס

תרפ"ה,בשנתבשלמותלראשונהנדפסואשרבברלין,ביאליקשלשהותו

באותונכתבהשיר 2בתל-אביב.והתיישבארצהעלהשהמשוררלאחר

בראשית''ספרהמדרשית"ה"אגדהנכתבהשבהםרוחנ,יואקליםהלוך-נפש

ילדעלמסופראלהיצירותבשתיתרפ"ח.בשנתבארץלאורהוציאהשביאליק

בחייוטראגילאירוערגשיתתגובהכנראהושניהםמהוריו,נחטףאושנעלם

היצירותשתי 3 •גוטמןנחוםשלהזיכרונותבספרמסופרשעליוהמשורר,של

שנחטףיל,דשבמרכזןביאליק,משליצירותשלרחבהלקבוצהשייכותהללו

הפואמדהיאשבהןהמובהקתכאמור,מטפורית.אוממשיתחטיפה

החטופים,רובטוב".ב"סוףלכאורההמסתיימתהחייט:'יונההבלתי-גמורה

שניםעשרותהיהדות.חיקואלאמותיהםחיקאלחזרולאהצאר,לצבאשנחטפו

128 



נפטרושהוריהםישרבות:גורלתהפוכותהחטופיםעלהביאובצבאשירותשל

מצאהגדולוהרובהקרבות;באחדמותואתמצאשהחיילישמזקנה,אומצער

הכשרות,עלשמירהאפשרולאהממושכותהשירותשנותשכןליישמד",דרכו

ישראל,חגיועלהשבתעל

אתלהגדירניתןהאםארהיהדות,חיקואלביתואלחזרלפחותהחטוףנהי

להביןניתן 4הפואמה,שלהגנוזבקטעהנופלים,הכוכביםמן 1טוב"כ"סוףסופו

כליעםהרוסיתבערבהשהתהלרבזמןעליו,מתוהאהוביםמשפחתובניכי

הישיבהמןאותושניתקוהממושכות,השירותשנותועו,דזאתכתפו,עלנשקו

עיירתו,אלבשובוכן,עלומקצוע,השכלהחסרהותירוהוישראל,וממנהגי

תקוותבותלןשהכולהוא,ויקרה,כבודכלבושאיןמשלח-י,דלולמצואנאלץ

חייטוהואהיהודית,העיירהאלחזרבישראל,גדולרבשלעתידלווצפוגדולות

החברתית,ההיררכיהמתחתיתבעל-מלאכהמחטו,עלכפוף

במיוחדחשובולענייננוהמטפורי,ברובדחטיפהעלמדובררביםבשירים

שירהירקרקים'),העצים('תחתבוימעלער'נינקעגרידי'אונטערהיידיהשיר

ילדים-ושלמה'לערמשה'לערעלבהשתפכות-הנפשהמספרוסנטימנטלי,רר

כציפורים:ולפזרםלחטפםעלולהשהרוח-כגוזליםורכיםקטניםיהודיים

ווינטעלערגרינגעאויףזייכאפען

פייגעלער,זייצעטראגעןסעאון

 5אופק:אוריאלובתרגום

א;zכםפו 9 ~~ךיל;ת ';jרוח;ת

א;zכם,פו 9ינ?צ~רים י.פ~~

מאקאברייםיסודותבסמוימכילהזהוהסנטימנטליהררהשירכימתברר

העציםתחתלתומםהמשחקיםילדיםשלהאידיליתהתמונהומאחורימאיימים,

הילדיםתיאורומוות,חטיפהשלומאיימתדמוניתתהוםנפערתהירקרקים,

החטיפה:בשיריובמיוחדרבים,יידייםבשירי-עםכלולמצפצפיםכגוזלים

חדרפוןמעןרייסטעופעלערקליינע

 :ובתרגום-פרפרזה

החורמחיקנקוטיםגוזלים)(אוקטניםטופות
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העםשיריבאסופותהכלוליםהקנטוניסטים,בשיריהדוברמקונןכך

ותמימה,קטנהיונההיותועלמעידהחטוףיונהשלשמוגםואכן 6היידיים,

 ,ערב"ומזאבימנמריםה"אכזריםהקהלתקיפי,בידבכפועווללאעלשנחטפה

אתהזוהבלתי-גמורהלפואמהלהקנותהיהאמורוהנשרהיונהמוטיבאכן,

נדרואתכנשר"),("ואתחדשכנשרנוצותלצמחשואףהגוזליונהאחדותה:

שומעשהואשעהבלילה,משמיעהואלגדולה,ולהגיענחתהוריואתלהשביע

הצאר,צבאאלנחטףהואלבבו",כצפורמפיההגה"ולכלאמו,שבחיאת

שיצאהנביא,ליונהמדומההואלחלופין,כיונה,עיירתואלוחוזרנשר,שסמלו

מבטחים,חוףאלשובונפלטהדגבבטןנבלעכפויה,לשליחות

יהודיילדשלהחטיפהבסיפורגםכלולמצפצפיםכגוזליםהילדיםתיאור

הילדיםאתהמשוררמשווהשבופניי',על'חלפהבשירוגםבראשית',ב'ספר

אלכהאקומהאו /נקרלפנותהמצפצפותאצא,השדהצפורי"אלשדה:לציפורי

בשזנר",לתמםהמשחקיםהילדיםאללי

ועלגוזליםשחטפהרוחעלמסופרבושגםב'לבדי',זהציורבולטבמיוחד

 ) .. ,(רךגוזלואני ) .. ,(הרוחנשא"כולםהמדרש:בביתיחידישנשאררך,גוזל

מןהרוח",נשא"כולםהביטוימתרחקהעברי,הליריבשירלהם",פרחוכולם

צורתאפילושבוווינטעלעך", ) .. ,(אויףזיי"כאפןהעממיהיידיהביטוי

הטראגיקהאתלחלוטיןמטשטשאינו"ווינט")במקום("ווינטעלע"הדימינוטיב

עלב'למנצחשמוצגמהומוות,כזיהשלהמאיימותהקונוטציותואתוהאימה

רוח"תיפחאובאביכם",ש.ד("יבואובוטהגסהקללהבצורתהמחולות'

מעודנת,בצורהבוימעלעך'גרינינקעדיוב'אונטערב'לבדי'באאביכם"),

ברביםה"רוח"המוות,מאימתבהגםישבסמויאךפחות,ומאיימתמרוככת

לממלכתחטיפהגםהיאוה"חטיפה"דמוניתמשמעותגםמכילהביאליקמשירי

קרובידידשלהחטוףמותואתאחר,במקוםביאליק,תיארכאשרהמוות,

היהנחטף,ידינומתחתהוא,גםנחטף"והנההחטיפה:בדימויהשתמשואהוב,

 7ואיננו",-לוינסקי

הילדותבשירידמונייםיסודותב.

אחרבהקשרנזכרשכבר 8הקיץ','עברהדידקטישבשירייפלא,לאכןעל

השדיביופייםלהםשקוראיםהטבע,מפיתוייהילדיםנזהריםלספר,במבוא

תומתם:ועלשלמותםעלומאיימים

:::ימאירים, ,םיק;ר;י::: יר~י:::~צ.י;ם

עירים! /oנו~דוזיכו~ראונו:צום~ל
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ב~ש.בלנבנואזp~נוואנחנו

קשב,רב~נו Wה~מ;רנוולדברי

הצ~רים~סרילנבנונ~ו;יהלא

רים, 'f!ו::דשמחים ,::דס~שים::ד~פים,

המ~דים~ציגםו;ונו;אפתולא

~לדים!ואנחנכיאף

פיתו:םוהצפריר",הצפיראלהילדיםשירישלהגדייימןבפרקשראינוכפי

עומדבה(גם'המתמיד'בפואמההטבעשלפיתויואתרקלאמזכירהעציםשל

הפוחז,הרוחמפניהמזבח,קרנותכאלהישיבהביתאלונסבפיתויהלמדןהנער

עולם''ביתבשירהאלהעצישלפיתו:םאתרקולאלקראתו),כשטןרוקדאשר

אףוהןבעץ;שרוקמההיוונית,המיתולוגיהמןאאולהפרשתאת(המזכירים

מיתולוגיאופיגםלהןלשוותכדי-אחרעץשלבשםולא "ייאלותמכונות

גםמזכירהגנוזבשיר-הילדיםהעציםשלפיתויםמפתות),סירנות,כשלאלילי

ומפתים,מדיחיםטבעכוחותה"צפרירים"משמשיםשבהםהשירים,קבוצתאת

הברכה,ואלהשדהאלאחריהםלצאתלילדהקוראים

וב'זוהר'ב'צפרירים'הנעראתהמפתותהרוחותכיהביקורת,הראתהכבר

נועם,וגםמאקאבריותגםבהןשישאימה,שלתהומותאלאותוחוטפותלמעשה

מןווינטעלעך""ל(בדומהקלותבוקרתוחורגםהםביאליקבשיריה"צפרירים"

הנעראתחוטפיםאלה ,ורוחותשדים-דמוניםוגםלעיל)הנזכרהיידיהשיר

שבעתאורהגנוז,האורשמורשבו ,תחתוןגן-עדןמעיןאלאותוונושאים

שלאיוכללאהצפריריםשלהפיתוישירתאתלבבתשומתהקוראהימים,

איןדבר,שללאמתו 9הנועם,דברימאחוריהחבויהמאקאבריביסודלהבחין

עולם",ב"ביתהאלותשלהפית-וימשירתיסודיבאופןשונהזופיתוישירת

בתרדמת-נצח,תחתןלשקועלאדםהקוראות

שדוניםרקאינםואף 10ונעימות,קלותבוקררוחותרקאינםהצפרירים

-כצפיריםגםמתואריםהצפרירים IIעצמו,ביאליקשתיארםכפיקטנים,

משובהלמעשיהילדאתומדיחיםומפזזיםהמקפצים ,ושעיריםכתיישים

סאטיריםכאותםמתואריםהםהתורה,מלימודדעתואתומסיחיםהגוףולהנאות

שלבהימשכותו 12בלב.זהגוףבהנאותימיהםאתהמעביריםתאווה,שטופי

התפקרות-היצריםמשוםגםאךתמימה,משובת-ילדיםמשוםישאחריהםהילד

 ,תנטוסשלרב-אימהגילויומשום

אלינוהילד!(ייאלינופיתויבשירתהמלווהב'זוהר',הצפריריםמחול
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פאייפת.פאקאבריתתחושהפתערבתבנועםאךונעים,עדיןהואהיפה!")

ייובלשונםידאחוזיבשורהנ'צביםהברכה,פןהעוליםהצפרירים,בתיאור

שורתכבתיאור(פפשבוקרעםהנפוגבשאול,השדיםפחולפיסודישרנה",

האירופיבפולקלורהגפדיםגםלילה;חזיוןבחלוםהנפוגהליל',ב'גפדיהגפדים

הדפונייםהיסודותיחד).גםובאיפהבנועםפלווהשהופעתןדפוניות,בריותון

ביאליקבשירתאפואפצוייםהרוחות,שלהשחתפחולבתוכםוהפאקאבריים,

לפצואפצפההקוראאיןשבהםותפיפים,נעיפיםבשיריםגםחטיבותיה,בכל

כאלה.יסודות

ביאליקשלהאימה"ב"סיפוריה"סיגור"שיטתג.
שלםיהאלאלילדים,ביאליקשלביצירתוהכלוליםהחטיפה,בסיפוריהדיון

אתלהראותניתןזה,דיוןבאפצעות 13שלהם.ה"סיגור"לסוגייתשנידרשפבלי

יותררבהבבהירותיצירתו,חטיבותפיתרלילדיםביאליקשירתשלייחודה

שלבשיריוה"עלילה"פסתייפתכלל,בדרךאחרות.סוגיותבאפצעותפאשר

להתרפזעשויהשפפנופתוח,בסיוםאפי,אוסיפורייסודהפכיליםביאליק,

הפסתייםאחד,שירולולפבוגרים,ביאליקבשירתאיןהטראגית.האופציה

בסיוםלכאורההפסתייפיםהשירים,פקצתאפילוכפשוטו.טוב"ב"סוף

אחיזתאלאאינוה"טוב"וסופםאופטיפיים,שיריםאינםלפעשהאופטיפי,

עיניים.

ראשוןבפבטלהיראותהעשויזהבי','טווסהעם"ב"שירלפשל,כך,

נערהביןאגדי·דפיונידיאלוגספקשהואזה,שיראופטיפי.כשיר·בשורה

ציפורלביןבינהלבינה,בינהשבגרהנערהשלפניפישיחספקפלאים,לציפור

נישואין.הבטחתובופכתבלהלהביאלנערההציפורבהבטחתפסתייםנפשה,

סתפיבתאריךאםכיופדו:ק,ודאיבתאריךנוקבאינוהשיראולם,

לפעשה,חנוכה.שלשבתאחראי·שםאי"התיערךהחופהובלתי·פחייב:

תפשיךאףואוליפפש,שלהבטחהבלאפפשית,בשורהכלבלאנותרתהנערה

טוב",כ"סוףלהיראותשעשויפהשאיננו.החתןאלרביםיפיםעודלהשתוקק

פלאכסיוםאףואוליפתוח,כסיוםפתבררחיים,ושפחתאופטיפיותפלאכסיום

חידקל'.ונהרפרתנהר'ביןהעם"יישירשלכסיופותוגה,

ולרכךהעלילהאתלעגללעצפוביאליקהתירלילדיםבשירתוזאת,לעופת

נאיבייסודוהפעוגלהטובבסיוםראהלפבוגריםבשירהאםתהפוכותיה.את

לעשותוכדיטראגיים,ברפזיםאואירוניה,שלבקורטלתבלושצריךפעט,

ב"סוףלסייםלפרקיםלעצפוהרשהלילדיםשיריואתיותר,ופענייןפורכב

ורב·אנפין.פתוחכםלעשותוניסיוןללאכפשוטו,טוב"
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סביבונו,למראהילדשלהתרגשותואתהמתאר'כרכרי',בשירלמשל,כך,

תבוסותלולהנחילגםעיןבהרףיכולאךוניצחונות,כיבושיםלמסעותשיצא

ומולוה"התעשרות"הניצחוןלנוכחהשיר,בסוףהיל,דשלשמחתוומפלות,

ורעאחלושאיןוטהור,אמיתימובהק,טוב"ייסוףמשוםבהישהיריבכישלון

 ,למבוגריםביאליקבשירת

החייט','יונהשללסופובניגודטוב",ב"סוףמסתייםביער''הנערשירוגם

גדוללרבהפךשלאוסופוהצבא,לעבודתונחטףלהוריונעלםהואשאףלמשל,

מחטו,עלהכפוףועלוב,ענילחייטאםכיומוריו,הוריולוניבאוכאשרבתורה,

שראינוכפיילדים,חטיפתעלמרומזיםסיפוריםכלוליםהקאנונייםבשיריםגם

המטפוריים,והןהליטרלייםהןהקאנוניים,ה"חטיפה"שיריאולם,לעיל,

ולאשונות,אינטרפרטטיביותאפשרויותהמותירפתוח,בסיוםמסתיימים

ילדשלחטיפתולילדים,ביצירהזאת,לעומתוחד-משמעי,מוחלטטוב"ב"סוף

ייסוףשלתפניתמקבלתבראשית')'ספרביער',('הנערבלתי-נודעיםלמחוזות

האוהבת,משפחתוחיקאלהילדחוזרשבוטוב",

לוטהגיבורשלסופואתבדרך-כללביאליקהותירלמבוגריםבשירים

בשירים ,מפורשבלתיטראגיגורלמתרמזאלהשיריםשלומסיומיהםבערפל,

והמרגיע,הטובהסיוםאתלהטעיםישהנראה,ככלביאליק,האמיןכךלילדים,

כיוונים,באבדןאובחרדהבמבוכה,הילדאתמותירואינוהעלילהאתהמעגל

הערות

 . 212עמ'בנוזים,כתכים . 1
ז-ח.חוב' ,''עדןבירחון . 2

יישירבפרקבשיר",נוספים"רבדיםבסעיףלהלן:וראה .) 15עמ' , 1981 (וגוטמןבן-עזרראה: . 3

החידושים".למחדשיביאליקשלתשובתו'המכונית':הילדים
 .) 154-152עמ' ,(תשמ"ושמיר . 4
 .) 24עמ'(תשמ",דאופק . 5
 .) 50סימן , 1901 (ומארקגינצבורג . 6
ספרות'.'דבריבמדורהכלולה ,"לווינסקי"המנוחבמסתו.ד
 . 138עמ'בנוזים,כתכים . 8
 .) 111-110עמ'(תשמ"ה,לוז . 9

 .) 180-176 'עמ , 1983 (בקון . 10
שלעיל.והצפריר",הצפיראלהילדיםשירישלהגדי"מןבפרק , 12הע'ראה: . 11

(שמיר:ביאליק),שללשונו(מאוצרותח"ן''אבניבמדור"צפרירים",הקצרהרשימתיראה, . 12

1983 (. 
, 1968 (הרנסטין-סמיתברברהשלספרהראה ,שרבותסיגורדרכיעל . 13 (HERRNSTEIN·SMITH . על

אורלן :בתוך .בביאליק'השירים'סופיפיינשטיין,מ'ראה:ביאליקבשיריהסיגורדרכי

 .) 344-342עמ'(תשל"א,
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הדו-פרצופיהשיר-'דוב'

המשונים:כרוזיהםבאוירמפריחיםותגרניותרוכלים

בדרךואלההחרוזדרךעלאלהתחנונים,בקולאלה

פנים.לשתינשמעתובלשוןחידוד

 )'המוש('לממשלת

המתחכםוהחידודביאליקא.
מענייןתרגילהואאשכנזית,ובהברהטרוכאיבמשקלהכתובזה,שיר

במיוח,דחיבבביאליקוהיפוכו.דברבו-זמניתהאומרתיידו-פרצופית",בכתיבה

תחבולותוהבשלה,הבוגרתבשירתולעתיםגםאךדרכו,בראשית

וברורות.מובחנותהסימולטניותהאפשרויותשתישבהןלשון-נופל-על-לשון,

סימןלימיםשהפכההאמביוולנטיות,ניכרתהמוקדמתבכתיבתוכבראמנם,

ביןהגבולותאתהמטשטשהרומנט,יה"קרע"פרי-שירתושלהמובהקההיכר

(ראה,התלבטויותיועללהכריזביאליקהרבהדרכובראשיתאולם,ההפכים.

מז'יטומיר),לידידיותר"ן-תרנ"אהשניםמןהסנטימנטליותאיגרותיולמשל,

איןשעליובכתיבתו,אינהרנטיסממןהאמביוולנטיותהפכהיותרמאוחרורק

בכלובעקיפין,במישריןניכר,הואכיישירה,אמירתיתבצורהלהכריזצורך

לאידאולוגיה.ועדהפרוזודיהלמןהטקסטרמות

אלאו , DOUBLE ENIENDREה-תחבולתאלתכופותביאליקפנההדרך,בראשית

ואופייניקלסיציסט,יסגנוןסממןדווקאשהיאדסתרי",ה"תרתיתחבולת

ההשכלה,סופריאתששימשהתחבולה LINE or WIIוהשנינההחידודלמסורת

(סאטירות,שלהםוהבלתי-קאנוניותקלות""ההשירהבחטיבותבמיוחד

למיניהם).הזדמנותשיריפארודיות,

מלאהשנונה,בכתיבהתכופותכוחוניסהיאליקהמוקדמת,ביצירתו

שלול"דרשותלהתחכמויותנטייתואתשנתפקר.תלמיד-חכםשלהתחכמויות

 lגולדשטיין:דבוולוז'יןלישיבתידידותיארדופי"

והכל ) ... (המדבריםראשתמידכמעטהיהביאליק



,שהיודכריואתלשמועכאפרכסתאוזנםעושיםהיו

תחילתם-אלוכינוסיםהיולפעמיםענין.מלאיםתמיד

שכנישעשועיםהםאיזהשעשועים.וסופםייכוחים

 .חוליןושיחותכדיחות ,אומרהךיאצלםןמצוייםישיכה

אחדוכלהלצה,גוררתוהלצהכדיחה,גוררתכדיחה

ממולחותלאמרותקץאיןפסוקו.אתפוסקמהמסובים

ונוקכיםחריפיםלפתגמיםמספרואין ) ... (ומפולפלות

אחדפעמיםוכחרוזים.כפרוזהעוקצתולכיקורת

גומרם,שהואעדחרוזיו,כלאתוחורזכפזמון,מתחיל

לומוצאושניאחד,פסוקואומרמתחילאחדופעמים

וחוזריםחוזריםאלושנייםוכךשני,פסוקואומרחרוז

החריפיםהפלפלנים ) ... (פסוק.אחרפסוקחלילה,

דרךעלומפולפלים;מחודדיםדכרי-תורהמגידים

משמיעיםוהדרשניםהכתוכים,אתהמעקם ,הפלפול

גם ) ... (מגידיםשללדרשותחיקוייםדרשות,

כוחוהעליונה,עלהז'יטומיריידהיתהאלוכשעשועים

מעשיותכסיפוריוכפתגמים,ככדיחותיפההיה

לושניואיןהיהאחדהלכ.אתהמושכים ,וכדיות

אתמחקהוהיהחסידים,סיפורילספרכאמנותוכישיכה

לחזורככךשמלאכתםאלוכני-אדםחוזרים','הדרשות

רגילהיההואקהל-חסידים.לפנירכותיהםתורתעל

וכמאמריכצורתםשלאכפסוקיםהדרשותאתלתכל

והיה ;ומסרסםהופךאלאשישנם,אושאינם,מדרש

ומדכרהחסידותדרךעלומאמריםכתוכיםמפרש

שהשומעיםעדטמירין',כ'מגלהכהשמדכריםכלשון

מצחוק.מתגלגלים

חיים","עץכישיכתלימודיוכזמןעודשנכתכוכיאליק,שלשיריוראשוני

מעשה-נעורים,שלקונדסיתמגמהמהםעולהופארודיות.סאטירותכרוכםהיו

מדרשוכמאמריכצורתםשלאכפסוקיםהמשתעשעכן-ישיכה,שלהתחכמות

'תעניתהאנטי-חסידייםהאנקדוטלייםהשיריםמצוייםכיניהם .מאולתרים

הראשוןקלמכור.אוכדיחהעלהכנוייםתשוכה',ו'הכעלצדיק'לעצירתציכור

ממעצר,החסידיהצדיקשלשחרורועלככיכולושכחהודיהשירהואשכהם

מכודחתעיןכקריצת-השירמספראחת,וכעונהכעתלרשות.הלשנהכעקכות
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עלפארודיהעורךתשובה''הבעל 2המעיים,מעצירותהחסידשלשחרורועל

למיתשובה''הבעלאת-לשון-נופל-על-לשוןבדרך-והופךהכפרות,מנהגי

גוו,מאחוריאותםומשליךעליהםשמכפרלמיולאהראשונים,חטאיואלששב

הנפטר,שלבשבחוהמספרשיר-מצבה,גםהזמן,באותוביאליק,כתבכך

לידידו,שכתבבדחני,חתונהבשיר 3בגנותו,גםאחתובעונהבעתמדבראך

אחדדבררקכיוהוסיףיציבים,נישואיםלחייכתנאיהכסף,שלבשבחודיבר

זה,בשירהכלולותהעצות,לסדרתהמאזיןאוהקוראהכסף,מןבחייםחשוב

,כילהבהירממהרה"יועץ"אךהכל,עלהעולההיאהאהבהכילהאמיןמתפתה

הכסף,עלבערכוהעולההואהוהברק

'שירתי:הידועבשירוגםביאליקאתשימשה DOlBLE ENTENDREה-תחבולת

שלאורכולכלבסופה,להופואנטהבדיחה,כמעיןבנוישלוהפתיחהקטעשכל

ירושהעלמספרויחושממוןבעלאדםכאילוהרושםנוצהפתיחה,קטע

עלמספראיננוהמתוודהשהדוברלקורא,מתגלהבדיעבהלידיו,שנתגלגלה

וירוהדלביתעלאםכיאסירי-תודה,דייריםמתגורריםשבואריסטוקרטי,בית

 4והעזובה,העליבותהעוני,סמל-הצרצרבומשתקעכןועלמרוהענישבעליו

ייחמה"פניםקבלתב.

בנויהדוב,שלהופעתולקראתנרגשותהכנותהכולל'דוב:שיר-הילדיםגם

המערבה"דו-פרצופי':אופיוומכאן , DOUBLF ENך ENDREה-תחבולתעלנראהכך

בשיר,וטורטורכלכלפיה,בוזשליחסעםהכבדהלחית-הטרףאהדהשליחס

שלבשבחוכדרישהלהתפרשיכולכפל-משמעות,עלהבנויהבאנקדוטהכמו

הילדים,(קהלהקהלאלפונההדובראחת,ובעונהבעתבגנותו,וכדרישההדוב

לקבללקהלממליץהואדו-משמעי:שטיבהוהוראות,ציווייםבסדרתכנראה)

מזה,ובאלימותמזה,בהתלהבותתרתי-משמע:ייחמה':פניםבקבלתהדובאת

תופעהכלפיילדשלהטבעיתתחושותיומערכתאתתואמתאףהפניםקבלת

מןלברוחורצוןגיסא,מחדוהתפעלות,השתאותמשיכה,ומאיימת:מפחידה

גיסא,מאידךלה,ולהזיקלהבריחהרצוןעםביחדהמאיימת,התופעה

BO BO BORX HABO הכבדיםצעדיוצלילבחיקויהשיר,פותח,כך

כובדאתהמחקהאונומטופיאה,משוםגםיש IBOIובמצלולהמסורבל,הדבשל

הנפחדים,הילדיםשלוקריאותיהםצעקותיהםאתגםאךהדוב,שלצעדיו

הםממנו,שלהםמפחדיהםלהשתחררכדילדוב,הפחדהקריאותהמשמיעים

(ייבוא!"),פניםקבלתצליליבאמצעותהקרבהדובמןפחדםאתמשככים

וניפוצם,חפציםזריקתובאמצעות

שכןנבחרו,באקראילאהקרב,הדובעלשייזרקוכדישנבחרו,החפציםגם
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שלהרביםצורת-("ספות"להםכפל-משמעותייסירות")(ייספות",אלהחפצים

משמעות:כפלשלה,הרביםלצורתוכן"סירה",למלהספה;שלוגםספל-סף

להןשישדנוטציות,- 5במתכווןכנראה-כאןנבחרוכלומר,וכלי-שיט).סיר

ספלהשלכתביןישממששלהבדל(שהריכאחדגדולורפרנטקטןרפרנט

שוניםוילדיםדו-משמעיות,הןהדובר-היועץשלהוראותיוספה).להשלכת

אוהדאפיוןהואהדובשלאפיונוומזגם.אופ:םלפישונים,ענייניםהמןיבינו

ואולם,בבוז.והןבאהדההןלקבלישפניואתאחת.ובעונהבעתסול,דואפיון

דריםאםכיהניגודיס,מןהכלולהאחת,למהותכאןמזוגיםאינםוהשלילההחיוב

אתשיקראמיישואי-הבנה.דו-משמעותעלהבנויהכבקומדיהזה,בצדזהכאן

כשיראותושיקראמיוישוגדל-מידות,כבדמיצורהשתאותשלכשירהשיר

בלשוןלהבינוישהבא"ייברוךכדוגמתצירוף(ואזהדובשללסילוקוהסתה

סגי-נהור).

קודםשונים:ובמישוריםשונותבדרכיםלהביןניתןהדובשל"דמותו"אתגם

מציגגוטמןנחוםשל(האיורהילדיםעלחתתוהמפילליטרלי,דובלפנינוכל,

אירופה;בעריובקרקסבשוקשהורקדוהדוביםכמובשלשלת,כבולכדובאותו

ביאליק).שלהבוחנתעינותחתכידוענעשוגוטמןנחוםשלאיוריו

פארודיהלשמשאףעשויהדובשלוהכבדההכבודההופעתותיאורואולם,

בתופיםפניואתשמקבליםהפרוות,ועטויהמידותרחבהחסידי,הצדיקעל

שבהחתונהאותנאים,סעודתלהיותעשויהכאןשנערכתהסעודה .ובמחולות

דומהורבת-חשיבות,כבדהבהליכההמגיעשהדוב,אףייתכן .)ףס(כוסשוברים

יירבהביטוירווחהיידיבפולקלור .הנישואיםטקסאתלערוךהבאגדול,לרב

מתבקשהקהלאריה).(רבלייבוש"יירבלביטויבמקבילדוב),(רבבערל"

לבביתבחמימותמשמע:תרתיחמה,פניםבקבלתהנכבדהאורחאתלקבל

חמת-מזג.ובאלימות

הסגנוןעלפארודיהגםהיאהדובשלהכבדהשהופעתוייתכןאחר:ובמישור

גםיכולולפיכךמדויקים,ובלתיברוריםבלתידבריםהאומרהכב,דהמשכילי

זאתעיקר.כלהסופרנתכווןלאשאליהםאבסורדיים,דבריםדעתמבלילומר

מתוךשאינןילפות",ייכייספות",ייסירות",כמומליםמכילהשירמניןי

אמנםחששלאילדיםבספרותקשות(ממליםילדיםעלהמקובלאוצר-המלים

יידוב",השירהילדים.בספרותלרבותההשכלה,בתקופתשרווחו 6ביאליק),

המיושנת,הספרותאתהמזכירותכאלה,במליםעמוסופשטותו,קיצורולמרות

במקראההראשון-ולמך""למךבסיפורלמשל,כך, .כלחעליהאבדאזשכבר

שלייקומדיהשהואסיפור- 1984ורשה,לווין,י"צמאתהילדים''ידידלילדים

איגרות,המחותניםמריציםכפל-משמעות,ועלאי-הבנותעלהבנויהטעויות",
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שלהרביסצורת-(ייספות"להסכפל-משמעותייסירות")(ייספות",אלהציסח

משמעות:כפלשלה,הרביסלצורתוכןייסירה",למלהספה;שלוגסספל-סף

להןשישדנוטציות,- 5במתכווןכנראה-כאןנבחרוכלומר,וכלי-שיט).סיר

ספלהשלכתביןישממששלהבדל(שהריכאחדגדולורפרנטקטןרפרנט

שוניסוילדיםדו-משמעיות,הןהדובר-היועץשלהוראותיוספה).להשלכת

אוהדאפיוןהואהדובשלאפיונוומזגס.ס Zאופלפישוניס,ענייניס~ה.מ.נגן

ואולס,בבוז.והןבאהדההןלקבלישפניואתאחת.ובעונהבעתסול,דואפיון

דריסאסכי , Qהניגודימןהכלולהאחת,למהותכאןמזוגיסאינסוהשלילההחיוב

אתשיקראמיישואי-הבנה.דו-משמעותעלהבנויהכבקומדיהזה,בצדזהכאן

כשיראותושיקראמיוישוגדל-מידות,כבדמיצורהשתאותשלכשירהשיר

בלשוןלהבינוישהבא""ברוךכדוגמתצירוף(ואזהדובשללסילוקוהסתה

סגי-נהור).

קודסשוניס:ובמישוריסשונותבדרכיסלהביןניתןהדובשליידמותו"אתגס

מציגגוטמןנחוסשל(האיורהילדיסעלחתתוהמפילליטרלי,דובלפנינוכל,

אירופה;בעריובקרקסבשוקשהורקדוהדוביסכמובשלשלת,כבולכדובאותו

ביאליק).שלהבוחנתעינותחתכידוענעשוגוטמןנחוסשלאיוריו

פארודיהלשמשאףעשויהדובשלוהכבדההכבודההופעתותיאורואולס,

בתופיספניואתשמקבליסהפרוות,ועטויהמידותרחבהחסידי,הצדיקעל

שבהחתונהאותנאיס,סעודתלהיותעשויהכאןשנערכתהסעודהובמחולות.

דומהורבת-חשיבות,כבדהבהליכההמגיעשהדוב,אףייתכן .)ףס(כוסשובריס

יירבהביטוירווחהיידיבפולקלורהנישואיס.טקסאתלערוךהבאגדול,לרב

מתבקשהקהלאריה).(רבלייבוש"יירבלביטויבמקבילדוב),(רבבערל"

לבביתבחמימותמשמע:תרתיחמה,פניסבקבלתהנכבדהאורחאתלקבל

חמת-מזג.ובאלימות

הסגנוןעלפארודיהגסהיאהדובשלהכבדהשהופעתוייתכןאחר:ובמישור

גסיכולולפיכךמדויקיס,ובלתיברוריסבלתידבריסהאומרהכב,דהמשכילי

זאתעיקר.כלהסופרנתכווןלאשאליהסאבסורדייס,דבריסדעתמבלילומר

מתוךשאינןילפות","כייספות",ייסירות",כמומליסמכילהשירמניןך

אמנסחששלאילדיסבספרותקשות(ממליסילדיסעלהמקובלאוצר-המליס

יידוב",השירהילדיס.בספרותלרבותההשכלה,בתקופתשרווחו 6ביאליק),

המיושנת,הספרותאתהמזכירותכאלה,במליסעמוסופשטותו,קיצורולמרות

במקראההראשון-ולמך""למךבסיפורלמשל,כך,כלח.עליהאבדאזשכבר

של"קומדיהשהואסיפור- 1984ורשה,לווין,י"צמאתהילדיס''ידידלילדיס

איגרות,ותניסהמחמריציסכפל-משמעות,ועלאי-הבנותעלהבנויהטעויות",
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העולם:מןביאליקשלבזמנובטלשכברההשכלה,דורבנוסח

התנאיםאתנכתובמהרה,לכההאהובה!נעמהאבילמך

מזלהקורא:לקולהאדמהותיבקעהסירותאתוננפץ

טוב!מזלטוב!

"ארס·פואטי",מסרגםהפשוט",ייהסיפור,בצדבשיריוביאליקכללאחתלא

למבוגרים,בשיריונהגכךהסגנון.בתחומישנאותיוועלהעדפותיועלהמלמד

סגנונותעלסמויהמביקורתבהםלהתנזרלנכוןראהלאלילדיםלכתובובבואו

נוסושלאבסגנונות,להתנסותלעצמוהרשהאלהבשיריםלהיפך,שונים.

שאינן"ארס·פואטיות",אמירותגםבסמויבהםכללכןועלהקאנונית,בשירה

כך,המבוגר.המשוררשלמעניינוהןכיהיל,דשללעולמוכביכולשייכות

ולימדהמשוררים,צעיריכלפיייעקיצות"ביאליקכלל'המכונית'בשירלמשל,

ימיטולבלבהגה,לאחוזעליהםכיצד(כלומר,מכונית"ב"הלכותפרקאותם

העומדאפוןשלתיאורהירק'בגינת'בשירוכלללמשל,כך,ופגעים).אסונות

(קטעערלי·לבצעיריםביןמזדקן,כמשוררשלואוטופורטרטגםשהואהצ,דמן

בהטעמההכתובכולוהשירלעומתבמלעיל,כתובהאפוןשלהתיאור

כמהשלפורטרטיםגםזהבשירשכלוליםייתכןהמלרעית).הארצישראלית

לרמז,עשויהאדמוניהמלךכדודהמכרכרלמשל,(הגזר,המשורריםמצעירי

כלל,ביאליקביאליק).נגדבשיריואזשיצאהשיער,אדוםגרינברגצבילאורי

עלסמויהוביקורת 1INEM ~ AD HOייאישיים"רמזיםגםלילדיםבשיריואפוא,

חיית·טרףעלשיר·ילדיםרקאינוש"דב"וייתכןשונים,פיוטייםסגנונות

הסגנוןעלסאטירישירגםאםכיהילדים,עלחתתהאתהמטילהאימתנית,

והעמוס.הכבדהמשכילי

הערות

שלבספרוגסמובא'סהדבר'סתרצ"ה.בכסלוט"זידברי,ב'אל'ק",של"מתח'לתובמאמר . 1
 .) 68-67עמי(תש",ןלחובר

 .) 148-146עמי(תשמ"ו,שמ'ר . 2
 . 91עמיבכוז'ס,כתכ'סז'כרוו:ימצבתהש'ר . 3
 .) 79-66עמי , 1986 , 340-326עמי , 1980 (שמ'ר . 4
"נפצוהצ'רוףנכלללראשונה,הש'רנדפסשבו(תרפ"ו),וג'ליג:כרריהגנה:בכתב-העת . 5

 .) 11העי , 192עמיתשמ"ד,(אופק,ס'רות"ב"נפצוהוחלףוזהקדרותי:
נט).עמיג,כרך(א'ברוז,ותתחזקנה"קצתקש'סאגוז'סלפצחש'נ'הסאתה'לד'ס'"למדו . 6
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בחנוכה?ביאליקאכלמה

הילדיםבשיריהדנוטציהלמעמד

תנאיעודהמילון)מחברי(עםעמהםלהתנותומהראוי

מליםשללבית-חרושתהמילוןאתיהפכושלאיאחד:

חדשות,

לשיןי)('חבל'

מתוקיםיםגו~ספוחנוכהמנורת ,ר~ר~א.

שיריםהקובץשירימשארגםכמולילדים,ביאליקשכתבשירי-חנוכה,מתוד

החידושים,כלפיהמשוררשלהאמביוולנטייחסועולהשלו,לילדיםופזמונות

דרכובראשיתביאליקשליחסואוצר-המלים.בתחוםבן-יהודהאליעזרשחידש

י"חשלליחסובדומהומזלזל,שולליחסהיהבן-יהודהשלחידושיוכלפי

שלליחסםבדומהולמעשה 2ליליינבלום,מ"לשלליחסובדומהרבניצקי,ו

מנדלי",,יינוסחוהשיבוציתהדשנההלשוןאת,שהעדיפוהאודסאיהחוגסופרי

יכולתםככלהללוהשתדלוכידוע,ה"ירושלמים".שלהחדשניתהלשוןפניעל

במשקליםלפעמיםטעמם,לפירבותדנוטציותוחידשופסוקיםמשיבוצילהתנזר

הלעזים.מןששאלוובשורשים,זרים

אתפעמיםוכמהכמההביעהראשונות,יצירתובשנותשכתבבאיגרותיו,

שאינןהירושלמיות","והמלותבן-יהודהשלהמהפכנייםחידושיובגנותדעתו

בתחוםובכללםהחייםתחומיבכלהאמין,ביאליק 3גופא"."הלשוןמתוד

בשינוייםולאאיטיים,אבולוציונייםשינוייםשלבכוחםהתרבותית,העשייה

הלשוןשלהמואצתההתפתחותכבמטה-קסמים,הנעשיםמהפכניים,

בלתי-מבוקרתלונראתהלבקרים,חידושיםשהולידהה"ירושלמית",

שבההנאותה,הדרדעלדעתואתהעברית.הלשוןלרוחוזרהובלתי-אחראית

 4פינס:עלבנאומוהביעחידושים,לחדשראוי



אחתחדשהמלהאףלהכניסשבכדיאומרהיהפינס

השפהאוצרותבכללחפשתחילהצריךהלשוןאל

אולימחשבותיהם,אתהדורותכלגנזושבהםהעברית,

ולא ) ... (עבריתבצורההמבוקשתהמלהכברנמצאת

לרוחזרהשהיאחדשהמלה ) ... (רבולוציוניבאופן

הרמוניהדיספביאההיאובצורתהבפשקלההשפה

הפחדשיםראשיעלחלההאחריותוכל ) ... (בלשון

עבריתתהיההעבריתשהמלהצריךהפזיזים.

בשורשיה.

שלאאימתכלמלים,ולחדשלהיחפזשאיןפינס,כמוהאמין,ביאליקגם

עדוב"מחפרות",ב"מטמוניות"לחפשאםכיהמוכן,מןמלהלסופרלונמצאת

לאוזן,זרבמשקלנבנתהאםגםנשתגרה,שכברמלההנאותה.המלהשתימצא

אםגםהמילון,אלכללתיכנסשלאמוטבכןועלהשורש,מןלעוקרהקשה

השפעתביאליקשלבעמדתוניכרתמעט.תתעכבנהוגאולתההשפהתחיית

אתוהביעומתון,הדרגתיבחינוךהלבבות",ייבהכשרתשדגלאחד-העם,

עדייןניכרתביאליקשלהחנוכהבשיריומהירים.מהפכנייםבצעדיםאי-אמונו

נרותהאבמדליקהחנוכה''לכבודבשירבן-יהודה.שללחידושיוההתנגדות

שלחידושו-ה"חנוכייה"בשירנזכרתלאאךאבוקה",לומש W"וחנוכה

ולא ,"ר fייכרלילדמביאהמורהאודסה.סופריביןאהודהיהשלאבן-יהודה,

שלשירוגם(ראהממנוסלדשביאליקבן-יהודה,שלחידושו-ייסביבון"

ה"סופגנייה"בשירנזכרתלאאךלביבה,לילדנותנתהאם"כרכרי").ביאליק

 5תרנ"ז.בשנתיליןדודשחידש"ירושלמית",מלההיאאף(ה"סופגנייה"

חרףובבתי-הספר,בגני-הילדיםלשירממשיכיםלילדיםביאליקשיריאת

המשובצותוהנדירות,הקשותהמליםגםבהגייה.שחלווהתמורותהטעםחילופי

לאוכד')כובריםעביםמרכוף,שן,מכלתכשב,(בכילפות,אלהבשיריםלפרקים

ילדיםשירילכתובאיןכיגרס,עצמוביאליקהילדים.מןשירתואתהרחיקו

המוקשה.הענייןאלאההבנה,אתמונעתהקשההמלהלאכיילדותית,בלשון

המלהמכשולעלאזייל,דשלהשגתוכפיהיאהשירשלהפרובלפטיקהאם

לאשלו,החנוכהלשיריביאליקשבחרהדנוטציות,כלאולם, 6יתגבר.הקשה

חנוכייה,-ה"ירושלמיות"המליםדווקארווחוהחינוךובמערכתנשתגרו,

מהן.סלדשביאליק-סופגנייהסביבון,

ביןשיבצוטשרניחובסקישגםולאחרביאליק,נכנעה"סביבון"בעניין

העשריםבשנותלאורשיצאהחליל,שלוהילדיםשירי(בספרלילדיםשיריו

'לכבודשירואתשכללוהמקראות,לעורכיהתירההדפסה),שנתללאבברלין,
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אחתחדשהמלהאףלהכניסשבכדיאומרהיהפינס

השפהאוצרותבכללחפשתחילהצריךהלשוןאל

אוליים,מחשבותיאתהדורותכלגנזושבהםהעברית,

ולא ) ... (עבריתבצורההמבוקשתהמלהכברנמצאת

לרוחזרהשהיאחדשהמלה ) ... (ולוציונירבבאופן

דיסהרמוניהמביאההיאובצורתהבמשקלההשפה

המחדשיםראשיעלחלההאחריותוכל ) ... (בלשון

עבריתתהיההעבריתשהמלהצריךהפזיזים.

בשורשיה.

שלאאימתכלמלים,ולחדשלהיחפזשאיןפינס,כמוהאמין,ביאליקגם

עדוב"מחפרות",ב"מטמוניות"לחפשאםכיהמוכן,מןמלהלסופרלונמצאת

לאוזן,זרבמשקלנבנתהאםגםנשתגרה,שכברמלההנאותה.המלהשתימצא

אםגםהמילון,אלכללתיכנסשלאמוטבכןועלהשורש,מןלעוקרהקשה

השפעתביאליקשלבעמדתוניכרתמעט.תתעכבנהוגאולתההשפהתחיית

אתוהביעומתון,הדרגתיבחינוךהלבבות",ייבהכשרתשדגלאחד·העם,

עדייןניכרתביאליקשלהחנוכהבשיריומהירים.מהפכנייםבצעדיםאי·אמונו

נרותהאבמדליקהחנוכה''לכבודבשירבן·יהודה.שללחידושיוההתנגדות

שלחידושו-ה"חנוכייה"בשירנזכרתלאאךאבוקה",לו"ו~משחנוכה

ולאייכר;ור",לילדמביאהמורהאודסה.סופריביןאהודהיהשלאבן·יהודה,

שלשירוגם(ראהממנוסלדשביאליקבן·יהודה,שלחידושו-ייסביבון"

ה"סופגנייה"בשירנזכרתלאאךלביבה,לילדנותנתהאםייכרכרי").ביאליק

 5תרנ"ז.בשנתיליןדודשחידשייירושלמית",מלההיאאף(ה"סופגנייה"

חרףובבתי·הספר,בגני·הילדיםלשירממשיכיםלילדיםביאליקשיריאת

המשובצותוהנדירות,הקשותהמליםגםבהגייה.שחלווהתמורותהטעםחילופי

לאוכד')כובריםעביםמרכוף,שן,מכלתכשב,(כ.ילפות,אלהבשיריםלפרקים

ילדיםשירילכתובאיןכיגרס,עצמוביאליקהילדים.מןשירתואתהרחיקו

המוקשה.הענייןאלאההבנה,אתמונעתהקשההמלהלאכיילדותית,בלשון

המלהמכשולעלאזייל,דשלהשגתוכפיהיאהשירשלהפרובלמטיקהאם

לאשלו,החנוכהלשיריביאליקשבחרהדנוטציות,כלאולם, 6יתגבר.הקשה

חנוכייה,-ה"ירושלמיות"המליםדווקארווחוהחינוךובמערכתנשתגרו,

מהן.סלדשביאליקסופגנייהסביבון,

ביןשיבצוטשרניחובסקישגםולאחרביאליק,נכנעה"סביבון"בעניין

העשריםבשנותלאורשיצאהחליל,שלוהילדיםשירי(בספרלילדיםשיריו

'לכבודשירואתשכללוהמקראות,לעורכיהתירההדפסה),שנתללאבברלין,
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ה"סביבון"כיראההסתם,מןב"סביבון",ה"כרכר"אתלהמירהחנוכה',

התנגדלאטעמו,אתתאמהלאזושמלהפיעלואףה"כרכר",ולאנשתגר

וכינהובדעתועמדלילדים,שיריושבספרהגםבשירו,ה"סביבון"שללשיבוצו

ואפילוראש,הרכיןלאוה"סופגנייה"ה"חנוכייה"בענייןאולם,"כרכר",

בארץהלשוןועדשלנשיאובתורתביאליקכיהןשבהןהאחרונות,חייובשנות

להשרישביאליקניסהכול,בפינשתגרוכברהללושהזנוטטיםולאחרישראל,

ייסופגנייה",הצורהתחתאחרת,צורה

אתשום'ואלוףבצלות'אלוףהמחורזתהעממיתבמהתלהמוצאיםאנוכך

המלך,צורתשולחןעלהעוליםהתאווה,מאכליביןהמתוקים",ה"~ספוגים

לביאליקנראתה-וכדומהייאפרוח""אשכול",ייאתרוג",משקלעל-"אספוג"

ה"סופגנייה",נגזרושממנה SPHONGOSהיווניתלמלהההולםשווה-הערך

ה"ירושלמים"שחידשובמלים ,ה~c:כהסיומתאתוכדומה, SPONGE CAKEה-

בשירוכןועלביאליק,אהבלאודומיהן)ייעגבנייה"ייסופגנייה",(ייחנוכייה",

במקוםייעגבניה",עםולא"עגבנית",עםהסלקאתהרקידהירק','בגינת

לאכידוע,זו,הצעהגםאךה"אספוג",אתביאליקאפוא,הציע,ה"סופגניה"

נשתגרה,

העבדיתהשפהמחדשיעםסמוידיאלוגב.

שללמאמרולרמוזכדיבחנוכהן"ביאליקאכליימהבשםזהפרקכיניתי

הדנוטציה(למעמדצ'יצ'יקובן:אכלומהגיטלבישלה'מהאבן-זוהראיתמר

שיריואתכתבשביאליקבזמן 7האחרונים)',בדורותהעבריתהספרותבלשון

שדעתוהעברית,בלשוןרבותדנוטציותונשתרשוהתגבשולילדים,הראשונים

בצירוףלהשתמשלמשל,המשיך,ימיוסוףעדמהן,נוחההיתהלאביאליקשל

לילדיםשירו(ראה:ייתזמורת"בן-יהודהשלבחידושוולאנוגנים",יימקהלת

מנעימהבושגםוארבעה',שלושהב'אגדתהמשתהתיאורוכןנוגנים''מקהלת

בצירופיםלהשתמשהמשיךגםכךהחוגגים),קהלשלזמנואתנוגנים''מקהלת

בן-יהודהשללחידושועצמוהרגילולאחיל",ו"גיבורחיל"ייאישצבא","איש

ייחייל".

מעטלא-כורחמתוךואםרצוןמתוךאםבשיריו,שילבגםביאליקאולם,

(חידושומכוניתכרובית,אופניים,מפה,בובה,פרפר,בן-יהודה:שלמחידושיו

השגור(במובןיימלפפון"אחרים:ירושלמיםשלמחידושיהםוכןאב"י),בןשל

ספיר)א'(שחידש,"נדנדה"לונץא"משחידש , 8קישוא)במובןולאהיום,

נשאויימכונית",המלהכגוןאלה,מחידושיםחלקפינס),י"מ(שחידשו"שעון"

מתוךמרצוו,שלאקיבלחלקםאתמהם,רוחוקורתאתהביעוהואבעיניוחו
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להשיבאיןהנעשהאתטעמו,על-פישלאהתרחבהמליםאוצראםשגםשהבין

הזמן".ל"רוחלהיכנעויש

מחדשיעםשלוהילדיםבשיריביאליקשניהלהסמויים,הדיאלוגיםעל

'המכונית'הילדיםשיריעלבפרקיםלהלןהדיוןאתארחיבהירושלמיים,השפה

בהטעמהבארץ-ישראלשנכתבואלה,שיריםבשניהירק.'ו'בגינת

רמזבשיריונוצרו.אךשזהחדשות,דנוטציותוכמהכמהנכללוה"ספרדית",

ואףדוחה,הואמהםאלוואתעליומקובליםחידושיםאלולמחדש'ם,ביאליק

טעמואתנגדושלאבמשקליםמשלו,חלופיותדנוטציותובמרומזבגלויהציע

האישי.

הערות

,עמיתרנ"דאודסה,שנ,'ספררבניצקי) ח"'(בעריכתיפרדסיושפתו",ישראלח"ת"תבמאמר . 1

28-9 . 

 , 1898פברוארב(יד),חוביג,כרךגינצבורג),יא(בעריכתיהשלוחיהשפה","להרחבתבמאמר . 2

 . 132-125עמיתרנ"ח,שבט

עה-עו.עד;עמיא,כרךאיגרוז, . 3

קעה.עמיא,כרךכט~·פח, :t •רכרים . 4

תשמ"ב).(מרחשווןסיוון . 5

נט.עמיג,כרךאיגרות, . 6

 . 2-1עמי ,) 1976 (אבן-זוהר 7.

הירקי'"בגינתבפרקלהלן,כרעלוראהשונים,לפירושיםפתוחב"מלפפון"ביאליקשלשימושו . 8

 .ילדים"שירשל :.אנטומי
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הך!ברק-נור,זיק

ביאליקשלהילדיםבשיריופיאהונומטהאלמעמד

על ) ... (מרשרשיםברשרושפתאוםהתחילווכולם

ומוצאהמולדתהאחרלבדוקעלתהלאמהםאחדדעת

אתןמיבתאותה:ולשאולזומלהשל

 1 ) 6.2.1922מיוםביאליקשלאיגרת(מתוך

ממששלומלהצליליםחיקויא.

עדבהשחסרואונומטופיאות,בעשרותהעבריתהתעשרהביאליקשלבדורו

המלהעלהמשעשעהסיפורידועזה.בתחוםהמחדשיםמראשיהיהוביאליקאז,

הספרותמדורשלכעורכותפקידו(בתוקףוהכניסההמציאהשביאליקרשרוש,

פתאוםהחלוכולםוהנה,שופמו.גרשוושלמפרי-עטוקצרלסיפורב'השילוח')

היהונדמה"ממציאו",שנשתכחכך,כדיעדנשתגרוהרשרוש"מרשרשים",

בטרםבעבריתרשרשוכיצדוכידנא.קדמתמובשפתנוהיתהשהמלהלכול,

 2בארץןהרשרושהיות

דומהאךבאונומטופיאות,עשירהובפרוזהבשירהביאליקשליצירתו

'ספיח:בסיפורלא.ותוהטבע,לצליליישירחיקויבדרך-כללהושבסיפוריו

התפוררות;קול- " ..."פרררתסיסה;קול " ..."תסססהצלילמצייולמשל,

קול-ו"פץ!"הגחלתשלפקיעתהקולייפק!"הידרדרות;קול- " ..."דררר

המכתש.נפילת

שעדמעניינת,סגנוובתופעתלהבחיוניתוביאליקשלבשיריוזאת,לעומת

בשיריהאונומטופיאותרובבלב.דלביאליקהיאאופייניתמגעת,שידיעתיכמה

צליליםאותםגרידא.אונומטופיאהשלבמעמדאינוכולו,לאאםביאליק,

צליליאתלחקותניסיוואלאבהםשאיוכביכול,ו"שרירותיים""מקריים"

בשפעהמצוייםודומיהם),טרחשרק,גיר,תור,טוט,רי,ציל,(ציף,הטבע

דבר,שללאמתוהקאנונית,בשירתוגםאךביאליק,שלהילדיםבשירתבייחוד



ופיאות,נומטאולפנינובלב.דוהעירוניהכפריהטבעמןלצליליםחיקוייםאינם

שהןלצליל,בהכרחקשור(שאינועצמאימעמדבעליתממש,שלמליםגםשהן

לשירהמעניקפחות,עשיראויותרעשירמטעןובעלותאותו)לחקותמנסות

ו"נאיבי"ייפשוט"שיר-ילדיםהופךלמשל,כך,בנקל.מתנחששאינונוסף,ממד

משמעים.שלוריבויעיבויבעלתממש,שלליצירה

בלבדצליליםחיקויאינוב.ייטו-טו-טוט!"

בנימיןשלהמשעשעתטענתוידועהלמכביר.ישזולתופעהדוגמאות

הילדיםבשירתהכלבשלפיה 3משמעותן',לצליליש'האםבמאמרוהרושובסקי,

ביידישכמו ,"~אה ,~אה"נובחהואלפעמיםמסכיזופרניה:סובלבעברית

ייהאו"הכלבנובחאףלעתיםברוסית.כמוהב",ייהב,ולפעמיםובגרמנית,

החריזה.לצורךבסופה,ו"הב"השורהבאמצע

חושייאבלטעותי,עללהעמידנייוכלוהילדיםספרותשלההיסטוריוניםאולי

הב",ייהב,האונומטופיאהאתבספרותשהשגירהואשביאליקלי,אומרים

מלהרקולאהכלב,נביחתאתהמבטאתקריאה,מלתרקלאהיאש"הב"ומשום

משמיעהכלבכאשר .)!ןת(בקשהאוציווימלתגםאלאלחריזה,נוחה

במליםישהב",ייהב!נביחתקטון'נער'ויהיביאליקשלבשיר-הילדים

דו,לי,(רי,זהבשירהאונומטופיאותיתרגםכיותביעה),(נביחהכפל-משמעות

נושאותארמיות,אועבריותמליםגםאלאבלב,דצליליםחיקוילאהןפום)

כמה(לפיגשםגםפירושו-זהבשירהכינורשלקולו-רי"רי,יירי,משמעות.

לחש-נחשמלתגםהיא"רי"בפיוטים).כמצויוכןיא;לז,לאיובהמפרשיםמן

מסוגהואזהלחש .)"ירירי,רירי,ברירי,יישברירי,ע"א:יבזרה(עבודה

ונהרפרתנהר'ביןיישיר-העם"שלהאחרוןבנוסחביאליקשהביאהלחשים,

 4הדוכיפת").שחהככהומוריפתדיפת("ריפת,חידקל'

מנגןוכשהחלילבארמית,אובעבריתממש,שלמליםהןפום"דו,"לי,גם

אובלב,דצלילשלחיקויכאןאיןשוב"לי-לי-ליל!",בעיר''גדודבשיר-הילדים

נושאצירוףאלאב"חליל",לילשלחריזהלצורךושרירותיתמאולצתבחירה

על-פידמוניים;יצוריםמזיקים,שדים,כלומרלין",ולי(יישדיםמשמעות

המשמיעהחלילוגםרי"רי,יירי,המייבבהכינורגםכן,אם .)א"עקט,סנהדרין

הדמוני.בעולםהנקשרתמאגית,איכותבנגינתםלהםיש"לי-לי-ליל"

לגוזליה,האם-היונהאומרת-תור!"תורתור,תור,גוזליןשלומכםיימה

גםאלאהיונה,המ~תאתלחקותניסיוןרקלאכאןושוב'שובך',בשיר-הילדים

סוגסטיבירמזגםואולילגוזליה,מזוןראולתורלשוטטשיצאהליונה,רמז

צלילית,בחזרההצליחביאליקהיונה.שלזוגהבןחלומה),(בו"ול"תור"
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ייאםשסשרהוהדחיסות,הבהילותאווירתאתלשחזרכסו-אונוסטופיאית,

טורחסרובבכנפיה,ורוחאבקהרבהוסעלהלילדיההחרדהטיפוסית,יהודייה"

שסשסיעהלצליליםחיקויורקאךשאינםבצלילים,השתסשזאת,עםויגיעה.

היטבכאןפקדת {Iהסססש,שלבסלהגםאלאטורחת,שהיאבעתהיונה-האם

נתונה.היאשבהבהקשר,

הסלהאיןושוב'הסכונית',בשיר-הילדיםהסכונית,צופרת-ייטו-טו-ט~ט!"

שרי",וטוטאסר(ייטוטהסקורותסןסלהאםכיצליל,שלחיקויסתםייטוט"

באהייטוט"הסלהוהנהשופר.תקיעתשפירושה: ,)א"עטז,קטןסועד

העבריתהספרותסןסלת-קריאהבתורת 5ביאליקלשירתבקונקורדנציה

שבוהירק','בגינתבשירוכסוהדבר.כןולאביאליק,חידושישבכללההחדשה,

הזוגותאתהסשוררהעסידשבה(בתבנית,שלםהלכתידיוןבסרוסזכלול

ילדים"),שירשלאנטוסיה-הירק''ייבגינתבפרקלהלןוראהבשיר,הסחוללים

עולהוהואובסועדים,בחגיםשופרתקיעתבדברהלכתידיוןכלולכאןגםכך

 .וילדותיפשוטלשיר-ילדיםהיאהאונוסטופיאה,אלאלכאורהשאינהסלהסתוך
'סעשההילדיםבשירשסרח,בתלסידהילדיםסתגרים-ייגיר-גיר-גיר!"

סגרונםהעוליםההתגרות,צליליאתלחקותניסיוןרקלאהריהוו"גיר"ילדות'

הואהאחדשפירושה(רבת-סשסעים),פוליססיתסלהגםאלאילדי-הרחוב,של

שלהלבןשצבעוגם,ייתכןהסקניטים.הילדיםשלהבוזליריקותרסזייקצף",

וכסופניו"),אתייהלביןהניב(על-פיובעלבוןבלעגאסוציאטיביתנקשרהגיר

לחצירסז-לג)לז,ישעיהוהארסי,התרגום(ראהייחץ"גםפירושוהגירכן

ה"כסיל".הילדכלפיהשלוחיםהילדים,שלהלעג

כחיקויגםהנשסעקול,וסשסיעהצירהעלסובבתהדלתעצסו,שירובאותו

האחרונותהסליםשתיייטריקו-פריקו-סריקו-רוק".חורקת:דלתשלצליליה

(ייחבורהססיטתולצאתכברשעליוהפוחז,לריקאוסזכירותבריקנות,נקשרות

ופוחזים;ריקיםבריונים,"חבורתפירושה:ע"ב,ע,סנהדריןסריקין",שכולו

לקוםלריקאלהזכיר"קו-קו-ריקא",הגברקוראייתרנגול",הילדיםובשיר

שכברכפירסז,אוליישהראשונותהסליםבשתילליסודיו).ולצאתססיטתו

ברכותעפ"יהדלת,(סגרוגלי"ייטרוקוהארסילביטוי 6אברוניןאברהםהבחין

חתנים(ייכילתהכלולותסיטתפירוקעלחז"ללסאסררסזאףואולי ,)א"עכח,

חתניםסנהגנוהגהעצלהתלסידשהרי ,)ב"עקלח,שבתלפרקה",סותר

ססיטתו.לצאתוסתבושש

הבאר,פיעלושורקהריקהדליחורק-ילדות''סעשה-ארוךשירובאותו

הדלישלוהשריקההחריקהצליליחיקויגםשהואשיריק-חיריק,צלילוסשסיע

הסתחלפים ,/ I /-ו IUIצלילי-וה"חירק"ה"שורק"לתנועותרסזוגםהריק,
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אתהוגיםשבהוהאוקראינית,הפולניתבהגייה(כגוןמסוימיםבדיאלקטים

 7"שיריק").-ה"שורק"

בחוצותנשמעיםט-רח""טרח,צליליהרחובךמןהעולההרעש,קולומהו

קולגםאךהסוסים,צליפתקולאווהשטיחים,הכסתותחבטתקולהםהעיר,

באחדראיה:והאטר"ח);השורש(מןולעבודהלטרחההעצלהנעראתהמזרז

התלמידאתהדוברמזרזהראשונות,יצירתומשנותביאליקשלהגנוזיםמשיריו

הבאים:כדבריםבאוזניוומטיףהתורה,בלימודלעמולב"חדר"הנרפה

ת;רהלומדלילדאל

אולת,שח;ק,שעשועים,

עברי,ילדטרחעמל,

ת;עלת.עםטרחעמל,

 8האילנות')נאים('כמה

ניצבכשהרביבמיוחדהתורה,בלימודלטרוחב"חדר"לילדלווכדאיראוי

ובוקעעולהעמול!)עבוד! ("טרח!"המלהומןהמלקות,רצועתובידומעליו,

בשימושביאליקשללשיטתודוגמהלפנינושוב,השוט.צליפתצלילגם

הנקשרתמשמעות,טעונתמלהושלצליליםחיקוישלשילובבאונומטופיאה:

עליהם.נסמכתשהיצירההסמנטיים,השדותאחדאללפחות

ה"רשרוש"שלמוצאוג.
מתלכדיםפעם",פעם,"פעם,יד':אומן'מיכהבשיר-הילדיםהולםהתוףכאשר

חיקוילפנינוישהאחד,הצדמןהשתמעות:מישוריוכמהכמהאחתובעונהבעת

השני,הצדמןהנגינה;כלילפעימתורמז PAM. PAMהתיפוףלפעולת

לכך,ובנוסף ;)זמא,ישעיהו(עפ"יהסדןעלהפטישלהלמותרמזגםהוא"פעם"

רמזאףואולי ; 1E ~ 111 "פעמיםמספרהתיפוףפעולתלהישנותרמזגםכאןיש

"מרשים",בנגינתםהמלוויםהכלים,מןהואהתוףשהריההליכה,לצעדי

שירי-לכת.מצעדים,

צלילחיקוילאשהוא"נים-נים-נים",מנגינתזהבשירמנגןהפלאים""כינור

אחר,פלאיםלכינוררמזאףואוליומיתריו;הכינורלנימירמזגםאלאבלב,ד

הארמוןדריכשכלהלילה,באמצעמכוון,כוונתללאמעצמו,שניגןדו,דכיבור

"טיף,בדממההבוכההדלי,גםברכות).במסכתהמסופר(לפישנתםאתנמו

תירנים,ולאייניםחז"למימרתזכראתמעלהגן'לי'ישהעםבשירנים"טיף,
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נאמרואכן,ער;ולאערישן,ולאישןשמשמעה: ,)ב"עקב(פסחיםתיר"ולא

עצמו:שירבאותו

ס! ry-ש.ן Zע;ךם ry-ל~

וא;ס;נ:יפףח~ם

~בי,נרים ,ה~~אמי

ףד~בי.אנירקערים

לקולהמצילה,לקולכחיקויהכותרתנשמעתצליל''ציל-אחרעםובשיר

להכיליכולהצירוףאולם,למרחקים.המפליגההאהובהשלהכרכרהפעמוני

הדואוצליל,שלצלוממנולשמועשאפשרייתכןאחרות:משמעויותגםבתוכו

כברשהאהובהלאחרגםהדוברשלבאוזניומהדהדתהמצילהשכןצליל,של

פירושו("ציל"האהובהשלבגדיהללובןגםרומזש"ציל"ייתכןלדרכה.נסעה

האהובה,שלבגדיהללובןרמז ,)ב"עקיפסחיםעפ"ימזהיר",צלול"בהיר,גם

האילנותמביןהחסידה(ייוככנפימתנפנףלבןרדידעםלדרכההנחפזת

הלבנות").רדידךכנפותרקמנפנפות

ומזרזציל-צל!","ציל-צל!צליליילדות'ב'מעשהמשמיעכשהשעוןכן,על

גםו"צל"ייציל"במליםישויקיצה,שינהביןוליל,יוםביןלהבחיןהילדאת

הליל.ושלהיוםשלצבעם-ול"כהה"ל"בהיר"רמזוגםהצלצוללקולחיקוי

רקלאלהןהעניקוגיליציליהשמותאתהבובותלשתיביאליקכשנתןולפיכך,

בשמותיהןכללגםאםכיוחורזים,עליזיםשצליליחםמצטלצלים,שמות

אושמחה-גילימצילה;אוצל-(ציליפעמוןמצילתצלצולשלמשמעויות

 9הפעמון).ענבל

הכבדיםצעדיוצלילחיקויספק,שהוא BOהמצלולעלבנוי'דוב'השירגם

הילדיםשמשמיעיםתרועת-ההפחדה,צלילחיקויספקהמסורבל,הדובשל

ובאמצעותקבלת-פניםצליליבאמצעותהדובמןפחדםאתהמשככיםהנפחדים,

אשכנזית:בהגייהלקרואישהבא",ברוךבא,"בא,המשפט:אתחפצים.ניפוץ

IBO BO BORX HABO 

אתהמחקהכאונומטופיאה,ובראשונהבראשאפואמJכפקד IBOהמצלול

קריאותהמשמיעיםהנפחדים,הילדיםקריאותאתאוהדובשלצעדיוכובד
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נושאתמלהגםמשמשהואאולם,ממנו,מפחדםלהשתחררכדי ,לדובהפחדה

ממליםגםעולהוהיאלדוב,הילדיםשלההזמנהקריאתהיא(ייבוא"משמעות

הוגיםשבההאשכנזית,בהגייהו"רבא","דבא"המליםמןכגוןבשיר,נוספות

0כתנועתהקמץאת 1 /(, 10 

פחותמחייביםז'אנריםשהםהעם,ובשיריהילדיםבשירירקלאאך

שקובצו ,הקאנונייםבשיריוגם ,לאונומטופיאהביאליקנזקקפחות,ומרוממים

הרוחשורקת-"שריק-שרק"האונומטופיאה:מצויההשונות,שיריוגמהדורות

"ציף"'הברכה';בפואמההברקמכה-הך!"ברק-נור!"זיק,החורף';ב'משירי

תפוח''בשלדודהאלפונסמשירתביאליקשעיבדבשיר,הציפורמצייצת-

 ,)ב"ענ,חולין,עפ"יהפריגלעיןאתהעוטף,הבשרהפריציפתגםהוא("ציף"

היאביאליקבשירתומלהמלהשכלהמוכיחה ,משעשעתבדוגמהאסיים

ולגרועהדבריםלכוונתלחטואעלולדבר,בההמשנהמהדיר,כלוכיבמקומה,

תלמידישנימהלכיםבנסתרות','עסקביאליקשלגנוזבשירממשמעותם,

אתפותחיםכשהםאךנסתרת,חכמהשלפורחיםמגדליםבראשםובוניםחכמים

עטישה,וקולקטועותהברותאלאמוציאיםהםאיןחכב;תם,אתלהשמיעפיהם

לאשמאהמהדירחשש"קא-קא-קא-קא",הקוקייה:אחריהםקוראתהיער,מן

ותיקן:הקוראים,לאוזניביאליקשלבגרסתוהקוקייהצליליינעמו

הקוק";זו"קאתמצאנו:ע"א,סג,חולין,במסכתאולם, 1I"קו-קו-קו-קו",

הארמיתהמלהגםאבל ,)א"עכו,ברכות(עפ"יכנראהאווזעוף,מיןהואקאקא

אמנםמעניינת,בדרךהחכמיםתלמידישללפולמוסםלהתקשרעשויהייקא"

בראשבארמיתבאהוהיאעצמאי,מעמדבעלתאינהלעצמהכשהיאזומלה

כאןשישייתכן ,כךמשוםדווקאאךוכדומה),לןמשמעקאתני,(קאהבינוני

תלמידישנישלוטריאלשקלאהקוקייה,קולשלהטבע,שלאירוניחיקוי

פתיחותעלעומדכולווכלפולמוס,לכללדבר,שללאמתובןגיע,שאינוהחכמים,

עקר,פלפולשלנוסחאיות

ושרירותיים,מקרייםאינםביאליקבשירת"סתמיים"צליליםשאפילו ,מכאן

מוציאיםאינםבשירתווהדוממיםהחייםבעליומשמעות,כוונהטעוניםאלא

ואפילוממש,שלמיליםאלאהיגיון,נטולידברי-סרקיישטויות",מפיהם

חכמים,מלשוןמובאות

ו~צאהרשרוש,המלהאתמאין"יייששבראאחריעצמו,עלביאליקוהעיד

והמשוררים:הסופריםחשובישלדבריהםבתוךמשובצתלפתע

מולדתהאחרילבדוקעלתהלאמהםאחדדעתעל

היוםועדאתךמיבת :אותהולשאולזומלהשלומוצאה
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עתיקה,מלהשהיאסבוריםוהכלבה,מחזיקיםהכל

שהד"רכך,לידיהדברהגיעתלמודית.אומדרשית

אובמדרשהזאתהמלהראהכיעמי,התערבקלוזנר

מעט,עודואולםבדין.זכהשלאמאליו,מובןבתלמו.ד

באחדהיאנמצאתאכןכילהאמיןאתחילאני,גםואני,

המדרשים"

 12 ) 1922בפברואר 6מיוםפרסקי,לדניאל(באיגרת

הראשונהבפעםשילבמאין",ייישביאליקשבראהזו,האונומטופיאהאת

שנתפרסםביער','הנערשיר-הילדיםשלא'בנוסחעצמו,משלביצירה

בנוסחרש-רש-רש".רועש:ייהיער : 1906בשנתילדים''שפתבמקראה

נפקדלילדיםופזמוכותבשיריםהכלולזה,שירשלוהמורכבהארוךהסיפורי,

המלה,שלמחדשהביאליק,דווקא ,הסתםמןהזאת.האונומטופיאהשלמקומה

לאחרים.והותירהבה,להשתמששלאהחליט

אתלחקותהצליחשבו'הדג',בשיר-הילדיםביאליקהגיעמשעשעלאבסורד

אוי,אחןייאח,ומדבר:פיואתפותחדגגםביאליק,בשירידג. ...שלצליליו

שבשירתבלב,דזאתלא ." ...חחחחחח,חחהחחןובלועיחכהאוי,חכין

ומליםצליליםחיקויהםמשמיעשהואשהדבריםאלאלדבר,יכולדגגםהילדים

אתהגודש ,/ AXIבמצלולהצפוףהשימושאחת.ובעונהבעתמשמעותטעונות

ה"חח"אךבחכה,הניצודהדגשלהחנקלחרחורחיקויהואהדג,שלהמונולוג

במצלולשימושעשהביאליקהדג.שלהניחרמגרונוצלילרקלאהחכה,ווהוא

ובדברילאידו,השמחהתולע,יריבובדבריםכיהדג,בדברירקלאזה

וירטואוזיתבצורההאח).קח,פח,אח,(האח,בשירהדוברשלהקומנטר

ובמיוחדהזו,ב"דרמה"המרכזיותהמליםמןבכמההממקדהמצלולמשתלב

ב"חכו".הדגנלכדשבוב"חח"

הערות

 .רנבעמיב,כרך ,לפרסק.'אינררתאיגרת . 1
שם. ,שם . 2

 .) 37 ' 35יעמ , 1983 (צרר :גםרראה .) 420 ' 410עמי , 1968 (הררשרבסקי . 3
תשי"ט. ,לייבל . 4

 '."טרטיבערך ,)ך"שת(רסגלאבןישושן . 5
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 .) 37עמ' ,ג"'שת(אברוג'ן . 6

הגון),הגן"("תלמ'דהמלמד'בב'ח'הגד'ה'לד'סבש'רלמצואג'חןד'אלקט"סש'מוש'ס 7.
דרךעל'מחאההמחורזבמאמרהן")הבלשאלוחשאלוח ה"(ל'לה''רז'שלהראשוןבגוטח

ועוד.החרוז'

 . 52עמ'נגוזים,כ,זבים . 8

 .השג'וח"בטוד-וגיליייצ'ל'בפרק ,להלןראה, . 9
הדו·פרצופ'".הש'ר-"'דוב'בפרקלהלן,ראה . 10

 . 125עמ'נגוזיס,כתכים . 11

לע'ל. 1הע'ראה . 12
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החלוםממרומיהנפילה

הילדיםבשיריהרברבןהגיבורדמות

הראית ...הפלךשרשלבגנוגםאיןכתפוחיי"תפוחים

גודלם"שיעורהואהואדלועים?

גוף')בעל('אר'ה

ביאליקשלה"עממית"בשירההאלאזוןדמותאי
גורלו:מראתהמבכהה"שלימזל",שלדמותורווחתהעממיתהיידיתבשירה

שלקובלנותיומצויה.אינהפרנסתובזמן,נישאותאינןבנותיומרשעת,אשתו

יישיר-ז'אנרילציוןזכואףראשו,עלנפלושונותמצרותשצרותהביש-גדא,

פגעים".של

שבמרכזוה"התפארות",שירשלהז'אנרגםהעממיתבשירהרווחלעומתו,

חכםהואומשנאיו,אויביולכליכולהואלו:ובאשרבעצמוהמתברךייגיבור",

בכלבגנוהצומחיםהפרות,כמואיןלתפארת,וכילדיוכאשתואיןמכולם,

כולו.העולם

הפסידו-עממית,בשירתוהללוהטיפוסיםבשנישימושתכופותעשהביאליק

בדמויותמאוכלסיםשלוהעם""שיריבזה.זההטיפוסיםשניאתעירבולמעשה

(גםהזיווגיםוקשייהפרנסהקשייאתהמבכהגדא",ה"בישמטיפוסרבות

דמותכגוןהאנטי-הרואית,הדמותלפרקיםמעוצבתביאליקשלהילדיםבשירי

שלבצדןגדלות).ושלנחיתותשלמענייןעירובישבהואףהיתום-המשרת,

וביכולתו,בכוחוהבטוחהרברבן,ה"אלאזון"שלדמותוגםרווחתאלה,דמויות

כייודעהואואיןלו,נתונהאהדתוכיובטוחהקהללפניהרףללאהמתפאר

 1לאי.דולשמחהללעגמושאהואלמעשה

אתהמזכירהרצון,שביעותשלבנימהפותחגן'לי'ישהשירלמשל,כך,

 ,)'ינג'(גארטן''מייןביאליקשלהיידימשירוהעממיה"אלאזון"שלדבריונוסח

גני"כמוואיןכמוניייאיןשלבטוןבהםומתברךהחומרייםקנייניוכלאתהמונה

המתגאהגוף':ייבעלאריהאתבמעטלאמזכירהזוופשוטהעממית(דמות



מונהגן:ליב'ישלתפארת).בגנווצומחיםהעוליםב~רות,ובייחודבנכסיו

בטוחהנערהשלפניולחשוב,עשויוהקוראלאחד,אחדנכסיהאתהנערה

 :והרמוניאידילישעולמהומאושרת,

~ש-לי, ר~~~~ןלייש

דלי;ל~י ryבאריב~לי

מחמדי,~א~ת Wמןי

 .מכדיישתזכיםמים

ב"אוצרותמתברכתחידקל'ונהרפרתנהר'ביןהעם"מ"שירהנערהגם

לנערהפרט-לויצפוהמיוחל,החתןלכשיבואלמועד.אתההשמוריםקורח",

כותנותעשריםומשי,שששמלותגם-עצמובפניגנוזאוצרשהיאעצמה,

זהב.רקומהוהינומהנוצותממולאכררקומות,

משוררהצרצרבספריהראיתישכברכפיביאליק,שלהעם"ב"שירי

שלגבומאחוריהאלאזון",דמותשלגלגוליה-בקינהייהתפארותבפרקהגלות,

קריצותהמחליףהמפוכח,ריאליסטיההמשוררעומדוהיהירהרברבןהגיבור

ה"אלאזון".שלתמימותוחשבוןעלהקוראעםאירוניותעין

משקףאידילית,כמציאותלהיראותשעשוימהכימתברר,גן'ליב'יש

עליזהנערהשלרושםשעוררהמיוכיומעורער,דיסהרמוניעולםלמעשה

אתמכרסמיםשהספקותוחששות,פחדיםרדופתכנערהמתגלהבעצמה,ובטוחה

ובלילה.ביוםלבה,

אוצרוחיההתמימה:הנערהשלקלונהנחשףחידקל',ונהרפרתנהרב'ביןגם

הממולאובכרהרקומותבכותנותוגאוותהביותר,דלהנדוניהלמעשההם

גודלעלמעידההאידיאלי",ה"חתןאתלפתותמקווההיאשבעזרתםנוצות,

צרשעולמהקרתנית,אועיירתיתכנערהנחשפתהיאלמעשה,השגותיה.

החתןיחושכביכוללפיהביטחון-עצמי,המלאההצהרתהמוגבלת.ותפיסתה

למעשה,בנקל.מתממשתאינהואוצרו,מטמונושהיא-היאויכריז,כהרף-עין

דברימאחוריאי-פעם.תתממשאכןזוהצהרהאםספקותמעוררהשירשלסופו

נערהדברשללאמתומסתתרתעצמה,ערךהכרתהמלאההנערה,שלהרהב

 2המוע.דאתאיחרהפןהחוששתומבוהלת,פתטית

הרברבן,שלדמותורווחתאלהבשיריםביאליק.שלהילדיםבשיריגםכך

הם,רברבניםילדיםובנכסיו.בכוחוהמתברךוהגאוותן,הנפוחה"אלאזון"של

בצעצועים,המתגאיםוצעצועיהם',ותדי'מושיהשירגיבוריותדי,מושילמשל,
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כלכיפתברר,דברשלבסופובנכסיה.פתגאהגן'ליב'יששהנערהכשםפפש

פחותיםענייניםכלופר,פורח",ו"כדורהרוח""כנפיהואהחופרירכושם

לפשל,גם,הואהאלאזוןבנוסחגיבורבאוויר.פורחיםפגדליםפעיןובטלים,

בפחירולופה,ויהיהפיםאללקפוץהפבטיח'פקפצה:בשירהיהירהגיבור

החדשים:פכנסיוקריעת

אקפ~ה!פהויהי

ככפי!נפשיאתאשיפה

החדשים,פכנסיאקרעואם

את-אפי!אשכראם

גדשלדפותוופתחטאת,עלובהאנטי-הרואית,דפותפגלההשירשלסופו

בשלפותה.נותרהגולגולתואםולבדוקלבואהבנותפןהפבקשפעשה,לאחר

אםכיהגיבורים,הבניםביןיכולתוואתכוחואתהפפגיןגיבור-חיל,לפנינואין

של.סופוכיסוילהםשאיןרהבדבריהפשפיעאחיות,בנותביןילדפפונק,פחדן

אקרע"ואםהשורותואז ,שובהשיראתולקרואלחזורהקוראאתפחייבהשיר

להתפרשועשוייםטיבם,אתפשניםאפי!"אתאשגרואםהחדשיםפכנסיאת

גבורתואתלבצעהפבטיחגיבורשלשחצנייםרהבכדברילאחוזרתבקריאה

אתלבצעכדאיאםכללבטוחשאינוילד,שלהיסוסכדבריאלאפחיר,בכל

בביתהנוצרהפתחלבו.עליוכטובלהכריז,פיהרשעליוהגבורה,פעשה

אתהילדישליךבטרם ,הפקפצהעלהרת-הגורלהעפידהאתהפתאר ,הראשון

 3לבתוסהפתוסאת,ההופךהופוריסטיבסיוםפשתחררולפוות","לחייםעצפו

לפציאות.הדפיוןואת

בכוחוהפתהלל'פרש:בשירוברהגםהואה"אלאזון"בנוסחדפות

ודהר!רוץסוסי,בן("רוץ,פהירהבדהרההטססוסו,שלובכושרווביכולתו

התפונה .חיל!")ובןאניפרש- ,וליליוםטוסה,רוצה,בהר!טוסבבקעהרוץ

הוראותלהםולחלקצייריועםבשיתוףלעבודנהג(וביאליקלשירהפצורפת

אלהדוהרפפש,שלפרשולאנדנדה,סוסעלילדפגלה 4שיריו)אתלאיירכיצד

ארץ.פרחבי

פנופףכאןהגיבור.''גדבשירהחילואישהפצביאגדשלגורלוגםהואדופה

שלופה:בחרבלקרבגדודיםופכנסדגלואתהגיבור-הפצביא
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אלי,אל,י~ל,י ;ה"

חי!אישמיחיל,אישמי

ך~הוב~ד

למלס~ה
חיש!"דגליz:יחתנצא

בהםלראותהיהניתןרוא,י ryאנטי-כהבסיוםאלהרהבדברינסתיימולולא

('ברכתשלווהגבורההעוזבשיריביאליקשהשמיעהנלהבים,לדבריםמקבילה

הענקיםשמשמיעיםהנועזת,המרדלקריאתואפילובעם'),'למתנדביםעם:

וחמתם:השמיםעל-אףימדבר:ב'מתיהמתקוממים

גבורים!'אנחנו

א~~נו!לגאלהוראשוןלשעבודאחרוןדור

 ה~!חו::~ךנודבזה,~ךנו
 ) ... ( .ה~ך~~~ארנוגא;ןמ.~ל~על~ת-כ?ד

הימינו!חדו! I5הz:ילר~חים!לחךב;ת!

-בח~סםז,נים 'f! ו::על-אף
-ועלינוהננו

T . 

בסערה!"

המצביאבהגחכתכלום,בלאלקרבהקריאהמסתיימתבשיר-הילדיםאולם,

הכלברקאישלקולובאלא"אךלקרב:צבאואתלהנהיגבכוחוהבטוחהיהיר,

המדברגיבורישלהרהבדבריגםולמעשה,בגבורתו".לראותיצאממלונתו

נכשלהמרדשהרימתממשת,שאינההבטחהבעלמא,אמירותנותרים

לקדמותה.חוזרתושלוות-המדבר

ייאנוכיומכריז:בסחרחרתהסובב'מרכוף:כשירלזוברגםהגיבורגדדומה

מתחנןוהואמידו,החצוצרהנשמטתהשיר,שלכסופואחר!".ולאאניהסובב,

 ." ...למטהאניגםאצנחפזייסמכונ,ינפשו:על

ביאליק,שלהמוקדמתמשירתודמויותוכמהכמהשלמקבילןהואהגיבורגד

בדובותואשרלהן,הצפויהוורודבעתידומתברכותגדולהבחלומותהשוגות

בחלומותששגוהללו,הדמויותמןאחתתחתיות.בוראלהפתוסממרומיליפול

'עלבשירהמתוארתהדמותהיאבן-שחר,כהיללגדולתםממרוםונפלוגדולה
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'גדכבשיר-הילדים-מתוארבושגםספרד),נוסחעל-פי(מא;רההשחר'איילת

גםה"גיבור",למפלתאירוניתלשווחריצתמעיובמלונתו:הכלב-הגיבור'

ביניימים,ולשוותמטיקהדפוסיבעקביההולךהזה,האימיטציוניבשיר-השחר

שהכזיב:הגדולה"ייחלוםלרבותביאליק,שלהאישיתמשירתומוטיביםשוקעו

 ,ה~~ר~ןג~לרה~א~י;tכףב:סלים

 ,;םד):/~עיררה~א-ה! ry ~ ,הי;J ?3ו

דרכ;סץ~הא~דנף;כיב~דע

סלם;,מ:שר~ץד;י 'ifראלהים

ביאליקבשיריוהשינויהמרדניסיונותכלכיולטעוו,להכלילניתולמעשה,

הדממהייושבהלשיממונוהמדברחוזרמדבר'ב'מתיגםכלום:בלאמסתיימים

ידע'לאחושרים','עבים'התהפוכה',הרעש','בלילבשירים(ראהכשהיתה"

בעודונקטעהמרדוניסיוןכשהייתה,הדממהחוזרתתמידועוד),היא'מיאיש

בטרםעודנכשללמר,דאולקרב,גדודיםלכנסהגיבורגדשלניסיונוגםבאבו,

שנגרםומפח-הנפשכישלונוהרברבן,הילדשלבדמיונוהתרחשכולוכלהחל,

ביצירותכמוהחלום,ממרומינפילתורוח,קורתשמתוךצחוקלקוראגורםלו

מפלה,נוחלולבסוףורודיםבחלומותשוגההגיבורשבהוביאליק,משלרבות

הבתוס,אלהפתוסמוהריאליזם,אלהפנטסיהמוהירידההיא

הגדולה"ייחלוםממרומיהנפילהב,
אונער,שלחלומורווחביאליק,שלגיבוריושוגיםשבהםהגדולה,חלומותבין

כתבאתובקבלולימודיוחוקאתבסיימולוהמצפההוורודהעתידעלהוריו,של

מואותבעלובעיבודסנטימנטליטראגיבעיצובכזה,חלוםהסמיכה,

"כתב,בשאתועירואלשובויוםעלחולםהנערב'המתמיד',מצויריאליסטית,

הקנאהבביתו,הוריוחדותבעיר,תהלתובמעיו,ופוסקיםש"ס ,בכיססמיכה

ממירכברקיופיעבמשאון,כיוםכסהאשרושמוורעיו,חבריוביןהגדולה

במחשבותיו,עוליםהדליםהוריוולגאון",לתהלהלברכה,והיהולזוו,עד

-פניהםלשבוענמשכת"נכספת,מכלובההחורגתכציפוראליהםנכספתונפשו

וכחכיהטהורה,בתפלתםבנםשםיוםיום /ממרחקיםהםגםיזכירוכאשר

התורה?",בכתראליהםשישוב /ומחכים,יושביםהםמשיח

מוהיאבישראל,לתהילהיהיהששמולמדן,בבןלזכותההוריםשלשאיפתם
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העתידה"ייהגדולהבנושאוהרחיבהיידיים,בשירי-העםהרווחיםהמוטיבים

אתכאןלסקורברצוני 5תורה'.למקוםיגלה'ובניבמאמרונוי,זבהפרופסור

שונות,מצורותבצורותמתגלגלהואשבהםביאליק,שלהילדיםבשיריהמוטיב

פשוטיםהוריםשללהתמוגגותםועדפרי-בטנה,בתינוקה,האםהתמוגגותלמן

ה"ישיבה".אוה"חזר"תלמידבנם,שלהמופלגתבידענותםוחסרי-השכלה

בשבחיהיהודייההאםמספרתועוללה''אםהסנטימנטליהילדיםבשירלמשל,

יידייםבשירי-עםמצויהזומעיןהתמוגגותומחוכמתו.מיופיוומתמוגגתבנה

אתהאםמכנהכאן 6בני'). ,ןש~'(קינד'מיין'שלאףבשיר-העםלמשלכמורבים,

איינער";קדישמיין ) ... (שיינערמייןקריין,מייןקינ,ןיימייןפרי-בטנה:

כמו-עממישיריחיזי".קדישי, ) ... (היפהילדיראשי,עטרתייילדי,ובתרגום:

כשיר-ערש,הןלהיתפסיכול 7והמהפכה,המלחמהבשנותבאודסהשנכתבזה,

בשירי-הערשהמקובלהנוסחעלכפארודיהוהןונכוחות,כנותשכוונותיו

היהודיים.

ה"יידישעשלההתמוגגותשלהעיצובבדרכיההתבוננותאגבכיצדןהא

אתבבירורלראותניתןביאליק,שלובשירוהיידייםבשירי-העםמאמע"

למעשהשהואהאמנות,ישיר-העםלביןהאותנטישיר-העםשביןהיסודיההבדל

בשיר-העםשלו.ופארודיההנאיבישיר-העםשלאימיטציהפסידו-עממ,ישיר

המובלע,המחברשלהנורמותעםעל-פי-רובמזוההה"אני"-הדוברהנאיב,י

אותמימותולפיכ,ךבספק.מוטלתאינההמחברשלעולמואלזיקתומקום,ומכל

והקוראמוקנות,תכונותאינםהאותנטייםבשירי-העםהדוברשלתחכומוחוסר

העםבשירהאוהבקובלמשל,דרךאם,עצמו.למחבראותןלייחסנוטה

אולקורא,איןלגזרים",ייהנקרעלבואתומתארגורלו,מרעלהאותנטי

המלאההיפרבול,ישהסגנוןאףוכוונותיו,דבריובכ.נותלפקפקיסודכללמאזין,

הדוברזאת,לעומתהזדהות.ולאגיחוך,בולעוררעשויוהפרזות,הגזמות

רטורייםלצרכיםונבנתהעוצבהאשרייפרסונה",הואהאמנותיהעם"ב"שיר

דבריםבפיהושםוהמתוחכםהמפוכחהמחברעומדומאחוריהמסויימים,

סכלות,אותמימותמגלההאמנותיב"שיר-העם"הדובראםלפיכך,מכוונים.

וקוראוהמחברמחליפיםגבוומאחוריבמתכוון,לושהוענקותכונות,אלההרי

סכלותו.אותמימותוחשבוןעלעין"ייקריצות

איננההיהודיים,בשירי-העםבפרי-בטנההמתברכתהיהודייה,האם

המובלע,המחברשלהעממיותהנורמותאתמייצגיםודבריהבדויה,"פרסונה"

בשיר-הילדיםהיהודייההאםזאת,לעומתמלאה.הזדהותדבריהעםהמזדהה

בפיהשהושמודברים,משמיעהביאליק,שלועוללה','אםאועוללי','שכב

תתפארהמפוכח.הקוראבעיניבמעט,ול~להגחיכה,כדיתחילהובכוונהמראש
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שלמהבמידתגםאםכיהקורא,באהדתרקלאתזכהתמידשתתפאר,ככל

יותרבולטתהמוצלחבבןעממייםטיפוסיםשלהתפארותםעלהפארודיהלגלוג.

שהשיגה"מוצלח",בחתןהאבמתברךשבויוד',של'קוצוילייגשלבשירולעין

לבתו:

::ו;חידהדבתיסz:זן ה.!אך :ר?:/א;ב

I5 ה.!ך j( רי;רש!לי:בן ה.!לי,דיש

הנורמותביןבפערומקורהלעין,וגלויהמובהקתיל"גשלבשירוהאירוניה

שלמאלהאחרותבנורמותהמחזיקיםוהנבערים,הבוריםאיילוןאנשישל

שהתפעלותוהיטב,יודעהקוראהנאור.הקוראשלומאלההמובלעהמחבר

כגרוגרתוהפניםהעגלעיניבעלעץ,כשחיףהרזההחתןמןהאבשלהובה

היאביאליקשלבשירוהאירוניה .מופרזתהתפעלותלמצערהיאצדוק,דרבי

בינולחייךשלאיכולהקוראאיןזאת,ובכלמוחשת:בלתיכמעטיותר,דקה

הבן,שלהרבהחכמתומהיכיהמתמוגגת.אמומפיהבןשבחילמשמעלבינו

בכלאמואותומזכהכךועלו"אבא",ייאמא"למלמליכולתואמוןבפיהנישאת

הקוראעםומחליףהקלעיםאחוריעומדהמפוכחהמחברוהתהילות.המחמאות

המתמוגגתהאםשלהתמימהגאוותהחשבוןעלעין"ייקריצותהמפוכח

בבחינתעדייןהיאהרךבנהשלהרבהשחכמתוחשהואינהנפרזתהתמוגגות

כיסוי.ללאשטר

שלליצירתוהראשוןהעשורמןפסידו-עממיתפואמההחייט',ב'יונהגם

ובמיוחד 8בניהם,בששתוהעממייםהפשוטיםו.~נטהשמשוןמתברכיםביאליק,

מתמוגגיםביאליק,שלהדרמטייםהמונולוגיםמןבכמהכמוהזקונים.בןביונה

מבלילילדם,הצפויהמזהיר,העתידבדברורודיםבחלומותושוגיםההורים

ל: I5ליושםשחלומםשידעו

 !ינ~~מ~~~עיל )I ,ף?/ש/?גרך;הי

י;~ה ~ני.נ~ק!-ןג::~?סר,לנ~ק;~ריםזרם

 ...חר;~ה l5ry::ו~ך~לית~ת~?סר ע~~~
רה, ry ~ 9ת~לם~זררש/?ש;ןיסה, I5:ש.ן

 :אר~~לדמדי;~הנ~~ס ~~ב~ו::
~~נים::וט;בה~אכי ,~ה.לדו::?/ ;ד~ל?/

 ) ... (ר~נים!:מיםדארךד~נ.ינ~ ה~.~~ל~
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~:רס:גאע;:\כדה 'f!ןי )jכי~ד~הכליא

 ) ... ( ,;ב~ו;כ~פ;רמפיס:ר~ה~ו:;נל

היידישיר-העםברוחבנה,מכישרונותהאםשלהסנטימנטליתהתמוגגותה

שלבשיר-הילדיםהעבריגלגולווברוח 9לעיל,הנזכרקינד',מיין'שלאף

למואותהפסידו-עממיתהסיפוריתבפואמהזוכהעוללי',כב "f'ביאליק

הטיפוסיהעממיהמקורוקונקרטיות.ספציפיותלתיאורה~קנהריאליסטית,

העם,שירשלהסגנוניתלאיכותזכרכמעטנותרולאמיטשטש,והקטגוריאלי

הלקוחיםו"קדיש",ייעטרה"לאפיתטים(פרטהאםשללמונולוגבסיסששימש

העממי).המקורמן

ולגדולהללימודיםהשאיפהעלהפארודיהג.
מצויההמוכשר,הבןמןוהמלמדיםההוריםהתמוגגותשלהקומיתגרסתה

המלומדבתלמידהמלמדמתגאהשבוהמלמד',בבית'הגדיבשיר-הילדים

שבועכלבאבתשרחלעקיבא,רבישלסיפורועלפארודיהבמעיןשהעמי.ד

באלפרקושהגיעהגדיכאןתורה,ללימודוהביאתהוהצאןמאחורילקחתהו

-לה",כוהתורהייכלאתמשלמדהצאן.שפתאתשילמדנוהמלמ,דלפנילהתחנן

וביראת-כבוד:בקנאהבומביטיםשהכולחכם,לתלמידהפך-סגולהמ"ם

וסיש,כךהירםל~,ד
j( מ~ח;ל,.~ר.זר~יוW .יש

~דרים,~ראשוכ; ry י:zהן;:~

סרים!ע;ק,רבאצבע:~ראים

ביאליקשלהמוקדםהסאטירישירוברוחהיאהחכמיםתלמידיעלהפארודיה

להןשאיןבסוגיותחכמיםתלמידישללפולמוסיהםהלועגבנסתרות',ק 9'ע

במעשימדברהאחדהטבע:בחיקמהלכיםחכמיםתלמידישניפתרונים:

בדומייה,מהלךהפניםנשואורעהוהבריאה,תכליתבסודותומגלגלבראשית

היאתשובתוכלומזורר. ...פיופותחהטבק,צלוחיתאתמוציאומקונן,מתעטף

לדרשהקריקט~ריתחליףהיאוהעטישהטבק,מהרחתלוהבאההרמה,עטישתו

הרברבן,הישיבהתלמידגםמרכבה.ובמעשיבראשיתבמעשיהחוכמהמלאת

160 



ואעקרנו",הרליייתנועליו:לבוכטובמכריזביאליק,שלחורף'ב'משירי

חריףלתלמיד·חכםכינויכידועשהואהרים",ייעוקרהניבעלבהסתמך

בהמשךואכן,ההלכה.מןראיותולהביאקושיותלתרץהיודעומפולפל,

חיוורישיבהבןשהואעצמועלומעידהדוברמתוודהשלו,הרברבניהמונולוג

ולרמוסממקומוהרלעקורכפיר,לשסעשיכולהגיבור,שמשוןולאודל·בשר,

המחברמלגלגכתלמיד·חכם,לתהילהוזכהשבגרהגדי,עלגםונפילים.ענקים

המהולקל,בלגלוגנוהגהואהחורף'ב'משיריבבן·הישיבהוגם,מובלע,

ההלל,אתעליוגומריםומאשריושמוריוהלמדן,הגדיכלפייחסובאהדת·מה.

הצופהשליחסוברוחהואבזחיחות·הדעת,עצמואתהמהללבן·הישיבה,וכלפי

בעצמוהמתברךוהנפוח,הגאוותןה"אלאזון"שלבדמותוהקומיתבדרמה

בשער.הממתינותולתהפוכותיולגורלועיוורולמעשה

בעצמווהבוטחהיהירה"אלאזון"שלכתפיומאחוריהמציץהאירונ,יהמחבר

הדוברלמשל,וכמוג·לב.כפחדןהמתגלהבעיניו,לגיבורהופכוובכוחו,

בכוחותשנלחמוהאומה,שלהקדםמגיבוריכאחדעצמומשיםהחורף'ב'משירי

מדבריהנסוגוחלוש,חיוור·גיבורכאנטילבסוףומתגלהלהם,ויכלואדירים

העירבחוצותנעימהבשוטטותשעהלפילהסתפקומחליטשהשמיע,הרהב

וגבורה.עוזבמעשיבמקוםהמושלגת,

היאלפעמיםה"אלאזון".שלדמותורווחתביאליקשלבשירי·הילדיםגם

בביתב'הגדיעצמוערךהכרתהחדור(המלמדהפדנטשלבדמותומתגלגלת

לפעמיםאולם,בני'). בכ~'(מפרי·בטנההמתמוגגת ,ם)!בדמותאוהמלמד'),

רגשיעלמכסהשיוהרתםרברבנים,ילדיםשלבדמותםגםמתגלגלתהיא

רועדיםולמעשהחוצות,בראשגבורתםעלמכריזיםוהםשלהם,הנחיתות

ולבסוףבמעלליוהמתהלל'מקפצה:השירגיבורלגבישראינוכשםמפח,ד

'גדהשירגיבורלגביאושלם,ראשואםלראותהבנותאתומזמיןמיילל

ומצביא.מנהיגבוויראודגלותחתייאספושהכולהבטוחהגיבור:

שירתשלהקבעמדפוסיהיאהקלוןתהומותאלהמתרברבהגיבורנפילת

בשירי·העםושורשיההעממיות,ובחטיבותיההקאנוניותבחטיבותיהביאליק,

אנשיםושלמזהיישלימזלים"שלבמונולוגיםהמשופעיםהאותנטיים,

ב"שירי·העם"התיךביאליקמזה.ובהצלחתםבמזלםהמתברכים

המתברךדמותואתה"שלימזל"·ה"איירון"דמותאתשלוובשירי·הילדים

גםהללוהטיפוסיותהדמויותמשתיבהשישדמות,והעמידבמזלו·ה"אלאזון':

אירונישירלפנינועממ,ידוברשלמפיוהמושמענאיב,ישירבמקוםיח.ד

הקוראמצדאותהמזכהשתמימותהתמימה,ייפרסונה"בפיהמושםומורכב,

ובלגלוג.באהדה
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בשירתובילדיהם,אובעצכםהכתברכיםהגיבורים,כןככהכאןסקרנו

הסקירהוכתוךהקאנוניים),שיריובכקצת(וגםביאליקשלהפסידו-עככית

האותנטי:העככיהדגםכןביאליקסוטהשבהםיסו,דדפוסישניכתבררים

בני-כזלאוגכורים,(יישליכזלים"ייטהורים"גיבוריםאינםגיבוריוראשית,

אהדתאתהכעורריםוכסוכסכת,כורכבתנפשבעליגיבוריםאםכיגכורים),

שלהםהגדולהחלוכותכלשנית,אחת.ובעונהבעתלגלוגוואתהקורא

אלהפתוסככרוכיהשיראתהכורידהכלה,כעוררת-חבנפילהכסתייכים

כמייתסי-םוהקאנוניים,ה"עככיים"ביאליק,שלשיריוכלהבתוס.תהוכות

ילדיםשירישניזהככלליוצאיםהטראגית.האופציהככנושנרכזתפתוח,סיום

טוב".ב"סוףהכסתייכיםביער',ו'הנער'כרכרי'

הערות

 • 228-226עמ' , FRYE), 1957 (פר" . 1

 .) 65-51עמ'(תשמ"ו,בספריהרחבתיביאליק,בשירתהאלאזוןדמותעל . 2

פתוס,מתח,ציפיות,יצירתבעקבותהבא , ANTICLIMAXה-שלמסוגיואחדהוא ) BATHOS (בתוס . 3
עמ' , PREMINGER), 1965 (פרמיבג'רגם:ראהומפתיע.מהירבמפבה-הגחכתםאגב-ושבירתם

.ך 1

 .) 133-118עמ'(תשמ"ד,אופקוצ"ריו':"המשוררבפרקראה . 4
 .) 1983 (בוידב . 5

 .) 82סימן , 1901 (ומארקגיבצבורג . 6

תחת ,) 1917בספטמברוה"לפרין,אלתרמןבעריכתלגבבות,(כריסטומטיהב'הגבה'התפרסם.ך
כעולליז.''הישהכותרת

בישראלוהפחותהעביייאפילוביאליק:אמר Iבירושלים'העבריתהאוביברסיטהלפתיחתבבאומו . 8
ומאותינו ) ... (ויותר.פרבסתוחציגםפעמיםזהעלוהוציאבביולימודעלבפשואתמסר

בשעההראשובהתפילתןה"תהמהשבת,שלהברותהדלקתעלה'לפבישיחבשפכןהכשרות,
ספרות').'דבריבמדור(ראהבתורה"בביעיבישתאורבהרצוןיהיזוזקדושה

'זאתהכמו-זכרוביבקטעמצו"םזה,בשיר-עםלמשלהכלולההעממית,ההתמוגגותלנוסחהדים . 9
ובחלבבות,בחליבההעוסקתועממית,פשוטהאםמתוארתכאן .) 217-216נבוזים,(כתכיםהפעם'

החאמהמכדיבגביבהבוטלבבהאתתופשתזואםהמושב."מ"תחוםפשוטיםיהודיםכמבהג
ועולמיעדניגןקדישי,תכשיטי,"הויתוכחה:ושלאהבהשלבשחוקבומביטהוהיאהחבוצה,

 ". ...פחזה-הבא!
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ביאליקשלתשובתו'המכונית':הילדיםשיר
החידושיםלמחדשי

ייפליצה"יפישובכפדופה,עלינו,ובאיםהולכיםעתה

הפליצהסרק.אילנישלקולםהולךשובחדשה.

שלהבקבויוצאתכרכוריהאתשובפכרכרתהחדשה

גבורה.ענותובקולזקופהבקופהקופפיות,

 ) 10.12.1930פיוסביאליק,שלאיגרת(פתוך

המודרניתהמציאותאלהמושב"ייתחוסמהוויא.
פהוויגלותיים,פרטי-פציאותקרובותלעתיםפכיליםביאליקשלהילדיםשירי

פןה~באבתורה,ללפודה"חדר"אלהנשלחילדהפושב":ב"תחוםהחיים

הנביאפאליהוכסףצרורהפבקשילדושקדים,ציפוקיםהפביאגדיהירי,ד

הפאפייניםהפוטיבים,קשתפתוךהםואחריםאלהפוטיביםבית-פדרש.לבניית

לילדיםופזמוכותשיריםפשיריחלקבגולה.היהודיהילדשלהחוויתיעולפואת

הואהכלליהרושםאךספציפיים,שאינםובזפובחללאפנםנטועיםביאליקשל

בארץשנכתבוביאליק,שלהילדיםשירישלפיעוטםעפפי.ייגלותי"רושם

פכיליםאינם'הפכונית'),הירק','בגינתוהפלאכה',העבודה'שיר(כפוישראל

לפעשה,בהכרח.ארצישראלייםשהםכאלהלאגםאךגלותיים,פציאותפרטי

דווקאולאופקום,ובכלזפןבכל"להתרחש"יכולהאלהשיריםייעלילת"

השלושים.שנותבראשיתהיכתבם,תקופתשלבארץ-ישראל

ארצה,לעלייתוקודםעודולפעשהלארץ-ישראל,בבואוביאליקפקום,מכל

העם"ב"שירישיצרהעפפי,הזפרשלהקצריםחייובסוג~תעצפואתהעסיק

הפליםאוצרבשלבהם,הפעוצבההוויבשלאלה,שיריםשלו.הילדיםובשירי

דעתולפינדונושלהם,ה"אשכנזי"הפלעיליהריתפוסובשלשלהםה"פיושן"

עללהוסיףד"שתדלכו,עלכול.ןבפיוישתגרוברביםיתפשטובטרםעודלכדיה,

כתבכךלשירי-סהקייפים:פשקל-נגדהפציביםשירים,גםהקייפיםהשירים



שפיה')('לבנותובכפרבמושבההמתחדשיםהחייםעלארצישראלי,עם"יישיר

מליםבאוצרשימושהעושההמודרנית,הכרכיתהמציאותמןמודרניסטי,ופזמון

('המכונית'),הארצישראליתובהטעמהחדשני

גםאךהחדיש,הטכנולוגיהכלישלשבחיואתביאליקמנה'המכונית'בפזמון

המודרנית,המכוניתשלוהמפגעיםהיתרונותפירוטאגבפגעיו,מפניהזהיר

 TOUR DE FORCEבמעיןעשירים,ובמצלוליםרהוטיםבמקצביםקדימה,השירשועט

ואתהמציאותחומריאתללושהיודעוביכולתו,בכוחוובטוחבשלמשוררשל

כרצונו,ומקצביהןהמלים

זהירותהמלמדדידקטי,שירשליסודותלהכילגםיכולזהשירהיל,דעבור

-הילדיםשיריבקובץאחריםשיריםכמוובהתנהגות,בנהיגהותבונהבדרכים

שבוכשיר-משחק,גםלהתפרשיכולהשיר-ועוד'סחרחרת''אופניים','פרש',

איןלחלופין,קדימה,שועטהואשבובכלי-הצעצוע,שליטתואתהילדמפגין

נציגוחיצוני,דוברשלמפיוהנישארציני,מונולוגאםכישיר-משחק,לפנינו

בדרכים:התנהגותבהלכותפרקומאלפוהילדאתהמזהירהבוגר,העולםשל

החיים,ובדרכיבכביש

המשורריםל"צעירי"תשובהב,
שלתשובתולפנינוולמעשהשבשיר,הפשוט"ה"סיפוררקכמובןזהואולם,

האירופיבכרךעיניומולהנוצריםמהודרניים,לחייםרקלאביאליק

מתוךברמה,אזנשמעשקולההמודרניסטית,לפואטיקהגםאלאוהארצישראלי,

התבטאהשירהבתחומיחידושם(שעיקרלצעיריםהמשוררמרמזזה,שיר

משוררשגםאקספרסיביים),ובמצלוליםמכניסטייםבמקצביםרהוטבשימוש

הפואטיקהלכלליהיענותמתוךכתביצירתועיקרשאתכמוהו,מזדקן

יכולתבוולהפגיןמודרניבשירכוחילנסותיכולהרומנטית-האישית-החוויתית,

רב-מג,של

בנושאביותרהמובהקהמודרניסטיניסיונולשםביאליקבחרבמקרהלא

הנושאדאז,המתקדמתהטכנולוגיהחידושיאתהמייצגמודרני,מכניסטי

להעמידוהצורה:התוכןביןמלאאיזוןליצורלמשורראפשרהטכני-הטכנולוגי

אובייקטעלשירלהעמידרהוט;מכניסטיבמקצבהכתובמכני,כליעלשיר

חיצוניעיצובהמעוצבמשלו),נפש"ייחיילושיש(הגםומנוכרדומם

העבריתבשירההראשוניםהמודרניסטייםהניסיונותביןואימפרסונלי-כביכול,

לרנרי'שלשירוובמקצב:במצלולבולטשימושהעושיםרכבת,שירישנייש

 2 ,לרנרשלמשירוהושפעשבוודאי'רכבת',שלונסקיא'שלושירופיח''פיח

המתארתמשמע:(תרתי"מכניסטית"שירהשלמגמהאפואכאןהמשיךביאליק
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הכבושההדרךמןסטייהאזשהיתהמכניסטיים),בצייני-סגנוןמכניאובייקט

והמקובלת.

המתכונתמןמכוונתסטייהמשוםיש'המכונית'שלהחריזהבשיטותאפילו

עלהמסתמכיםבחרוזיםבולטשימושכאןנעשהביאליק.בשיריהמקובלת

יוצריםאינםשאמנםמנהלת-פלד),(חפוז-יהרוס:וקרוביםדומיםצלילים

כאןשכיחותםאךביאליק,שלהקאנוניתבשירתוגםלמוצאםוניתןדיסוננסים

יוצריםשצליליהםחרוזים,גםמצטרפיםאליהםמודרניסטי.גווןלהםשווה

בזרותםלעיןבולטיםהםהאורתוגרפיתהבחינהמןאךמלא,חרזאומנם

שקלשביאליקהיחידים,השיריםמןאחדשלפנינומאחרגיא-פגי).(תמלט-העת:

הפונולוגיהכלליולפיהמלרעיתהארצישראליתההטעמהלפיוחרז

ביאליקחורזשבוהיחי,דאףואוליהיחידים,המקריםאחדלפנינוה"ספרדית",

המלהחורזתגדיי'ב'גדי (רפהבת"והמסתיימתבמלהבטי"תהמסתיימתמלה

-"לחטואהחרוזהירק'ב'בגינתוגםדגושה,הת"ושבהייאשת",במלהייאשט"

ה"אשכנזיים"בשיריםהרפההת"ושהרידגושה,בת"יטי"תחורזמשפחתו"

בטי"ת).חורזתאינה

ייאמן"עונהזמניתובוהטכנולוגיה,לחידושישיר-הללכביכול,נושא,השיר

אולם,העברית.בשירהנכבדמקוםלעצמםאזשכבשוהפואטיים,לחידושים

אתמקבלהואכךשבחיה,בצדהמכונית,שלפגעיהאתמונהשהואכשם

הסתייגותמהםמסתייגוגםהמודרניזםשלהמפליגיםהפואטייםהחידושים

השימושמפניאזהרהכוללזהבשירביאליקשלה"ארס-פואטי"המסרברורה.

ביאליקכאןאומרכביכולנוצר.אךשזהחדשני,בסגנוןוהבלתי-אחראיהחפוז

פיעלואףתהום,פיעלאפילורכבואתלהוביליכולהמנוסההנהגכיבמרומז,

הטירון,הנהגנוסעיו.שלמותועלשלמותועלולשמורבבטחהבולנהוגכן

זהבשירייהגה"(למלהבידיוומוותחייםכיבהגה,להיזהרצריךזאת,לעומת

בידוחייםיימוותבחינתהשיר,ממלותומלההמכוניתהגהמשמעות:כפל

בנהיגתםלספרותטמונהסכנהכיביכולתם,להתהלללצעיריםלהםל ttלשון").

והפזיזה.היהירה

שלונסק,יושללרנרשלהמודרניסטייםניסיונותיהםלפניעודלמעשה,

שיראתכיהעירנ,ישביטעוזיייטכנולוגיים".שיריםהעבריתבשירהנכתבו

המאהשלהארבעיםבשנותעודשד"לכתבהעבריתשבספרותהראשוןהרכבת

בשירווגם ,) 1841משנתאש"רכבלקראתהנובחים"הכלבים(שירו-19ה

הטכנולוגייםהישגיושלתיאורכלולאטיציזמוס",אוארץיידרךהארוךהאידאי

הנשר",ידאהייכאשרברזלבמסלולסוסיםבליהעפההרכבתלרבותהאדם,של

התבוננותהיקוםעלהמתבונןמשכיל,שלאופטימיזםמתוךזאתכלאך
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האסתטיקהלעברבחתירתםהיההמודרניסטיםשלחידושםאנתרופוצנטרית,

 3השירית,החוויהשלדה-הומניזציהולעברוהאוטומטיהמכנישל

לשירוהחדש,הישןאתלמזגניסהלהלן,להראותשאנסהכפיביאליק,

ההגה,שמאחוריהאדםעללוותרשאיןלהדגיש,גםאךלטכנולוגיה,שיר-הלל

אחת,ובעונהבעתואנתרופוצנטרימכניסטישהואשיר,לפנינו

* 
אתהצעירביאליקתיארשבולתיאור,דומההכל-יכולהנהגשלתיאורו

המשורר'),'אל-פרוגשמעוןלכבודשכתבהגנוז,(בשירהכל-יכולהמשורר

כדלהלן:האידיאליהמשורראתביאליקתיארהמוקדם,בשיר

ע.י~ים,~לףל;

 ,םי~! $Iרנ;אל;

 ) .. ,(~כל,ר~~זןjבר~סן.ה

מ~ר;םר~~קף

ןר;ם,~ל~פ;ן~ל

 ) .. ,(~אל, j: ה~~~ ה~~~

תמיםה~אב'לד
_', ',' I . T 

ע;למיםילד~תל;
-: I • T 

ץ, 'iiל כr.פ~~~שיש

כך:מתארהואהאידיאליהנהגואת

ז?ג,וב~דעיט,ע.יןל;

I( ד~יןa ג~ 9 ~קיריו, ), .. ( 

 ) .. ,(~רץ, ;ב~ר~ארץ~צ;תו!ד

 ) .. ,(פי-~אלו!ל-~~ריל~

~זפ.ך~ק, ן~!ו-ץ~ע~כה

 ,ק~~ילכללכל,~ז
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בשירהדוברמשמיעשכלפיוהצעיר,למשוררהטירוןהנהגביןההשוואה

אלוזיהביאליקכאןלל fבמקרהלאאףמקרית.אינהוהתראהאזהרהדברי

המאהיובלאתאזחגגההסופריםשאגודתילייג,ילייג.בשירתהרכבתלתיאור

הספרותיהממסדעלהמשורריםצעירישללהתקפתםרקעשימשלהולדתו,

ברורהבלשוןשירהשכתבהראשוןהיהביאליק,לדעתילייג, 4והדשן.המזדקן

את(המאלץה"פסוק"שלמעצוריובלאלבו,עלאשראתואמרמליציתולא

ביוםשכתבבאיגרת,ייברורה").בלשוןולאיייפה",בלשוןלדברהמשורר

ילייג:עלכתבהסופרים,אגודתבוועדלחבריו 10.12.1930

בשפתנו,הברזליסודאתהביאאשרהראשוןהוא

לכליהפכהלמלאכה,יצלחלאכישעשועים,ומכלי

רובוזרועשירתנושדהאתמצאבבואומחץ.רבנשק

שפופרותמעיןושדופות,ריקותמליצותניבים,נבובי

עלידוהשיבאזהמלחמה.תוםעםירייה,שלאחרחצים

שבווכבשה,חדשהמתכתבהםוביצקוניביה,אוצרכל

אתבהםלדברוברורים,שנוניםחציםבאשפתולהיות

קדקו.דעםזרועולמחוץבשעראויבים

קכו)עמ'ה,כרך(איגרות,

נגדיםשבוביקורתדבריגםכללביאליקיל"ג,שלבשבחוהדבריםואגב

ואתהמעורפלתהמליצהאתהשירהאללדעתוהמחזיריםהמשוררים,צעירי

השפה:תעתועיואתהמילוליתהלוליינות

יימליצה"ימישובכמדומה,עלינו,ובאיםהולכיםעתה

המליצהסרק.אילנישלקולםהולךשובחדשה.

שלהבקבויוצאתכרכוריהאתשובמכרכרתהחדשה

לבתועיגבורה.ענותובקולזקופהבקומהקוממיות,

ערפלבוומשכיניםספרותנוחללאתשובממלאיםורוח

שפה.ותעתועילבבתעתועיותעתועים,

שם).(שם,

אמנםהלקוח ,"די~ייאורחותהצירוףהיאילייגלשירתכאןהכלולההאלוזיה

מרכזיתחשיבותבעלדו-משמעיצירוףיוד'שלב'קוצומשמשאךמאיוב,

ולברכהמכאן,הטכנולוגיתהקדמהשמביאהלפגעיםרומזזה(צירוףבטקסט
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הומוניםהואייאיד"שהרימכאן;הברזלמסילתוהנחתהקיטורהמצאתשהביאו

מטרות:וכמהכמההשיגביאליקלילייגהרמיזהבאמצעותקיטור). ,"ד )I "של

כברוכיממש,שלחידושיםאינםחידושיהםכילמודרניסטים,רמזהואראשית,

(ראההרגרסיהסמלבעיניהםשהואילייג,ובהםה"מיושנים",ההשכלהמשוררי

מודרניסטייםענייניםעלכתב 5היל"גיזם"),ייתופעתעלשלונסקישלתגובתו

שהביאובחידושיםלהשתבחלמודרניסטיםלהםל I5כןעלוקדמה.טכנולוגיהשל

אתמחזיריםהםולמעשהמעולם,דבריםהיוכברהספרות.אלכביכולעמם

שנית,יל"ג.שלוהמחדשתהגבריתלהופעתושקדמוהמליצה,ימיאתהספרות

החדשאתכיבאיגרותיו,גםהביעשאותוהפואטי,הרעיוןאתכאןמפגיןביאליק

סגנוןטעם.בהישלחדשישןביןהמזיגהרקוכיבישן,להבליעישוהחדיש

 6לשירה.יאהאינוטרי"ייצבעשלריחומדיףומחודשחדששכולו

עלה"מכני",שירואתהמשוררים.לצעיריביאליקכאןכוללנוסףורמז

משחקישכלללמדלילדים,שיריוביןכוללהואהמודרנית,הטכנולוגיהחידושי

ענייןהם-המודרניסטיתהפואטיקהשלהחידושמעיקרישהם-והמקצבהצליל

ומהירקלובריתמוסבאונומטופיאותמילולית,בלוליינותרצונכםלילדים.

אתבהםלהפגיןיכולאניאף-ה"צעירים"מןליריביובמרומזביאליקאומר

משחקים,אלאהםואיןרבותא,כלבאלהאיןלמעשהאךבכך,רצוניאםכוחי,

תוכןעלאמירותיואתמבססשאינוהמילולי,הלולייןילדים.לשיריהיאים

לנסועיכולהמנוסההנהגהתהום.תוךאלוליפוללמעודעלולאףאמיתי,אנושי

ביאליקשללדעותיו(והשווהבשלוםהסכנהמןלצאתזאתובכלתהום,פיעל

מכסותשבהבלשון',וכיסוי'גילויהידועהבמסתוולשוןפואטיקהבענייני

הפעורה).התהוםפניעלהמלים

בשפההחידושיםלמחדשיותשובהג.
השפהלמחדשימקביליםרמזיםביאליקרומזה"ארס-פואטי"המסרובצד

בלבביאליקקיבלה"ירושלמים"שלחידושיהםאתבארץ-ישראל.העברית

שיר.לההקדישואףקיבלאב"י)בןשל(חידושוייהמכונית"המלהאתאךולב,

הישןבתוךלהטמיעישהחדשאתכיהשפה,למחדשיגםמראהביאליקמשמע,

רומזהלשוןלמחדשי .המדהעליתרהחדשיתבלטלאשבהבצורה,ולהבליעו

בתחייתלחבלהיכולהומהירה,פזיזהנהיגהמפנילהיזהרישכיביאליק,כאן

גםכאמור,פירושה,ייחנח"המלהתהום.פיאלהמכוניתאתולהביאהלשון

מזהירביאליקשלשירואסון.עלקינהדברינהי,לה:נוסףמשמעאך"מלה",

בתחוםהתרבות,בתחוםהמעשה,חיי(בתחוםהחייםתחומיבכלאסונות,מפני
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רסוחסריצעיריםשלפזיזהוהתנהגותפזיזהנהיגהולדעתוועוד),המדינאות

לאסוו.להביאעשויותומשמעת

חידושילרבותמלים,בחידושידרכועלביאליקסיפרפרסקילדניאלבמכתב

לאחרורקאחרים,משלבדבריםמטמיעםהואתחילהחידש:עצמושהואהמלים

גםלהכניסםמעזהואולאוזו,לעיווזועקניכרחידושואיוושובייוותק"שצברו

שלו:יצירתותוךאל

אפילולשוובחידושימלהשתמשמשתמטשאניודע,

אחריםשלידיהםבמעשהמבליעםאניאלאעצמי,משל

לאחרכך,ואחרבספרות,להשתרשלהםומניחתחילה

כנפיי,תחתשובמכניסםאניהרושם,קצתשיפוג

בדבר.וחוכךכמהססבקושי,

רמח-רנב).עמ'ב,כרך(איגרות,

בידומוותחייםבמקביל:דבריםכמהביאליקכאואומרבמליםהשימושעל

כנהגלנהוגלהםואלהלשוו,מחדשישלשכמםעלמוטלתרבהאחריותהלשוו;

מפניהשומרותהמליםעלהתהום.אלהמכוניתאתלדרדרהיכולופזיז,טירוו

וכיסוי'גילוב(במסתומקומותבכמהביאליקכתבאותה,ומכסותהתהום

המשוררביורקלאביאליקמבדילכאו,ועוד).ומת''הציץבשירובלשוו:

שלסוגיםשניביוגםאלאוהמנוסה,הוותיקהמשוררלביווהיהירהצעיר

אהבלאשביאליקלמשל,אב"יבואיתמרכמווהפזיזים,הצעיריםלשוו:מחדשי

 7שלם);שירמהםאחדעלבונההואפרדוקסליבאורח(וכאוחידושיואת

רבניצקי,מנדלי,ובהםאודסהסופריכמופינס,י"מכמומחדשיםולעומתם,

רבדיהכלעלהשפהאתלהכירשצריךשחשבועצמו,והואליליינבלום

שורשיםיסודעללחדשהישהמלה,נמצאתלאבמקורותאםורקומכמניה,

 8מוכרים.ומשקליםמוכרים

הספרותרובדיוכלהשפהרובדיכלשלמזיגתםעלבסמויכאוממליץביאליק

(למשל,חז"למלשוושיבוציםמקראיים,לשווצירופיבשירישלדורותיה:

מלשווהדיםייטוט");המלהמוהנרמזבשופר,תקיעהבדיניההלכתיהדיוו

גלגליההרדופההרודפתבמעופההיא(ייהמכוניתבימי-הבינייםהשירה

הספרותומויל"ג)משירתאיד",(ייאורחותההשכלהמספרותהדיםכסופה");

והאונומטופיאותהאליטרציותגדושיהרכבת(שיריהאחרווהדורשלהעברית

שפהרובדיהללוהרבדיםכלאתלמזגשיכולמישלונסקי).ושללרנרשל

ייחילאתהמכונית,שללבה""דופקאתהמכירלנהג,משול-תרבותורובדי
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הבלימה,סודאתהיודעגםהואבה.לנהוגראויהואורקקרביה",וגילגרמיה

התהום.אללהידרדרלמכוניתיניחולאהצורך,בשעת

בשירנוספיםרבדיםד.

שנותהןהשניםמדינית:והנהגהפוליטיקהבעניינימסראףכאןשכלולייתכן

מצאוהיישובמבנירביםזדוניות.רציחותהארץדרכימלאושבהןהמאורעות,

וייצמן,שלמחנהומחנות:לשנינתפלגוהציבורייםוהחייםבדרכים,מותם

זה),בנושאבמנהיגותוגורלןאתקשרוהפועלים(מפלגותבהבלגהשדגל

בדרכושהאמיןביאליק,תגמול.לפעולותשקראהרוויזיוניסטי,והמחנה

המכוניתומדינאות:מדינהבהלכותפרקגםכאןמאלפ.נווייצמן,שלהמתונה

להוביליכולהוהיאבה,לנהוגיודעיםאיןאםוזדונית,אסוןהרתלהיותיכולה

ייחילואתהנחוש"לבהייזפקאתלחושיודעהנהגאםהנכונים,היעדיםאל

מכוניתואתלהוביליכולתבונה,בעלכפוליטיקאיחיל,בןנהגהכבוש".גרמיה

אםגםומגבלה.ס:גללאכמעטונועזים,רחוקיםיעדיםולהשיגארץקצותעד

ואתהמכוניתאתמצילהתבונתושאול,פי~בריעלמכוניתואתלהוליךעליו

וחמומיצעיריםאנשיםבידההנהגהרסןאתלתתלציבוראלמכישלון.נוסעיה

אסון.עליולהמיטהיכוליםמוח,

ה"אני"של(עולמובמובהקואימפרסונלימנוכרשירכביכולשהואזה,שיר

התנהגותבחוקיכללית,בתופעהעוסקכולווכללחלוטין,ממנומסולקהיחיד

ממדגםחסר-האינדיווידואליות,למעטהומתחתמחביאלמעשהאוניברסליים),

טראגיאירועשלבעקבותיוכנראהנכתבהשירהעין.מןנעלםורגשי,אישי

ילדהרעייתואליהקירבהבברלין,ש~תובימירישומו:ותחתביאליקשלבחייו

אשתשלחהאח,דיוםכבת.הערירייםהזוגלבנישהייתההשכנים,מבנות

אתשמילאהובזמןהסמוכה,בחנותדבר-מהלקנותהילדהאתהמשורר

באורלהאירעשויזהטראגיאירוע 9ומתה.דורסניתממכוניתנפגעהשליחותה,

לנחש,היהקשהגוטמן,שלעדותושאלמלאהזה,האימפרסונליהשיראתשונה

גםמכילובמצלול,בריתמוסבחריזה,וירטואוזיכתרגילונשמעשנראהשמה

אתששימשרגע",ובלהותאידייאורחותכמוצירוףלמעשה,כאוב.אישיממד

ה"אניולהבהרתהילייגיזם,מתנגדיהצעירים,המשוררילניגוחביאליק

במשמעותגםלדידוחדורהיההעברית,השפהתחייתבעניינישלומאמין"

כמוה.מאיןועמוקהעזהאישית

בעיתונותגםכלל;שביאליקלהתפלאאיןשבשיר,הרבדיםריבוילאור

כדרכו,('בוסתנאי').המפלגתיתהאוריינטציהבעלתבעיתונותוגםלילדים

ושוניםרביםמישוריםשלמענייןעירובלפנינוישלילדים,שיריובמיטב
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המתרחקומיסטי,ואטמודרניסטישירלפנינולכאורה,אחת.למקשהוהפיכתם

יש,למעשה,אוללפרודותיה.המציאותאתומפרקהאישיתהחוויהמןכביכול

דימוייםדימוייוהביאליקאית.ה"ישנה"הפואטיקהמןיסודותמעטלאבו

לעוףבשירמדומיםהנהגוהןהמכונית(הןנה" Wה"יהעולםמתמונתאורגניים,

מקושריםוחלקיואחדותי,השירשלמבנהולעיט);והנהגלנשרהמכוניתדורס:

למעשה,לזה.זהומקביליםמתלכדיםהשוניםמישוריוומסובב;סיבהבקשרי

והשלושיםהעשריםשנותנוסחמודרניזםשלמענייןעירובכאןמפגיןביאליק

הספרותשלהדידקטיותחטיבותיהבנוסחקלסיציסטית-משכילית,פואטיקהעם

לילדים,ופזמוכותשיריםשירימביןאחרשירמכליותר .-19הבמאההעברית

והןבכבישהןנאותה,התנהגותבהלכותפרקהילדאתהמלמדדידקטי,שירזהו

החיים.בדרכי

(הןלנהגאדם".לייכל-המבוגרלאדםומשלןנטונימיהאלאאינווהילד

ממליץהמטפוריות)משמעויותיהבכלוהןהמלהשלהליטרליתבמשמעות

לצבורלומייעץהואובמיוחדיח,דגםוריסוןעזה ryבנהיגתולשלבביאליק

האוחזיםולמדינא,ילבלשןלסופר,גםיפהכוחהזוהמלצהחיים.וחכמתניסיון

או-נהיגתםאםתהום,פיעבריאללהביאנווהעלוליםמשלו,בהגהאחדכל

פירושהוהבלשן,הסופרלגביהניסיון,צבירתטירון.נהיגתתהיה-התנהגותם

להסתמךהיכולתהקודמים;הדורותניסיוןאתהצדהלהשליךשלאהיכולתגם

המזולזלתההשכלה,תקופתלרבותהתקופות,כלשלוהתרבותהלשוןקנייניעל

דורש,נאהרקלאזהבשירביאליקאחת.הרמוניהלכדיולשלבםכדין,שלא

למעשה.הלכהוהפואטיותהלשוניותהמלצותיוכלאתמקייםגםאלא

הערות

מקומות.ובעודרטז,עמיג,כרךלמשל:א'כרות,ראה, . 1

 . 250-245עמי ,)ם"שת(שמ'ר . 2
שם. . 3

ימאזנ'םישלמ'וחדתחוברח'צאהתרצ"א,בחורףהסופר'םבאגודתשנחוג ,ג"ל''ובללרגל . 4
למדן,לחובר,קלוזנר,בההשתתפוצמח.שיבער'כתתרצ"א,בכסלוכ"חלא-לב),ב:ג'לי(כרך

נערךספרות'נשףגם .ואחר'םאברונ'ןרב'נוב'ץ,פ'כמן,שמעונוב'ץ,בן-אל'עזר,שט"נברג,
הממסדנגדואחר'םשט"נמןשלונסק,'שללהתקפתםע'להה'ואלהא'רועיםה'ובל.לרגל

שלהלן. 5העיוראהוה"רגרס'ב'",ה"דשן"
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 : 1עמ' ,) 9.1.1931 (תרצ"אבסכתי"סיג,גיל' ,'השנהוכיס','כת"יל"גיזס",שלונפקיא'ראה: . 5
ועליל"גיובל"עלשטיינמן,א'גס:ראה . 2-1עמ' ,) 15.1.1931 (תרצ"אבטבתי,דכ"וגיל'שס,

בסבתי"טיג,גיל'שס, :) 29.12.1930 (תרצ"אבטבתדיב,גילה,שנה'כתוביס',בכלל"יובלות

 2-1עמ' ,) 9.1.1931 (תרצ"א

רנב.עמ'ובמיוחדרמח-רנד,עמ'ב,כרדאיברות,ראה: . 6.2.1922מיוםלפרסק,יאיגרח . 6

 20.11.1903מיוםלקלוזנרגרתבאיביאליקהביעאב"יבןאיתמרשלבגנותוהנחרצתדעתואח . 7

סגנונהבשלזו,איגרתצינזרביאליק,איגרותעורדלחובר,פ'קפו).עמ'א,כרד(איברות,

לחקרכץשבמכוןביאליק,כתבישלהמצולםבארכיוןמצויהאיגרתשלהמלאנופחההבוטה.
העבריח.הפפרות

B . בחנוכהן",ביאליקאכליימהבפרקראההלשון,הרחבתבענייניאודסהסופרישלדעותיהםעל
שם,ועוד:קיב-קיגעה,נג,עמ'א,כרדראה:איברות,אלה,בענייניםביאליקשלדעתועל . 1הע'

 .רמח-רנדעמ'ב,כרד
 .) 15עמ' , 19BI (וגוסמןבן-עזרראה: . 9
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ילזיםשירשלאנטומיה-הירק''בגינת

בזה,זהכלאייםאינםזוגותזוגותכאןהשנוייםאלהכל

עמו,השנויזוגובבןאחדכלכלו'

א)א,כלאייםלמםכתב'אל'קפ'רוש(מתוך

הז'אנריושיוכוהשירשלהיווצרותותהליך-מבואא.
יסודותמכילביאליק,שלמשירי-הילדיםאחדיםכמואשרזה,ידועשיר-ילדים

מןוהואהשלושים,שנותבראשיתבארץ-ישראלכנראהנכתבריקו,דשירשל

הואה"ספרדית",הארצישראלית,בהטעמהכתבשביאליקהבודדים,השירים

תחתבלב,דמרובעיםבתיםארבעהבתקצרה,בגרסההראשונהבפעםנדפס

פניהבעריכת(דו-ירחון),'נתיבנו'הפדגוגיבכתב-העת'בגינה',הכותרת

מנשהמאתלחןבלווית , 1931ספטמברב-ג,חוברתשרגורודסקה,

כדלקמן:הייתההקצרהגרסתורבינוביץ-רבינא,

הג~ה~~רו~ת

לסביתביב 9ט

זרקד~~דו
~רובית,עםכרוב

ך~ההסלקזאת

~אהואגםוהנה

ע~;גניתאתו

 ,ר~הוהשמסה

:כמtקנ.ן:כפ;לרק

~ןדל; ד~~

 ;ל~~~לנ~~ן

 ד.~רלא~עא'רל



ל~מו:ואף~לאיך

לרקדאף~לאיך

?לםרtירמיךי
ע;.דריקים?ום

פ'שערכהאלף,במקראהשינויים,ללאגם,נדפסזהמקוצרנוסח

עליהמעידששמi'וכפי-שנועדהמקראה ,)ד"שח(דבירבהוצאתשרגורודסקה,

וכתוב.קרואבלימודהמתחיליםולתלמידים,הרךלגיל-

גםהמקוצרהנוסחנדפסהמסכן")ייהפולבמקוםהמסכן",(ייאפףןקלבשינוי

דביר,השנייה,הלימודיםלשנתאלף-ביתאחרילימוד(ספרשלביםבמקראה

אזשהייתהשרגורודסקה,פניהערכההזוהמקראהאתגםתרצ"ג).תל-אביב,

הרך.ולגילהפדגוגיהבתחומיהבולטותהדמויותמן

יציב,יצחקבעריכת'דבר',שללילדיםבמוסףזהשירנדפסאחרת,בגרסה

באורחהשירהורחבכאן .) 11.11.1932 (תרצ"בבחשווןי"בטו,גיל' ,'בכרך

מרובעים.בתיםעשרשלושההכילמרובעים,בתיםארבעהובמקוםניכר,

הכללשמחתאתהמתארפרחים','עציץהילדיםשירבנוסחקצר,בדידותמשיר

קשתהמתארתרחבה,עממיתתמונהלמ~יןהשירהיההפרט,עגמומיותלעומת

אתהעסיקה YOLKSTYPה-העממי,הטיפוס(דמותעממייםטיפוסיםשלרחבה

יישירידרךגנז,רובםשאתהראשונים,שיריולמןיצירתו,חטיבותבכלביאליק

לשירי-הילדיםועדהבשלה,הפיוטיתיצירתושלמשיאיהשהםשלו,העם"

האחרונות).בשנותיושנכתבושלו,

הרךלגילהקצרשונים:שיריםשניהמקראותעורכישללרשותםעמדועתה,

שבגיווןהדקויותאתלהביןלהםמאפשרתהתפתחותםשדרגתלילדים,והארוך

מקוצרת,בגרסהשובנדפסהשירב'דבר',שנתפרסםלאחרהמחוללים.הזוגות

פ'(בעריכתספרנובמקראההמורחבת,בגרסהשנערכובשינוייםשהתחשבה

נוסחגםהשיר,שלהמקוצריםנוסחיוכמו .תרצ"ג ,'ב~דרגהואחרים),אוירבך

שהמשוררזו,היא'דבר'שלהמורחבתהגרסה'בגינה'.בכותרתהוכתרספרנו

דביר,(הוצאתלילריםופזמונותשיריםשלוהילדיםשיריבספרלכנסבחר

תרצ"ג).

אחריהשיריםבספרכלול ,) FOLK DANCE (עם"יימחוללמעשהשהואזה,שיר

הילדיםמחולליםשבושיר,הואבית')('אלףשבהםשהראשוןשינון,שירישני

'בגינתגםצבאי.מצעדהמתארשיר-לכת,הואבעיר')('גדודוהשני 2במעגל,

השיטהעל-פי-שנועדשירהואשירי-הילדים,בספרקודמיוכמוהירק',
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בתנועההילדאתלהפעיל-הרךלגילבחינוךאזנהוגהשהייתהה~רבלית

שלמשיריווכמהכמהגם~~מוטכניים.באמצעיםידיעות,לוולהעניקובמשחק

שלהז'אנראלאותםהמקרבתכוריאוגרפיה,מעיןכולליםלמבוגריםביאליק

יימחוללמסורתהמשתייכיםביאליקשלשיריולמשל,הם,כאלההמחול.שיר

ה"קאנון"מןרבים,לשיריםמחלחליםשיסודותיה ,) DANSE MACABRE (המוות"

צפרירים,שלריקודהמכיליםשירים,גםהםכאלההגניזה.ומןהביאליקאי

'למנצחהמחולו'ת,על('למנצחקבצניםשלד:נקותמחולגמדי·ליל,שלתהלוכה

רמזיםמכילוהכסף''האופהביאליקשלהגנוזשירוגם 3הנגינות').על

גריפתאתפעםמצייןאגרוף"אגרוף,ייאגרוף,החוזרהמשפטלכוריאוגרפיה.

וניכרהכתף,שלואגרופוזרועונחתאתופעםהאופהשלהפחמים

פחותלאוה"זנ,לוס"ה"א;~סיס"לצדדידעתונתןביאליקזהשבשיר·מערכון

משיריםגםוכרקטרולוגיים.אידאייםתמטיים,-אחריםלצדדיםמאשר

והנחש',('חווהכמערכוניםמלכתחילהשנכתבוביאליק,שלאחריםדרמטיים

ניתןהגלויומןשביאליק;אתהעסיקהשהכוריאוגרפיהניכרועשו')'יעקב

ושאינםמחול,כשירימסווגיםשאינםבשיריםשגםולהניחהסמוי,עללהקיש

בשירים(הןמוצנעיםייכוריאוגרפיים"יסודותישתנועה,שלברוריסודמכילים

בשיריםהןבעם';'למתנדביםהאחרונים',מדברכ'מתיומרוממיםלאומיים

כמוקליליםמשובהבשיריוהןסתיו';ו'ביוםליל''גמדיכמוויזיונרייםליריים

ו'ציפורת').החורף''משיריתפוח','בשל

האזםבטבעזקההתבוננותההאנשה:ב.

ההמוניםשלובפסיכולוגיה
בתחבולתלהשתמשמרבההירק''בגינתהשירגםרבים,שירי·ילדיםכמו

טיפוסיםלאפייןהאדם,טבעעלשונותאמתותבאמצעותהלבססכדיההאנשה,

המחוללים,בזוגותהגיווןהפרט.שלהכרקטרולוגיהלתחומיגםולחדורשונים

צבעשוויירקותלהצמידרקלאלמשורראפשרהשיר,שלהמורחבתבגרסה

מןודלעת(אבטיחאחתממשפחהירקותרקולאועגבנית),סלקוחמנית;(תירס

להתארגןיכוליםשזוגותלהראותגםאלאהבצליים),מןושוםבצלהדלועים;

כאןהוצמדולמשל,כך,קונטרסט.ושלדמיוןשלומשוניםשוניםעקרונותלפי

יסודדפוסהואכזהוזיווגמוארכים,ירקותעםפקעת,דמויימעוגלים,ירקות

הילדיםבשירביאליקהצמידזהעיקרוןלפיחטיבותיה.בכלביאליק,ביצירת

האלוןלרגליהמתרפסתלברכהבדומהמוארך,ולולבעגלגלאתרוגייבב,כר"

מצבועלאמירותוכמהכמהאמרלזהזהזיווגםובאמצעות 4'הברכה',בפואמה

חגמציאותתיאררקולאאקזיסטנציאלית,אוממשיתגלותהגולה,האדםשל
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להתפרשגםיכולולהיפך,מעוגלת,ו"אישה"רזהייגבר"שלזיווגםכפשוטה.

שללזהזהכהימשכותםקרצ'מרשלהקונסטיטוציונייםהטיפוסיםתורתעל-פי

והנוטההנמוךהטיפוסשהואפי~ני,טיפוסושלומוארך,רזהאסתני,טיפוס

להשמנה.

סמלמייצגהנשיתהדמותאת,לפיוהפרוידיאנילסטראוטיפבניגודאולם,

 ,) PHALLUS (פאלוסודמוימוארךסמלמייצגהגבריתהדמותאתואילו ) BULB (מעוגל

באחדכיאסטית:בתקבולתלזהזההמקביליםמעורבים,זוגותשנילפנינוכאן

-ובשניהמלפפון);ואחות(צנוןמוארכתוהאישהושמנמןמעוגלהגברדווקא

זהותולמעשה,עבה).לפתבתעם(גזרושמנהמעוגלתוהאישהמוארךהגבר

הדנוטציה"למעמדבסעיףלהלןכךועלביותר,ברורהאינהה"מלפפון"של

מקשה,ירקהואהמלפפוןברור:אחדדבראולםביאליק",שלהילדיםבשירי

ואחותמחימה,ומאדיםהמתרתחהכולרי,הכעסניהצנוןשלזיווגםכןועל

רואיםכןאםאלאשונים,טיפוסיםשנישלזיווגגםהואהקרירה,המלפפון

גםואז 5גלנוס,שלהמזגיםתורתלפיירוקה,מרהבעלטיפוסהמלפפוןבאחות

אדוםשהואלמרותהסלק,ונרגן.ממורמרבאופימתאפייןזהייטיפוס"

גםאדוםהואהצנון,לעומת .כמוהוורגזןמריראינוהצנון,כמוודמוי-פקעת

ייטיפוס"העגבנית,עםמתרועעהואכןועלבמתיקות,ומתאפייןבפנימיותו

ולנהנתנות.לאופטימיותהנוטהכמוהו,סנגוויני

לזה,זהומנוגדיםלזהזהמקביליםוה"אישה"ה"גבר"שבהםזוגות,גםיש

ובכךשמן,וטעוניצהוביםשניהם-והחמניתהתירסלמשל,אחת.ובעונהבעת

מעוגלתוזוופאלימוארךזהעקרוני:שונישוניםגםהםאךלזה,זהמקבילים

ו"נשית".

שוניםטיפוסיםשלהתלכדותםבדברהדקההאבחנהרקלאומרתקתמעניינת

וזולזוזההמיניםשנימבנישוניםטיפוסיםשלמשיכתםסודובדברלקבוצות

שלפרישתוהקולקטיב.בתוךהיחידשלמצבובדברהאבחנהגםאםכילזה,

כלאיןכלומר,הכרח;בואיןהןהמקוצר)בנוסחהפול,של(אוהכללמןהאפףן

בעצמובוטחהואשאיןאלאהציבור,מןלפרושהאפוןאתשתאלץסיבה

רגשי .ובשלותבגרותבואיןועדייןוצעיריפההואאיןשכברלוובריובערכו,

מנחיתותדווקאנובעיםאינםאלהאךלפרישותו,הסיבההםהםשלוהנחיתות

הןממש.בהםשאיןסובייקטיביות,מתחושותאםכיממשית,אובייקטיבית

אינם-ובלתי-נעיםחריףריחוהמפיציםהזוליםהנקלים,-והשוםהבצלאפילו

שניחןהמופנם,האפוןודווקאהקולקטיבי;לריקודמלהצטרףמהססים

ו!(רותיונעיםניחוחומפיציםלמראהנאים(פרחיומעטותלאבמעלותבדרך-כלל

רקובקלונו,בעליבותורואיםשהכולומשוכנעעצמיביטחוןחסרלחך)טעימים
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(ביןהשמשות""ביןשלבתקופהומצוימשענתעלתלוירופס,שהואמשום

לבשלות).צעירות

כהתנהגותאושונים:אופניםבשנילפרשניתןוהתנהגותודמותואת

ועדייןיפה-תוארילדאיננושכברמישלהיגיוןוחסרתקפריזיתאדולסצנטית

ובפסימיותשחורהבמרההשוקעותלותי,הססןרווקמעיןהפריון,בגילאיננו

קרחתווחרףנשרה,כברשערושציצתמזדקן,אדםשלכמצבואו 6רופסת;

אתהביןכךפרי).ישאולאכבר(כלומר,מפריריקיםעדייןתרמיליווזקנתו,

המשוררשלאוטופורטרטהצדמןהעומדבאפוןשראה 7סגל,מ'האפוןדמות

האופייניתבעמידהמקלו,עלנשעןוהואמכבר,זהנשרהראשושציצתהמזדקן,

האפוןשלזרותוכיולהוסיף,זואינטרפרטציהלחזקניתןימיו.בערובלביאליק

אשכנזית,בהטעמהנאמריםשדבריובכך,גםמתבטאתהכלליתבהמולההעקר

ההגייהאלהמעברהארצישראלית.בהטעמהבאנפסטהכתובכולולשירבניגוד

והואלארץ,באמקרובשזהמישלהניכורתחושתאתכאילומבטאתהאשכנזית

ערלי-לב,צעיריםהםשמשתתפיהללבו,הזרהחוגגת,המולהלתוךנקלע

חלקנוטלואינוהצדמןנעמדהואולפיכךרגישות,וחסריאקסטרוברטים

~רךתיאוריגםמזכירההחוגג,ההמוןבתוךחששהואהעצב,תחושתבשמחה.

בן-זמננוהפרטשלובדידותוניכורואתהמדגימיםהמודרנית,בספרותרבים

על,דווקאהאפוןשלעגמומיותו,בולטתכאןגםהחיים.שוקקהמטרופוליןבתוך

צורותובריבויעזהבססגוניותובריקו,דבנגינההמלווההחגיגה,רקע

וסגנונות.

כלשלהקומפוזיציהגםאםכימעניינת,בצורהמתארגןלעצמוזוגכלרקלא

מעטיםבקוויםכלכול.ועלמחשבהעלמעידהגדול,קהלהיוצריםכולם,הזוגות

תחילהההמונים.שלבפסיכולוגיהפרקכאןמאלפ.נוגםביאליקומרומזים,

ביטחוןובעליגדלי-מידותטיפוסיםבעלות-גוף,יידמויות"בריקודפותחים

-ודלעתאבטיחוכרובית,כרובהמנהיגות:תפקידיאתלעצמםהנוטליםעצמי,
מיןיימצאבבחינתהואהזוגותמןאחדכלוהלאה.מהםשהעדינותייטיפוסים"

הזוגמןבריקודולצאתלקוםהמדרבןהכוחאתמקבלזוגוכלמינהו",את

כמוועגולגדולהשנישבצמדהאבטיחאתו:מכנה-משותףאיזהלושיששלפניו,

השלישיהצמדאתהמהוויםוהחמניתהתירסהראשון;שבצמדוהכרוביתהכרוב

החמנייה,חלקנוטלתהשלישיבצמדהשני;שבצמדהדלעתכמוצהוביםשניהם

אזייויבערבמליםמתחילהרביעיהצמדשלותיאורומחמה,נגזרששמה

כצבעאדוםצבעםהחמישי,הצמדאתהמהוויםוהעגבנית,הסלק ;" ...כאש
/ 

פקעת,צורתבצורתה,דומההשישיהצמדמןהלפתהרביעי;הצמדמןהצנון

הלאה.וכןהחמישי,הזוגמןלסלק
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הרביעישהצמדבשםהזוגות:ביןניגודיותתקבולותגםשנוצרותמובן,

רזה,ו"אישה"שמן("גבר"כיאסטיתבעמדהזהלעומתזהעומדיםוהשישי

התירסהניגוד:דרךעלמעומתיםוהרביעיהשלישיהצמדגםכךולהיפך),

באיםאחריהםמים.מלאישהםוהמלפפון,הצנוןלעומתשמן,טעוניוהחמנית

מכנה-משותףאפוא,מכיל,זוגכלב"דם".מלאיםשהםוהעגבנייה,הסלק

קונטרסטבעמדתהעומדותתכונות,גםמגלהאולםקודמו,עםאסוציאטיבי

שלפניו.הזוגלתכונות

מדמויותמורכביםהמחולליםמביןהראשוניםשהזוגותהרושם,גםמצטייר

הגדר','מאחוריהסיפורגיבורתה"שקצה",מרינקאיהודיות.ולאכפריות

יידודתה"לבגנההצומחותחמניותכאותןצהוב,ראשכבעלתמתוארתלמשל,

רקלאנזכריםכאן,בבקעה.הגדלהיתומהדלעתוכאותהשקורופינטשיכא

,ובהצהתירסגםאםכיה"שקצה",הנערהשלמקבילותיהוהחמנית,הדלעת

לבנילגויים,האופיינייםהסממניםמןהיא(בלוריתבלוריתואתהמפשיל

והעבים,הגדוליםה"טיפוסים" 8ישראל).מבניאותםוהמייחדיםאומות-העולם,

כמווהשום,הבצלזאת,ולעומתגויים,ככפרייםונוהגיםנראיםהגוף","בעלי

וגםיהודים,למאכליאופיינייםה"קטל;ג",בסוףהבאיםהאביון,והבולבוסהגזר

אףישייבולבוס"(לדנוטציהיהודיםקבצניםובהתנהגותםבצורתםמזכירים

בני~כראתאבוקטיביתמעליםוהבצלשהשוםבלבדזולאביידיש).מקבילה

הבכא",ייבעמקחלקםמנתשהיווהבצלים,השומיםאלשהתגעגעוישראל,

להםשנותניםגלותיים,כיהודיםממשומזולזליםדחוייםשהםאלאבמצר~ם;

רצוייםהםשאיןלמרותהכללית,השמחהאלולהסתפחבסוףלהזדנב

שהםהירקות,ייקטלוג"שבראשוה"שקצות"הערליםלעומתמלכתחילה.

בולטתבמחול,לצאתאםמתלבטיםואינםתסביכיםוחסרינהנתנייםטיפוסים

ומזולזלים,נדחיםעניים,ליהודיםהדומיםהאחרונים,שלונקלותםאביונותם

החשבונותאתהחוגגיםמןמשכיחההשמחהכיאותם,מגרשיםאיןשבמקרה

שובראףהבולבוסהנחףת.השפלתואתהזרשנאתאתוהגזעניים:המעמדיים

אחריוגוררהואהמחוללים,הצמדיםלכלבניגודכיהריקו,דשלהזוגיהדגםאת

הבולבוסיםמשפחתכלזרותה,למרות 9עודף.סרחכמעיןמשפחתו,כלאת

יוצאיםהזוגותכלבתוכה.דופןיוצאתהיאאםגםהכללית,ההמולהאלמסתפחת

בעיניוהנקלההרופסהאפוןורק-ולפחותלקלועדוהחשובהכבדמן-במחול

אירוניבניגודעומדתעקרותובשמחה.חלקנוטלואינוהצדמןעומדעצמו

(באידיומטיקהמשפחתובכלמלווההשמחהאלהמגיעהבולבוס,שללפוריותו

הגדליםמרובים,בילדיםיימבורך"הקבצןדווקאשלפיוהפרדוקס,רווחהיידית

 .) 498סימןהיידיש',לשון'אוצרסטוצ'קוב,וראה:ובצפיפות.בעוני
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טרדניםילדיםשלדמויותמייצגיםהמידותקטניוהשוםשהבצלגם,ייתכן

מבליגיםוהמבוגריםהמבוגרים,שלרגליהםביןהמתלבטיםובלתי-רצויים,

העלוב,היהודיאתמייצגיםשהםייתכןוכאמור,להפריע.להםומתירים

-כאןאךונחיתותו,זרותובדברשונותבהאשמותאותומאשימיםשבדרך-כלל

כלעלהמון,תמונתהיאבכללותההתמונהאותו.מגרשיםאין-הפלאלמרבה

(גדולותדמויותשלרחבהקשתמכילהוהיאהחברתיים,ורבדיוטיפוסיו

נחיתות,רגשותואכולותעצמןערךהכרתמלאותונקלות,חשובותוקטנות,

בתמונותכמווכו')וצעירותבוגרותונגררות,מובילותצבע,ונטולותצבעוניות

המתארותויגל),(ברברויכלפטרההולנדיהציירשלהיריעהרחבותהקהל

משתתפים.מרובותהמוניות,סצנותבאלהוכיוצאעממיריקודכפרית,חתונה

לשמשיכולהואףאתר,ובכלדורבכללרבדיה,החברהאתלייצגיכולההתמונה

בכללותו.האנושיהמיןשלהחברתיתלהתנהגותוומשלסינקדוכה

שבת("לאחול"שליוםב"סתםלהתרחשיכולחברתיתהליךשלהבשלתו

עלהעולםאתלהפוךיכולהואהסוחףובכוחו 10סתם"),קיץיוםאםכיחג,ולא

בשירכמוצבעונית.המוןלחגיגתסתמיחוליוםשיעשושינויים,ולחוללפיו

האביבשוטףמהרהועדהגדרמאחוריהציץמנץשבוצאי','קומיהכמו-עממי

ירקותכלאתההבשלהתהליךסוחףבבת-אחתהירק'ב'בגינתגםהארץ:כלאת

ייהנמקהגםישהחוגגהציבוראלירקכלשלהצטרפותו(בתיאורהגינה

יימעילו"אתמפשילאכןבשלתירסש;ק,מריםאכן~שלכרובריאליסטית":

באדמומיות,-והעגבניתהסלקבע.רה,מתמלאאכןהצנוןלעין,נגלותושערותיו

עומדתמחודשים,כוחותשנמלאוהבשלים,הירקותשלנמרצותםהלאה).וכן

עומדהואהתוסס.החברתיבתהליךחלקנוטלשאינוהמרוקן,לאפוןבניגוד

ההמונית.ההיסחפותולנוכחהאוניםשפעלנוכחמלנכוליהומתמלאמנגד

האינדיווידואליסטן,האמןשלטיבווזהחלק,לואיןהכלליתבשמחה

כפיאוחלק,בהםנוטלהואואיךללבוזריםהגדוליםהחברתייםשהתהליכים

 :גנוזבפרגמנטביאליקשכתב

לו:יח~~ם ר,?.ע.מ .רץ.זt~~ליל;ת ~רב;:~
 ) ... ( ,ם~~דלי בו;:~~

עלילות ,מלחמותמהפכות,-בארץמתחולליםגדוליםחברתייםתהליכים

מעברדומם,לשכבלוהבוחר,היחידהאחדבנפשנוגעיםאינםאלהאך-גבורה

לושבונההאביס,למחיצתמעבראלמגיעאינווהשיירההירידעולםלתחומם.

ם,יהגדולבתהליכיסה"אני"שלאי-מעורבותועלדומים(דבריםבנפשוהיחיד
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שלהשנייההסטרופהבסוףביאליקכתבהרבים,ברשותומתחולליםהרוגשים

בתגםהגיעהלאולאזני /המונםיםקצןיעדייויעברהספרים';ארון'לפני

האינטרוברטי,היחידשאיןבלבד,זולאהירק','בגינתהילדיםבשירקולם").

שהואאלאהגדולים,החברתייםהתהליכיםאלמסתפחהמשורר,שלבן-דמותו

בראשיתהדוברשואלתעצרי",ממחולות /אפואזהמייירגלאותם,קוטעאף

השמחהאתויקטעשייעצרמיאיןכאילוהכללית,העליצותלמראההשיר

מיוישהמחוללים,שלשלתאתוקוטערגלו,שעוצרמיישאולם,הכללית.

זולאהאינדיווידואליסטןהאמןהכללית.השמחהלתוךתוגהשלטוןשמכניס

באמצעותודווקא-לציבוררומזגםשהואאלאהכלל,מןפורששהואבלבד

להיסחףשאין-הרועמתההטפהבאמצעותמאשריותרהעגמומית,השתיקה

ובדרך-כללסיום,גםישתהליךושלכלס~גיםגםישיישמחה"שלכלגבול,ללא

ועלוב,ןןאנטי-הרואיסיום

בשירהרגוטציהלמעמר-וחמוגים"יישמשוגיותג,
ביצירתו,אחרותחטיבותמאשריותרביאליק,שללילריםופזמונותשירים

שחידשוהחידושיםכלפיהמשוררשלהאמביוולנטייחסועלמצביעים

אוצר-המלים.בתחוםבראשם,בן-יהודהואליעזר"ירושלמים"

עםהמשוררשערךהסמויים,בדיאלוגיםלהבחיןניתןהירק''בגינתבשיר

העתבאותהשימשביאליקהעברית.השפהתחייתאתשליווהלשון,חידושי

רבותעצמוהעסיקתפקידוובתוקףבארץ-ישראל,הלשוןועדשלנשיאו

בסוגיתמאמריםכתבזה,לתפקידלבחירתוקודםעודהלשון.הרחבתבסוג~ת

אוצרבתחוםהבוראנותובסוגיתלמשל)לשון','חבלי(מסתוהלשוןהרחבת

בקונגרסיםובנאומיו,בהרצאותיולמשל).בלשון',וכיסוי'גילוי(מסתוהמלים

הלשוןהרחבתלסוגיתתכופותנדרשהלשון,ועדשלובכינוסיםהציוניים

לאה"ירושלמיים"לחידושיםביאליקשליחסוכיולומר,להכלילניתןהעברית.

גםימיו,אחריתעדאולםהשתנות,שלדינמיקהבוניכרהגםכיסטטי,יחסהיה

חלקעצמועלקיבללאובשוק,ברחובלנעשהאוזניווכרהלארץשעלהלאחר

בינתיים.שנשתגרובן-יהודה,שלמחידושיו

השפהז;נחייגזרושעל-פיהםהמשקלים,אתכאמור,אהבו,לאאודסהסופרי

אתהתקיףלמשל,ליליינבלום,חידושיהם.אתבארץ-ישראלהעברית

כיודומיהם,'ירחון''עיתון','שעון',כגון ,ן; Xבסיומתהמסתיימיםהחידושים,

משוםאיןאלהחדשותובמליםבעברית,להקטנהסימןהיאזוסיומתלדעתו

והתגבשותהירושלמית""ייהלשוןסיוון,ראובןשלבמאמרו(ראההקטנה

הירק''בגינתבשירכןועלכאמור,אהבלא ה~~הסיומתאת 12החדש').הסגנון
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"חמנית"עםהתירסאתייעגבנייה");עם(ילאייעגבנית"עםהסלקאתהרקיד

ביאליקהפגיןיחבריובן-יהידהלחידושיהתנגדותואתייחמנייה"),עם(ולא

עיקריות:דרכיםבארבע

פניעלאחת,ממלהייתרשהכילוה"ישנית",הדנוטצייתבהעדפת ,)א(

במאמרי ,סיויןראיבןהעירכךעלה"ירושלמים",שחידשוהחדשית,הצורות

כח):עמ'תשמ"ב,(ראה:סיויזהחדש'הסגנוןיהתגבשותהירושלמית""ייהלשין

נטייתאתמבקרהיאהמחדשים,חידושיעל ) .. ,(רטןכןגםרבניצקי"י"ח

מליםשתיים-שלישבןישןביטויעלמחידשתאחתמלהלהעדיףהמחדשים

מלים,ספר-מילוןממטר,מחסה-מטרייהמשמש,מחסהעל-שמשייה(בגין

תזמורתקיטור,רכבקטרמסע,רכברכבתספרים,(עקד)בית-ספרייה

הרוחות,מורהמצפןפח,חרש-פחחשעות,מירהשעוןניגנים,מקהלת

האהבה",פריעגבנייהצבא,איש-חיילנזירים,(מקלט)בית-מנזר

השתמשבפרוזה,יצירתואתהחותמותי:דכלאחרב'רשימותלמשל,כך,

גלוי"יימכתבצבא':ניגנייימקהלתהשעות':ייכליה~תים':ב"מכתביביאליק

וכדומה,

ות !'fבלתי-מוצלמליםלהםשחוברורפרנטיםלאיתםהלעזים,בהעדפת .)ב(

(ולאבביבליותקאיד'כלאחרב'רשימותמשתמשהיאלמשל,כך,לטעמו,

הלועזיתבמלההשימושוכדומה,ב"חשמלית")לא(אךב"טראם"ב"ספרייה")

השפה,לריחזרהשאינההנאה,הדנוטציהשתימצאעד-שירויח"ייעדהיא

ייעגבנייה",במקום(ייעגבנית"המחידשתהמלהשלגזרתהבשינוי ,)ב(

וכדימה),ייגפרור"במקוםייגפרירית"

נלעגיתדמויותשלדבריהםבתוךבן-יהודהשלחידישיובשילוב .)ד(

יימכתביוגםה"עיתינים"גםזהבצדזהנזכרים I':שב'סיחר',ברשימה(למשל,

השתמשוב'ספיח'דומה,התלבטיתהתלבטעצמיביאליקלמעשה,העתים"),

רפרנטלאותיב"חמנית"ופעםונית"יישמשבדנוטציהפעםעצמיפרקבאותו

אלטרנטיבייתאפשרויותשתיביןהסוחרשלשבהתלבטותואף,ייתכןעצמי,

שללהתחבטותוואוטו-אירוניתקריקט~ריתבבואהמשוםישרפרנטלאותי

עצמי,ביאליק

מאלההגינה,ירקותשלרחבהקשתביאליקמעלההירק''בגיבתבשיר
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המתחדשיםהחייםשלהמציאותשבכורחומאלהבמקורותשםלהםשניתן

גיטלבישלה'מהבמאמרו ,ר,זואבןאיתמרבחפזה.שםלהםניתןבארץ-ישראל

שלמעמדןהיהעדייןהלאומית,התחייהבשנותכימראה 13צ'יצ'יקוב',אכלומה

ששימשה"קישוא",שלמעמדוהיהלמשל,כך,למדי.מעורפלרבותדנוטציות

יימלפפון":ימינובלשוןהקרויהפרילהוראת

בנימיןב'מסעותקישואיםאכילתעלשקוראמי

מנדלישלגיבוריואיךלהביןמתקשהאוליהשלישי'

עלשקוראבמיהדיןוהואמבושל,בלתיהירקאתאכלו

קישואיהםאבללברנר.ב'בחורף'חמוצים''קישואים

זמננו.בנימלפפוניםאלאאינםוברנרמנדלישל

כיאםהירק'ב'בגינתביאליקהתכווןיימלפפון"לאיזהבבירורלדעתאין

גוף'בעל'אריהבסיפורושכןוברנר,מנדליכמונהגבוודאייצירתובראשית

ניתןושמוהמלפפון,הואה"קישוא"(למעשה,הכבושים"ייהקישואיםאתהזכיר

הפריולמעשה,צלילים,דמיוןפיעלייקוסא"בערביתהמכונהלפריבטעות

ברשימהאולם,המקורות).מןה"קישות"הואייקישוא"ימינובלשוןהמכונה

אתתפסשביאליקלכךעד~תין .vמישהזמן,באותושנכתבההסיפון','איש

הואהסיפור,גיבורהשבדי,הספןשלהצהובראשואתכ"מלון".ה"מלפפון"

ביאליק:הירושיבמילויאבי·נרי,יצחקהעירכך(ועלהמלפפוני"כ"ראשומתאר

לקישוא,ולאהמלפפון,הואשהואלמלון,והכוונההמלפפון,כעין"כלומר,

למסכתבפירושגםאכן, 14'מלפפון'").בארץ-ישראללוקוראיםשבטעות

מתוקה"יימעלאנע-ה"מלפפון"עלנכתבהזמן,באותוערךשביאליקכלאיים,

להצמידרפרנטלאיזההזמןבאותוהתלבטעצמושביאליקגם,ייתכן .)בא,(שם

ולאמוארך,ראשכבעלגםמתוארהשבדיהמלחשכןיימלפפון",הדנוטציהאת

המלפפון").כעיןמוארכהגלגלתשער,("בהירבהירשערכבעלרק

ביאליקאכליימהבפרק(ראהנשתרשהלאביאליקשל"~ספוג"שצורתכשם

לייחמון"הצעתוגםכךהילדים"),בשיריהדנוטציהלמעמד-בחנוכה?

ברבים.נתקבלהלאייחמנייה")הקרוי , SONNENBLUMEל-שבחר(שווה-הערך,

ובסיפורווחמונים"),(יידובדבניםב"ספיח"זובדנוטציההשתמשביאליק

השתמשגםאךיישמשונית",הצורהאתלהשגירניסההגדר''מאחורי

אךכאחת).הצורותבשתיהשתמש ,'גפרקעצמו,פרק(באותוב"חמנית"

הצעתוולאנשתגרה,ייחמנייה"ה"ירושלמית"המלהדווקאכיביאליקמשראה

ב"עגבנית").ייעגבנייה"צורתשהמיר(כשםה"חמנית"אתבשירושילבשלו,
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אתהביןשביאליק-"כרובית"-בן-יהודהשחידשבדנוטציה,פותחהשיר

ביאליקתרגם(שאותה"תרובתור"התלפודיתהדנוטציהעל-פניעדיפותה

אולם, .)גא,כלאיםזרעים;לסדרביאליקפירושראה:לייבלופענקאהל",

העדפת(בשלו"חפנית"ב"עגבנית"כאפור,הוחלפו,וה"חפנייה"ה"עגבנייה"

פקבילהלו(שישהגלותיוה"בולבוס" )ה·:.>:נהסיופתפניעלנ:>.יתהסיופת

ה"פלפפון",אתאדפה".ייתפוח-ה"ירושלפי"החידושפניעלהועדףביידיש)

ספקולפקובלת,לטבעיתוהפכהליפיםשנשתגרהזוה"ירושלפית",בגרסתו

כיהחברתי-האנוש,יבתחוםערב-רברקלאאפואפספלהשירדחה.ספקקיבל

פתוךאםלזה,זההנצפדיםהפחוללים,הירקותהלשון:בתחופיערב-רבגםאם

שחלקןעצפן,הפליםאתגםפספליםהשעה,צורכיפתוךועםטבעיתברירה

שעוררו 15 ,"והיגיועט"פפזריכלאיים,בריותוחלקןונאותטבעיותבריות

פיגולים.וטעםסלידהבפשורר

לשירבסיסששימשהההלכתיתהסכימה.ד
נטלקדם,ביפיידועיםהיושלאל"חדשים",פרטהירקות,שפותרובאת

פבוא:כתבשלוזרעים,סדרכלאיים,פפסכתדיוק,וליתרהתלפודפןביאליק

בזה.זהכלאייםאינםוהשעועיתהלבןופול ) ... (הפול

ודלעת ) ... (בזהזהכלאייםאינםוהפלפפוןהקישות

זהכלאייםאינםוהחרובפצריופולוהרפוצההפצרית

בזה.זהכלאייםאינם ) ... (והכרובוהנפוץהלפתבזה.

והבצלצולהבצלוהשופנית,השוםעקיבאר'הוסיף

בזה.זהכלאייםאינם ) ... (והתורפוס

פעניינותתכונותאףפגלהכלאייםלפסכתביאליקשלבהקדפתועיון

סכיפהעלבנויהואולפעשהלפראה,תפיםילדיםשיר,שהואהשירשלנוספות

זוגותפשניבנויההשירשלהקצרההגרסהופתוחכפת.פפולפלתתלפודית

תיאוראתהדעתעלפעלהזהתיאורבצ.דהעופדבודד,אחדופאדםפרקדים

פעשהבפרכזהשגםהסיפון:'אישביאליקשלברשיפתונייה, $Iבהשולחן

האחתבנות,שתיופולידיהודייהנערהלאשההנושאשבד,יפלחכלאיים:

יהודייה:והשנייהנוצריה

ואחדשנייםכנגדשנייםחפישה:ישבנוהשולחןאל

פזהפנויכסאשלפסקוהסגולהצירהבין ) ... (זנביוצא

פזה.פנויוכסא
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עםזהלשוחחיכוליםואינםאחת,לנסיעהשנזדמנוהאנשים,שלזהתיאור

כנגדשתיים"הנוטעכלאיים:במסכתהחקלאותשטחיתיאוראתמזכירזה,

אובינתיים,ואחתשתייםכנגדשתייםכרם.זההריזנב,יוצאואחתשתיים

ואחתשתי'םנגדשתייםשיהיועדכרם,אינובאמצע,ואחתשתייםכנגדשתיים

כלאיים:למסכתכמבואביאליקמעירכךועלזנב".יוצא

שישהעלשישהבתערוגהשבגינותהקטנה

גפניםחמשבושישזהשבכרמיםהקטן ) ... (טפחים

וביןזנביוצאואחתשתייםכנגדשתייםנטועות

עליתרולאאמותמארבעפחותלאפנוישטחהשורות

בהםאלהבכלנאמרוכלאייםולעניין ) ... (שמונה

שלאלמיןמיןביןרווח(לתתשביניהםובהרחקות

כדינו.אחדבכלשונים,משיעוריםשיעוריםיתערבו)

זו.במסכתנשנוהלכותיהםופרטי

הסכימה,פיעלבנויההשיר,שלהמורחבתבגרסההגינה,שערוגתמתברר

שלזרעים(סדרביאליקח"נשלכלאייםלמסכתהמשנהבפירושהמצוירת

סד).עמ'דביר,הוצאתביאליק,ח"נידיעלומפורשמנוקדמשנה,סדרישישה

והאחרוןדגמים,כמהלפיייקרחות",וחמשלעשריםהשטחחלוקתמתוארתכאן

כדלקמן:הואשבהם
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המחוללים,הזוגותשמונתאתלתארבבואוביאליקלנגדעמדהזוסכימה

בניכלעםלריקודהמגיעלבולבוס,(פרטזוגותבמחולבזהזההנקשרים

עומדהמסכןהאפוןורקמשלו,קרקעבטפחנזרעהזוגותמןאחדכלמשפחתו).

שמונהשכלמתברר,ביאליק.שללפירושיוהמצורףכבציורהצד,פןלו

אחתמשבצתורקארוכה,בשורההמתארגןכבמחולבזו,זוקשורותהמשבצות

שלאחרגםמתבררבחברותיה.נוגעתואינההצדמןפרושהלהעומדת

מחייבהיההמשבצותביןהרצוףהקשרשהריהרצף,ניתקהחמישיתהמשבצת

החמישי:הזוגתיאורלאחרבשירנאמרולכןהרביעית,המשבצתאלחזרה

-רנחימו W-ופ/ךאם

~אזה ר.!~כ:גם

המופרדתזואל ) 5(משבצתהפינתיתהמשבצתמןדילוגלשםהואה"רווח"

ובבצלבשוםכלאייםשאינואף-האפוןורק ,) 6(משבצתאחתב"קרחת"ממנה

זהכלאייםאינן ) ... (והתורמוסוהבצלצולהבצלוהשומנית,ייהשוםשהרי-

גידולבשוםנוגעואינוהגינהבפינתבפרישותלועומד-ג)א,(כלאיים,בזה"

בעליבותומבחיניםשהכוללושנדמהאלאהכרח,אינהפרישותומגידוליה.

הצדמןלעמידתוהגדר.לידבצדמשענתו,עלתלויהואעומדכןועלובקלונו,

אומשענת,עלנשעןבאמתוהרופסהגמלוניהאפוןבוטנית:הנמקהכמובן,יש,

גבילירקמיןהגמלניםייאפוניםעליו:נאמרכלאייםבמסכתהגינה.גדרעל

הביטחוןוחסרהמופנםראפוןכןועל ,)בג,(שם,ונתמעט"טפחגבוהשהיה

בשלשחורהבמרהששקעאדם,שלמצבוולהמחישלייצגגםיכולהעצמי

שלו.ה/ךפקודברמתאובסטטוסירידה

בסירהייכולנוהשגורלניבהמחשהמעיןהיאהסיפון''איששהרשימהכשם

אחדבמדורשרוייםבהגם(ואגב,לגורל"אולצרהייאחיםשלבמובןאחת",

מחולליםבהוגםלעיל,המסורטטתבסכימהכמונוסעים,וחמישהעשרים

להשיחאדםמוצאואינוהכלל,מןפרושהבודדהמשוררירקבזוגות,הנוסעים

מלשוןאחת"בערוגה"כולנולניבהמחשההואשלפנינוהשירכךבשפתו),~מו

כולנונמצאנו"ואנוחז"למלשוןהניבשלגלגולוהואהיוםהשגורהביטויחז"ל.

שתימקץ).פרשתסוף(תנחומא,בידינו"שהיהאחדבעווןאחתבערוגה

לילדים,המחורזתוהיצירהלילדיםהריאליסטיתה"רשימה"-היצירות

אושחוקהאידיומטיקהבזרכה,אחתכלממייה,-הגינהירקותאתהמאנישה

 16חדשים.חייםבהונוסכותקפואה
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סוגיות,עםסמוייםדיאלוגיםבקרבומכילתמיםילדיםשירשאפילומתברר

והתעמקותהלשוןהרחבתבעניינידעתגילויילד:שלמעניינוכביכולשאינן

להםשאיןרבדים,שלוהילדיםבשיריביאליקהטמיעמדועתלמודית.בסוגיה

לענייןשעשוייםהעניינים,ממיןלכאורהושאינםהילדעולםאלקשרכביכול

דפוסיםבשיריוושילבלבינו,בינוהשתעשע,ביאליקכילטעון,ניתןילדן

זאת,לעומתניתן,המשחק.יצרמתוךבהם,תבחיןלאילדשעיןנעלמים,

והלכתייםבלשנייםיסודותביאליקשילבעליונהרצינותמתוךדווקאכילטעון,

לזלזלאיןפשוטילדיםבשירשגםלומר,רצהכאילושלו,הילדיםבשירי

לנהוגוישוהטיפולוגית),הבוטניתבהנמקהזה,(במקרההריאליסטיתבהנמקה

ביצירההסופרנתבעשבהדיוק,ושלרצינותשלמידהבאותהלילדיםביצירה

 17מזה.למעלהואףלמבוגרים,

הערות

 .) 183עמי(תשמ"ד,אופק . 1
(בעריכתיהגנהיבכתב-העתשנדפס ,השירשלהראשוןבנוסחוהכלולותהריקוההוראותלפי . 2

 . 26-24עמי ,תרע"חב,חוביא,כרדוהלפרין),אלתרמן
 .) 175-171עמי , 1980 (שמיר . 3
 .) 1968 (סדן . 4
 .למשלהעברית,באנציקלופדיהטיפולוגיה,ע"ע . 5

שהוארודם:צעיריאשרידהגנוזבשירוביאליקמלעיגשעליוהעירונ,יהצעירשלדמותומעין . 6
 .ונעורריקראשואדהליכה,ובמקלנאיםבבגדיםהמתגנדרלמראה,הדורצעיר

 . 353עמיתשכ"האיירהגן:יהד 7.
 .) 24-19עמי(תשמ"ה,הפוריעולםהגדר:"מאחוריבמאמריראה. . 8
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חתו Pלמששהשא'רהעלובה,ה'רושהאתב'אל'קת'ארשבולע'ר:ימחוץהגבוזבש'רכמו . 9

'לד'וחמשתגסבש'רבזכר'סוהבקל'ס,הדל'סהחפצ'סרש'מתבסוףהעלוב.ה'הוד'הפובדקא'
וחש'בות.ערךחסרתתוספתעודף,סרחמ'וה'וכמוהבפטר,של

(תשל"ה).בו-'וסףאיוראה: . 10
שס. . 11

(תשמ"ב).ס'ווו . 12

 .) 1976 (אבו-זוהר . 13
 . 27עמי(תרצ"ה),אב'בר' . 14

הבג'בות.'עלילמבצחהגבוזוש'רו '''בפעליחלפהב'אל'קשלש'רוראה . 15
(תשל"ז).אברמזוו . 16

בג'לה'לד'ס,עצמס'רג'לופדגוג'ת-ד'דקט'ת:מגמהעמדהב'אל'קשלע'ב'ושבגדגס,ייתכו . 17
'וכלוולכש'גדלוקשות,תלמוד'ותסוג'ותעלהמבוסס'ספשוט'ס-כב'כול,לס'פור'סהרך,

לסדרב'אל'קשלפ'רושואתההלכת'.שבד'ווהמופשטתהסכ'מהאתלתפוסב'תר-קלות
העממ"ס,בת'-הספרתלמ'ד'ב'ו(תרצ"ג),השבהבאותהתל-אב'ב,ע'ר"תח'לקהיזרע'סי

מודלע'ב'ולבגדראהשב'אל'קייתכובארץ.בב'-הבוערשלהל'מוד'סבתכב'תבכללוהפ'רוש

והצורותהצבע'סמחג'גת'תרשסקטו'לדשובות:ג'ללקבוצותהמתא'סש'ר-'לד'ס,של

אזשעדסמו"ס,רבד'סבוולחשוףבוספ'סעב"ב'סהש'רמולהב'ו'וכלכוש'גדל,וככלשבש'ר,
שלהראשובהבווע'דהבע'לה(דבר'והיתלמודיהיחדרי"עלבאומווראה:מע'ב'ו.בעלמו

בתכב'תהלכת'ותסוג'ותלשלבב'תוכ'צדהבה'רשבותרע"ז),בא"רבמוסקבה,"תרבות"
ש'למדומ'מ'כסרא'תסכלוסל'מוד.ספרשהואכמוהתלמודא'ו"בכללהל'מוד'ס:

חלק'סהתלמודמולהוצ'אאפשר ) ... (לת'בוקותןכזהספרללמדאפשרוכ' ) ... (אבצ'קלופד'הן

שובות".ל'מודתכב'ותעל-פ'מטעמ'סולעשותסשוב'ס
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